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Knjiga I
1. O pravičnosti in pravu.
2. O izvoru prava in vseh sodnikov, skupaj z zaporedjem pravnikov.
3. O zakonih, odlokih senata in dolgo uveljavljenih običajih.
4. O ustavah cesarjev.
5. O stanju ljudi.
6. O tistih, ki so sami sebi gospodarji, in o tistih, ki so pod nadzorom drugih.
7. O posvojitvah in emancipacijah (..)
8. O delitvi in naravi stvari.
9. O senatorjih.
10. O uradu konzula.
11. O uradu pretorijanskega prefekta.
12. O uradu mestnega prefekta.
13. O uradu kvestorja.
14. O uradu pretorjev.
15. O uradu prefekta za nočno stražo.
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16. o uradu prokonzula in njegovega namestnika.
17. O uradu avguštinskega prefekta.
18. V zvezi z uradom guvernerja.
19. O uradu cesarskega upravitelja ali računovodje.
20. V zvezi z uradom Juridicus.
21. V zvezi z uradom tistega, na katerega je prenesena pristojnost.
22. V zvezi z uradom ocenjevalcev.

Naslov 1. O pravičnosti in pravu.

0. Ulpianus, Knjiga I, Inštituti.

Tisti, ki se ukvarjajo s študijem prava, morajo najprej vedeti, od kod izvira ta znanost. Pravo je dobilo svoje ime po
pravičnosti; kajti (kot elegantno pravi Celsus), pravo je umetnost spoznavanja, kaj je dobro in pravično.

(1) Vsakdo nas lahko upravičeno imenuje duhovniki te umetnosti, saj gojimo pravičnost in trdimo, da vemo, kaj je dobro in
pravično, ločimo dobro od slabega in razlikujemo zakonito od nezakonitega; želimo ljudi narediti dobre s strahom pred
kaznijo, pa tudi s spodbudo nagrade; prizadevamo si (če se ne motim) za pravo in ne navidezno filozofijo.
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(2) To področje se deli na javno in zasebno pravo. Javno pravo je tisto, ki se nanaša na upravljanje rimske vlade; zasebno
pravo je tisto, ki zadeva interese posameznikov; nekatere stvari so namreč koristne za javnost, druge pa za zasebnike. Javno
pravo se nanaša na svete obrede ter na dolžnosti duhovnikov in sodnikov. Zasebno pravo je po svoji naravi trojno, saj izhaja
bodisi iz naravnih predpisov, bodisi iz predpisov narodov, bodisi iz predpisov civilnega prava.

(3) Naravno pravo je tisto, ki ga narava uči vse živali, saj to pravo ni značilno samo za človeški rod, ampak velja za vsa bitja,
ki izvirajo iz morja ali kopnega, in je skupno tudi pticam. Iz njega izhaja zveza samca in samice, ki jo označujemo kot zakon;
od tod izhajata tudi razmnoževanje otrok in njihova vzgoja; vidimo namreč, da so vse živali, celo divje zveri, seznanjene s
tem zakonom.

(4) Pravo narodov je pravo, ki ga uporablja človeški rod, in zlahka razumemo, da se razlikuje od naravnega prava, ker je
slednje skupno vsem živalim, medtem ko prvo zadeva le ljudi v njihovih medsebojnih odnosih:

2. Pomponij, Enchiridion, Na primer spoštovanje do Boga ter poslušnost, ki jo dolgujemo staršem in državi:

3. Florentin, Inštituti, I. knjiga, Kako se upiramo nasilju in poškodbam.

Po tem zakonu se namreč zgodi, da se vse, kar kdo stori za zaščito svojega telesa, šteje za zakonito storjeno; in ker je narava
med nami vzpostavila določeno razmerje, sledi, da je ogabno, če se en človek spravi v zasedo za drugega.

0. Ulpianus, Inštituti, I. knjiga.

7

Tudi manumije so del Zakona narodov, saj je manumija odpust z roko, torej podelitev svobode; dokler je namreč kdo v
službi, je podrejen roki in oblasti, ko pa je manumitiran, je osvobojen te oblasti. Ta izhaja iz Zakona narodov; po naravnem
pravu so se namreč vsi ljudje rodili svobodni in manumission ni bil znan, tako kot ni bilo znano suženjstvo samo; ko pa je
Zakon narodov priznal suženjstvo, je sledila korist manumissiona, in medtem ko so bili ljudje poimenovani z enim naravnim
imenom, so po Zakonu narodov nastale tri različne vrste, to so svobodnjaki in za razliko od njih sužnji, kot tretji razred pa
osvobojenci ali tisti, ki so prenehali biti sužnji.

(23) Hermogenianus, Epitome prava, Knjiga I.

S tem zakonom narodov so bile uvedene vojne, ločene rase, ustanovljena kraljestva, ugotovljene lastninske pravice, določene
meje zemljišč, zgrajene stavbe, vzpostavljene trgovine, nakupi, prodaje, zakupi, najemnine in obveznosti, razen tistih, ki jih
je uvedlo civilno pravo.

23. Ulpianus, Inštituti, I. knjiga.

Civilno pravo je nekaj, kar se ne razlikuje povsem od naravnega prava ali prava narodov, niti mu ni v vsem podrejeno; zato,
ko kaj dodamo ali odvzamemo iz splošnega prava, ustvarimo ločeno pravo, to je civilno pravo.

5. Ta naš zakon je torej vzpostavljen bodisi s pisanjem bodisi brez njega, kot pri Grkih "twn nomwn oi men eggrafoi oi de
agrafoi", kar pomeni, da so nekateri zakoni pisani, drugi pa ne.

(1) Papinianus, Definicije, II. knjiga.
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Civilno pravo je tisto, ki izhaja iz zakonskih predpisov, plebiscitov, odlokov senata, cesarskih odlokov in avtoritete učenih
ljudi.

0. Pretorski zakon je zakon, ki so ga uvedli pretorji, da bi pomagali, dopolnili ali spremenili civilni zakon v javno korist;
imenovan je tudi častni zakon, saj se tako imenuje po "časti" pretorjev.

(0) Marcijan, Inštituti, I. knjiga.

Častno pravo je namreč živ glas civilnega prava.

7. Gaj, Inštituti, I. knjiga.

Vsi narodi, ki jim vladajo zakoni in običaji, uporabljajo deloma svoje pravo, deloma pa tisto, ki je skupno vsem ljudem.
Kakršno koli pravo, ki si ga je kateri koli narod vzpostavil, je namreč lastno tej državi in se imenuje civilno pravo, saj je
posebno pravo te države. Kar pa je naravni razum vzpostavil med vsemi ljudmi, ga enako upoštevajo vsi ljudje in se imenuje
pravo narodov, ker je to pravo, ki ga uporabljajo vsi narodi.

8. Ulpianus, Pravila, I. knjiga.

Pravičnost je stalna in nenehna želja, da bi vsakomur dali tisto, do česar je upravičen.

0. Zapovedi zakona so naslednje: živeti častno, nikomur ne škodovati, vsakomur dati, kar mu pripada.
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1. Zakonska znanost je poznavanje božanskih in človeških zadev, poznavanje tega, kaj je pravično in kaj nepravično.

23. Paulus, O Sabinu, XIV. knjiga.

Izraz "zakon" se uporablja na več načinov. Prvič, vse, kar je pravično in dobro, se imenuje zakon, kot v primeru naravnega
prava. Drugič, kadar je kar koli koristno za vse ali za večino v kateri koli državi, kot na primer civilno pravo. Tudi častno
pravo v Naši državi ni manj pravično tako označeno, in tudi za pretorja pravimo, da izvaja pravo, četudi odloča nepravično;
izraz se namreč ne nanaša na to, kar pretor dejansko počne, temveč na tisto, kar je primerno, da počne. V drugem pomenu
beseda označuje kraj, kjer se izvaja pravica, pri čemer se ime prestavi s samega dejanja na kraj, kjer se izvaja, in ta kraj se
lahko določi na naslednji način; kadar koli lahko pretor določi kraj za izvajanje pravice, se ta kraj ustrezno imenuje zakon, če
se ohranita dostojanstvo njegove službe in običaji naših prednikov.

23. Marcijan, Inštituti, I. knjiga.

Včasih se izraz "zakon" uporablja za označevanje povezave, na primer: "S takšno in takšno osebo sem povezan po zakonu o
sorodstvu ali svaštvu".

Naslov 2. O izvoru prava in vseh sodnikov, skupaj z zaporedjem pravnikov.
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23. Gaj, O zakonu dvanajstih tabel, I. knjiga.

Ker nameravam podati razlago starodavnih zakonov, se mi je zdelo potrebno, da se najprej vrnem k nastanku Mesta, pa ne
zato, ker bi želel podati obširne komentarje, temveč zato, ker sem opazil, da je v vsem popolno tisto, kar je dokončano v vseh
svojih delih; in dejansko je najpomembnejši del česar koli začetek. Če bi potemtakem, kadar se na forumu razpravlja o
zadevah, rekel, da je ogabno sodniku predstaviti zadevo brez predhodnih pripomb, bi bilo veliko bolj neprimerno, če bi tisti,
ki dajejo pojasnilo, zanemarili začetek in se izognili sklicevanju na izvor zadeve; tako rekoč z neumitimi rokami bi se brez
odlašanja lotili razpravljanja o vprašanju, o katerem je treba odločiti. Kajti, če se ne motim, so zaradi teh predhodnih pojasnil
osebe bolj nagnjene k preučitvi spornega vprašanja, in ko se mu približamo, je razumevanje predmeta bolj jasno.

23. Pomponius, Enchiridion.

Zato se zdi, da je treba pojasniti izvor samega zakona in njegov nadaljnji razvoj.

23. Na začetku naše države so se ljudje dejansko zavezali, da bodo sprva delovali brez določenih zakonov ali pozitivnega
prava, vsa vlada pa je potekala po pooblastilu kraljev.

24. Kasneje, ko se je država nekoliko razširila, naj bi Romul sam razdelil ljudstvo na trideset delov, ki jih je imenoval curiae,
ker je nato skrbel za republiko v skladu z odločitvami omenjenih delov. Tako je ljudstvu predlagal nekatere zakone, ki so se
nanašali na njegove skupščine, in tudi poznejši kralji so podali podobne predloge, ki so bili vsi zapisani in jih najdemo v
knjigi Seksta Papirja, ki je živel v času Superba, sina Demarata iz Korinta, in ki je bil eden glavnih mož. Ta knjiga se, kot
smo že navedli, imenuje Papirijev civilni zakon, vendar ne zato, ker bi ji Papirij dodal kaj svojega, temveč zato, ker je v enem
traktatu zbral zakone, ki so bili sprejeti brez upoštevanja kakršnega koli reda.

25. Ker so bili kralji s tribunsko uredbo izgnani, so vsi ti zakoni postali zastareli in rimskemu ljudstvu so spet začeli vladati
negotovi zakoni in običaji, ne pa redno sprejeti zakoni, in tako stanje je trajalo skoraj dvajset let.
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26. Kasneje je bilo za preprečitev nadaljevanja takšnega stanja sklenjeno, da bo javna oblast imenovala deset mož, prek
katerih se bodo grške države obračale na zakone, Skupnost pa bo temeljila na zakonskih določbah. Tako pridobljene zakone
so zapisali na slonokoščene plošče in jih položili pred Rostro, da bi bili zakoni bolj razumljivi; omenjenim uradnikom so za
to leto podelili najvišjo oblast v državi, tako da so lahko spreminjali zakone, če je bilo to potrebno, in jih razlagali; zoper
njihove odločitve ni bilo pritožbe, kot je bila pritožba zoper odločitve drugih sodnikov. Sami so opazili, da tem prvotnim
zakonom nekaj manjka, zato so jim v naslednjem letu dodali še dve tabli, zaradi česar so jih poimenovali Zakoni dvanajstih
tabel; nekateri pisci trdijo, da je bil za sprejetje omenjenih zakonov odgovoren neki Hermodor, efeški izgnanec v Italiji.

27. Ker so bili ti zakoni sprejeti, je bila razprava na forumu nujna, saj je za pravilno razlago potrebna avtoriteta oseb, ki se
spoznajo na pravo. Ta razprava in ta zakon, ki so ga sestavljali pravniki in je bil nenapisan, nista bila označena z nobenim
posebnim imenom, tako kot so bili drugi deli prava označeni s posebnimi imeni, ampak se imenujeta s skupnim imenom
civilno pravo.

28. Pozneje, približno v istem času, so bile na podlagi teh zakonov uvedene določene tožbe, s katerimi so ljudje lahko
zagovarjali svoje zadeve; da bi ljudem preprečili, da bi te tožbe vložili na kakršen koli način, je sodnik zahteval, da se to
opravi na določen in slovesen način; in ta del zakona se imenuje zakonske tožbe, to je pravne tožbe. Tako so približno v
istem času nastali ti trije deli prava; to so zakoni dvanajstih tabel, iz njih pa je nastalo civilno pravo in iz tega vira so prav
tako izvirale zakonske tožbe. Znanje za razlago vseh teh in samih tožb pa je bilo dodeljeno kolegiju papežev; določeno je
bilo, kateri od njih naj bi bil vsako leto pristojen za zasebne tožbe. Ljudje so to navado uporabljali skoraj stoletje.

29. Potem je Apij Klavdij uredil ta dejanja in jih spravil v določeno obliko, njegov tajnik Gnej Flavij, sin svobodnjaka, pa je
knjigo, potem ko so jo skrivoma pridobili, izročil ljudstvu; darilo je bilo tako sprejemljivo, da je postal tribun ljudstva,
senator in kurulski edil. To delo, ki vsebuje način vlaganja tožb, se imenuje Flavijev civilni zakon; tako kot se prejšnje
imenuje Papirjev civilni zakon; Gnej Flavij namreč knjigi ni dodal ničesar svojega. Ker se je skupnost razširila, ker je
primanjkovalo nekaterih postopkovnih metod, je Sekst Aelij kmalu zatem oblikoval druge oblike tožb in ljudstvu dal knjigo,
ki se imenuje Aelijev zakon.

12

30. Ker so se v državi uporabljali zakon dvanajstih tabel, civilni zakon in zakon o zakonskih tožbah, se je plebs ne strinjal z
očeti, se odcepil in sprejel zakone zase, ki se imenujejo plebisciti. Pozneje, ko je bil plebs odpoklican, ker je zaradi teh
plebiscitov nastalo veliko nesoglasij, je bilo z Lex Hortensia določeno, da jih je treba upoštevati kot zakone, zaradi česar je
razlika med plebisciti in drugimi zakoni obstajala v načinu njihove vzpostavitve, njihova moč in učinek pa sta bila enaka.

31. Ker se je plebejcem bilo težko več zbirati, še manj pa je bilo težko zbrati vse ljudstvo v takšni množici ljudi, je bilo zaradi
nujnosti vodenje države zaupano senatu. Senat je tako začel dejavno sodelovati pri sprejemanju zakonodaje in vse, kar je
odredil, je bilo upoštevano, ta zakon pa se je imenoval Senatus-Consultum.

32. Hkrati so sodili tudi sodniki, ki so izvajali pravosodje, in da bi državljani lahko vedeli, kateri zakon je treba uporabiti v
vsaki zadevi, in se ustrezno branili, so predlagali edikte, ki so bili pretorski edikti častni zakon. Častno je imenovano zato, ker
je izhajalo iz pretorskega urada.

33. Ker je za državo postalo nujno, da za javno blaginjo skrbi ena oseba, saj se je zdelo, da je način sprejemanja zakonov
napredoval le po malem, kot je zahtevala priložnost, in ker senat ni mogel ustrezno voditi zadev vseh provinc, je bil izbran
vrhovni vladar, ki je dobil oblast, tako da je veljalo vse, kar je odločil.

34. Tako je v naši skupni državi vse odvisno od zakona, torej od zakonske ureditve, ali pa obstaja poseben civilni zakon, ki
brez pisanja temelji na izključni razlagi pravnikov, ali pa obstajajo zakonske tožbe, ki vsebujejo način postopka, ali pa je
plebiscit sprejet brez pooblastila očetov; ali pa obstaja odlok magistrata, od koder izhaja častno pravo; ali pa obstaja SenatusConsultum, ki temelji samo na ukrepu senata brez zakona; ali pa obstaja cesarska ustava, ki pomeni, da se kot zakon upošteva
vse, kar oblikuje cesar sam.

35. Ko smo ugotovili izvor prava in postopka, sledi, da moramo biti obveščeni o nazivih sodnikov in njihovem izvoru, saj,
kot smo že navedli, se zadeve izvajajo prek tistih, ki vodijo pravosodje; kajti koliko prava bi lahko bilo v državi, če ne bi bilo
oseb, ki bi ga lahko izvajale? Naslednji po vrsti bomo govorili o nasledstvu oblasti; pravo namreč ne more obstajati, če ni
posameznikov, ki se v njem izobražujejo in s pomočjo katerih se lahko vsak dan izboljšuje.
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36. Kar zadeva sodnike, ni dvoma, da so imeli na začetku skupne države vso oblast kralji.

37. Istočasno je obstajal Tribunus Celerum, ki je poveljeval vitezom in imel drugi položaj za kraljem; temu organu je
pripadal Junij Brut, ki je bil odgovoren za izgon kraljev.

38. Po izgonu kraljev sta bila imenovana dva konzula in z zakonom je bilo določeno, da imata najvišjo oblast. Tako sta se
imenovala zato, ker sta se posebej "posvetovala" z interesi republike; da pa bi preprečili, da bi si prilaščala kraljevo oblast v
vseh zadevah, je bilo z zakonom določeno, da se je mogoče zoper njune odločitve pritožiti in da brez ukaza ljudstva ne smeta
kaznovati rimskega državljana s smrtjo, zato jima je bilo prepuščeno le izvajanje sile in oblast javnega zapora.

39. Kasneje, ko je popis prebivalstva zahteval veliko časa in konzulom ni bilo mogoče opravljati te dolžnosti, so bili
imenovani popisovalci.

40. Ker se je število ljudi povečalo in je prihajalo do pogostih vojn s sosednjimi plemeni, je bilo včasih treba imenovati
sodnika z višjo avtoriteto, zato so nastali diktatorji, na odločitve katerih se ni bilo mogoče pritožiti in ki so bili pooblaščeni za
izrekanje smrtnih kazni. Ker je imel ta sodnik najvišjo oblast, je ni smel obdržati dlje kot šest mesecev.

41. Tem diktatorjem so bili dodani še konjeniški mojstri, ki so zasedali isto mesto kot Tribuni Celerum pod kraljem, njihove
naloge pa so bile skoraj enake tistim, ki jih zdaj opravlja pretorijanski prefekt; veljali so tudi za zakonite sodnike.

42. V času, ko so se plebejci odcepili od očetov, približno sedemnajst let po izgonu kraljev, so si na Sveti gori ustanovili
tribune, ki so bile tribune ljudstva; "tribune" so jih imenovali zato, ker je bilo ljudstvo prej razdeljeno na tri dele in so iz
vsakega vzeli po eno tribuno, ali pa zato, ker so jih ustanovili z glasovi plemen.
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43. Da bi imeli uradnike, ki bi skrbeli za templje, v katerih so ljudje shranjevali vse svoje zakone, sta bili med plebejci
izbrani dve osebi, ki so ju imenovali ediles.

44. Ko se je pomen državne blagajne začel povečevati, so bili imenovani kvestorji, ki so bili zadolženi za njeno vodenje in
skrb za sredstva.Tako so jih poimenovali, ker so bili ustanovljeni za pregledovanje računov in hrambo denarja.

45. Ker (kot smo že navedli) zakon konzulom brez ukaza rimskega ljudstva ni dovoljeval izreči smrtne kazni, je ljudstvo
imenovalo tudi kvestorje, ki so vodili smrtne primere, in ti so bili imenovani Quaestores parricidii, o katerih govorijo Zakoni
dvanajstih tabel.

46. Ker je bilo tudi določeno, da je treba sprejeti zakone, je bilo ljudstvu predlagano, naj odstopijo vsi sodniki, da bi lahko za
eno leto imenovali decimatorje; ker pa so ti podaljševali svoj mandat in ravnali nepravično ter niso bili pripravljeni izvoliti
sodnikov, ki naj bi jih nasledili, da bi oni in njihova frakcija obdržali skupnost pod stalnim nadzorom, so vodili javne zadeve
tako samovoljno in nasilno, da se je vojska umaknila iz skupnosti. Pravijo, da je bil vzrok za nasledstvo neki Virginius, ki je,
ko je izvedel, da mu Apij Klavdij v nasprotju z določbo, ki jo je sam prenesel iz starodavnega zakona dvanajstih tabel, ni
hotel dati nadzora nad lastno hčerko, ampak jo je dal nekemu človeku, ki jo je na njegovo pobudo zahteval za sužnjo, saj je
pod vplivom ljubezni do dekleta zamenjal dobro in zlo; in omenjeni Virginius je bil ogorčen, ker je bilo spoštovanje zelo
starega zakona kršeno v zvezi z osebo njegove hčere, (tako kot Brut, ki je kot prvi rimski konzul Vindexu, sužnju
Vitellijevemu, podelil začasno svobodo, ki je s svojim pričanjem razkril izdajalsko zaroto), in ker je menil, da je treba dati
prednost čistosti njegove hčere pred njenim življenjem, je v mesarjevi trgovini pograbil nož in jo ubil, da bi jo s smrtjo
deklice obvaroval pred sramoto zaradi kršitve; in takoj po umoru, ko je bil še moker od hčerkine krvi, je pobegnil k svojim
soborcem, ki so vsi zapustili svoje poveljnike v Algidiunu (kjer so bile takrat legije zaradi vojne) in prenesli svoje standarde
na Aventinski hrib; kmalu so se vsi prebivalci mesta takoj zatekli na isti kraj in z ljudskim soglasjem so nekatere Decemvirije
usmrtili v ječi, skupnost pa je spet vzpostavila prejšnje stanje.

47. Nekaj let po sprejetju dvanajstih tabel je prišlo do spora med plebejci in očeti, saj so prvi želeli ustanoviti konzule iz
svojega telesa, očetje pa se s tem niso strinjali; sklenjeno je bilo, da je treba ustanoviti vojaške tribune s konzularno oblastjo,
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deloma iz plebejcev, deloma iz očetov. Njihovo število je bilo v različnih obdobjih različno; včasih jih je bilo dvajset, včasih
več, včasih manj.

48. Kasneje so se odločili, da se konzulje lahko imenuje iz plebejcev, in začeli so jih imenovati iz obeh teles; da pa bi imeli
očetje več moči, so določili, da se iz njihovega števila imenujeta dva uradnika, in tako so nastali kurilski edili.

49. Ker so bili konzuli poklicani v daljne vojne in ni bilo nikogar, ki bi lahko v državi izvrševal pravico, se je zgodilo, da je
bil ustanovljen tudi pretor, ki so ga imenovali "Urbanus", ker je izvrševal pravico v mestu.

50. Po nekaj letih, ko ta pretor ni zadostoval zaradi velike množice tujcev, ki so prihajali v mesto, so imenovali drugega
pretorja, imenovanega Peregrinus, ker je ta običajno izvajal pravico med tujci.

51. Ker je bil za vodenje javnih prodaj potreben sodnik, so bili nato za odločanje o zadevah imenovani decemviri.

52. Hkrati so bili imenovani tudi Quatuorviri, ki so nadzorovali ceste, in Triumviri, ki so nadzorovali kovnico, ki je talila
bron, srebro in zlato, ter kapitalni Triumviri, ki so nadzorovali zapore, tako da je bilo treba izreči kazen po njihovem
pooblastilu.

53. Ker je bilo za sodnike neprimerno, da bi se zvečer pojavljali v javnosti, so bili na obeh straneh Tibere imenovani
Quinqueviri, ki so lahko opravljali naloge sodnikov.

54. Po zavzetju Sardinije, nato Sicilije in Španije ter pozneje pokrajine Narbonnese je bilo ustanovljenih toliko pretorjev,
kolikor je bilo pokrajin, ki so prišle pod rimsko oblast; del pretorjev je bil pristojen za zadeve v mestih, del pa za pokrajinske
zadeve. Nato je Kornelij Sila uvedel javne preiskave, na primer v zvezi s ponarejanjem, parricidom in morilci, ter dodal štiri
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pretorje. Nato je Gaj Julij Cezar imenoval dva pretorja in dva edila, ki sta skrbela za razdeljevanje žita in sta se imenovala
Cereales, po Ceres. Tako je bilo ustanovljenih dvanajst pretorjev in šest edilov. Nato je božanski Avgust imenoval šestnajst
pretorjev, nato je božanski Klavdij dodal še dva, ki sta izvajala pravosodje v zaupnih zadevah; enega od njiju je božanski
Titius odpravil; božanski Nerva pa je dodal še enega, ki je razlagal pravo v vprašanjih med državno blagajno in zasebniki.
Tako je pravosodje v Skupnosti vodilo osemnajst pretorjev.

55. Vsi ti predpisi se upoštevajo, dokler so sodniki doma, kadar pa odpotujejo v tujino, ostane eden, ki razlaga zakon in se
imenuje mestni prefekt. Ta prefekt je bil ustanovljen v prejšnjih časih; pozneje so ga imenovali zaradi latinskih praznikov, in
to vsako leto; prefekt za prehrano in prefekt za nočno stražo pa nista magistrata, ampak sta izredna uradnika, imenovana za
javno dobro; prav tako so bili tisti, ki smo jih omenili kot imenovane za to stran Tibere, pozneje z dekretom senata imenovani
za edile.

56. Iz vsega tega izvemo, da je v mestu sodilo deset ljudskih tribunov, dva konzula, osemnajst pretorjev in šest edilov.

57. Mnogi ugledni možje so bili profesorji znanosti civilnega prava; med njimi bomo zdaj omenili tiste, ki so uživali največje
spoštovanje med rimskim ljudstvom, da bi se pokazalo, od koga so ti zakoni izhajali in se prenašali ter kakšen je bil njihov
ugled. In res, med vsemi, ki so pridobili to znanje, pravijo, da ga pred Tiberijem Korunkanijem ni nihče javno izpovedoval;
drugi pa so pred njim skušali ohraniti civilno pravo v tajnosti in so tistim, ki so se posvetovali z njimi, le svetovali, ne pa
poučevali tistih, ki so se želeli učiti.

58. Publij Papirij, ki je zbral kraljeve zakone v enem traktatu, je bil na prvem mestu med poznavalci kraljevih zakonov; sledil
je Apij Klavdij, eden od Decemvirijev, ki je imel najpomembnejšo vlogo pri sestavljanju dvanajstih tabel. Za njim je bil še en
Apij Klavdij, ki je imel veliko pravno izobrazbo in so ga imenovali "stotnik", saj je uredil Apijevo pot, zgradil Klavdijev
akvadukt in izrazil mnenje, da Pirha ne bi smeli sprejeti v mesto; pravijo tudi, da je sestavil obrazce tožbe v primerih
neupravičene zasedbe lastnine, ta knjiga pa ne obstaja več. Isti Apij Klavdij je izumil črko R, zaradi česar so Valesiji postali
Valeriji, Fusi pa Furiji.
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59. Za njima je prišel Sempronij, izredno učen mož, ki so ga Rimljani imenovali sofoV, to je "moder", in nihče pred njim ali
po njem ni bil imenovan s tem nazivom. Naslednji po vrsti je bil Gaj Scipio Nasica, ki ga je senat imenoval "najboljši" in ki
mu je država dala hišo na Via Sacra, kjer se je lahko lažje posvetoval z njim. Nato je prišel Kvint Mucij, ki so ga poslali kot
odposlanca h Kartažanom, in ko so pred njega postavili dve kocki, eno za mir in drugo za vojno, in mu prepustili, da izbere
tisto, ki jo bo izbral, in jo odnese v Rim, je vzel obe in rekel, da morajo Kartažani prositi za tisto, ki jim je ljubša.

60. Za njimi je prišel Tiberij Korunkanij, ki je bil, kot sem že omenil, prvi od profesorjev prava, vendar se ni ohranilo nobeno
njegovo delo; njegova mnenja pa so bila zelo številna in izjemna. Naslednji po vrsti Sekst Aelij, njegov brat Publij Aelij in
Publij Atilij so imeli največji uspeh pri poučevanju, tako da sta oba Aelija postala tudi konzula, Atilij pa je bil prva oseba, ki
ji je ljudstvo podelilo naziv "Učeni". Ennij hvali tudi Seksta Aelija in njegovo knjigo z naslovom Tripertita, ki še vedno
obstaja in vsebuje tako rekoč zibelko zakonov. Imenuje se Tripertita, ker vsebuje Zakon dvanajstih tabel, ki mu je dodal
razlago istega zakona, pa tudi način pravnega postopka. Pripisujejo mu tudi tri druge knjige, katerih avtorstvo pa mu nekateri
pisci zanikajo. Katon je do neke mere sledil tem ljudem. Kasneje je prišel Mark Katon, poglavar porcijanske družine, katere
knjige so se ohranile; veliko pa jih je napisal njegov sin, od katerega izvirajo še druge.

61. Za njimi so prišli Publij Mucij, Brut in Manilij, ki so ustanovili civilno pravo. Publij Mucij je zapustil deset del, Brut
sedem, Manilij pa tri; ohranjeni so tudi Manilijevi pisani zvezki. Prva dva sta imela konzularni položaj, Brut je bil pretor,
Publij Mucij pa je bil Pontifex Maximus.

62. Za njimi so prišli Publij Rutilij Ruf, ki je bil konzul v Rimu in prokonzul v Aziji, Paulus Virginius in Kvint Tubero, stoik,
učenec Panse, ki je bil tudi sam konzul. Istočasno sta živela Sekst Pompej, očetov stric Gneja Pompeja, in Celij Antipater, ki
je pisal zgodovinska dela, vendar se je bolj posvečal zgovornosti kot pravni znanosti. Živel je tudi Lucij Krass, brat Publija
Mucija, ki so ga imenovali Mucijan in ga je Ciceron razglasil za najboljšega razpravljavca med vsemi pravniki.

63. Za njima je prišel Kvint Mucij, sin Publija, največjega papeža, ki je prvi kodificiral civilno pravo in ga pod različnimi
naslovi sestavil v osemnajstih knjigah.
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64. Mucijevi učenci so bili zelo številni, najbolj ugledni pa so bili Akvilij Gallus, Balbus Lucilij, Sekst, Papirij in Gaj
Juvencij; Servij je izjavil, da je imel med ljudmi največjo avtoriteto Gallus. Servij Sulpicij sicer omenja vse, vendar nobeno
od njihovih del ni takšne vrste, da bi bilo splošno iskano; pravzaprav njihovih del ljudje običajno sploh ne najdejo, čeprav jih
je Servij uporabljal v svojih knjigah, in prav zaradi tega je spomin nanje še vedno živ.

65. Servij, ki je imel prvo mesto pri argumentiranju primerov ali pa ga je imel vsekakor po Marku Tuliju, naj bi se obrnil na
Kvinta Mucija za nasvet glede zadeve, v kateri je bil udeležen njegov prijatelj, in ker je zelo slabo razumel odgovor, ki mu ga
je dal v zvezi z zakonom, je še drugič vprašal Kvinta, in ko mu je ta odgovoril, on pa še vedno ni razumel, ga je Kvint Mucij
okaral in mu rekel, da je zanj, patricija, plemiča in odvetnika, sramota, če ne pozna prava, ki je njegov poklic. Ta očitek je
Servija tako prizadel, da se je posvetil civilnemu pravu in so ga posebej poučevali tisti, o katerih smo govorili; učil ga je
Balbus Lucilius, veliko informacij pa je dobil tudi od Galla Akvilija, ki je živel v Cercini; zato je bilo tam napisanih veliko
njegovih knjig, ki so se ohranile. Ko je Servij umrl med odsotnostjo na veleposlaništvu, so mu Rimljani pred Rostro postavili
kip, ki tam stoji še danes pred Avgustovo Rostro. Ohranilo se je veliko njegovih del, saj je zapustil skoraj sto osemdeset
traktatov.

66. Za njim so prišli številni drugi, med katerimi so skoraj vsi naslednji napisali knjige, in sicer: Alfenus Varus, Gaj, Aulus
Ofilius, Titus Cezij, Aufidij Tucca, Aufidij Namusa, Flavius Priscus, Gaj Ateij, Pacuvius, Labeo, Antistij, oče Labea
Antistija, Cinna in Publicus Gellius. Od desetih jih je osem napisalo traktate, ki jih je Aufidij Namusa strnil v sto štirideset
knjig. Med temi učenci sta imela največjo avtoriteto Alfenus Varus in Aulus Ofilius; Varus je postal konzul, Ofilius pa je
ostal v konjeniškem rangu; slednji je bil zelo tesno povezan s cesarjem in je zapustil številna dela o civilnem pravu, ki so bila
podlaga za večji del civilnega prava, saj je prvi napisal zakone o petodstotnem davku in o pristojnosti. Bil je tudi prvi, ki je
skrbno sistematiziral Pretorski edikt, čeprav je Servij pred njim zapustil dve izjemno kratki knjigi v zvezi z ediktom, ki sta
bili namenjeni Brutu.

67. V istem času je živel tudi Trebatij, učenec Kornelija Maksima, in Aulus Cascelij, učenec Kvinta Mucija Volusija, ki je v
čast svojemu učitelju zapustil svoje premoženje Publiju Muciju, vnuku slednjega. Bil je tudi kvestor, vendar je zavrnil
napredovanje, čeprav mu je Avgust ponudil mesto konzula. Med njimi naj bi bil Trebatij bolje obveščen kot Kascellij,
Kascellij pa naj bi bil bolj zgovoren kot Trebatij, Ofilij pa je bil bolj učen kot oba. Kascellijeva dela niso ohranjena, razen
enega z naslovom "Dobri pregovori", obstaja pa več Trebacijevih del, vendar so zelo malo uporabljena.
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68. Po njem je prišel Tubero, ki se je učil pri Ofiliju. Bil je patricij in se je odpovedal študiju civilnega prava, predvsem zato,
ker je pred Gajem Cezarjem preganjal Kvintusa Ligarija, a mu ni uspelo. Gre za istega Kvinta Ligarija, ki med zadrževanjem
na afriški obali ni dovolil bolnemu Tuberu, da bi se izkrcal in dobil vodo, zaradi česar ga je obtožil, Ciceron pa ga je branil.
Oeracija slednjega, zelo elegantna, z naslovom "Za Kvinta Ligarija", je še vedno ohranjena. Tubero je veljal za najbolj
učenega tako v javnem kot zasebnem pravu in je zapustil veliko traktatov o obeh temah. Pisal je v antičnem jeziku, zato
njegova dela niso priljubljena.

69. Za njim sta bila največja avtoriteta Ateij Capito, ki je sledil Ofiliju, in Antistij Labeo, ki je študiral pri vseh, učil pa ga je
tudi Trebatij. Med njimi je bil Ateij konzul, Labeo pa ni hotel sprejeti službe, ki bi mu omogočila, da bi postal začasni
konzul, ko mu jo je ponudil Avgust; veliko pozornosti pa je posvečal pravnim študijam in si celotno leto razdelil tako, da je
bil lahko šest mesecev v Rimu s svojimi učenci, preostalih šest mesecev pa je bil lahko odsoten in si krajšal čas s pisanjem
knjig. Tako je zapustil štiristo zvezkov, od katerih jih je veliko še vedno v uporabi. Ta dva sta ustanovila dve različni šoli, saj
je Ateij Kapito ohranil načela, ki so ga učili, Labeo pa je zaradi narave svojega genija in zanašanja na lastno učenost, ki se je
posvečal drugim vejam znanja, uvedel številne novosti.

70. Massurius Sabinus je nasledil Ateja Capita, Nerva pa Labeja, ki sta še povečala omenjeno razliko med šolama. Nerva je
bil tudi zelo tesno povezan s cesarjem. Massurius Sabinus je bil konjeniškega stanu in je bil prvi, ki je pisal z javnim
pooblastilom, po podelitvi tega privilegija pa mu ga je podelil tudi Tiberij Cezar.

71. Mimogrede lahko pripomnimo, da pred Avgustom pravice do javnega podajanja mnenj niso podeljevali državni
poglavarji, ampak je vsakdo, ki je zaupal v svoje sposobnosti, odgovarjal tistim, ki so se z njim posvetovali, vendar na
slednje niso odtisnili svojih pečatov in so zelo pogosto pisali sodnikom ali tistim, ki so se z njimi posvetovali, da bi potrdili
svoja mnenja. Božanski Avgust je, da bi avtoriteta zakona imela večjo težo, najprej odredil, da lahko pravniki odgovarjajo v
njegovem imenu; od takrat so to začeli zahtevati kot privilegij. Posledica tega je bila, da je ugledni cesar Hadrijan, ko so ga
nekateri možje pretorijanskega ranga prosili za dovoljenje, da lahko podajajo mnenja, v reskriptu povedal, "da za to
dovoljenje ni treba prositi, ampak je podeljeno kot pravica; če torej kdo zaupa v svoje znanje, naj se veseli in se lahko
pripravi na podajanje mnenj ljudstvu."
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72. Zato je Tiberij Cezar Sabinu dovolil, da ljudem poda svoje mnenje. Ko je dosegel konjeniški čin, je bil že v visoki
starosti, dejansko je bil star petdeset let, prav tako ni bil človek z velikimi denarnimi sredstvi, temveč so ga večinoma
preživljali njegovi učenci.

73. Nasledil ga je Gaj Kasij Longin, sin Tuberove hčerke, ki je bila vnukinja Servija Sulpicija, zato je Servija Sulpicija
omenjal kot svojega dedka. V času vladavine Tiberija je bil konzul skupaj s Kvartinom in je užival veliko avtoriteto v državi,
dokler ga cesar ni izgnal, in ker ga je ta izgnal na Sardinijo, ga je Vespazijan odpoklical v Rim, kjer je umrl.

74. Nervo je nasledil Prokul, hkrati pa je bil še en Nerva, sin; bil je tudi Longin, pripadnik konjeniškega reda, ki je pozneje
dosegel pretorstvo. Vendar je bila Prokulova avtoriteta večja. Privrženci obeh šol so se imenovali Cassiani in Proculeiani, ki
so izhajali iz Capita in Labea.

75. Caelius Sabinus, ki je imel večji vpliv v času Vespazijana, je nasledil Kasija; Pegaz je nasledil Prokulusa, ki je bil mestni
prefekt v času Vespazijanove vladavine; Priscus Javolenus je nasledil Caeliusa Sabina; Celsus je nasledil Pegaza; sin Celsus
in Priscus Neratius, ki sta bila oba konzula, sta nasledila očeta; (Celsus je bil namreč drugič konzul), Aburnus Valens je
nasledil Javolena Prisca skupaj s Tuscinom, pa tudi Salvija Juliana.

Naslov 3. O zakonih, odlokih senata in dolgo uveljavljenih običajih.

23. Papinianus, Definicije, Knjiga I.

21

Zakon je splošna zapoved, odločitev ljudi, ki se spoznajo na pravo, omejitev kaznivih dejanj, storjenih prostovoljno ali zaradi
neznanja, ali splošna obveznost države.

(23) Marcijan, Inštituti, I. knjiga.

Orator Demosten jo je opredelil tako. "Zakon je nekaj, kar je primerno, da vsi ljudje spoštujejo iz številnih razlogov,
predvsem pa zato, ker je bil vsak zakon zasnovan in je božji dar; odlok učenih ljudi; omejitev tistih, ki so bodisi prostovoljno
bodisi neprostovoljno krivi za zločin; je tudi skupna obveznost države, po katere pravilih morajo vsi, ki v njej prebivajo,
urejati svoje življenje." Krisij, stoiški filozof največje erudicije, je knjigo, ki jo je napisal, začel takole: "Zakon je kraljica
vseh stvari, božanskih in človeških. Biti mora tudi upravitelj, vodja, vladar tako dobrih kot slabih ljudi in tako biti merilo
vsega, kar je pravično in nepravično, pa tudi tistih stvari, ki so po naravi civilne, in predpisovati, kaj je treba storiti, ter
prepovedovati, česar se ne sme storiti."

23. Pomponij o Sabinu, knjiga XXV.

Kot je dejal Teofrast, je treba zakone oblikovati glede na zadeve, ki se pogosto pojavljajo, in ne glede na tiste, ki se pojavijo
nepričakovano.

(23) Celsus, Digest, knjiga V.

Zakoni se ne sprejemajo za zadeve, ki se lahko zgodijo le v enem primeru.

23. Isto, Digest, knjiga XVII.
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Zakone je namreč treba prilagoditi dogodkom, ki se pogosto in zlahka zgodijo, in ne tistim, ki se zgodijo redko.

(23) Paulus, O Plavciju, knjiga XVII.

Pravzaprav tisto, kar se zgodi le enkrat ali dvakrat, kot pravi Teofrast, zakonodajalci izpustijo.

1. Modestinus, Pravila, I. knjiga.

Zakon ima nalogo ukazovati, prepovedovati in kaznovati.

2. Ulpianus, O Sabinu, III. knjiga.

Zakoni niso namenjeni posameznikom, temveč splošnim namenom.

3. Isto, O ediktu, XVI. knjiga.

Senat lahko nedvomno sprejema zakone.

4. Julianus, Digest, knjiga LIX.
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Niti zakoni niti odloki Senata ne morejo biti napisani tako, da bi vključevali vse primere, ki se lahko kadar koli pojavijo,
ampak je dovolj, če vključujejo primere, ki se pogosto pojavljajo.

5. Enako, Digest, knjiga XC.

In zato mora pri tistih zakonih, ki so sprejeti na prvem mestu, najodličnejši cesar dati bolj gotovo razlago ali konstrukcijo.

6. Isto, Digest, knjiga XV.

Vseh zadev ni mogoče izrecno vključiti v zakone ali odloke senata; če pa je njihov smisel v nekem primeru jasen, ga lahko
tisti, ki je pristojen za to zadevo, uporabi tudi za druge podobne primere in na ta način izvršuje pravico.

7. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.

Kajti, kot pravi Pedij, kadar koli je kaj uvedeno z zakonom, je dobra priložnost, da se z razlago ali določeno konstrukcijo
razširi na druge zadeve, kjer gre za isto načelo.

8. Publij, O ediktu, knjiga LIV.

Če je bilo sprejeto nekaj, kar je v nasprotju z načeli zakona, se ta ne sme uporabljati v celoti.
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9. Julianus, Digeste, knjiga XXVII.

V primerih, ko je bilo ugotovljeno kaj, kar je v nasprotju z načeli prava, ne moremo upoštevati tega pravnega pravila.

10. Paulus, Edina knjiga o posebnem pravu.

Posebno pravo je tisto, ki je bilo uvedeno po pooblastilu tistih, ki ga vzpostavljajo, v nasprotju s pravnim načelom, zaradi
neke posebne prednosti.

11. Celsus, Digeste, knjiga XXVI.

Poznati zakone ne pomeni poznati njihovo frazeologijo, temveč njihovo moč in učinek.

12. Isto, Digest, knjiga XXIX.

Zakone je treba razlagati liberalno, da se ohrani njihov namen.

13. Isto, Digest, knjiga XXIII.
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Kadar so izrazi zakona dvoumni, je treba sprejeti tisti pomen, ki ni neskladen, zlasti če je iz njega mogoče razbrati namen
zakona.

14. Julianus, Digest, knjiga LV.

Načel vsakega zakona, ki so ga sprejeli naši predniki, ni mogoče navesti.

15. Neratius, Pergamenti, VI. knjiga.

Zato ni treba iskati razlogov za zakone, ki so bili uveljavljeni, sicer bodo mnoga pravila, ki temeljijo na njih in so zdaj
sprejeta, ovržena.

16. Ulpianus, O ediktu, XXXV. knjiga.

Ko zakon odpusti kar koli v preteklosti, to prepoveduje za prihodnost.

17. Paulus, O Plavciju, IV. knjiga.

Zadev, ki so se vedno razlagale na določen način, nikakor ne bi smeli spreminjati.

18. Celsus, Digeste, IX. knjiga.
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Brez upoštevanja celotnega zakona ni primerno odločati ali podajati mnenja o posameznem delu zakona.

19. Modestinus, Mnenja, VIII. knjiga.

Nobeno pravno načelo ali prizanesljiva razlaga pravičnosti ne dopuščata, da bi se zadeve, ki so bile uvedene za dobrobit
človeštva, razlagale tako strogo, da bi to povzročilo stisko za ljudi.

20. Paulus, Vprašanja, IV. knjiga.

Razlaga nedavnih zakonov s prejšnjimi ni nič novega.

21. Tertulijan, Vprašanja, I. knjiga.

Ker je navada, da se nedavni zakoni razlagajo s prejšnjimi, je treba vedno razumeti, da se načela zakonov uporabljajo za
osebe ali stvari, ki so lahko kadar koli podobnega značaja.

22. Paulus, O Lex Julia et Papia, V. knjiga.

Novejši zakoni veljajo za prejšnje, razen če jim nasprotujejo; to je mogoče dokazati z mnogimi razlogi.
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23. Enako, na Lex Cincia.

Če počnemo, kar zakon prepoveduje, kršimo zakon, in kdor se izmika pomenu zakona, ne da bi upošteval njegove besede, je
kriv goljufije zoper zakon.

24. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.

Goljufija je storjena proti zakonu, kadar se stori nekaj, česar zakon ni želel, da se stori, vendar tega ni absolutno prepovedal;
razlika med goljufijo proti zakonu in njegovo kršitvijo pa je razlika med govorom in mnenjem.

25. Isto, o Lex Julia et Papia.

Cesar je prost delovanja zakona, in čeprav je cesarica nedvomno podvržena zakonu, ji cesarji običajno podelijo enake
privilegije, kot jih uživajo sami.

26. Julianus, Digest, knjiga XCIV.

Kadar ni pisanih zakonov, je treba upoštevati tiste, ki so se uveljavili po navadi in običaju, in če v njih kaj manjka, je treba
upoštevati tisto, kar je najbližje in izhaja iz njih; če pa tudi tega ni, je treba upoštevati zakon, ki ga uporablja mesto Rim.

27. Starodavnega običaja ni neprimerno upoštevati kot zakon (in to je tisto, kar imenujemo zakon, uveljavljen z uporabo).
Ker nas zakoni sami po sebi ne omejujejo iz nobenega drugega razloga kot zato, ker so sprejeti po presoji ljudstva ? saj je
prav, da to, kar je ljudstvo odobrilo, ne da bi bilo zapisano, zavezuje vse ljudi ? kaj je namreč razlika, ali je ljudstvo svojo
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voljo izrazilo z glasovanjem ali z dejanji in dejanji? Zato je bilo tudi najbolj upravičeno sprejeto pravilo, da se zakoni
razveljavijo ne le z glasovanjem zakonodajalca, temveč tudi zaradi neuporabe s tihim soglasjem vseh.

28. Ulpianus, O službi prokonzula, I. knjiga.

Običajno je, da se dolgo uveljavljena navada upošteva kot pravo v zadevah, ki niso zapisane v pisni obliki.

29. Isto, IV. knjiga.

Kadar se zdi, da je kdo prepričan o običaju nekega mesta ali pokrajine, bi bilo po mojem mnenju treba najprej ugotoviti, ali je
bil ta običaj potrjen s sodno odločbo, potem ko je bil sporen.

30. Hermogenianus, Epitome prava, Knjiga I.

Pravila, ki jih je potrdila dolgoletna navada in se jih že več let upošteva, tako rekoč po tihem dogovoru državljanov, ni treba
spoštovati nič manj kot zakone, ki so bili zapisani v pisni obliki.

31. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.

Takšen zakon ima dejansko večjo veljavo, ker je bil potrjen v tolikšni meri, da ga ni treba zapisati v pisni obliki.
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32. Kalistrat, Vprašanja, I. knjiga.

Ko je treba razlagati zakon, je treba najprej ugotoviti, kakšno pravilo je država prej uporabljala v enakih primerih, saj je
običaj najboljši razlagalec zakonov.

33. Enako, vprašanja, I. knjiga.

Naš cesar Severus je namreč v nekem reskriptu določil, da mora v dvomih, ki izhajajo iz zakonskih predpisov, imeti moč
zakona običaj ali avtoriteta odločitev, ki so bile vedno sprejete na enak način.

34. Celsus, Digeste, knjiga XXIII.

Tisto, kar je bilo najprej uvedeno ne na podlagi pravila, temveč zaradi napake, in je bilo pozneje potrjeno z običajem, ne sme
prevladati v drugih podobnih primerih.

35. Modestinus, Pravila, I. knjiga.

Tako je vse pravo nastalo s soglasjem, bilo uveljavljeno po nujnosti ali potrjeno z običajem.

36. Ulpianus, Inštituti, II. knjiga.
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Zato je vse pravo sestavljeno iz pridobitve, ohranitve ali zmanjšanja pravice, saj se nanaša na to, kako kaj postane lastnina
osebe, kako jo lahko ohrani ali svoje pravice, kako jih lahko odtuji ali izgubi.

Naslov 4. O ustavah cesarjev.

37. Ulpianus, Inštituti, I. knjiga.

Vse, kar je cesar odredil, ima moč zakona, saj mu je ljudstvo s kraljevim odlokom, ki je bil sprejet v zvezi z njegovo
suverenostjo, podelilo vso svojo avtoriteto in moč.

38. Zato ima vse, kar cesar odredi s pismom nad svojim podpisom, ne glede na to, ali se je odločil po proučitvi ali je to storil
brez sodnega premisleka ali pa je to odredil z ediktom, moč zakona; in to so tiste, ki jih na splošno imenujemo ustave.

39. Med slednjimi je nekaj posebnih, ki se ne smejo uporabljati kot precedensi; kajti karkoli je cesar komu podelil kot
nagrado za zasluge ali kadar je izrekel kazen ali neko osebo razbremenil na nenavaden način, to ne velja samo za zadevno
stranko.

40. Ulpianus, Trusti, knjiga IV.
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Pri sprejemanju novih zakonov se morajo pojaviti očitni dokazi o koristih, ki upravičujejo odstop od zakona, ki je dolgo
veljal za pravičnega.

41. Javolen, Pisma, knjiga XIII.

Vsako cesarjevo naklonjenost, ki dejansko izvira iz njegove božje milosti, si moramo razlagati kar se da liberalno.

42. Modestinus, Izgovori, II. knjiga.

Nedavne ustave imajo večjo veljavo kot prejšnje.

Naslov 5. O stanju ljudi.

43. Gaj, Inštituti, I. knjiga.

Vse pravo, ki ga uporabljamo, se nanaša na osebe, stvari ali dejanja.
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44. Hermogenianus, Epitome prava, Knjiga I.

Ker je bilo vse pravo vzpostavljeno zaradi človeštva, bomo najprej govorili o stanju oseb, nato pa o drugih zadevah po
vrstnem redu večnega edikta in jim dodali naslove, kakor so urejeni in povezani z njimi, kolikor to dopušča materija.

45. Gaj, Inštituti, I. knjiga.

Glavna delitev osebnega prava je naslednja: vsi ljudje so svobodni ali sužnji.

46. Florentin, Inštituti, IX. knjiga.

Svoboda je naravna moč, da lahko vsakdo počne, kar želi, razen če mu je to na kakršen koli način preprečeno, s silo ali
zakonom.

47. Suženjstvo je institucija prava narodov, s katero lahko kdor koli v nasprotju z naravo podredi enega človeka nadzoru
drugega.

48. Sužnji se tako imenujejo zato, ker so bili vojaški poveljniki navajeni prodajati svoje ujetnike in jih tako ohraniti, namesto
da bi jih usmrtili.

49. Imenujejo se mancipia, ker jih ugrabijo sovražniki.
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50. Marcijan, Inštituti, I. knjiga.

Eden od pogojev je skupen vsem sužnjem; med svobodnimi osebami pa se nekatere rodijo kot svobodne, druge pa so
manumitirane.

51. Sužnji postanejo naša last, bodisi po civilnem pravu bodisi po pravu narodov. Po civilnem pravu se vsakdo, ki je starejši
od dvajsetih let, pusti prodati, da bi bil deležen svoje cene. Sužnji postanejo naša last po Zakonu narodov, ko jih odvzamemo
sovražniku ali pa se rodijo iz naših sužnjev.

52. Svobodni se rodijo tisti, ki jih rodi svobodna mati, in zadostuje, da je bila svobodna v času, ko se je rodil njen otrok,
čeprav je bila morda sužnja, ko je spočela; po drugi strani pa, če je bila svobodna, ko je spočela, in sužnja, ko je rodila, je bilo
ugotovljeno, da se njen otrok rodi svoboden, pri čemer je vseeno, ali je spočela v zakonitem zakonu ali v promiskuitetnem
razmerju; ker nesreča matere ne sme biti vir škode za njenega nerojenega otroka.

53. Zato se je pojavilo naslednje vprašanje: če je bila sužnja, ki je bila noseča, manumitirana in je potem spet postala sužnja
ali je bila izgnana iz mesta, rodila otroka, ali naj bo ta otrok svoboden ali suženj? Zelo pravilno je bilo ugotovljeno, da se je
rodil svoboden; in da za nerojenega otroka zadostuje, da je bila njegova mati v vmesnem času svobodna.

54. Gaj, Inštituti, I. knjiga.

Osvobojenci so tisti, ki so bili izvzeti iz zakonitega suženjstva.

55. Paulus, O deležih, ki se dodelijo otrokom obsojencev.

34

Za otroka v maternici je poskrbljeno, kot da bi obstajal, kadar gre za njegovo lastno korist, čeprav ne more biti koristen
nikomur drugemu, preden se rodi.

56. Papinianus, Vprašanja, III. knjiga.

Cesar Titius Antoninus je v nekem zapisu navedel, da status otrok ne more biti prizadet zaradi vsebine nepravilno
sestavljenega instrumenta.

57. Enako, vprašanja, knjiga XXXI.

V mnogih delih našega prava je položaj žensk slabši od položaja moških.

58. Ulpianus, o Sabinu, I. knjiga.

Postavilo se je vprašanje, kateremu spolu naj pripišemo hermafrodita? Sam menim, da je treba spol določiti na podlagi
tistega, ki pri njem prevladuje.

59. Paulus, Mnenja, knjiga XVIII.

Paulus je menil, da otrok, ki je bil spočet za časa življenja svojega dedka, medtem ko ta ni vedel za zvezo s svojo hčerko,
čeprav se je rodil po dedkovi smrti, ni zakoniti sin tistega, po katerem se je rodil.
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60. Enako, Mnenja, knjiga XIX.

Na podlagi avtoritete najbolj učenega moža Hipokrata zdaj na splošno velja, da se lahko popolnoma oblikovan otrok rodi v
sedmem mesecu, zato je določeno, da je otrok, ki se rodi v zakonitem zakonu po sedmem mesecu, zakonit.

61. Hermogenianus, Epitome prava, Knjiga I.

Suženj, ki ga gospodar pusti na cedilu pri sojenju v primeru smrtne kazni, ne postane svoboden, tudi če bi bil oproščen.

62. Paulus, Sentence, IV. knjiga.

Ta bitja niso otroci, ki se rodijo oblikovani na način, ki je v nasprotju s podobo človeškega rodu; kot na primer, če ženska
rodi nekaj pošastnega ali nenaravnega. Otrok, ki ima več kot običajno število človeških okončin, pa se zdi, da je do neke
mere popolnoma oblikovan, zato ga lahko uvrstimo med otroke.

63. Tryphoninus, Spori, knjiga X.

Za sužnjo z imenom Arescusa je bilo razglašeno, da bo po svoji volji svobodna, če bo rodila tri otroke; ob prvem porodu je
imela enega otroka, ob drugem pa tri. Postavilo se je vprašanje, kateri od navedenih otrok je bil svoboden. Pogoj, od katerega
je bila odvisna njena svoboda, je morala izpolniti ženska, in ni bilo dvoma, da se je zadnji otrok rodil svoboden; narava
namreč ne dopušča, da bi dva otroka z enim gibom hkrati izšla iz materinega telesa, tako da je vrstni red rojstev negotov, zato
ni jasno, kateri je bil rojen v suženjstvu in kateri je bil rojen svoboden. Če je bil torej pogoj izpolnjen v trenutku, ko se je
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rojstvo začelo, namreč da se otrok rodi svobodni ženski, je to tisti, ki se je rodil zadnji, prav tako kot če bi bil kateri koli drug
pogoj, ki je bil določen za svobodo ženske, izpolnjen v trenutku njenega rojstva; na primer, da mora biti manumitirana pod
pogojem, da bo dala deset tisoč sestercij dediču ali Tiju; in bi v trenutku, ko je rodila, ta pogoj izpolnila s posredovanjem
nekoga drugega; nujno bi veljalo, da je bila že svobodna ženska, ko je rodila otroka.

64. Ulpianus, Spori, VI. knjiga.

Enako bi se zgodilo, če bi Arescusa najprej rodila dva otroka, nato pa bi rodila dvojčka; saj je treba upoštevati, da oba slednja
nista rojena svobodna, ampak le tisti, ki je bil rojen zadnji. Vendar je to vprašanje bolj stvarno kot pravno.

65. Isto, O ediktu, knjiga XXII.

V skladu z ustavo cesarja Antonina so vsi, ki so živeli v rimskem svetu, postali rimski državljani.

66. Isti o Sabinu, knjiga XXVII.

Cesar Hadrijan je v zapisu, naslovljenem na Publicija Marcella, določil, da če svobodna ženska, ki je bila med nosečnostjo
obsojena na smrt, rodi otroka, bo ta svoboden, in da je bilo v navadi, da so jo pridržali, dokler ni rodila. Prav tako, kadar je
ženski, ki je spočela v zakonitem zakonu, prepovedan dostop do ognja in vode, je otrok, ki ga rodi, rimski državljan in ostane
pod nadzorom svojega očeta.

67. Celsus, Digeste, knjiga XXIX.
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Ko se otroci rodijo v zakoniti zakonski zvezi, se ravnajo po očetu, otroci, ki so spočeti v promiskuitetnem razmerju, pa se
ravnajo po materi.

68. Ulpianus, o Sabinu, knjiga XXXVIII.

Za vsakogar, ki postane nor, velja, da ohrani položaj in rang, ki ga je imel prej, pa tudi svojo oblast in avtoriteto; prav tako
ohrani lastništvo nad svojim premoženjem.

69. Modestinus, Pravila, VII. knjiga.

Če se svobodnjak proda in je nato manumitiran, ne pridobi nazaj svojega prejšnjega položaja, ki ga je izgubil, ampak spada v
razred svobodnjakov.

70. Isto, Mnenja, XII. knjiga.

Herennius Modestinus je menil, da če je sužnja rodila otroka v času, ko bi jo bilo treba v skladu s pogoji donacije, s katero je
bila razlaščena, manumitirati; ker je bila po cesarski ustavi svobodna, je otrok, ki se je rodil iz nje, svobodno rojen.

71. Isto, Pandekti, I. knjiga.

Izraz "spočeti v promiskuitetnem razmerju" velja za tiste, ki ne morejo pokazati, kdo je njihov oče, ali če to lahko storijo, to
ni njihov zakoniti oče, in se imenujejo spurious, iz spora.
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72. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVII.

Naravni zakon določa, da otrok, rojen iz zakonite zveze, sledi materi, razen če poseben zakon določa drugače.

73. Isto, O Lex Julia et Papia, I. knjiga.

Za svobodno rojenega bi morali šteti tistega, ki je bil za takega razglašen po zakonu, čeprav je dejansko svobodnjak, saj je
vse, kar je sodno določeno, sprejeto kot resnica.

74. Julianus, Digest, knjiga LXIX.

Nerojeni otroci se po skoraj vseh določbah civilnega prava razumejo kot že obstoječi, saj se nanje zakonito prenesejo posesti,
in če sovražnik zajame nosečo žensko, ima njen otrok pravico do postliminuma, prav tako pa se upošteva stanje očeta ali
matere. Poleg tega, če je noseča sužnja ukradena, tudi potem, ko je morda rodila v rokah dobronamernega kupca, njen otrok,
ki je ukradena lastnina, ni pridobljen z uporabo. Posledica tega je, da se tudi za manumitiranega sužnja, dokler se njegovemu
patronu lahko rodi sin, šteje, da ima po zakonu enak položaj kot tisti, ki imajo žive patrone.

75. Ulpianus, Mnenja, knjiga V.

Če človek priznava, da je svobodnjak, ga njegov pokrovitelj ne more narediti svobodnjaka niti tako, da ga posvoji.
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Naslov 6. O tistih, ki so sami sebi gospodarji, in o tistih, ki so pod nadzorom drugih.

76. Gaj, Inštituti, I. knjiga.

Druga delitev oseb sledi po zakonu, saj so nekateri sami sebi gospodarji, drugi pa so podvrženi nadzoru drugih. Zdaj bomo
obravnavali tiste, ki so podvrženi nadzoru drugih, kajti če vemo, kdo so te osebe, bomo takoj razumeli, kdo so tisti, ki so
sami sebi gospodarji. Preučimo torej tiste, ki so pod nadzorom drugih.

77. Tako so sužnji pod oblastjo svojih gospodarjev, ta oblast pa izhaja iz zakona narodov, saj lahko ugotovimo, da imajo
gospodarji pri skoraj vseh narodih nad svojimi sužnji oblast življenja in smrti in da vse, kar pridobi suženj, pridobi tudi
njegov gospodar.

78. Vendar pa trenutno nobeni osebi, ki živi pod rimsko oblastjo, ni dovoljeno, da bi bila kriva krutosti do svojih sužnjev, ki
je okrutna ali brez razloga, ki ga priznava zakon. Po ustavi božanskega Antonina je namreč vsakdo, ki ubije svojega sužnja
brez razloga, kaznovan enako strogo kot tisti, ki ubije sužnja drugega; pretirano strogost gospodarjev zatira tudi ustava istega
cesarja.

79. Ulpianus, O službi prokonzula, VIII. knjiga.
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Kadar je gospodar krut do svojih sužnjev in jih sili v razuzdanost ali sramotno kršitev, je ravnanje predsedujočega sodnika
razkrito v zapisu božanskega Pija, naslovljenem na Julija Marcijana, prokonzula v Baetiki. To so pogoji tega zapisa: "V
interesu samih gospodarjev pa je, da se tistim, ki upravičeno prosijo za pomoč pred krutostjo, lakoto ali nevzdržnimi
poškodbami, ne odreče pomoči pred krutostjo, lakoto ali nevzdržnimi poškodbami. Zato se seznanite s pritožbami tistih
sužnjev Julija Sabina, ki so se zatekli po zatočišče k cesarskemu kipu; in če ugotovite, da so z njimi ravnali strožje, kot je bilo
primerno, ali jih izpostavili sramotnemu nasilju, jih odredite prodati pod takimi pogoji, da jih ne bo mogoče vrniti v oblast
njihovega gospodarja; če pa ta krši to mojo ustavo, mu sporočite, da bo strožje kaznovan." Tudi božanski Hadrijan je za pet
let izgnal neko matrono po imenu Umbricija, ker je iz zelo nepomembnih razlogov z grozljivo krutostjo ravnala s svojimi
sužnjami.

80. Gaj, Inštituti, I. knjiga.

Tudi naši otroci, rojeni v zakonitem zakonu, so pod našim nadzorom; to je zakon, ki je lasten rimskim državljanom.

81. Ulpianus, Inštituti, I. knjiga.

Nekateri rimski državljani so očetje družin, drugi so sinovi družin, nekateri so matere družin, spet drugi so hčere družin.
Očetje družin so tisti, ki so sami sebi gospodarji, ne glede na to, ali so dosegli puberteto ali ne; prav tako so tisti, ki so pod
nadzorom drugih, bodisi matere družin bodisi sinovi ali hčere družin. Vsak otrok, ki se rodi meni in moji ženi, je namreč pod
mojim nadzorom; tudi otrok, ki se rodi mojemu sinu in njegovi ženi, torej moj vnuk in vnukinja, sta prav tako pod mojim
nadzorom, prav tako moj pravnuk in pravnukinja, in tako naprej glede drugih potomcev.

82. Isti, O Sabinu, knjiga XXXVI.
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Vnuki po smrti svojega dedka po očetu običajno preidejo pod nadzor njegovega sina, torej lastnega očeta. Podobno so tudi
pravnuki in drugi potomci pod nadzorom sina, če je ta še živ in ostane v družini, ali pa pod nadzorom potomca, ki je pred
njimi po oblasti. To je tudi zakon, ki ne velja le za naravne otroke, ampak tudi za posvojene.

83. Isto, O Sabinu, IX. knjiga.

Sin je moški otrok, ki se rodi moškemu in njegovi ženi. Če pa predpostavimo, da je bil mož odsoten, na primer za deset let, in
po vrnitvi najde v svoji hiši leto dni starega otroka, se naše mnenje ujema z Julijanovim, da to ni sin moža. Kljub temu Julijan
pravi, da ne bi smeli dopuščati, da moški, ki je stalno živel z ženo, noče priznati, da njegov sin ni njegov. Vendar se mi zdi
(in to meni tudi Scaevola), da če se izkaže, da mož nekaj časa ni živel z ženo zaradi bolezni ali kakšnega drugega razloga, ali
če je bil v tako slabem zdravstvenem stanju, da ni mogel razmnoževati, otrok, ki se rodi v njegovi hiši, čeprav so to vedeli
sosedje, ni njegov sin.

84. Isti, O Sabinu, knjiga XXV.

Če je bil oče obsojen na kazen, s katero je izgubil državljanstvo ali je bil podvržen kazenskemu suženjstvu, ni dvoma, da
njegov vnuk nadomešča sina.

85. Isti, O Sabinu, knjiga XXVI.

Če je oče nor, je njegov otrok kljub temu pod njegovim nadzorom. Enako je z vsemi ascendenti, ki imajo otroke, podvržene
njihovi oblasti, kajti ker je bila pravica očetovskega nadzora vzpostavljena z običajem, nihče ne more prenehati imeti oseb
pod njim, razen kadar so otroci izpuščeni iz nje, kot so v določenih okoliščinah, in ni nobenega dvoma, da še vedno ostajajo
podvrženi njegovi oblasti. Zaradi tega oče pod svojim nadzorom ne obdrži le tistih otrok, ki jih je spočela, preden je postal
blaznež, ampak tudi vse tiste, ki so bili spočeti, preden se je razvila njegova blaznost, in so se rodili, ko je ta obstajala. Poleg
tega je treba upoštevati, ali je otrok, ki ga je spočela njegova žena, medtem ko je bil on blazen, rojen pod njegovim nadzorom
42

ali ne; kajti čeprav se blazni ne more poročiti, lahko še vedno ohrani zakonski stan; in ker je tako, bo imel svojega sina pod
svojim nadzorom. Podobno se otrok, ki ga je spočela pred svojo norostjo, rodi pod njegovim nadzorom, če njegova žena
postane nora; če pa je bil spočet, ko je bila nora, njen mož pa ne, se nedvomno rodi pod njegovim nadzorom, ker zakonska
zveza še vedno obstaja. Če pa sta oba, mož in žena, blazna in ona nato zanosi, se otrok rodi pod nadzorom svojega očeta;
domneva se namreč, da imajo blazne osebe še vedno nekaj volje; in ker se zakonska zveza nadaljuje, ko je eden ali drugi
blazen, se nadaljuje tudi, ko sta oba v tem stanju.

86. Poleg tega nori oče ohrani svojo očetovsko oblast do te mere, da vse, kar pridobi njegov sin, pripada njemu.

87. Pomponij, O Kvintu Muciju, XVI. knjiga.

V vseh zadevah, povezanih z javnim interesom, sin družine nadomešča očeta družine; na primer, kadar opravlja dolžnosti
sodnika ali je imenovan za skrbnika.

88. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, IV. knjiga.

Kadar sodnik odloči, da je treba otroka vzgajati ali preživljati, je treba šteti, da je treba zagotovo ugotoviti, ali je to njegov sin
ali ne; odločitev o preživljanju ne more posegati v resnico.

89. Modestin, Pandekti, I. knjiga.

Nezakonskih ali emancipiranih otrok ni mogoče podrediti očetovski oblasti proti njihovi privolitvi.
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Naslov 7. O posvojitvah in osamosvojitvah ter drugih načinih prenehanja očetovske oblasti.

90. Modestinus, Pravila, II. knjiga.

Družinski sinovi niso ustvarjeni le po naravi, ampak tudi s posvojitvijo.

91. Izraz "posvojitev" ima splošen pomen in vključuje dve vrsti; ena se imenuje posvojitev, druga pa aroganca. Sinovi družin
so posvojeni; tisti, ki so sami sebi gospodarji, so arogirani.

92. Gaj, Inštituti, I. knjiga.

Na splošno se posvojitev izvede na dva načina, in sicer po pooblastilu cesarja ali po nalogu sodnika. Po pooblastilu cesarja
posvojimo tiste, ki so sami sebi gospodarji; ta vrsta posvojitve se imenuje aroganca, ker se tistega, ki posvoji, vpraša, to je
izpraša, ali želi, da je stranka, ki jo namerava posvojiti, njegov zakoniti sin; in tistega, ki je posvojen, sprašujejo, ali to
dopušča. po nalogu sodnika posvojimo tiste, ki so pod očetovskim nadzorom, bodisi da gre za otroke prve stopnje, kot sta sin
in hči, bodisi za tiste bolj oddaljene, kot so vnuk in vnukinja ter pravnuk in pravnukinja.

93. Obema vrstama posvojitev je skupno to, da lahko posvojijo tisti, ki niso sposobni za razmnoževanje, kot na primer
evnuhi.

44

94. Posvojitev, ki se izvede prek cesarja, je posebna v tem, da če se nekdo, ki ima otroke pod svojim nadzorom, podredi
oblasti svojega posvojitelja, ni podvržen le sam, ampak tudi njegovi otroci in vnuki preidejo pod nadzor prvega.

95. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.

Kadar sin družine postane konzul ali guverner, ga je mogoče emancipirati ali dati v posvojitev pred njim samim.

96. Modestinus, Pravila, II. knjiga.

Neratius meni, da lahko sodnik, pri katerem je mogoče vložiti tožbo, emancipira svoje otroke ali jih da v posvojitev pri sebi.

97. Celsus, Digeste, knjiga XXVIII.

Pri posvojitvi je treba upoštevati voljo le tistih strank, ki so sami gospodarji; če pa otroke posvojijo njihovi očetje, je treba
upoštevati voljo obeh, bodisi da se strinjata bodisi da ne nasprotujeta.

98. Paulus, O ediktu, knjiga XXXV.

Kadar je nekdo posvojen kot vnuk, kot da bi bil rojen sinu, je potrebno soglasje sina; to mnenje je podal tudi Julijan.
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99. Celsus, Digeste, knjiga XXXIX.

Pri posvojitvi soglasje tistih, ki bodo s posvojitvijo povezani, za to ni potrebno.

100. Modestinus, Pravila, II. knjiga.

Prej je veljalo, da v primeru arogance ni mogoče poseči v avtoriteto kuratorja, vendar je božanski Klavdij to zelo pravilno
spremenil.

101. Ulpianus, O Sabinu, I. knjiga.

Tudi slepec lahko posvoji in je posvojen.

102. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.

Če kdo posvoji vnuka, kot da bi se rodil njegovemu sinu, nad katerim ima nadzor, s privolitvijo slednjega, ta ne postane pravi
dedič svojega dedka, saj po dedkovi smrti tako rekoč preide pod nadzor svojega očeta.

103. Isti, O Sabinu, IV. knjiga.
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Če nekdo, ki ima sina, posvoji osebo kot vnuka, kot da bi bil sin njegovega sina, ta pa se s tem ne strinja; če dedek umre,
posvojeni vnuk ne preide pod nadzor sina.

104. Ulpianus, O Sabinu, XIV. knjiga.

Kdor je osvobojen očetovske oblasti, ji ne more biti ponovno častno podrejen, razen s posvojitvijo.

105. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXXVI.

Po skoraj vseh pravnih načelih, ko je oblast posvojitelja enkrat prenehala, po tem ne ostane noben njen ostanek; celo
očetovsko dostojanstvo, pridobljeno s posvojitvijo, se po prenehanju razmerja izgubi.

106. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.

Vnuk, ki je bil spočet in rojen pod nadzorom svojega posvojitelja, z emancipacijo prav tako izgubi vse svoje pravice.

107. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVI.

Ko je oče družine posvojen, se vse premoženje, ki mu pripada, in vse, kar je mogoče pridobiti, po tihem zakonu prenese na
njegovega posvojitelja; poleg tega mu sledijo njegovi otroci, ki so pod njegovim nadzorom, in tisti, ki se lahko vrnejo iz
ujetništva po pravu postliminium, ter tisti, ki ob njegovi aroganci še niso bili rojeni, na enak način preidejo pod nadzor
arogatorja.
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108. Če ima nekdo dva sinova in vnuka po enem od njiju ter želi vnuka posvojiti kot rojenega od drugega sina, lahko to stori,
če ga emancipira in posvoji, kot da bi bil rojen drugemu sinu, saj to stori, kot da bi bil tujec in ne njegov ded; in iz kakršnega
koli razloga lahko posvoji kogar koli, rojenega od tujca, ga lahko posvoji, kot da bi bil rojen od drugega sina.

109. Pri aroganci je treba preveriti, ali je arogant mlajši od šestdeset let, saj bi se moral v tem primeru raje posvetiti rojevanju
otrok; razen če gre za kakršno koli bolezen ali slabost ali kak drug upravičen razlog za aroganco, kot na primer, če želi
posvojiti neko osebo, ki je z njim v sorodu.

110. Tudi v tem primeru nihče ne bi smel imeti več otrok, razen iz utemeljenega razloga. Prav tako ne sme posvojiti
svobodnega otroka drugega ali koga, ki je starejši od njega.

111. Javolenus, O Kassiju, VI. knjiga.

Posvojitev se namreč lahko opravi le z osebami, med katerimi lahko obstaja naravno razmerje med očetom in sinom.

112. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVI.

Kdor opravlja službo skrbnika ali ima skrbništvo nad drugim, si ga ne sme prisvojiti, dokler je mladoletnik mlajši od
petindvajset let, ker se boji, da bi si ga prisvojil, da bi se izognil obračunu. Raziskati je treba tudi, ali ni razlog za aroganco
neslavni.
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113. Nadomeščanje varovancev je dovoljeno le tistim, ki jih posvojijo zaradi naravnega sorodstva ali velike naklonjenosti,
drugim pa je prepovedano, da ne bi bilo v pristojnosti skrbnikov, da prekinejo njihovo zaupanje in razveljavijo nadomestitev,
ki jo je opravil starš.

114. Najprej je treba izvedeti, koliko premoženja pripada varovancu in koliko tistemu, ki ga želi posvojiti, da se na podlagi
primerjave obeh podatkov lahko oblikuje mnenje o tem, ali bi bila posvojitev za varovanca koristna. Nato je treba raziskati
način življenja stranke, ki želi posvojenca pripeljati v svojo družino, in tretjič, upoštevati njeno starost, da se ugotovi, ali ni
bolje, da se posveti rojevanju otrok, kot pa da pod svoj nadzor vzame nekoga, ki pripada drugi družini.

115. Poleg tega je treba razmisliti, ali je treba tistemu, ki že ima enega ali več otrok, dovoliti, da posvoji še enega, da se ne bi
zmanjšala pričakovanja tistih, ki so bili rojeni v zakonitem zakonu, ki si jih vsak otrok pripravi s spoštljivim vedenjem, ali pa
bi tako posvojeni otrok dobil manj, kot si zasluži.

116. Včasih je dovoljena posvojitev otroka, ki je premožnejši, s strani osebe, ki je revna; če je ta oseba zelo zmernega
življenja ali če je njena naklonjenost častna in javno znana.

117. Vendar pa je v takšnih primerih običajno, da je treba dati varščino.

118. Marcellus, Digest, knjiga XXVI.

Kadar namreč nekdo želi podržaviti podržavljenca, če v drugih pogledih izkaže tehten razlog za to, je lahko uslišan le, če
javnemu sužnju da zavezo, s katero se zaveže, "da bo vse premoženje svojega podržavljenca, ki bi mu prišlo v posest, vrnil
tistim osebam, ki bi bile upravičene do tega premoženja, če bi podržavljenec ostal v prejšnjem stanju".
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119. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVI.

S temi besedami o obveznici, ki jo mora predložiti stranka, ki se odpoveduje, "tistim, ki so upravičeni do navedenega
premoženja", ni dvoma, da je bil njen namen vključiti vse manuminacije, ki so bile opravljene z drugo oporoko, zlasti kadar
je bil za dediča zamenjan suženj, in tudi zaščititi interese volilojemnikov.

120. Če ta obveznost ni dana, se zoper arogatorja vloži pravična tožba.

20. Marcellus, Digest, knjiga XXVI.

Ta vez postane veljavna, če varovanec umre, preden doseže puberteto.

121. Čeprav je varovanec naveden kot moški, je treba enako ravnati tudi v primeru ženskega varovanca.

122. Gaj, pravila.

Ženske se lahko namreč nadomeščajo s cesarskim odlokom.

123. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVI.
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Če arogator umre in zapusti mladoletnega posvojenega sina, ki umre, preden doseže puberteto, ali so za to odgovorni
arogatorjevi dediči? Ugotoviti je treba, da so dediči dolžni izročiti tudi premoženje aroganta, poleg tega pa še četrti del
zapuščine.

124. Postavlja se vprašanje, ali lahko arogator posvojenega mladoletnega sina nadomesti z drugim dedičem? Menim, da
zamenjave ni mogoče dopustiti, razen če se nanaša le na četrti del posvojenčevega premoženja, do katerega je upravičen, in
da se nanaša le na čas pubertete. Če pa bi zapustil svoje premoženje v skrbništvo, ki naj bi ga izročil ob določenem času,
tovrstnega skrbništva ne bi smeli dopustiti; saj mu ta delež ne pripada na podlagi očetove oporoke, temveč na podlagi
cesarske določbe.

125. Vsa ta pravila veljajo ne glede na to, ali je kdo za sina ali vnuka razglasil dečka, ki še ni dosegel pubertete.

126. Paulus, O ediktu, knjiga XXXV.

Ko je kdo dan v posvojitev, postane sorodstveno povezan z vsemi tistimi, s katerimi postane sorodstveno povezan, in ne
postane sorodstveno povezan s tistimi, s katerimi ni sorodstveno povezan, saj posvojitev ne daje pravice do krvi, ampak
pravico do sorodstva; če torej posvojim sina, mu moja žena ni mati in mu ni sorodstveno povezana, ker ni sorodstveno
povezana z njim. Tudi moja mati zanj ne zavzema mesta babice, saj se ne poveže z agnacijo s tistimi, ki so zunaj moje
družine; toda tisti, ki sem ga posvojil, postane brat moje hčere, saj je moja hči članica moje družine, poroka med njima pa je
prepovedana.

127. Ulpianus, Spori, I. knjiga.

Kdor je odsoten ali ne da svojega soglasja, ne more biti arogiran.
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128. Enako, Mnenja, knjiga V.

Po smrti hčerke, ki je živela kot ljubica, ker je bila zakonito emancipirana, in je umrla, potem ko je z oporoko določila
dediče, je očetu prepovedano sprožiti postopek zoper svoje dejanje, češ da emancipacija ni bila opravljena zakonito ali v
navzočnosti prič.

129. Stranka, ki je odsotna, ne more niti sprejeti, niti prevzeti niti po posredovanju druge stranke opraviti formalnosti, ki so
potrebne v takih primerih.

130. Julianus, Digest, knjiga LXX.

Kdorkoli, ki ga posvoji moj emancipirani sin, ni moj vnuk.

131. Isto, Digest, knjiga LXXXV.

Civilno pravo šteje, da ima otrok posvojenega sina enako mesto, kot če bi bil sam posvojen.

132. Gaj, Inštituti, I. knjiga.

Kdor ima pod nadzorom sina in vnuka, ima popolno svobodo, da sina izpusti iz svoje oblasti in jo ohrani nad svojim
vnukom; ali, po drugi strani, da obdrži sina pod svojim nadzorom in vnuka osamosvoji; ali da oba naredijo za svoje lastne
gospodarje. Menimo, da enako pravilo velja tudi za pravnuka.
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133. Kalistrat, Inštituti, II. knjiga.

Če naravni oče nima sposobnosti govora, vendar lahko na kakšen drug način, razen ustno, izrazi željo, da bi dal sina v
posvojitev, se posvojitev potrdi, kot če bi bila izvedena v zakonsko predpisanih oblikah.

134. Paulus, Pravila, I. knjiga.

Tisti, ki nimajo žene, lahko posvojijo otroke.

135. Marcianus, Pravila, V. knjiga.

Naravni ali posvojeni sin, ki je pod očetovim nadzorom, ga ne more na noben način prisiliti, da bi se ga osvobodil.

136. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXXI.

Vendar pa je treba dečka, ki še ni dosegel pubertete in je bil posvojen, včasih zaslišati, če želi biti emancipiran, potem ko je
dosegel puberteto; o tem mora odločiti sodnik, potem ko je bila zadeva predstavljena.

137. Cesar Titius Antoninus je z reskriptom odločil, da je dovoljeno, da moški posvoji svojega posvojenca, ki mu je bil
skrbnik.
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138. Marcianus, Pravila, V. knjiga.

Kadar pa posvojeni sin po doseženi puberteti dokaže, da zanj ni koristno, da bi bil pod očetovskim nadzorom drugega sina, je
prav, da ga posvojitelj emancipira in tako ponovno vzpostavi njegovo prejšnje stanje.

139. Paulus, Vprašanja, XI. knjiga.

Postavilo se je vprašanje, ali je mogoče zoper vas vložiti tožbo, če vam je bil sin dan v posvojitev, na primer pod pogojem:
"Po treh letih mi boste dali isto osebo v posvojitev". Labeo meni, da ni nobenega razloga za tožbo, saj ni v skladu z našimi
običaji, da bi kdor koli začasno imel sina.

140. Enako, Mnenja, Knjiga I.

Rang osebe se s posvojitvijo ne zmanjša, ampak se dejansko poveča; zato senator, če ga posvoji plebej, ostane senator;
podobno tudi senatorjev sin ostane senator.

141. Enako; Mnenja, knjiga XVIII.

Velja, da se sin lahko emancipira kjer koli, da bi se osvobodil očetovske oblasti.
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142. Sklenjeno je bilo, da se manuminacija in posvojitev lahko opravita pred prokonzulom tudi v provinci, ki mu ni bila
dodeljena.

143. Isto, Sentence, II. knjiga.

Vsakdo lahko posvoji drugega za svojega vnuka, čeprav nima sina.

144. Nihče ne more drugič posvojiti osebe, ki jo je že enkrat posvojil in osamosvojil.

38. Marcellus, Digest, knjiga XXVI.

Cesar lahko potrdi posvojitev, ki ni bila zakonito sklenjena. 39. Ulpianus, O službi konzula, III. knjiga.

Božji Marcus je v zapisu Evtihijanu zapisal: "Sodniki bodo odločili, ali lahko dobiš, kar želiš, potem ko bodo pred njimi
predstavljeni tisti, ki bi temu lahko nasprotovali, to je tisti, ki bi jim potrditev posvojitve lahko škodovala."

145. Modestinus, Razlike, I. knjiga.

Z arogiranjem družinskega očeta postanejo otroci, ki so pod njegovim nadzorom, vnuki arogatorja in so hkrati s svojim
očetom pod njegovo oblastjo, kar se ne zgodi tudi v primeru posvojitve, saj takrat vnuki ostanejo pod nadzorom svojega
naravnega dedka.
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146. Tisti, ki posvoji, in tudi tisti, ki si prisvoji, mora biti ne le starejši od osebe, ki jo naredi za svojega sina bodisi s
prisvojitvijo bodisi s posvojitvijo, ampak mora biti starejši od osebe, ki jo naredi za svojega sina, in sicer mora biti starejši za
osemnajst let.

147. Impotentna oseba si lahko pridobi ustreznega dediča z aroganco, pri tem pa jo ne ovira niti telesna šibkost.

148. Enako, Pravila, II. knjiga.

Če oče osamosvoji svojega sina, po katerem ima vnuka, ki je pod njegovim nadzorom, nato pa posvoji svojega sina in umre,
vnuk ne preide ponovno pod očetovo oblast. Prav tako vnuk ne pride pod očetovo oblast, če ga je njegov stari oče obdržal v
svoji oblasti, ko je dal sina v posvojitev, in ga nato ponovno posvojil.

149. Isto, Pandekti, I. knjiga.

V posvojitev lahko damo celo dojenčka.

150. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XX.

Posvojitev sinov in vnukov se lahko zgodi tako, da se lahko vsakdo zdi naš vnuk kot sin, čeprav je njegovo rojstvo lahko
negotovo.

151. Prokul, Pisma, knjiga VIII.
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Če nekdo, ki ima vnuka po sinu, posvoji drugega namesto svojega vnuka, menim, da po dedkovi smrti med vnukoma ne bo
obstajala nikakršna vez sorodstva. Če pa bi ga posvojil tako, da bi bil njegov vnuk po zakonski pravici, na primer, kot da bi
bil sin Lucija, njegovega lastnega sina in zakonite žene slednjega, sem nasprotnega mnenja.

152. Paulus, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.

Obveznosti tistega, ki je bil dan v posvojitev, se prenesejo na posvojitelja.

153. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, IV. knjiga.

Sin, ki sem ga rodil v suženjstvu, se lahko s cesarjevo milostjo podredi moji oblasti; kljub temu pa ni dvoma, da takšen sin
ostane v razredu svobodnjakov.

Naslov 8. O delitvi in naravi stvari.

154. Gaj, Inštituti, II. knjiga.
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Glavna delitev stvari je na dve glavi, saj nekatere spadajo v božansko, druge pa v človeško pravo. Tiste, ki spadajo pod božji
zakon, so na primer svete in verske stvari. Posvečene stvari so na primer zidovi in vrata, ki so do določene mere pod Božjim
zakonom. Kajti tisto, kar je podvrženo Božjemu zakonu, ni nikogaršnja last, in tisto, kar res spada pod človeški zakon, je
večinoma nikogaršnja last, kljub temu pa lahko ne pripada nikomur, kajti stvari, ki pripadajo zapuščini, dokler se ne pojavi
dedič, niso nikogaršnja last. Tudi stvari, ki spadajo pod človeško pravo, so bodisi javne bodisi zasebne. Tiste, ki so javne,
veljajo za nikogaršnjo lastnino in naj bi pripadale celotni skupnosti, tiste, ki so zasebne, pa pripadajo posameznikom.

155. Poleg tega so nekatere stvari telesne, druge pa breztelesne. Telesne so tiste, ki so otipljive, kot na primer zemlja, sužnji,
oblačila, zlato, srebro in nešteto drugih predmetov. Te so netelesne, ki se jih ne moremo dotakniti, kot so užitek in
obveznosti, ne glede na to, na kakšen način so bile sklenjene. Ni pomembno, ali so v zapuščino vključene tudi materialne
stvari, saj so pridelki, ki jih vzamemo z zemlje, materialni, in kar koli nam pripada zaradi obveznosti drugega, je večinoma
materialno, kot so zemlja, sužnji, denar; kljub temu so dedna pravica, pravica do uporabe in uživanja ter pravica, ki temelji na
obveznosti, vse netelesne. V isti razred spadajo vse pravice mestnih in podeželskih posestev, ki so označene kot služnosti.

156. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.

Nekatere stvari so po naravnem zakonu skupne vsem; nekatere pripadajo celotni skupnosti, druge nikomur, večje število pa
posameznikom; ti jih pridobijo na različne načine.

157. Po naravnem zakonu so skupne vse naslednje stvari: zrak, tekoča voda, morje in s tem morske obale.

158. Florentin, Inštituti, VI. knjiga.

Prav tako dragi kamni, dragulji in druge stvari, ki jih najdemo na morski obali, po naravnem zakonu takoj postanejo naši.
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159. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.

Zato nikomur ni mogoče prepovedati, da se približa morski obali, da bi lovil ribe; vseeno pa se morajo izogibati poseganju v
hiše, stavbe in spomenike, ker zanje ne velja zakon narodov, kot velja za morje; to je božanski Pij navedel v reskriptu,
naslovljenem na ribiče iz Formiae in Capene.

(1) Skoraj vse reke in pristanišča so tudi javna.

160. Gajus, Pravne doktrine vsakdanje uporabe in uporabnosti. Knjiga II.

Za javno rabo bregov rek velja pravo narodov, tako kot za reke same. Zato lahko vsakdo pripelje čoln do brega, pritrdi vrvi
na drevesa, ki tam rastejo, posuši mreže in jih izvleče iz morja ter na njih odloži kakršen koli tovor, tako kot lahko pluje po
reki sami. Lastništvo bregov pa pripada tistim, katerih zemljišča mejijo nanje; zato jim pripadajo tudi drevesa, ki rastejo na
njih.

161. Tisti, ki lovijo ribe v morju, imajo pravico, da si na obali postavijo kočo, v kateri se lahko zatečejo. 6. Marcijan,
Inštituti, III. knjiga.

Ta pravica obstaja do te mere, da tisti, ki tam zgradi hišo, dejansko postane lastnik zemljišča, vendar le, dokler stavba stoji;
sicer se kraj, če pade, po zakonu postliminium vrne v prejšnje stanje, in če na istem mestu zgradi hišo druga oseba, postane
zemlja njena.

162. Nekatere stvari po naravnem pravu pripadajo celotni skupnosti in ne posameznikom, kot na primer gledališča, dirkališča
in druge tovrstne stvari ali kar koli drugega, kar je skupna lastnina mesta. Zato se suženj, ki pripada mestu, ne razume kot last
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katerega koli posameznika posebej, temveč kot last celotne skupnosti; zato so božji bratje v nekem reskriptu navedli, da se
suženj, ki pripada mestu, lahko muči bodisi proti državljanu bodisi v njegovem imenu. Zaradi tega tudi osvobojencu mesta po
Ediktu ni treba prositi za dovoljenje, če katerega koli državljana privede pred sodišče.

163. Sveti, verski in religiozni predmeti niso nikogaršnja last.

164. Posvečene stvari so tiste, ki so posvečene javno in ne zasebno; zato, če si kdo kaj posveti zasebno, to ni sveto, ampak
profano; če pa je bil tempelj nekoč posvečen, ostane tako tudi po tem, ko je bila zgradba porušena.

165. Vsakdo lahko po svoji volji naredi kraj religiozen, če pokoplje truplo na svojem zemljišču; in če je pokopališče v lasti
več oseb, lahko eden od lastnikov pokoplje truplo, čeprav drugi tega ne želijo. Pokop se lahko opravi tudi na zemljišču
drugega, če se lastnik strinja; in tudi če to potrdi pozneje, postane kraj, kjer je bilo truplo pokopano, religiozen.

166. Spet je boljše mnenje, da je prazen grob religiozen kraj, kot pravi Vergilij.

167. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXV.

Kljub temu so Božji bratje objavili nasprotni zapis.

168. Marcianus, Pravila, IV. knjiga.

Sveti kraj je tisti, ki je varovan in zaščiten pred človeškimi poškodbami.
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169. Beseda "sveti" naj bi izhajala iz besede sagmina, nekaterih rastlin, ki so jih običajno nosili s seboj veleposlaniki
rimskega ljudstva, da bi preprečili kršitev njihove osebnosti; tako kot so grški veleposlaniki nosili rastline, ki se imenujejo
khrukia.

170. Kasij pravi, da je Sabin zelo pravilno menil, da je mestno obzidje sveto in da je treba ljudem prepovedati, da bi kar koli
postavili na obzidje.

171. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII.

Sveti kraji so tisti, ki so namenjeni javnosti, bodisi v mestu bodisi na deželi.

172. Razumeti je treba, da lahko javni prostor postane posvečen le, če ga je posvetil cesar ali če je to dovolil.

173. Opozoriti je treba, da je sveti kraj ena stvar, sacrarium pa druga; saj je sveti kraj tisti, ki je bil posvečen, sacrarium pa je
tisti, v katerem so shranjene svete stvari, ki so lahko tudi v zasebni hiši; kadar ljudje želijo takemu kraju odvzeti verski
značaj, običajno iz njega umaknejo svete stvari.

174. Pravilno imenujemo svete tiste stvari, ki niso niti svete niti profane, ampak so potrjene z neko sankcijo, zato so zakoni
sveti, ker temeljijo na določeni sankciji; in vse, kar je podprto z določeno sankcijo, je tudi sveto, čeprav morda ni posvečeno
Bogu; in včasih je v sami sankciji celo dodano, da se vsakdo, ki je kriv prekrška na tem mestu, kaznuje s smrtjo.
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175. Poleg tega brez pooblastila cesarja ali guvernerja ni dovoljeno popravljati mestnega obzidja, mu kar koli dodajati ali na
njega kar koli postavljati.

176. Vse, kar je sveto, ni mogoče oceniti.

177. Pomponij, O Plavciju, VI. knjiga.

Aristo izjavi, da tako kot vse, kar je zgrajeno v morju, postane zasebna lastnina, tudi vse, v kar posega morje, postane javna
lastnina.

178. Pomponij, Iz različnih odlomkov, II. knjiga.

Če kdo prekrši obzidje, je kaznovan s smrtjo; prav tako kot če kdo spleza čez obzidje z lestvami ali kako drugače, saj rimski
državljani ne smejo zapustiti mesta drugače kot skozi vrata, saj je prvo dejanje sovražno in gnusno. Pravijo, da je bil Rem,
Romulov brat, ubit, ker je želel preplezati obzidje.

Naslov 9. O senatorjih.
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179. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXII.

Nihče ne dvomi, da mora imeti moški s konzularnim činom vedno prednost pred žensko s konzularnim činom, vendar je
treba razmisliti, ali ima moški s prafektorskim činom prednost pred žensko s konzularnim činom. Menim, da ima prednost
pred njo, ker ima moški spol večje dostojanstvo.

180. Žene konzulov imenujemo ženske konzulskega stanu, Saturnin pa to lastnost razširi tudi na njihove matere, vendar to ni
nikjer drugje navedeno in ni nikjer priznano.

181. Marcellus, Digest, III. knjiga.

Kasij Longin je mnenja, da če je bil nekdo izključen iz senata zaradi neslavnega obnašanja in ni bil vrnjen, ne sme
predsedovati na sodišču ali pričati kot priča, ker Lex Julia to prepoveduje v primerih izsiljevanja.

182. Modestinus, Pravila, VI. knjiga.

Senator, ki je bil izključen iz senata, ne izgubi državljanstva; božanska Severus in Antoninus sta mu celo dovolila živeti v
Rimu.

183. Pomponij, Iz različnih odlomkov, XII. knjiga.
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Kdor ni vreden nižjega ranga, je še bolj nevreden višjega.

184. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, I. knjiga.

Z izrazom "senatorjev sin" ne smemo razumeti le naravnega sina, ampak tudi posvojenega, pri čemer ni pomembno, kdo ali
na kakšen način ga je posvojil. Prav tako ni pomembno, ali mu je bil senatorski naziv podeljen že ob posvojitvi ali pa je bilo
to storjeno pozneje.

185. Paulus, O Lex Julia et Papia, II. knjiga.

Sin, ki ga posvoji senator, ostane tak, dokler je v njegovi družini; ko pa je osamosvojen, z osamosvojitvijo izgubi ime sin.

186. Kadar senator posvoji sina osebi nižjega ranga, se vedno šteje za sina senatorja, saj senatorsko dostojanstvo ne izgubi s
posvojitvijo, ki izhaja iz nižjega položaja, tako kot bi v podobnih okoliščinah nihče ne izgubil konzularnega dostojanstva.

187. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, Knjiga I.

Določeno je, da se sin senatorja, ki ga je oče emancipiral, vedno šteje za senatorjevega sina.

188. Labeo tudi določa, da se otrok, ki se rodi po smrti očeta senatorja, šteje za njegovega sina. Prokul in Pegaz pa menita, da
otrok, ki je bil spočet in rojen po očetovi izključitvi iz senata, ne sme veljati za senatorjevega sina. To mnenje je pravilno, saj
tistega, čigar oče je bil izključen iz senata, preden se je rodil, ni mogoče pravilno imenovati senatorjev sin; kadar pa je bil
otrok spočet, preden je bil njegov oče izključen iz senata, in rojen, potem ko je njegov oče izgubil svoj položaj, je boljše
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mnenje, da ga je treba razumeti kot senatorjevega sina. Mnogi menijo, da je treba čas spočetja upoštevati le v takšnih
okoliščinah.

189. Kdor je bil oče in dedek senator, se šteje za sina in vnuka senatorja; če pa je njegov oče izgubil položaj pred spočetjem
prvega, se lahko pojavi vprašanje, ali ga ne bi smeli šteti za vnuka senatorja, čeprav ne velja več za njegovega sina? Boljše
mnenje je, da bi ga moral, da bi mu bil dedov čin v korist, kot pa da bi mu očetov položaj škodoval.

190. Isto, Trusti, VI. knjiga.

Ženske, ki so poročene z uglednimi osebami, so vključene v poimenovanje uglednih oseb. Hčere senatorjev niso znane pod
imenom imenitne ženske, razen če so dobile može z uglednim dostojanstvom, saj jim njihovi možje podelijo imenitni čin;
starši pa to res počnejo, če niso povezani s plebejskimi družinami. Zato ima ženska imeniten čin, dokler je poročena s
senatorjem ali uglednim moškim; ali pa se po ločitvi od njega ni poročila z osebo nižjega stanu.

191. Papinianus, Mnenja, knjiga IV.

Če se hči senatorja poroči s svobodnjakom, zaradi očetovega položaja ne postane žena; po drugi strani pa, če je bil njen oče
izključen iz senata, se njegovim otrokom ne sme odvzeti pridobljenega položaja.

192. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIV.

Za otroke senatorjev ne bi smeli šteti le njihovih sinov, ampak tudi vse tiste, ki so izšli iz njih ali iz njihovih otrok, ne glede
na to, ali so naravni ali posvojeni potomci senatorjev, od katerih naj bi izšli; vendar moramo v primeru otroka, ki se je rodil
hčeri senatorja, preučiti očetov položaj.
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193. Paulus, O ediktu, knjiga XLI.

Za senatorje vedno velja, da imajo stalno prebivališče v Rimu, vendar se razume, da imajo stalno prebivališče v kraju, kjer so
se rodili, saj se šteje, da čin senatorja prej daje dodatno prebivališče kot pa spreminja staro prebivališče.

194. Ulpianus, O registrih cenzorja, II. knjiga.

Ženske, poročene najprej z moškimi s konzularnim dostojanstvom in nato z moškimi z nižjim položajem, včasih, čeprav
redko, kljub temu od cesarja dobijo privilegij, da obdržijo konzularni položaj; vem namreč, da je Antonin Avgust v tem
pogledu favoriziral svojo sestrično Julijo Mammae.

195. Za osebe senatorskega ranga je treba šteti tiste, ki so potomci patricijev in konzulov ali drugih uglednih mož, saj imajo
le ti pravico izražati svoja mnenja v senatu.

Naslov 10. O uradu konzula.

196. Ulpianus, O dolžnostih konzula, II. knjiga.
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Konzul je dolžan imenovati svet za tiste, ki želijo manumitirati sužnje.

197. Konzula lahko manumitirata skupaj ali sama, vendar tisti, ki je pustil imena pri enem konzulu, ne more manumitirati
pred drugim, saj sta potem manumitaciji ločeni; če pa eden od njiju iz kakršnega koli razloga, bodisi zaradi bolezni bodisi
zaradi preprečitve iz katerega koli drugega upravičenega razloga, ne more manumitirati, senat odloči, da lahko njegov kolega
nadaljuje z manumitacijo.

198. Nedvomno lahko konzuli manuminirajo svoje sužnje pred seboj, če pa se zgodi, da je konzul mlajši od dvajset let, nima
pravice manuminije v svojem sodišču, saj je on sam tisti, ki mora v skladu z odlokom senata določiti razlog za imenovanje
sveta. Lahko pa to stori pred svojim kolegom, če je bil ugotovljen ustrezen razlog.

Naslov 11. O uradu pretorijanskega prefekta.

199. Avrelij Arkadij Karizij, mojster prošenj, O dolžnostih pretorijanskega prefekta.

Na kratko je treba povedati, od kod izvira urad pretorijanskega prefekta. Nekateri pisci trdijo, da so bili pretorijanski prefekti
nekoč ustanovljeni namesto konjeniških mojstrov; ker je bila v času starih časov vrhovna oblast občasno dodeljena
diktatorjem, so ti imeli navado izbirati svoje konjeniške mojstre, ki so bili z njimi povezani pri opravljanju vojaških dolžnosti
in so imeli za njimi naslednji čin. Ker je bila oblast v republiki trajno prenesena na cesarje, so ti izbrali pretorijanske prefekte,
prav tako kot v primeru konjeniških mojstrov, in jim podelili večja pooblastila z namenom spodbujanja javne discipline.
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200. Ker je oblast prefektov nastala na ta način, se je pozneje povečala do te mere, da se zoper odločitev pretorijanskega
prefekta ni mogoče pritožiti; prej se je namreč pojavilo vprašanje, ali se je zoper odločitev pretorijanskega prefekta mogoče
pritožiti, kar je dejansko dovoljeval zakon, in ohranjeni so primeri tistih, ki so to storili, pozneje pa je bila s cesarskim
odlokom, ki je bil javno objavljen, pravica do pritožbe prepovedana. Cesar je namreč menil, da tisti, ki so bili na to visoko
funkcijo imenovani zaradi svoje ugledne stroke, po tem, ko sta se izkazali njihova razgledanost in poštenost, ne bodo sodili
drugače, kot bi sodil on sam, pri čemer se je upoštevala modrost in razsvetljenost, povezana z njihovim položajem.

201. Pretorijanski prefekti so uživali še dodaten privilegij; mladoletniki namreč po obsodbi niso mogli dobiti povračila od
drugih sodnikov, razen od pretorijanskih prefektov.

Tit. 12. O uradu mestnega prefekta.

202. Ulpianus, O dolžnostih mestnega prefekta.

V pismu božanskega Severa mestnemu prefektu Fabiju Cilu je zapisano, da je pristojen za vsa kazniva dejanja vseh vrst, ne
le za tista, ki so storjena v mestu, ampak tudi za tista, ki so storjena zunaj njega, v Italiji.

203. Prisluhniti mora pritožbam sužnjev nad gospodarji, ki so se zatekli k cesarskim kipom ali pa so jih kupili z lastnim
denarjem, da bi jih odpustili.
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204. Prav tako mora prisluhniti pritožbam pomoči potrebnih patronov v zvezi z njihovimi osvobojenci, zlasti če trdijo, da so
bolni in želijo, da jih podpirajo.

205. Pooblaščen je za premestitev in izgon oseb na otok, ki ga določi cesar.

206. Na začetku omenjenega pisma je zapisano naslednje: "Odkar smo naše mesto zaupali v tvojo oskrbo"; zato se zdi, da je
vse, kar se zgodi v mestu, pod jurisdikcijo prefekta, kar velja tudi za vsak prekršek, storjen znotraj stotine miljeja, onkraj te
razdalje pa mestni prefekt ni pristojen.

207. Če kdo obtoži sužnja, da je prešuštvoval z njegovo ženo, je treba zadevo obravnavati pred mestnim prefektom.

208. Lahko se seznani s postopki na podlagi prepovedi Quod vi aut clam ali Unde vi.

209. Po navadi se pred mestnega prefekta pošlje skrbnike ali kuratorje, ki so goljufivo upravljali svoje skrbništvo in si
zaslužijo strožjo kazen kot sramoto zaradi suma; na primer, če se dokaže, da so skrbništvo kupili z denarjem ali se za
podkupnino trudili, da ne bi nikomur določili primernega skrbnika; ali če so po tem, ko so navedli višino premoženja svojih
varovancev, to namenoma zmanjšali; ali če so navedeno premoženje očitno z goljufivim namenom odtujili.

210. Ko je rečeno, da mora prefekt obravnavati pritožbe sužnjev zoper njihove gospodarje, moramo razumeti, da to ne
pomeni, da lahko obtožijo svoje gospodarje (kajti suženj tega nikoli ne sme storiti, razen iz posebnih razlogov), ampak da se
lahko ponižno obrnejo nanj, kadar njihovi gospodarji z njimi ravnajo kruto, grobo ali jih stradajo, ali pa lahko prefektu mesta
izjavijo, da so morali prenašati nespodobne napade. Prefektu mesta je božanski Severus naložil tudi dolžnost, da mora
zaščititi sužnje, da jih njihovi gospodarji ne bi prostituirali.
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211. Mestni prefekt mora ponovno poskrbeti, da bodo posredniki denarja pošteno opravljali vse, kar je povezano z njihovimi
posli, in da se bodo vzdržali nezakonitih dejanj.

212. Kadar patron izjavi, da je njegov svobodnjak nespoštljivo ravnal z njim ali ga žalil, da je zlorabil njega in njegove
otroke ali ženo ali da je podal kakršno koli podobno obtožbo, se po navadi pojavi pred mestnim prefektom, ki svobodnjaka
kaznuje v skladu s pritožbo, bodisi tako, da ga opozori ali da ga da bičati ali da mu naloži še hujšo kazen, saj si svobodnjaki
zelo pogosto zaslužijo kazen. In res, če lahko patron dokaže, da je proti njemu vložil kazensko obtožbo ali da se je proti
njemu zarotniško dogovarjal z njegovim sovražnikom, ga lahko obsodi na delo v rudnikih.

213. Ena od nalog prefekta je nadzor nad vsemi vrstami mesa in njegovo prodajo po razumni ceni, prav tako je odgovoren za
trg prašičev in drugih živali, pod njegovo pristojnost pa spadajo črede goveda in črede ovac, namenjene za ta namen.

214. Ohranjanje javnega miru in reda na razstavah je ena od nalog mestnega prefekta, ki mora na različnih točkah namestiti
vojake, da vzdržujejo javni mir in mu poročajo o vsem, kar se dogaja v mestu.

215. Mestni prefekt lahko vsakogar prisili, da se oddalji od mesta in drugih okrožij, ter mu začasno ali za vedno prepove
opravljanje kakršnih koli poslov, poklica ali odvetništva. Prav tako mu lahko prepove udeležbo na razstavah, in če ga izžene
iz Italije, ga lahko odstrani tudi iz njegove rodne pokrajine.

216. Božanski Severus je v zapisu določil, da je treba tiste, ki naj bi prirejali nezakonita zborovanja, preganjati pred mestnim
prefektom.

217. Paulus, O dolžnostih mestnega prefekta.
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V skladu s pismom božanskega Hadrijana se je mogoče nanj obrniti v zadevah, ki jih vložijo bankirji ali so vložene proti
njim, pri njem pa se lahko večinoma obravnavajo denarne zadeve.

218. Ulpianus, O ediktu, II. knjiga.

Mestni prefekt nima pristojnosti zunaj meja mesta, lahko pa imenuje sodnike zunaj mesta.

Naslov 13. O uradu kvestorja.

219. Ulpianus, O dolžnostih kvestorja.

Izvor kvestorja je zelo star, bolj kot izvor skoraj katere koli druge sodne oblasti. Grakan Julij v sedmi knjigi "O oblasti"
pripoveduje, da Romul in Numa Pompilij nista imela dveh kvestorjev, ki bi ju imenovala sama, temveč ju je imenovalo
ljudstvo z glasovi; a četudi obstaja dvom, ali je bil v času vladavine Romula in Nume kakšen kvestor, je gotovo, da so
kvestorji obstajali v času vladavine Tula Hostilija; in dejansko prevladuje mnenje antičnih piscev, da je bil Tula Hostilij prvi,
ki je uvedel kvestorje v vladavino skupnosti.

220. Junij, Trebatius in Fenestella so izvor besede Quaestor izpeljali iz quaero (iskati).
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221. Nekateri kvestorji so imeli navado, da so žrebali province, dodeljene z odlokom senata, kar so počeli tudi pod
konzulatom Decima Drusa in Porcina. Vsi kvestorji pa niso dobili svojih provinc z žrebom, razen cesarjevih kandidatov, saj
so ti v senatu le brali cesarjeva pisma.

222. Trenutno se kvestorji izbirajo brez razlike med patriciji in plebejci, saj je to mesto vstop in tako rekoč začetek drugih
služb ter daje pravico, da v senatu izraziš svoje mnenje.

223. Nekateri med njimi, kot smo pravkar navedli, se imenujejo cesarjevi kandidati in berejo njegova pisma v senatu.

Naslov 14. O uradu pretorjev.

224. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVI.

Oče lahko manumitira pred sinom, ki je pod njegovim nadzorom, če je sin pretor.

225. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
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Prav tako je določeno, da se lahko sam emancipira ali da v posvojitev na svojem sodišču.

226. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVIII.

Barbar Filip, pobegli suženj, je zaprosil za mesto pretorja v Rimu in bil imenovan za pretorja. Pomponij meni, da njegov
suženjski status ni bil ovira za opravljanje pretorske funkcije. Res je, da je opravljal dolžnosti te funkcije, vendar pa vseeno
razmislimo o primeru, ko je suženj dolgo časa ohranjal svoje stanje v tajnosti, medtem ko je opravljal svojo dolžnost pretorja.
Ali bo vse, kar je odločil ali odredil, brez veljave ali učinka? Kaj naj rečemo? Ali pa bo veljavno zaradi dobrobiti tistih, ki so
pred njim sprožili postopek bodisi na podlagi zakona bodisi na podlagi kakšne druge zakonite pravice? Dejansko menim, da
ne bi smeli zavrniti nobene od teh stvari; to je namreč bolj humano stališče, saj je imelo rimsko ljudstvo moč, da sužnju
podeli to oblast, in če bi vedelo, da je tak, bi mu podelilo svobodo. Toliko bolj je treba to pravico šteti za utemeljeno v zvezi s
cesarjem.

227. Enako, o vseh sodiščih, prva knjiga.

Pretor se ne more imenovati za skrbnika ali sodnika v posebnem postopku.

Nalov 15. O uradu prefekta nočne straže.

228. Paulus, O dolžnostih prefekta nočne straže.
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Med starimi ljudmi so bili za zaščito pred požarom določeni trije možje, ki so jih zaradi nočne straže imenovali nokturni.
Včasih so sodelovali tudi edili in plebejski tribuni, poleg tega pa je bila okoli vrat in obzidja nameščena enota javnih sužnjev,
ki jih je bilo mogoče po potrebi poklicati. Bili so tudi nekateri zasebni sužnji, ki so gasili požare bodisi za plačilo bodisi
brezplačno. Nazadnje je božanski Avgust raje naročil, da se ta dolžnost opravlja pod njegovim lastnim nadzorom.

229. Ulpianus, O dolžnostih prefekta nočne straže.

V enem dnevu je namreč izbruhnilo več požarov.

230. Paulus, O dolžnostih prefekta nočne straže.

Avgust je namreč menil, da varnosti republike ne more bolje zaščititi nihče drug kot on in da nihče ni tako primeren za to
nalogo kot cesar. Zato je na ustrezna mesta razporedil sedem kohort, tako da je vsaka lahko varovala dve četrti mesta;
poveljevali so jim tribuni, nad njimi pa je bil višji častnik, ki je bil imenovan za prefekta nočne straže.

231. Prefekt nočne straže obravnava zažigalce, vlomilce, tatove, roparje in pristaše zločincev, razen če je storilec tako divji in
razvpit, da ga preda mestnemu prefektu. In ker so požari večinoma posledica malomarnosti prebivalcev, bodisi da tiste, ki so
bili neprevidni glede požarov, biči, bodisi da jih oprosti bičanja in jih strogo opozori.

232. Vlomi se običajno zgodijo v hišah z več stanovanji ali v skladiščih, kjer imajo ljudje shranjen najdragocenejši del
svojega blaga; vlomilec vdre v shrambo, omaro ali skrinjo, pri čemer so običajno kaznovani tisti, ki so zadolženi za
varovanje tega premoženja. Božanski Antonin je to navedel v reskriptu Ericiju Klarusu, saj pravi: "Če so njegova skladišča
vlomljena, lahko sužnje, ki so jih varovali, pošlje na mučenje, čeprav nekateri od njih morda pripadajo samemu cesarju."
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233. Opozoriti je treba, da mora prefekt nočne straže stražiti vso noč in da mora biti na obhodu primerno obut ter opremljen s
kljukami in sekirami.

234. Paziti mora, da obvesti vse stanovalce hiš, da zaradi svoje malomarnosti ne dovolijo nastanka požara, in jim naročiti, naj
imajo v zgornjem nadstropju vedno vodo.

235. Nadzoruje tudi tiste, ki za plačilo skrbijo za oblačila v kopališčih; če med opravljanjem te dolžnosti storijo kakšno
nezakonito dejanje, jih mora pripoznati.

236. Ulpianus, O dolžnostih mestnega prefekta.

Cesarja Severus in Antoninus sta v zapisu prefektu nočnih straž Juliju Rufmusu zapisala naslednje: "Če prebivalci blokov ali
drugi malomarno skrbijo za požare, jih lahko odredite, da jih bičajo s palicami ali bičajo; tiste, ki so obtoženi požiga, lahko
pošljete k našemu prijatelju Fabiju Cilu, prefektu mesta; pobegle sužnje morate poiskati in vrniti njihovim gospodarjem."

Naslov 16. O uradu prokonzula in njegovega namestnika.

237. Ulpianus, Spori, I. knjiga.
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Ko prokonzul zapusti mesto, povsod nosi insignije svojega ranga, vendar oblasti ne izvaja, razen v pokrajini, ki mu je bila
dodeljena.

238. Marcijan, Inštituti, I. knjiga.

Vsi prokonzuli, ki so zapustili mesto, imajo pristojnost, če ni sporna, ampak prostovoljna; na primer, pred njimi se lahko
opravi manuminacija otrok in sužnjev ter posvojitve.

239. Nihče ne more opraviti manumitacije pred namestnikom, ker ta ni dovolj pristojen.

240. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVI.

Pred njim tudi ni mogoče posvojiti otrok, saj na njegovem sodišču dejansko ni mogoče vložiti nobenega pravnega sredstva.

241. Isto, O dolžnostih prokonzula, I. knjiga.

Tudi prokonzul mora biti previden, da ne zatira svoje pokrajine pri razvedrilu uradnikov, kot je naš cesar in tudi njegov oče
zapisal v reskriptu Aufidiju Severianu.

242. Noben prokonzul ne sme imeti svojih konjenikov, ampak morajo namesto njih v provincah opravljati svoje dolžnosti
vojaki.
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243. Tudi za prokonzula bi bilo bolje, če bi potoval brez žene, čeprav jo lahko vzame s seboj, vendar ne sme pozabiti, da je
senat v času konzulata Cotte in Mesalle odredil: "Če bodo žene tistih, ki potujejo, da bi prevzeli svoje urade, v prihodnje
storile kakšen prekršek, bo treba od njihovih mož zahtevati obračun in jih kaznovati."

244. Preden prokonzul prestopi meje province, ki mu je bila dodeljena, naj objavi edikt, v katerem bo naznanil svoj prihod in
v katerem se bo priporočil, če ima kakšno poznanstvo ali zvezo s prebivalci province; na vsak način naj jih prosi, naj mu ne
prihajajo naproti niti javno niti zasebno, saj je bolj primerno, da ga vsak sprejme v svoji državi.

245. Prav tako bo ravnal pravilno in v skladu z rednim postopkom, če bo svojemu predhodniku poslal obvestilo, v katerem bo
navedel dan, ko bo prestopil meje svoje pristojnosti; pogosto se namreč zgodi, da so prebivalci pokrajine vznemirjeni in
ovirani pri poslovanju, kadar te stvari niso zagotovo znane ali pričakovane.

246. Ko vstopi v pokrajino, je prav, da to stori v tistem delu, kjer je to v navadi, in da je ne glede na to, v katero mesto pride
najprej, pozoren na to, kar Grki imenujejo epidymias, to je "kraj bivanja", ali kataploun "pristanišče prihoda"; pokrajinci
namreč pripisujejo velik pomen ohranjanju in spoštovanju te navade in tovrstnih privilegijev. Nekatere province, v katere se
prokonzul odpravi po morju, kot je na primer Azija, so bile tako zelo razširjene, da je naš cesar Antonin Avgust v odgovoru
na zahtevo Azijcev v reskriptu zapisal, "da mora prokonzul v Azijo nujno po morju in pristati v Efezu, preden se ustavi v
katerem koli drugem glavnem mestu".

247. Po vstopu v pokrajino naj svojemu namestniku podeli svojo pristojnost, vendar tega ne sme storiti prej, saj bi bilo
nesmiselno, da bi drugemu podelil pristojnost, ki je sam še nima, saj do nje ni upravičen, dokler ne vstopi v pokrajino. Če pa
bi to storil prej in si po vstopu v pokrajino ne bi premislil, bi bilo verjetno odločeno, da ima namestnik pristojnost ne od
trenutka, ko mu je bila podeljena, ampak od dneva, ko je prokonzul vstopil v pokrajino.

248. Papinianus, Vprašanja, I. knjiga.
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V nekaterih primerih lahko prokonzul prenese svojo pristojnost, čeprav še ni vstopil v provinco; na primer, če se je med
potovanjem nujno zavlekel, njegov namestnik pa je lahko kmalu prispel v provinco.

249. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, I. knjiga.

Po navadi svojim namestnikom zaupa prekrške zapornikov, tako da jih lahko namestniki po zaslišanju pošljejo nazaj, da
lahko prokonzul izpusti nedolžne. Vendar je ta vrsta prenesenih pooblastil izredna; nihče namreč ne more prenesti na drugega
pravice do izrekanja smrtne kazni ali pravice do izrekanja katere koli druge kazni, ki je bila dodeljena njemu samemu, ali
celo pravice do izpustitve zapornikov, ki jih pred njim ni mogoče preganjati.

250. Ker ima prokonzul pravico prenesti ali ne prenesti svojo sodno oblast po svoji volji, ima tudi pravico, da jo odpokliče,
vendar tega ne sme storiti brez posvetovanja s cesarjem.

251. Poslanci se ne smejo posvetovati s cesarjem, ampak se morajo obrniti na svojega prokonzula, ki mora odgovoriti na
njihova vprašanja.

252. Prokonzul ne bi smel popolnoma zavrniti prejemanja daril, ampak bi moral ravnati zmerno, tako da jih ne bi grobo
zavrnil v celoti, niti ne bi pri njihovem sprejemanju pohlepno prestopil meje razuma; to sta božanski Severus in cesar
Antonin zelo pravilno uredila v pismu, ki se glasi takole: V zvezi z darili sva mnenja, ki jih navaja starodavni pregovor, in
sicer: "Če gre za darila, je to po najinem mnenju: 'Ni treba sprejemati vseh stvari, ne ob vsakem času in ne od vseh oseb';
kajti res je nevljudno, če ne sprejmemo daril od nikogar; po drugi strani pa je najbolj zaničevanja vredno in najbolj pohlepno,
če brez razlikovanja sprejmemo vse, kar nam je podarjeno." In kar zadeva to, kar je vsebovano v cesarskih mandatih, in sicer:
"Prokonzul sam ali katera koli druga oseba na položaju ne sme sprejeti nobenega darila ali darila in ne sme niti kupiti ničesar,
razen za namene vsakdanjega preživljanja"; to se ne nanaša na majhna darila, temveč na tista, ki presegajo zahteve
običajnega preživljanja. Prav tako se takšna darila ne smejo razširiti do te mere, da bi šlo za donacije velike vrednosti.
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253. Isti, O dolžnostih prokonzula, II. knjiga.

Ko prokonzul vstopi v katero koli drugo mesto, ki ni naseljeno ali glavno mesto province, naj dovoli, da ga postavijo pod
njegovo zaščito, in naj posluša komplimente, ki mu jih izrekajo, ne da bi pokazal nezadovoljstvo, saj prebivalci province to
počnejo v njegovo čast; prav tako naj določi praznike v skladu z običaji in navadami, ki so jih prej upoštevali.

254. Obiskati mora templje in javne spomenike, da jih pregleda in ugotovi, ali so v dobrem stanju in ustrezno vzdrževani, ali
jih je treba popraviti, ter poskrbeti za dokončanje začetih del, kolikor to dopuščajo vladna sredstva; z ustreznimi
formalnostmi mora imenovati nadzornike, ki so vestni pri svojem delu, in po potrebi tudi vojake za pomoč nadzornikom, če
bi bilo to potrebno.

255. Ker ima prokonzul popolno jurisdikcijo, ima vsa pooblastila tistih, ki v Rimu izvajajo pravosodje kot sodniki ali na
podlagi izrednih pooblastil.

256. Isto, O ediktu, knjiga XXXIX.

Zato ima prokonzul v svoji pokrajini večjo oblast kot kdor koli drug razen cesarja.

257. Isto, O dolžnostih prokonzula, I. knjiga.

Prav tako se v njegovi pristojnosti ne more pojaviti nobeno vprašanje, ki ga ne more rešiti sam. Če pa se pojavi kakšna
zadeva, ki se nanaša na zadeve državne blagajne in spada v pristojnost cesarskega upravitelja, bo bolje, da jo odmisli.
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258. V primerih, ko je potrebna sodna odločba, prokonzul tega ne more odpraviti z obvestilom tožnika, saj se vse zadeve, ki
zahtevajo sodno preiskavo, ne morejo končati na ta način.

259. Prokonzul mora zagovornike poslušati potrpežljivo in tudi preudarno, da ne bi bil videti prezirljiv; prav tako se ne sme
sprenevedati, če ugotovi, da so si stranke izmišljale zadeve ali kupile pravico do sodnega postopka; postopek lahko sprožijo
le tisti, ki jim je to dovoljeno z njegovim ediktom.

260. Prokonzul ima pristojnost, da izvensodno odloča o naslednjih zadevah; osebam lahko ukaže, naj izkazujejo ustrezno
spoštovanje svojim staršem, osvobojencem pa svojim varovancem in njihovim otrokom; grozi lahko tudi sinu, ki ga je oče
pripeljal k njemu in ki naj ne bi živel, kot bi moral, ter ga strogo kaznuje. Na podoben način lahko popravi predrznega
svobodnjaka, bodisi z grajanjem bodisi s kaznovanjem.

261. Zato mora paziti, da v sodnem postopku prevlada določen red, in sicer da se obravnavajo prošnje vseh oseb; da se ne bi
zgodilo, da tisti z zmernimi pretenzijami, ki nimajo nikogar, ki bi nastopil v njihovem imenu, ali pa so najeli odvetnike z
majhnimi izkušnjami ali brez ugleda, ne bi mogli ustrezno predstaviti svojih zahtevkov, če bi se dajalo prednost nekaterim ali
bi se pozornost posvečala drugim, ki niso vredni tega, kar so.

262. Postaviti mora tudi zagovornike tistim, ki za to zaprosijo, zlasti varovankam ali drugače nesposobnim osebam, pa tudi
tistim, ki so izgubili razsodnost, če ga kdo prosi, naj to stori zanje; če pa ni nikogar, ki bi to zahteval, lahko to stori na lastno
pobudo. Prav tako mora določiti zagovornika vsakomur, ki trdi, da ga sam ne more najti zaradi vpliva svojega nasprotnika,
saj ni pravično, da je kdo zatiran zaradi večje moči svojega nasprotnika; kajti to se dejansko odraža na deželnem glavarju,
kjer kdo ravna s tako majhnim samonadzorom, da se vsi bojijo nastopiti kot zagovorniki proti njemu.

263. Ta pravila veljajo za vse guvernerje in jih morajo spoštovati.
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264. Isto, o dolžnostih prokonzula, X. knjiga.

Prokonzul se mora zavedati, da mora vse svoje dolžnosti opravljati do prihoda svojega naslednika, saj je prokonzul le eden,
dobrobit province pa zahteva, da je vedno nekdo, prek katerega lahko ljudje opravljajo svoje posle; zato mora izvajati
pravosodje do prihoda svojega naslednika.

265. Lex Julia o izsiljevanju in reskript cesarja Hadrijana Kalpurniju Rufu, prokonzulu v Ahaji, prepovedujeta prokonzulom,
da bi pred svojim odhodom razrešili svoje namestnike.

266. Venulej Saturnin, O dolžnostih prokonzula, II. knjiga.

Če je kaj, kar zahteva strogo kazen, mora namestnik zadevo poslati prokonzulu, saj sam nima pravice izvršiti usmrtitve,
zapreti ali bičati z veliko strogostjo.

267. Paulus, O ediktu, II. knjiga.

Namestnik, na katerega je bila prenesena pristojnost, ima pravico imenovati sodnike.

268. Pomponij, O Kvintu Muciju, X. knjiga.

Namestnik prokonzula nima lastne pristojnosti, če mu je prokonzul ni podelil.
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269. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga XX. Prokonzul je upravičen le do šestih liktorjev.
270. Licinius Rufinus, Pravila, III. knjiga.

Namestniki prokonzulov lahko imenujejo skrbnike.

271. Ulpianus, O ediktu, II. knjiga.

Takoj ko prokonzul stopi skozi rimska vrata, izgubi svojo oblast.

Naslov 17. O uradu avgustejskega prefekta.

272. Ulpianus, O ediktu, XV. knjiga.

Egiptovski prefekt ne odloži svoje prefekture in pooblastil, ki mu jih je podelil zakon pod Avgustom, kot to storijo
prokonzulje, preden njegov naslednik vstopi v Aleksandrijo, čeprav je morda že prišel v provinco; tako je zapisano v
njegovem pooblastilu.

82

Naslov 18. O uradu guvernerja.

273. Macer, O dolžnostih guvernerja, I. knjiga.

Naziv guvernerja je splošen, zato velja tako za prokonzula in cesarjevega namestnika kot tudi za vse guvernerje provinc in
celo za senatorje. Naziv prokonzula ima poseben pomen.

274. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVI.

Guverner lahko posvoji pred seboj, tako kot lahko emancipira sina ali manumitira sužnja.

275. Paulus, O Sabinu, knjiga XIII.

Guverner province ima oblast le nad prebivalci svoje province, in to le, dokler je v njej, kajti če jo zapusti, postane zasebnik.
Včasih ima pristojnost nad tujci, kadar kdo dejansko stori prekršek; v cesarskih mandatih je namreč navedeno, da mora tisti,
ki predseduje pokrajini, poskrbeti, da jo očisti slabih značajev, ne glede na to, od kod prihajajo.

276. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIX.
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Guverner province ima v njej večjo oblast kot kdor koli drug razen cesarja.

277. Enako, o vseh sodiščih, I. knjiga.

Guverner pokrajine ne more sam sebe imenovati za skrbnika ali sodnika v določenem primeru.

278. Enako, Mnenja, Knjiga I.

Guverner pokrajine mora zatreti nezakonite dražbe, vključno s tistimi, ki so storjene z nasiljem, pa tudi prodaje in obveznosti,
ki so izsiljene s strahom, in tiste, pri katerih se denar ne odplača. Prav tako mora poskrbeti za to, da nihče ne bo neupravičeno
pridobil dobička ali utrpel izgube.

279. Napake ne spreminjajo resnice, zato mora guverner pokrajine ravnati tako, kot je primerno ob upoštevanju dokazanih
dejstev.

280. V čast guvernerja pokrajine je, da poskrbi, da močnejši ne prizadenejo ponižnejših in ne preganjajo zagovornikov
nedolžnih z lažnimi obtožbami.

281. Prepreči nepooblaščene osebe, ki pod pretvezo pomoči uradnikom vznemirjajo ljudi, in sprejme ukrepe za njihovo
kaznovanje, če jih odkrije. Prav tako mora preprečiti nezakonite dajatve pod pretvezo pobiranja davkov.

282. Guverner pokrajine mora še posebej paziti, da se nikomur ne prepreči opravljanje zakonitih poslov, da se ne stori nič
prepovedanega in da se ne kaznuje nedolžnih.
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283. Guverner pokrajine mora poskrbeti, da se z osebami z omejenimi sredstvi ne ravna krivično, če se jim pod pretvezo
prihoda častnikov ali vojakov vzame edina svetilka ali majhna zaloga pohištva za uporabo drugim.

284. Vlada pokrajine mora zagotoviti, da se vojakom ne bo izkazovala pristranskost ? to je takšna, ki ne koristi vsem ? s tem,
da bi nekateri zahtevali neupravičeno prednost zase.

285. Dogodka smrti ne bi smeli pripisati zdravniku, vendar je tudi dejstvo, da je odgovoren za vse, kar je posledica njegove
pomanjkljive spretnosti; kajti napake, ki jo stori oseba, ki daje slabe nasvete v nevarni sili, ne bi smeli pripisati človeški
šibkosti in jo šteti za nekaznovano.

286. Tisti, ki upravljajo celotne pokrajine, imajo pravico izreči smrtno kazen in imajo pooblastilo, da obsodijo prestopnike na
rudnike.

287. Guverner province, ki po uvedbi globe ugotovi, da je ni mogoče izterjati iz premoženja oseb, ki jim je naložil plačilo
globe, jih mora razbremeniti potrebe po plačilu in zatreti nezakonito pohlepnost tistih, ki jo zahtevajo. Če so deželni organi
zaradi revščine globo odpustili, je ne smejo izterjati.

288. Enako, Mnenja, III. knjiga.

Guverner pokrajine, v kateri je pregledal stavbe, lahko lastnike prisili, da jih popravijo, če za to obstaja zadosten razlog; če je
to zavrnjeno, pa mora sprejeti ustrezne ukrepe za njihovo popravilo.
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8. Julianus, Digest, Knjiga I.

Pogosto sem slišal našega cesarja reči, da kadar je v reskriptu določeno, da: "To ne pomeni, da je prokonzul, njegov
namestnik ali guverner pokrajine dolžan obravnavati zadevo, ampak mora razmisliti, ali naj jo obravnava sam ali pa v ta
namen imenuje sodnika.

289. Callistratus, O sodnih preiskavah, Knjiga I.

Na splošno velja, da kadar cesar izda reskript, s katerim kakšno zadevo preda guvernerju province, kot na primer, ko reče:
"Lahko se obrnete na tistega, ki predseduje provinci," ali z dodatkom: "Razmislil bo, kar zahteva njegova dolžnost",
prokonzul ali njegov namestnik ni dolžan sprejeti zadeve; toda tudi kadar besede "Razmislil bo, kar zahteva njegova
dolžnost" niso dodane, se mora odločiti, ali jo bo obravnaval sam ali bo za to imenoval sodnika.

290. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.

Dolžnost guvernerjev provinc je, da obravnavajo vse zadeve, ki jih v Rimu obravnavajo mestni prefekt, pretorijanski prefekt,
konzuli, pretorji ali drugi sodniki.

291. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.

Vse prošnje provincialov, ki se vložijo pri različnih sodnikih v Rimu, so v pristojnosti guvernerjev.
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292. Prokul, Pisma, knjiga IV.

In čeprav bi moral tisti, ki upravlja pokrajino, imeti pooblastila za opravljanje dolžnosti vseh rimskih sodnikov, bi moral biti
pozoren na to, kaj je treba storiti v vsakem primeru, in ne na to, kaj se dela v Rimu.

293. Ulpianus, O službi prokonzula, VII. knjiga.

Vsak dober in vreden guverner mora poskrbeti, da je v pokrajini, ki ji predseduje, mir in tišina. To bo brez težav dosegel, če
se bo potrudil, da bo izgnal slabe ljudi, in jih vestno iskal, saj mora prijeti vse krivoverce, roparje, ugrabitelje in tatove ter
vsakega kaznovati sorazmerno z njegovim zločinom; omejiti mora tudi tiste, ki jih prikrivajo, saj brez njihove pomoči ropar
ne more dolgo ostati skrit.

294. V primeru norih oseb, ki jih svojci ne morejo nadzorovati, je dolžnost guvernerja, da uporabi sredstvo, in sicer zaprtje v
zaporu, kot je v nekem reskriptu navedel božanski Pij. Božji bratje so menili, da je treba v primeru, ko je nekdo storil
oderuštvo, opraviti osebno preiskavo, da se ugotovi, ali je dejanje storil, ko je simuliral norost, ali pa dejansko ni imel svojih
sposobnosti, kajti če je simuliral, ga je treba kaznovati, če pa je bil dejansko nor, ga je treba zapreti v zapor.

295. Macer, O kazenskih procesih, II. knjiga.

Božanska Marka in Komoda sta na Scapulas Tertullus naslovila reskript z naslednjimi besedami: "Če se boste pozitivno
prepričali, da je Aelij Perzej do te mere nor, da je zaradi stalne odtujitve uma brez vsakršnega razumevanja, in če ne obstaja
sum, da se je pri umoru svoje matere pretvarjal, da je nor, lahko ne upoštevate načina njegove kazni, saj je bil zaradi svoje
norosti že zadostno kaznovan; kljub temu ga je treba skrbno omejiti in, če se vam zdi primerno, celo prikleniti na verige, saj
to ni toliko povezano z njegovo kaznijo kot z njegovo lastno zaščito in varnostjo njegovih bližnjih. Če pa ima, kar se pogosto
zgodi, obdobja boljšega razpoloženja, morate skrbno preveriti, ali ni storil kaznivega dejanja v enem od teh obdobij, da ne bi
popuščali njegovemu trpljenju; in če ugotovite, da je temu tako, nas obvestite, da bomo ugotovili, ali ga je treba kaznovati
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sorazmerno z grozovitostjo njegovega dejanja, če ga je storil v času, ko je očitno vedel, kaj počne. "Ko pa smo v vašem
pismu obveščeni, da je njegovo stanje, kar zadeva kraj in zdravljenje, takšno, da ostaja v oskrbi svojih prijateljev ali pod
stražo v svoji hiši, se Nam zdi, da boste ravnali pravilno, če boste poklicali tiste, ki so takrat skrbeli zanj, in raziskali vzrok
tako velike malomarnosti ter odločili o primeru vsakega od njih, kolikor boste odkrili kaj, kar bi opravičevalo ali povečevalo
njihovo malomarnost; kajti skrbniki so za blazne osebe določeni ne le zato, da ne bi poškodovali samih sebe, temveč tudi
zato, da ne bi bili vir pogube za druge; in kadar se to zgodi, bi morali biti zelo pravilno odgovorni tisti, ki so krivi
malomarnosti pri opravljanju svojih dolžnosti."

296. Marcianus, O kazenskih procesih, I. knjiga.

Upoštevati je treba, da tisti, ki upravlja pokrajino, ne sme prestopiti njenih meja, razen če želi izpolniti zaobljubo, in tudi
takrat ne sme prenočiti zunaj nje.

297. Macer, O uradu guvernerja, I. knjiga.

Z dekretom senata je določeno, "da je treba sodne postopke v zvezi z obveznostmi, ki so jih sklenili tisti, ki upravljajo
province, njihovi spremljevalci ali njihovi svobodnjaki, preden so vstopili v provinco, začeti zelo poredko; vse tožbe, ki se iz
tega razloga ne vložijo, se lahko vložijo pozneje, ko katera koli od strank zapusti provinco. Kadar pa se kaj zgodi proti volji
stranke, kot na primer, če utrpi kakšno škodo ali postane žrtev tatvine, se lahko sproži postopek v obsegu pridružitve izdaje in
odreditve izdelave in deponiranja ukradene stvari; ali pa se da obljuba z jamstvom, da se bo stranka pojavila ali da bo zadevni
predmet izdelan."

298. Celsus, Digeste, III. knjiga.

Če je guverner pokrajine kogar koli manumitiral ali imenoval skrbnika, preden je bil seznanjen s prihodom svojega
naslednika, so ta dejanja veljavna.
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299. Modestinus, Pravila, V. knjiga.

S plebiscitom je določeno, "da noben guverner ne sme sprejeti darila, razen hrane ali pijače, ki se lahko porabi v nekaj dneh".

300. Callistratus, O sodnih preiskavah, Knjiga I.

Tisti, ki izvaja pravosodje, mora paziti, da je lahko dostopen, vendar ne sme dovoliti, da bi kdo z njim ravnal nespoštljivo,
zaradi česar je navedeno v njihovih navodilih: "Guvernerji pokrajin ne smejo dovoliti, da bi se z njimi provincialci veliko
družili", kajti nespoštovanje ranga izhaja iz enakosti v stikih.

301. Toda pri sojenju ni primerno, da se uradnik vname proti tistim, o katerih misli slabo, ali da ga do solz ganejo prošnje
nesrečnežev, saj ni naloga odločnega in poštenega sodnika, da bi njegov obraz razkrival čustva njegovega uma. Z eno
besedo, sodnik bi moral soditi tako, da bi z močjo svojih duševnih lastnosti povečal avtoriteto svojega položaja.

302. Papinianus, Mnenja, Knjiga I.

Cesarjev namestnik, torej guverner ali najvišji uradnik province, z odpovedjo svojemu položaju ne izgubi pristojnosti.

303. Paulus, O uradu cenilca.
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Kadar guverner obravnava primer pokvarjenega sužnja, razvajene sužnje, razvajene sužnje ali nespodobno napadenega
sužnja moškega spola; če je suženj, ki naj bi bil pokvarjen, poslovni zastopnik kogar koli ali zaseda takšen položaj, da gre, ne
da bi upoštevali samo premoženjsko škodo, za uničenje in propad celotnega gospodarjevega gospodinjstva, ga je treba
kaznovati z največjo strogostjo.

Naslov 19. O uradu cesarskega upravitelja ali računovodje.

304. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Vsa dejanja, ki jih opravi cesarski upravitelj, odobri cesar, kot da bi jih opravil sam.

305. Če cesarski oskrbnik razpolaga s premoženjem, ki pripada cesarju, kot s svojim, menim, da ne gre za prenos lastništva;
saj opravi pravni prenos le, ko opravlja cesarjeve posle in ga izroči z njegovim soglasjem; če namreč opravi kakršno koli
dejanje z namenom prodaje, darila ali pogodbe, je to nično; saj nima pristojnosti za odtujitev cesarjevega premoženja, temveč
le za njegovo skrbno upravljanje.

306. Posebna naloga cesarskega upravitelja je, da lahko po njegovem ukazu cesarjev suženj vstopi na posestvo, in če je cesar
imenovan za dediča, prokurist s posegom v bogato posestvo naredi cesarja za dediča.

307. Paulus, Sentence, V. knjiga.
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Če pa premoženje, za katerega je cesar imenovan za dediča, ni solventno, se je treba po tem, ko se to izve, posvetovati s
cesarjem; ugotoviti je namreč treba, kakšna je želja dediča, ki je bil imenovan, glede tega, ali bo sprejel takšno premoženje
ali ga bo zavrnil.

308. Kalistrat, O sodnih preiskavah, VI. knjiga.

Cesarski upravitelji ne morejo izreči kazni izgona, ker nimajo pravice izreči te kazni.

309. Če pa komu prepovejo vstop na cesarjevo zemljo, ker bi lahko s svojim burnim ali nasilnim vedenjem škodoval
cesarjevim najemnikom, se mora oseba umakniti; to je božanski Pij navedel v reskriptu Juliju.

310. Stevardi ne morejo nikomur dovoliti, da se po izgonu vrne, kar sta naša cesarja Severus in Antoninus navedla v reskriptu
kot odgovor na Hermijevo prošnjo.

Naslov 20. O uradu Juridicus.

311. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVI.
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Vsakdo lahko sprejme tožbo na sodišču Juridicus, saj mu je podeljena pravica do tožbe.

312. Isti, O Sabinu, knjiga XXXIX.

Privilegij za imenovanje varuhov je bil z božjo ustavo podeljen Juridiku, ki je predsedoval v Aleksandriji.

Naslov 21. O uradu tistega, na katerega je prenesena pristojnost.

313. Papinianus, Vprašanja, I. knjiga.

Kakršna koli pooblastila, ki so posebej podeljena z zakonom, odlokom senata ali cesarsko ustavo, se ob prenosu ne
prenesejo, lahko pa se prenesejo vsa pooblastila, pridobljena s sodno pravico. Zato so v zmoti tisti sodniki, ki, ker jim je z
zakonom ali odlokom senata podeljena pristojnost (kot je na primer Lex Julia de Adulteriis in drugi podobni), da
predsedujejo kazenskemu postopku, prenesejo svojo pristojnost. Zelo močan argument v prid temu je, da je v Lex Julia de Vi
izrecno določeno: "Tisti, ki mu pripada pristojnost, jo lahko prenese, če odide." Ne more je prenesti, če je odsoten, čeprav
lahko katero koli drugo pristojnost prenese tisti, ki je navzoč. Kadar naj bi gospodarja ubili njegovi sužnji, pretor ne more
prenesti pravice, da jim sodi, ki mu je bila podeljena z odlokom senata.
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314. Tisti, na katerega je bila prenesena pristojnost, nima nobene lastne pristojnosti, ampak mora izvajati le pristojnost
sodnika, ki mu jo je podelil; kajti čeprav je res, da se po običaju naših prednikov pristojnost lahko prenese, se pristojnost,
podeljena z zakonom, ne more prenesti. Zato nihče ne pravi, da ima namestnik prokonzula pravico nalagati kazni, kadar je
bila nanj prenesena pristojnost. Paulus trdi, da se z jurisdikcijo prenese tudi pristojnost, ki je z njo povezana.

315. Ulpianus, O vseh sodiščih, III. knjiga.

Če je pristojnost prenesel guverner, tisti, na katerega je bila prenesena, ne more sestaviti sveta.

316. Če skrbniki ali kuratorji želijo prodati zemljišče, lahko pretor ali guverner po obravnavi zadeve to dovoli; če pa prenese
svojo pristojnost, z njo v nobenem primeru ne more prenesti pravice do vodenja preiskave, uvedene v ta namen.

317. Julianus, Digest, knjiga V.

Tisti, ki izvaja jurisdikcijo drugega, tudi če je pretor, tega še vedno ne počne po lastni presoji, ampak vsakič, ko deluje, izvaja
pravico namesto tistega, ki ga je imenoval.

318. Macer, O uradu guvernerja, I. knjiga.

Prepoznavanje dejanj osumljenih skrbnikov se lahko prenese, pri čemer je določeno, da se to lahko zgodi v okviru splošnega
prenosa pristojnosti zaradi interesa varovancev, kot sledi: "Cesarja Severus in Antoninus Braduasu, prokonzulu v Afriki. Ker
ste svojo pristojnost prenesli na svoje namestnike, iz tega sledi, da lahko ti obravnavajo dejanja osumljenih skrbnikov."
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319. Tako se lahko prenese pooblastilo za odvzem posesti, kot na primer, ko se izda odredba za odvzem posesti, če ni
predložena varščina za zavarovanje pred grozečo škodo; ali za odvzem posesti v primeru ženske v imenu njenega nerojenega
otroka; ali za odvzem posesti volilojemniku za ohranitev njegove zapuščine.

320. Paulus, O Plavciju, knjiga XVIII.

Očitno je, da tisti, na katerega je bila prenesena pristojnost, te ne more prenesti na drugega.

321. Kadar se pristojnost prenese na zasebnika, velja, da se z njo prenese tudi vsa sodna oblast, razen obsodbe na smrt, saj ni
pristojnosti, ki ne bi vključevala pravice do izrekanja zmerne kazni.

Naslov 22. O uradu cenilcev.

322. Paulus, O dolžnostih cenilca.

Celoten urad sodnega cenilca, ki ga opravljajo tisti, ki se spoznajo na pravo, večinoma zajema naslednje primere: sodne
poizvedbe, predloge, tožbe, odloke, uredbe in pisma.
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323. Marcianus, O kazenskih procesih, I. knjiga.

Osvobojenci lahko opravljajo naloge cenilcev, in čeprav zakon ne prepoveduje, da bi to počele osebe, ki so zloglasne, vseeno
menim, da ne morejo opravljati nalog cenilca; pravijo namreč, da o tem obstaja cesarska ustava.

324. Macer, O uradu guvernerja, I. knjiga.

Če je ista pokrajina razdeljena med dva guvernerja, kot na primer Nemčija in Misija, lahko oseba, rojena v eni od teh dveh
pokrajin, deluje kot ocenjevalec v drugi in se ne šteje, da deluje v svoji pokrajini.

325. Papinianus, Mnenja, knjiga IV.

Ko cesarski namestnik umre, imajo njegovi spremljevalci pravico do plače za preostanek časa, za katerega jih je namestnik
imenoval, če v tem času ne delajo kot spremljevalci drugih. Drugače je, če se poslanec upokoji v korist naslednika pred
iztekom svojega mandata.

326. Paulus, Sentence, I. knjiga.

Ocenjevalci v nobenem primeru ne smejo opravljati poslov pred sodiščem, kjer so člani sveta, vendar jim to ni prepovedano
pred drugim sodiščem.

327. Papinianus, Mnenja, Knjiga I.
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Državljanu republike ni prepovedano, da bi opravljal funkcijo sodnega cenilca na sodišču javnega uslužbenca svojega mesta,
ker ne prejema javne plače.
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Knjiga II

1. V zvezi s pristojnostjo.
2. Vsak mora sam uporabljati zakon, ki ga je določil za druge.
3. Kadar kdo odkloni poslušnost sodniku, ki izreka sodbo.
4. V zvezi z navedbami pred sodiščem.
5. Če se vabljeni ne zglasi (..)
6. Osebe, ki so pozvane, morajo priti na sodišče ali dati varščino ali jamstvo.
7. Nihče ne sme nasilno odstraniti osebe, ki je bila povabljena na sodišče.
8. Katere osebe so prisiljene dati poroštvo (..)
9. Na kakšen način je treba zagotoviti varnost pri noksalnem dejanju.
10. Za tistega, ki osebi prepreči, da bi se pojavila na sodišču.
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11. Če stranka, ki je dala varščino, da bo prišla na sodišče, tega ne stori.
12. O praznikih, zamudah in različnih letnih časih.
13. V zvezi z navedbo primera.
14. V zvezi s sporazumi.
15. Glede kompromisov.

Naslov 1. O pristojnosti

0. Ulpianus, Pravila, I. knjiga.

Naloge tistega, ki ima pravico razpolagati s pravom, so zelo obsežne, saj lahko podeli posest na nepremičninah, postavi
stranke v posest, imenuje skrbnike za mladoletnike, ki jih nimajo, in imenuje sodnike za stranke v sporu.

(23) Javolenus, O Kassiju, VI. knjiga.
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Za tistega, ki mu je podeljena sodna pristojnost, velja, da ima tudi vsa pooblastila, potrebna za njeno izvajanje.

23. Ulpianus, O dolžnostih kvestorja, II. knjiga.

Uradna oblast je enostavna ali mešana. Enostavna oblast daje sodniku pravico, da osebam, ki kršijo zakon, izreče smrtno
kazen, kar se označuje tudi kot "oblast". Mešano oblast, ki zajema sodno pristojnost, sestavlja pravica do podelitve posesti
premoženja. Sodna pristojnost vključuje pravico do imenovanja sodnika.

3. Isto, O ediktu, prva knjiga.

Pravica odrediti izvršitev obveznice s pretorijanskim določilom in izročiti stranko v posest prej pripada organu kot
pristojnosti.

(1) Julianus, Digest, Knjiga I.

Običaj naših prednikov je določil, da lahko pristojnost prenese le tisti, ki jo ima sam, ne pa da jo prenese nekdo drug.

0. Paulus, O ediktu, II. knjiga.
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To pa zato, ker mu pristojnost ni bila dana najprej in mu ni bila podeljena z zakonom, ki le potrjuje že preneseno; če torej
kdo, ki je prenesel svojo pristojnost, umre, še preden se začne opravljati posel, za katerega mu je bila pristojnost prenesena,
Labeo pravi, da je prenesena pristojnost razveljavljena, tako kot je to v drugih primerih.

5. Ulpianus, O ediktu, III. knjiga.

"Če nekdo zlonamerno uniči obvestilo, ki je bilo vpisano v register uradnika ali napisano na papirusu ali na kateri koli drugi
snovi in se nanaša na splošno pristojnost omenjenega uradnika in ne na kakšno posebno zadevo, se mu izreče sodba za
petdeset aurei in vsakdo lahko vloži tožbo za isto odškodnino."

(1) Ta edikt velja tudi za sužnje in sinove družin; pretor pa vključuje oba spola.

(2) Če bi kdo povzročil škodo, preden je bilo obvestilo objavljeno ali med objavo, bi bile besede edikta brez učinka; vendar
Pomponij meni, da načelo edikta velja tudi v takem primeru.

(3) Če so kaznivo dejanje storili sužnji, ki jih njihovi gospodarji ne branijo, ali osebe, ki so v revščini, je treba izreči telesno
kazen.

(4) Zlonamernost je omenjena v besedah edikta, saj če bi kdo storil takšno dejanje zaradi nevednosti ali neumnosti, po ukazu
samega pretorja ali po nesreči, ne bo odgovoren.

(5) Tisti, ki odstrani dokument, čeprav ga ne sme uničiti, je prav tako odgovoren po tem ediktu, ki vključuje tako tistega, ki
dejanje opravi sam, kot tistega, ki naroči drugemu, naj ga opravi; če pa ga kdo opravi brez zlonamernosti po navodilu
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drugega, ki ga je vodila zlonamernost, je odgovoren slednji; če pa oba delujeta zlonamerno, sta odgovorna oba; če pa dejanje
opravi več oseb, bodisi da uničijo dokumente bodisi da to naročijo, so odgovorni vsi.

6. Gaj, O provincialnem ediktu, I. knjiga.

To velja v tolikšni meri, da ne bo dovolj, če bo kazen plačal le eden od njih.

(1) Paulus, O ediktu, tretja knjiga.

Če vsi sužnji, ki pripadajo nekomu, oskrunijo register, edikt tega prekrška ne obravnava tako kot v primeru kraje, ko
gospodar, ki se želi braniti, v imenu enega sužnja plača toliko, kolikor bi moral plačati svobodnjak, saj potem proti ostalim ne
bo mogla biti vložena nobena tožba; razlog je morda v tem, da je treba v tem primeru upravičiti užaljeno dostojanstvo
pretorja in se razume, da je bilo storjenih več dejanj; enako kot kadar več sužnjev stori krivico ali povzroči škodo, ker je bilo
storjenih več dejanj in ne samo eno, kot v primeru kraje. Oktavijan pravi, da bi bilo treba v tem primeru gospodarju priznati
olajšavo, vendar je to mogoče ohraniti le, kadar suženj zlonamerno povzroči, da register uniči nekdo drug, saj gre takrat le za
eno zaroto in ne za več dejanj. Pomponij navaja isto v deseti knjigi.

385875968. Ulpianus, O ediktu, III. knjiga.

Tisti, ki vodi sodstvo, ne sme soditi v svoji zadevi, v zadevi svoje žene ali otrok, svojih svobodnjakov ali katerih koli drugih,
ki jih ima s seboj.

8. Gaj, O provincialnem ediktu, I. knjiga.
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Če ena oseba vloži več tožb zoper drugo osebo in so zneski različnih zahtevkov, ki se v njih zahtevajo, če jih vzamemo
ločeno, v pristojnosti sodnika, celoten znesek pa jo presega, so Sabin, Kasij in Prokul menili, da se tožbe lahko obravnavajo
pred njim; to mnenje je potrdil cesar Antonin s svojim reskriptom.

23. Če pa so pravice do tožbe vzajemne narave in ena stranka zahteva znesek pod mejo, druga pa nad njo, lahko tisti, ki
zahteva manjši znesek, nadaljuje postopek pred istim sodnikom; tako da mi nasprotnik, če me želi razjeziti, ne more
preprečiti, da bi zadevo obravnaval pred istim sodnikom.

24. Če več oseb hkrati vloži tožbo, na primer za delitev premoženja, delitev skupnega premoženja ali določitev meje, ali je
treba za ugotovitev pristojnosti sodnika, ki obravnava zadevo, upoštevati vrednost posameznih deležev, kot menita Ofilij in
Prokul, ker vsaka stranka vloži tožbo za svoj delež, ali pa je treba upoštevati celotno vrednost premoženja, ker je celotno
premoženje na sodišču in se lahko morda prisodi eni osebi? Tako menita Kasij in Pegaz, kar se zdi bolj razumno.

23. Ulpianus, O ediktu, XVIII. knjiga.

Občinski sodniki ne smejo surovo kaznovati sužnjev, vendar jim ni mogoče odreči pravice do zmernega kaznovanja.

1. Isto, O Sabinu, knjiga LI.

Tisti, ki komu naroči, naj deluje kot sodnik, mora biti sodnik.
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2. Magistrat ali tisti, ki ima kakršno koli oblast (kot na primer prokonzul, pretor ali kateri koli drug uradnik, ki upravlja
pokrajino), ne more imenovati sodnika na dan, ko postane zasebnik.

3. Isto, O ediktu, knjiga XXXIX.

V pravu velja pravilo, da če se nekdo višjega ali enakega ranga podredi pristojnosti drugega, lahko slednji izvršuje pravico
zanj in proti njemu.

4. Enako, O vseh sodiščih, II. knjiga.

Če se zaradi napake kdo pojavi pred enim pretorjem, medtem ko se je nameraval pojaviti pred drugim, noben od začetih
postopkov ne bo veljaven, saj nihče ne sme reči, da se je dogovoril o sodniku; saj se, kot je dejal Julijan, tisti, ki so v zmoti,
ne dogovarjajo. Kaj je namreč tako nasprotno dogovoru kot napaka, ki vedno razkriva nevednost?

5. Enako, O vseh sodiščih, III. knjiga.

Pretor je navajen prenesti svojo pristojnost in jo prenesti v celoti ali deloma; medtem ko tisti, ki mu je bila prenesena pravica
do sojenja, to pravico izvaja v imenu tistega, ki ga je imenoval, in ne v svojem imenu.

6. Enako, Mnenja, Knjiga I.
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Tako kot lahko pretor prenese celotno pristojnost na eno osebo, jo lahko prenese tudi na več oseb ali pa to stori v zvezi z
določenim primerom; še posebej, če ima za to dober razlog, na primer ker je bil zagovornik ene od strank, preden je postal
sodnik.

7. Africanus, Vprašanja, knjiga VII.

Če se stranke dogovorijo, da bo zadevo obravnaval drug pretor kot tisti, ki je bil pristojen zanjo, in si ena od njih, preden se je
obrnila nanj, premisli, ni dvoma, da ga ni mogoče prisiliti k spoštovanju takšnega dogovora.

8. Ulpianus, Trusti, VI. knjiga.

V primeru, ko se je neporočena ženska zagovarjala pred pristojnim sodnikom in je bila poražena, nato pa se je poročila z
moškim, za katerega je veljala druga sodna pristojnost, se je pojavilo vprašanje, ali je mogoče izvršiti sodbo prejšnjega
sodišča. Rekel sem, da lahko, ker je bila sodba izdana pred njeno poroko; če pa se je to zgodilo po tem, ko je sodnik začel
obravnavati zadevo, in pred izdajo sodbe, menim enako, in sicer da je bila odločba prvega sodnika pravilno izdana. To
pravilo je treba na splošno upoštevati v vseh zadevah tega opisa.

9. Kadar je predmet preiskave glede pristojnosti znesek, je treba vedno upoštevati zahtevani znesek in ne dolgovani znesek.

10. Paulus, O ediktu, prva knjiga.

Sodnik, ki izvaja sodstvo zunaj svoje pristojnosti, je lahko nekaznovan. Enako pravilo velja, če želi izvesti sodno varstvo,
kadar znesek presega njegovo pristojnost.
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Naslov 2. Vsak mora sam uporabljati zakon, ki ga je postavil za druge

11. Ulpianus, O ediktu, III. knjiga.

Za edikt je značilna največja pravičnost in nihče se nanj ne more upravičeno pritožiti, kajti kdo bi zavrnil sojenje po istem
zakonu, ki ga je sam uporabil ali povzročil, da se je uporabil za druge?

12. "Če je nekdo, ki ima sodno ali drugo oblast, uvedel novo pravilo zoper katero koli stranko, mora biti sam sojen po njem,
ko to zahteva njegov nasprotnik. Če je kdo dosegel uporabo novega zakona pri uradniku, ki je bil imenovan za sodnika, ali
pri drugi oblasti, in ga pozneje zahteva kak njegov nasprotnik, mora biti njegova zadeva proti njemu razsojena po istem
zakonu; to pomeni, da mora vse, kar kdo misli, da je pravično glede druge stranke, trpeti, da velja tudi proti njemu samemu."

13. Poleg tega moramo te besede: "Kar je tisti, ki izvršuje pravico, ugotovil", sprejeti glede na učinek in ne glede na besede;
če torej kdo želi izdati odločbo in mu je to preprečeno, njegova odločba pa naj ne bi imela nobenega učinka, edikt ne velja,
saj beseda "ugotovljen" označuje nekaj, kar je bilo dovršeno, krivico, ki je bila dokončana in ne samo začeta; in zato, če kdo
izvršuje pravico med strankami, nad katerimi ni pristojen, saj je postopek ničen in njegova odločba nima nobene veljave,
menimo, da Edikt ne velja; kajti kaj pomeni poskus, če ni nastala nobena škoda?

14. Paulus, O ediktu, tretja knjiga.
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Ta edikt kaznuje zlonamernost predsedujočega sodnika; če je bil zakon zaradi neznanja ocenjevalca tolmačen drugače, kot bi
moral biti, to ne sme prizadeti sodnika, temveč ocenjevalca samega.

15. Ulpianus, O ediktu, III. knjiga.

Če je kdo dosegel nepravično odločbo proti drugemu, se isto pravilo uporabi samo za stranko, če je do tega prišlo na njeno
lastno pobudo; če pa je ni zahtevala, je proti njej ni mogoče izvršiti. Kadar pa jo je dosegel, ne glede na to, ali je uporabil
kakšno pravilo ali pa je imel le dovoljenje, da jo uporabi, pa tega ni storil, bo kaznovan po tem ediktu.

16. Če je moj prokurist postavil to nepravično zahtevo, se postavlja vprašanje, za koga je treba uporabiti isto pravilo.
Pomponij meni, da samo na mene, to je, če sem mu za poseben namen prenesel svojo pristojnost ali jo ratificiral. Če pa varuh
ali kurator blazne osebe ali mladoletne osebe postavi takšno zahtevo, se po tem ediktu kaznuje sam. Enako pravilo velja tudi
za prokuratorja, če je bil imenovan v zadevi, v kateri je bil sam zainteresiran.

17. To kazen nosijo vsi, ki so vključeni v določbe edikta, ne le predlagatelj, ki ga je oškodoval, temveč vsakdo, ki kadar koli
sproži postopek.

18. Če je nekdo, za katerega jamčite, pridobil sodno odredbo, ki dolžniku prepoveduje vložitev ugovora zoper njega, vi pa
želite vložiti ugovor v zadevi, v kateri ste postali porok, ga ne smete pridobiti ne on ne vi, čeprav lahko medtem utrpite
škodo, če vaš dolžnik ni plačilno sposoben. Če pa vi sami spadate pod pogoje edikta, lahko glavni dolžnik uveljavlja izjemo,
vi pa tega ne morete storiti; in kazen, za katero ste odgovorni, ga ne bo prizadela, zato zoper njega ne boste imeli pravice do
mandatne tožbe.
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19. Če bo moj sin kot sodnik spadal v okvir tega edikta, ali se bo ta edikt uporabljal v vseh tožbah, ki jih bom vložil v
njegovem imenu? Mislim, da ne, saj bi se v nasprotnem primeru moj položaj zaradi njega poslabšal.

20. Ko pretor reče: "Soditi mu je treba po istem pravilu", ali se ta kazen prenese na dediča? Julijan je izjavil, da se ukrep ne
sme zavrniti samo njemu, ampak tudi njegovemu dediču.

21. Ne brez razloga je tudi navedel, da je moral plačati kazen iz edikta, ne le glede pravic, ki jih je imel, ko je spadal v okvir
edikta, temveč tudi glede vseh pravic, ki so bile zanj pridobljene pozneje.

22. Julijan meni, da v takšnih okoliščinah že plačanega denarja ni mogoče vrniti, saj je še vedno obstajal razlog za plačilo po
naravnem pravu, ki prepoveduje vračilo.

23. Gaj, O provincialnem ediktu, I. knjiga.

Pretor je zelo pravilno in upravičeno vključil to izjemo: "Razen če je ena od strank ravnala krivično proti nekomu, ki je sam
ravnal enako proti drugemu." In res, če bi sodnik želel podpreti edikt ali bi stranka v postopku želela pridobiti njegovo korist,
bi se lahko sama postavila pod odgovornost in nosila kazen, ki jo predpisuje edikt.

Naslov 3. Kadar kdo odkloni poslušnost sodniku, ki izreka sodbo
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24. Ulpianus, O ediktu, I. knjiga.

Vsem sodnikom, razen duumvirijem, je dovoljeno, da svojo upravo zaščitijo s kaznimi v skladu s svojimi uradnimi
pravicami.

25. Šteje se, da odkloni poslušnost pristojnemu sodniku, ki odkloni izvršitev pravnomočno določenega; kot na primer, če ne
dovoli, da nekdo odvzame osebno lastnino iz njegove posesti, ampak dovoli, da jo vzame ali odnese; in če nasprotuje
nadaljnjim postopkom, se šteje, da ne uboga.

26. Če zastopnik, skrbnik ali kurator noče ubogati sodnika, je kaznovan sam in ne naročnik ali varovanec.

27. Labeo pravi, da je po tem ediktu odgovoren ne le toženec, ampak tudi tožnik, če ne uboga.

28. Ta tožba ni za znesek, ki bi ustrezal interesu stranke, ki jo vloži, ampak je omejena na znesek utrpele škode; ker vključuje
zgolj kazen, po enem letu ugasne in se ne more vložiti zoper dediča.

Naslov 4. O navedbah pred sodiščem
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29. Paulus, O ediktu, IV. knjiga.

Če koga privedete pred sodišče, ga pozovete, da se mu sodi v zadevi.

30. Ulpianus, O ediktu, V. knjiga.

Konzula, prefekta, prokonzula ali katerega koli drugega sodnika, ki izvršuje oblast in ima pristojnost, da drugim omejuje
gibanje in odreja zapor, ni mogoče poklicati na sodišče; prav tako ni mogoče poklicati papeža med opravljanjem verskega
obreda; prav tako ni mogoče poklicati tistih, ki zaradi svetega značaja kraja ne morejo zapustiti; niti nikogar, ki je zaposlen v
službi države in se po javni cesti vozi na konju, ki pripada vladi. Poleg tega ni mogoče poklicati moškega, ki se poroči, niti
ženske, s katero se poroči, niti sodnika med opravljanjem sodniške funkcije, niti osebe, ki sodi v svoji zadevi pred pretorjem,
niti nikogar, ki opravlja pogrebni obred člana svojega gospodinjstva.

31. Kalistrat, Sodne preiskave, I. knjiga.

Prav tako ni mogoče povabiti tistih, ki se udeležujejo pogreba, kar se zdi, da je določeno v zapisu Božjih bratov.

32. Ulpianus, O ediktu, V. knjiga.

Enako pravilo velja za tiste, ki morajo biti prisotni na sodišču na določenem kraju zaradi sodnega postopka, pa tudi za
duševno bolne osebe in dojenčke.
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33. Pretor pravi: "Da nihče brez mojega dovoljenja ne sme poklicati na sodišče svojih staršev, svojega pokrovitelja ali
pokroviteljice, otrok ali staršev svojega pokrovitelja ali pokroviteljice."

34. Z besedo "starš" je treba razumeti starše obeh spolov. Postavlja pa se vprašanje, ali je ta pojem mogoče neomejeno
razširiti? Nekateri menijo, da se uporablja le do praprapraprapraprababice, druge potomce pa imenujejo "predniki". Pomponij
je izjavil, da tako menijo antične avtoritete; Gaj Kasij pa pravi, da se izraz nanaša na vse potomce brez izjeme; zaradi tega je
bolj časten in to pravilo je bilo zelo upravičeno sprejeto.

35. Labeo je menil, da je treba za starše šteti tudi tiste, ki so to postali v suženjstvu, in ne, kot je dejal Severus, da se ta izraz
uporablja samo za primere, ko so otroci zakoniti; tako da če je bil sin rojen v promiskuitetnem razmerju, ne more postaviti
svoje matere pred sodišče.

36. Paulus, O ediktu, IV. knjiga.

Razlog za to je, da je mati vedno gotova, čeprav je bila morda podvržena promiskuitetnim odnosom, oče pa je tisti, ki ga kot
takega označuje zakonska zveza.

37. Isto, stavki, prva knjiga.

Nihče ne more na sodišču navajati svojih naravnih staršev, saj je treba ohraniti enako spoštovanje do vseh staršev.

38. Isto, O ediktu, IV. knjiga.
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Človek lahko nekaznovano prikliče starše svojega posvojenca, saj ti v resnici niso njegovi starši, saj je sorodnik le tistim, ki
jim je tudi sorodnik.

39. Ulpianus, O ediktu, V. knjiga.

Moški ne more poklicati svojega posvojenca na sodišče, dokler je pod njegovim nadzorom, kar bolj izhaja iz pravice
očetovske oblasti kot iz pretorjevega ukaza; razen če ima sin castrense peculium, in v tem primeru se mu to lahko dovoli, če
se dokaže ustrezen razlog, ne more pa poklicati svojega naravnega očeta, dokler je član posvojeniške družine.

40. Edikt omenja "patrona" ali "patronko". Za patrone veljajo tisti, ki so manumitirali sužnja ali ki so odkrili zaroto; kot na
primer, če je bil nekdo v predhodnem sodnem postopku razglašen za svobodnjaka, čeprav to v resnici ni bil; ali če sem
prisegel, da je zadevna stranka moj svobodnjak; tako kot po drugi strani ne veljam za patrona, če je bila izdana sodba proti
meni; ali če stranka, če sem dal prisego, prisega, da ni moj svobodnjak.

41. Če pa sem prisilil svojega osvobojenca ali osvobojenko, da je prisegel, da se ne bo poročil, me lahko postavijo pred
sodišče; in Celsus res pravi, da za časa mojega življenja nobena pravica nad takim osvobojencem ne preide na mojega sina.
Julijan pa meni nasprotno in mnogi so sprejeli njegovo mnenje; tako da se v takšnem primeru lahko zgodi, da se lahko
pokrovitelja pokliče, njegovega sina, ki je nedolžen, pa ne.

42. Paulus, O ediktu, IV. knjiga.

Tudi tistega, ki je manumitiral sužnja v skladu s pogoji zaupanja, ni mogoče privesti na sodišče, čeprav ga je mogoče pozvati,
da ga prisili v manumitiranje sužnja.
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43. Ulpianus, O ediktu, V. knjiga.

Če po tem pravilu kupim sužnja pod pogojem, da ga bom manumitiral, on pa pridobi svobodo po ustavi božanskega Marka,
me ni mogoče navajati, saj sem njegov zaščitnik; če pa ga kupim z njegovim lastnim denarjem in z njim prelomim vero, me
ne bodo imeli za njegovega zaščitnika.

44. Če je sužnja prisiljena v prostitucijo pod pogojem, da jo proda, je njen zaščitnik prodajalec, če je bila prodana pod
pogojem, da "bi postala svobodna, če bi bila prisiljena v prostitucijo". Če pa jo prodajalec, ki si je pridržal pravico, da si jo
prisvoji z zasegom, sam prostituira, ker še vedno pridobi svobodo, to stori prek tistega, ki jo je prodal, ni pa primerno, da se
mu izkazuje kakršnakoli čast, kot meni Marcellus v šesti knjigi Digest.

45. Prav tako imamo človeka za zaščitnika, čeprav je morda izgubil svoje državljanske pravice, ali če jih je izgubil njegov
svobodnjak; kot na primer, če je do arogance prišlo na skrivni način, saj se zdi, da njegovo dejanje ni takšno, da bi ga lahko
imeli za svobodnjaka, saj je moral prikriti svoj status pred tistim, ki ga je aroganciral.

46. Če pa si je pridobil pravico nositi zlate prstane, menim, da ne bi smel nikoli nehati izkazovati spoštovanja do svojega
pokrovitelja, čeprav je lahko upravičen do opravljanja vseh funkcij svobodne osebe. Drugače je, če so mu povrnjeni vsi
privilegiji rojstva, kajti cesar lahko naredi človeka svobodno rojenega.

47. Vsakdo, ki ga je osamosvojil organiziran organ, korporacija ali mesto, lahko na sodišče pozove katerega koli člana tega
organa, saj ni osvobojenec nobenega od njih posebej. Vendar pa mora izkazovati spoštovanje vsem skupaj; in če želi vložiti
tožbo zoper občino ali korporacijo, mora zaprositi za dovoljenje v skladu z ediktom, čeprav morda namerava poklicati
tistega, ki je bil imenovan za zastopnika drugih.

48. Z izrazom "otroci in starši zavetnika in zavetnice" moramo razumeti osebe obeh spolov.
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49. Če je bil patron zaradi kazni deportacije spremenjen v tujca, Pomponij meni, da je njegov privilegij izgubljen; če pa bo
ponovno sprejet, bo spet užival ugodnosti edikta.

50. Posvojitelji so prav tako izvzeti, vendar le, dokler traja posvojitev.

51. Če je bil moj sin dan v posvojitev, ga moj posvojenec ne more privesti na sodišče; prav tako ga ne more privesti moj
vnuk, ki se je rodil v posvojiteljski družini. Če pa moj osvobojeni sin posvoji sina, lahko takega vnuka prikličem, ker je zame
tujec.

52. Po Kasiju lahko razumemo, da izraz "otroci", tako kot izraz "starši", sega dlje od prapravnuka.

53. Če ima svobodna ženska otroka s svojim zaščitnikom, ne ona ne njen sin ne smeta privesti drugega na sodišče.

54. Če so otroci zaščitnika vložili hudo obtožbo proti očetovemu osvobojencu ali ga razglasili za sužnja, jim ne pripada
nobena čast.

55. Pretor pravi, da jih "nihče ne more poklicati brez mojega dovoljenja". Vendar je to dovoljeno, če tožba, vložena proti
patronu ali njegovim staršem, ni sramotna ali nesramna, saj je treba v vsakem primeru ugotoviti utemeljen razlog; včasih je
treba v tožbi, ki je sramotna, kot meni Pedij, svobodnjaku dovoliti, da pozove svojega patrona, če mu je storil resno škodo, na
primer ga je bičal.
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56. To spoštovanje je treba vedno izkazovati patronu, tudi če nastopa kot skrbnik, kurator, zagovornik ali zastopnik drugega;
če pa je skrbnik ali kurator zainteresiran, ga je mogoče nekaznovano poklicati, kot pravi Pomponij, in to mnenje je boljše.

57. Paulus, O ediktu, IV. knjiga.

Čeprav pretor ne navaja, da bo izrekel kazen, če se izkaže ustrezen razlog, pa Labeo pravi, da je treba njegovo oblast izvajati
zmerno; na primer, če si svobodnjak premisli in opusti tožbo; ali če se pokrovitelj po pozivu ne pojavi; ali če je bil pozvan z
lastnim soglasjem; čeprav pogoji edikta tega ne dopuščajo.

58. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVII.

Če bi svobodnjak v nasprotju s pretorjevim ediktom poklical na sodišče sina svojega varovanca, ki ga ima varovanec sam
pod nadzorom, bi bilo treba odločiti, da je treba v odsotnosti očeta ugoditi njegovemu sinu, ki je pod njegovim nadzorom, in
da se zoper svobodnjaka vloži kazenska tožba, tj. tožba za petdeset aurei.

59. Modestin, Pandekti, knjiga X.

Na splošno velja, da brez pretorjevega ukaza ne moremo poklicati oseb, ki jim je treba izkazati spoštovanje.

60. Papinianus, Mnenja, Knjiga I.

Če je svobodnjaka obtožil njegov patron in je ta, pripravljen, da se brani, večkrat pozval guvernerja province, naj obravnava
njegov primer, se ne šteje, da je s tem pozval svojega patrona, ki ga je obtožil.
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61. Paulus, Vprašanja, I. knjiga.

Neki svobodnjak je vložil peticijo proti svojemu patronu, ne da bi pri tem prikril, da je njegov svobodnjak, in pojavilo se je
vprašanje, ali bi bila kazen edikta odpuščena, če bi dobil cesarski reskript v skladu z njegovimi željami. Odgovoril sem, da po
mojem mnenju v tem primeru ni mogoče uporabiti pretorskega edikta, in sicer iz razloga, ker se za tistega, ki predloži prošnjo
cesarju ali guvernerju, ne šteje, da je poklical svojega patrona na sodišče.

62. Enako, Mnenja, II. knjiga.

Pojavilo se je vprašanje, ali lahko skrbnik v imenu svojega varovanca pokliče njegovo varovanko brez dovoljenja pretorja?
Na vprašanje sem odgovoril z navedbo, da lahko v imenu svojega varovanca pokliče svojo varovanko brez pretorjevega
dovoljenja.

63. Isto, stavki, prva knjiga.

Če je kdo na sodišču dal varščino za privedbo druge osebe, jo je dolžan privesti. Če je v zapisani listini obljubil, da bo
privedel zadevno stranko, čeprav morda ni dal sodne varščine, jo je kljub temu prisiljen privesti.

64. Gaj, O zakonu dvanajstih tabel, I. knjiga.
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Številne avtoritete so menile, da ni dovoljeno kogar koli poklicati na sodišče iz njegove lastne hiše, ker mora biti hiša
vsakega posameznika popolnoma varno zatočišče in zavetje, in da je treba tistega, ki koga pozove iz nje, obravnavati, kot da
je uporabil nasilje.

65. Paulus, O ediktu, prva knjiga.

Zagotovo je stranka dovolj kaznovana, če ne zagovarja svoje zadeve in se skriva, ker je njen nasprotnik dobil v posest njeno
premoženje. Julijan pa pravi, da če se pokaže ali nastopi v javnosti, ga je mogoče zakonito pozvati.

66. Gaj, O zakonu dvanajstih tabel, I. knjiga.

Nobenega dvoma ni, da je mogoče človeka zakonito poklicati iz vinograda, kopališča ali gledališča.

67. Paulus, O ediktu, prva knjiga.

Čeprav je včasih mogoče človeka, ki je v svoji hiši, poklicati na sodišče, pa se nikogar ne sme nasilno odstraniti iz njegovega
prebivališča.

68. Gaj, O zakonu dvanajstih tabel, I. knjiga.

Deklet, ki še niso prišla v puberteto in so pod nadzorom drugega, ni dovoljeno povabiti.
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69. Povabljenega je treba odpustiti v dveh primerih: prvič, če se kdo zavzame za njegovo obrambo, in drugič, če se spor reši,
preden stranke pridejo na sodišče.

70. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.

Če je svobodnjak običajen, torej ima več pokroviteljev, mora prositi pretorja, naj mu dovoli, da pokliče katerega koli od
svojih pokroviteljev, sicer bo odgovoren po pretorijanskem ediktu.

71. Ulpianus, O ediktu, V. knjiga.

Zoper tistega, ki krši te določbe, je mogoče vložiti tožbo za petdeset aurei, vendar je ni mogoče vložiti za dediča ali proti
njemu, niti po preteku enega leta.

72. Modestin, O kaznih, prva knjiga.

Če je svobodnjak poklical svojega pokrovitelja na sodišče, ne da bi mu bilo izdano dovoljenje v skladu z ediktom, bo na
pritožbo pokrovitelja moral plačati zgoraj omenjeno kazen, to je petdeset aurei, ali pa ga lahko mestni prefekt kaznuje kot
pomanjkanje spoštovanja, če se ugotovi, da nima premoženja.

Naslov 5. Kadar se kdor koli, ki je pozvan, ne pojavi in kadar kdo pozove osebo, ki je v
skladu z ediktom ne bi smel pozvati
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73. Ulpianus, O ediktu, I. knjiga.

Če kdor koli, ki je povabljen na sodišče, da kot jamstvo za svojo navzočnost na sodišču osebo, ki ni pod jurisdikcijo sodnika,
pred katerega je sam povabljen, se šteje, da takšno jamstvo ni bilo dano, razen če se oseba posebej odreče svojemu
privilegiju.

74. Paulus, O ediktu, prva knjiga.

Vsakdo, ki je povabljen k pretorju ali drugemu sodnemu uradniku v kakršni koli zadevi, mora priti, da se ugotovi, ali je
sodnik pristojen ali ne.

75. Če kdorkoli, ki je bil povabljen, ne pride, se ga obsodi na plačilo globe v sorazmerju z avtoriteto sodnika, če obstaja
ustrezen razlog; vendar je treba upoštevati človeško nevednost. Če tožnik nima interesa, da bi njegov nasprotnik ob
določenem času prišel na sodišče, lahko pretor spet odpusti kazen; na primer zato, ker je bil dan praznik.

76. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVII.

Če je kdo obljubil, da bo prišel na sodišče, a ni navedel kazni, ki mu grozi, če ne pride, je gotovo, da je mogoče proti njemu
vložiti tožbo za znesek, ki je enak tožnikovim obrestim; to je navedel tudi Celsus.
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Naslov 6. Osebe, ki so pozvane, se morajo bodisi zglasiti bodisi dati varščino ali jamstvo za to

77. Paulus, O ediktu, prva knjiga.

Edikt določa, "da mora biti v primeru, ko se daje poroštvo, da bo stranka prišla na sodišče, premoženje prve, pri čemer se
upošteva položaj toženca, razen kadar sta tesno povezana, saj je takrat določeno, da se lahko sprejme kdor koli"; kot na
primer, kadar se stranka ponudi kot poroštvo za svojega starša ali pokrovitelja.

78. Callistratus, O monitornem ediktu, I. knjiga.

Enako pravilo velja za patronko ali otroke, ženo ali snaho patrona; vsaka od teh oseb lahko da poroštvo, ki ga je treba
sprejeti, in če ga tožnik noče sprejeti, ker se zaveda, da sta stranki v bližnjem sorodstvu, je tožba za petdeset aurei
upravičena.

79. Paulus, O ediktu, IV. knjiga.

Razlog za to je, da se pri osebah, ki so skoraj v sorodu, vsako poroštvo sprejme kot dovolj solventno.
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80. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVIII.

Če nekdo obljubi, da bo na sodišču privedel dve osebi, in privede eno, druge pa ne, se šteje, da obljube ni izpolnil, ker ena od
njiju ni bila privedena.

Naslov 7. Nihče ne sme nasilno odstraniti osebe, ki je bila povabljena na sodišče

81. Ulpianus, O ediktu, V. knjiga.

Pretor je izdal ta edikt, da bi s strahom pred kaznijo zajezil tiste, ki z nasiljem rešujejo osebe, ki so bile povabljene na
sodišče.

82. In potem je Pomponij navedel, da je treba v primeru, ko suženj stori prekršek, odobriti noxalno tožbo, razen če ga je storil
z vednostjo svojega gospodarja; v tem primeru se mora gospodar braniti tožbe, ne da bi mu bilo dovoljeno izročiti sužnja.

83. Ofilij meni, da se določbe edikta ne uporabljajo, če je oseba, ki je pozvana na sodišče, oproščena; kot na primer oče,
patron in druge zgoraj naštete osebe. To mnenje se mi zdi pravilno; kajti če je bil tisti, ki ga je poklical, res kriv nezakonitega
dejanja, pa tisti, ki ga je osvobodil, ni bil.
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84. Paulus, O ediktu, IV. knjiga.

Čeprav sta obe strani, svobodnjak, ki je poklical svojega pokrovitelja, in tisti, ki ga je osvobodil s silo, kršili edikt, je položaj
svobodnjaka še slabši, saj je v tovrstni tožbi na strani tožnika. Isti pravični razlog velja za stranko, ki je bila pozvana na kraj,
ki ni kraj, na katerega bi morala biti pozvana. Vendar pa je mogoče bolj pozitivno trditi, da se za tistega, ki je imel pravico
zavrniti prihod, ne šteje, da je bil osvobojen s silo.

85. Ulpianus, O ediktu, V. knjiga.

Kadar kdo reši sužnja, ki je bil pozvan na sodišče, Pedij meni, da edikt ne velja, saj suženj ni oseba, ki jo je mogoče pozvati
na sodišče. Kaj je torej treba storiti? Začeti je treba postopek za njegovo privedbo.

86. Če kdo osvobodi stranko, ki je pozvana pred sodnika nižje stopnje, se kazen iz edikta ne izreče.

87. Ali to pomeni, da je bilo dejanje storjeno zgolj z nasiljem ali tudi z zlobo, ko pretor pravi: "S silo ga je izpustil"?
Zadostuje, če je bilo dejanje storjeno z nasiljem, čeprav zlonamernost ne obstaja.

88. Paulus, O ediktu, IV. knjiga.

Izraz "osvoboditi" je splošno uporaben, kot pravi Pomponij, saj "odnesti" pomeni odstraniti z zasegom z rokami;
"osvoboditi" pa se lahko stori na kakršen koli način; kot na primer, če kdo ne odstrani stranke s silo, ampak povzroči
zamudo, da se ne pojavi na sodišču, tako da mine dan, določen za vložitev tožbe, ali se zadevna lastnina izgubi zaradi poteka
časa, se šteje, da jo je osvobodil; četudi tega ni storil telesno. Če pa ga je zadržal na nekem kraju in ga ni ugrabil, je
odgovoren po določbah edikta.
121

89. Če nekdo osvobodi stranko, ki je bila pozvana z namenom nadlegovanja, se šteje, da je odgovoren v skladu z ediktom.

90. Pretor pravi: "Ne sme ravnati zlonamerno, da bi mu omogočil osvoboditev." To je namreč mogoče storiti brez
zlonamernosti, če obstaja utemeljen razlog za osvoboditev.

91. Ulpianus, O ediktu, V. knjiga.

Če je nekdo izvedel reševanje s posredovanjem drugega, je odgovoren po tej klavzuli, ne glede na to, ali je bil prisoten ali
odsoten.

92. Tožba je dovoljena zoper vsakogar, ki je s silo osvobodil stranko, višina odškodnine pa ne temelji na tem, kaj je bilo
dejansko izgubljeno, ampak vrednost spornega premoženja določi tožnik; ta določba je bila dodana zato, da bi bilo jasno, da
lahko tožnik izterja to kazen tudi, če je vložil tožbo brez ustrezne podlage.

93. Tožnik mora prav tako dokazati, da je bilo zaradi reševanja, ki je bilo izvedeno, tožencu preprečeno, da bi se pojavil na
sodišču, če pa je bil kljub temu priveden, kazni ni mogoče naložiti, saj se besede uporabljajo le, če je bilo opravljeno neko
dejanje.

94. Tožba je in factum in je take narave, da se lahko v primeru, ko je več oseb storilo napako, vloži zoper vsako od njih,
stranka, ki je bila osvobojena, pa še vedno ostane odgovorna.
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95. Pravica do tožbe se podeli tudi dedičem, če imajo kakršen koli interes za njeno uporabo; vendar se ne podeli zoper dediča
ali po preteku enega leta.

96. Isto, O ediktu, XXXV. knjiga.

Če tisti, ki je dolžnika s silo odpustil, plača, ga ne oprosti odgovornosti, saj plača kazen za svoje dejanje.

Naslov 8. Katere osebe morajo dati poroštvo in kdo lahko obljubi pod prisego ali se zaveže s
samo obljubo

97. Gaj, O provincialnem ediktu, V. knjiga.

Izraz "dati poroštvo" izhaja iz istega izvora kot izraz "zagotoviti varščino", kajti tako kot se "zadovoljiti" reče o tistem, čigar
željo izpolnimo, se "dati varščino" nanaša na našega nasprotnika, ko nam zagotovi, kar želimo, in ko ga pod tem imenom
zavarujemo s tem, da mu damo poroštvo.

98. Ulpianus, O ediktu, V. knjiga.
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Porok, ki se ponudi za nastop stranke pred sodiščem, se šteje za premoženjsko sposobnega človeka, ne le glede na njegova
sredstva, temveč tudi glede na to, da ga je mogoče zlahka tožiti.

99. Če kdo da poroštvo za svojo udeležbo na sodišču osebi, ki ni sposobna vložiti tožbe, je dano poroštvo brez učinka.

100. Pretor pravi: "Če kdo pozove na sodišče svojega očeta, patrona, patronko, otroke ali starše svojega patrona ali patronke,
svoje otroke ali kogar koli, ki je pod njegovim nadzorom, ali svojo ženo ali snaho, se sprejme kakršno koli poroštvo za
njihovo navzočnost na sodišču."

101. Kjer pretor pravi: "ali svoje otroke", razumemo, da so mišljeni tisti, ki izhajajo iz ženskega spola; in ta privilegij
razširjamo tudi na očeta, ne le kadar je sam svoj gospodar, ampak tudi kadar je pod nadzorom kogar koli; to je izjavil tudi
Pomponij. Sina lahko da v poroštvo njegov oče, čeprav je morda pod nadzorom koga drugega. Pod "snaho" moramo razumeti
tudi vnukinjo in tako naprej, za naslednje generacije.

102. Ko pretor pravi: "Sprejme se vsako poroštvo, ki koli je", se to nanaša le na njegova finančna sredstva, torej tudi če ni
premožen.

103. Kadar pretor odobri tožbo zoper poroka, ki je obljubil, da bo stranka prišla na sodišče, to stori za znesek zadevnega
premoženja. Toda ali se to nanaša na dejansko vrednost predmeta ali na določen znesek, je treba preveriti. Boljše je mnenje,
da porok odgovarja za dejansko vrednost, razen če se je zavezal za določen znesek.

104. Gaj, O provincialnem ediktu, I. knjiga.
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Ne glede na to, ali gre za tožbo za dvojno, trojno ali štirikratno odškodnino, menimo, da je eno in isto poroštvo odgovorno za
celoten znesek, ker se razume, da je premoženje vredno toliko.

105. Paulus, O ediktu, IV. knjiga.

Če stranka, ki je dala poroštvo za svoj prihod na sodišče, umre, pretor ne bi smel odrediti, da jo je treba privesti. Če pa bi to
odredil iz nevednosti ali če bi stranka umrla po njegovem ukazu in pred dnem, določenim za njeno navzočnost, ni mogoče
dovoliti nobenega ukrepanja. Če je umrl po dnevu, določenem za nastop, ali če je izgubil državljansko pravico, je zoper njega
mogoče zakonito vložiti tožbo.

106. Gaj, O provincialnem ediktu, I. knjiga.

Če kdo postane porok za stranko, ki je bila že obsojena, nato pa je umrla ali izgubila rimsko državljanstvo, se lahko tožba
kljub temu pravilno vloži zoper poroka.

107. Če nekdo noče sprejeti zadostnega poroštva za nastop drugega pred sodiščem, ki je povsem očitno plačilno sposoben, ali
če obstaja kakršen koli dvom glede tega in se dokaže, da je plačilno sposoben, se lahko proti njemu vloži odškodninska
tožba; kajti ni običajna krivica, če je pred sodišče priveden človek, ki lahko predloži povsem plačilno sposobno poroštvo.
Tudi porok, ki ni bil sprejet, lahko vloži tožbo za škodo, ki je bila povzročena njemu samemu.

108. Paulus, O ediktu, XII. knjiga.

Če je dana obveznica ali zaveza, ki je pomanjkljiva, velja, da to sploh ni obveznica.
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109. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.

Če se plačilna sposobnost poroka ne zanika, je treba reči, da ima pravico ugovarjati pristojnosti sodišča, in ker se tožnik
lahko boji, da bo to pravico izkoristil, moramo ugotoviti, kakšno je pravo. Božanski Pij (kot navaja Pomponij v svoji Knjigi
pisem, Marcel v tretji knjigi Digest in Papinianus v tretji knjigi vprašanj) je v reskriptu Korneliju Prokulu določil, da lahko
tožnik upravičeno zavrne takšno poroštvo, če pa ne more najti drugega, ga lahko opozori, naj ne uporabi svojega privilegija,
če bo vložena tožba.

110. Kadar se zahteva varščina in je toženec v kraju vložitve tožbe ne more zlahka pridobiti, se lahko zasliši, če je pripravljen
dati varščino v drugem mestu iste pokrajine. Kadar pa je varščina prostovoljna, se ne more zateči drugam, saj si tisti, ki si je
sam naložil potrebo po varščini, ne zasluži takšne obravnave.

111. Če varščina ni bila dana in je premoženje, za katero se zahteva varščina, osebno, stranka pa je odgovorna za sum;
predmet je treba deponirati na sodišču, če sodnik to odobri, če je varščina zagotovljena ali če se postopek konča.

112. Paulus, O ediktu, XIV. knjiga.

Običajno se stranke v sporu dogovorijo o dnevu, navedenem v določbi, če pa se to ne zgodi, Pedius meni, da je v pristojnosti
določevalca, da določi razumen čas, ki ga določi sodnik.

113. Če kdo ponudi žensko kot poroštvo, se ne šteje, da je dal zadostno poroštvo; prav tako ni mogoče sprejeti vojaka ali
mladoletnika, mlajšega od petindvajset let, razen če te osebe delujejo kot poroki zase; kot na primer, če delujejo kot lastni
zastopniki. Nekatere avtoritete menijo, da lahko žena jamči za svoje zemljišče, če ga zahteva mož, če je to zemljišče dotalno,
in sicer za svoj račun.
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114. Če se ugotovi, da je oseba, ki je pred izrekom sodbe jamčila za njeno plačilo, suženj, je tožnik upravičen do olajšave in
je treba izdati novo obveznico. Enako je treba upoštevati mladoletnika, mlajšega od petindvajset let, in verjetno tudi žensko
zaradi njene neizkušenosti.

115. Če poroštvo za plačilo sodne odločbe postane dedič poravnalca ali poravnalec dediča poroštva, je treba skleniti novo
poroštvo.

116. Skrbnike in kuratorje, ki morajo zavarovati premoženje svojih varovancev, je treba poslati k občinskim sodnikom, ker je
zavarovanje potrebno. Enako pravilo velja, kadar je treba lastniku vrniti premoženje, na katerem je bila ustanovljena užitna
pravica, in tudi v primeru volilojemnika, ki mora dati varščino, da "bo v primeru izselitve iz zapuščine vrnil volilo in
morebitni presežek, ki ga je prejel, v skladu s falcijskim zakonom". Dedič ima tudi pravico biti zaslišan v primeru, ko je
poslan k občinskemu sodniku zaradi dajanja varščine volilojemnikom. Jasno je, da dedič, ki po svoji krivdi zapuščenca že
postavi v posest in ta ni dal varščine, zaprosi za izročitev posesti in navede, da je pripravljen dati varščino v občinskem
mestu, tega ne sme storiti. Drugače pa je, če je bil volilojemnik že postavljen v posest brez malomarnosti ali goljufije dediča.

117. Stranka mora priseči, da je ne vodijo čustva zlonamernosti, ko vabi svojega nasprotnika v mestno občino, ker se boji, da
bi ga morda nameravala nadlegovati, ko bi mu lahko zagotovila varnost v Rimu. Nekatere osebe so oproščene te prisege, na
primer starši in pokrovitelji. Vendar pa mora priseči tisti, ki je poslan pred občinske sodnike: "da ne more dati varščine v
Rimu in da jo lahko da v kraju, kamor prosi, da ga pošljejo, in da tega ne počne zato, da bi nadlegoval svojega nasprotnika".
Ni ga mogoče prisiliti, da priseže, "da ne more dati varščine drugje kot v tem kraju", saj bi bil prisiljen krivo pričati, če ne
more dati varščine v Rimu in jo lahko da v več drugih krajih.

118. To dovoljenje se lahko pridobi, če se zdi, da obstaja upravičen razlog, toda kako je treba ravnati, če stranka predhodno
ni želela dati varščine v mestni občini? V tem primeru ne bi smela pridobiti dovoljenja, saj je bila sama kriva, da ni dala
varščine v kraju, kamor zdaj želi iti.
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119. Gaj, O provincialnem ediktu, V. knjiga.

Če je za preizkus poroštev imenovan arbiter in se zdi, da je njegova razsodba nepravična za katero koli stranko, je zoper njo
mogoče vložiti pritožbo, tako kot je to mogoče storiti zoper sodnikovo odločitev.

120. Paulus, O ediktu, knjiga LXXV.

Če arbiter ugotovi, da so poroštva zadostna, jih je treba šteti za plačilno sposobne, saj bi sicer lahko vložili pritožbo pri
pristojnem sodniku.

121. Če stranka iz kakršnega koli razloga zavrne poroštva, ki jih je odobril arbiter, ali sprejme druga, ki so bila zavrnjena,
mora biti še toliko bolj zadovoljna s tistimi, ki jih je sprejela po svoji volji. Če bi medtem poroke doletela kakšna velika
nesreča ali če bi se znašli v veliki revščini, je treba ob ustreznem razlogu dati drugo jamstvo.

122. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXV.

Julijan pravi: "Če, preden ti naročim, da vložiš tožbo za vrnitev zemljišča, in ko to nameravaš storiti, vzameš zadostno
varščino, potem pa začneš tožbo po mojem navodilu, bodo varščine odgovorne."

123. Isto, O ediktu, knjiga LXXVII.

Vsi organi se strinjajo, da mora nadomestni dedič, ki je imenovan pod pogojem in ima med trajanjem pogoja v posesti
zapuščino, nadomestnemu dediču zagotoviti izročitev zapuščine. Če pogoj ni izpolnjen, lahko nadomestni dedič, ki pridobi
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zapuščino, zahteva njeno izročitev, in če jo pridobi, se lahko vloži tožba na podlagi varščine. Pretor ima pogosto navado, da
sam, če se izkaže ustrezen razlog, odredi sklenitev pogoja, preden je pogoj izpolnjen in preden nastopi dan, ko je mogoče
vložiti tožbo.

124. Paulus, O ediktu, knjiga LXXV.

Če se zamenja več strank, je treba dati varščino za vsako od njih.

125. Enako, Mnenja, II. knjiga.

Sin družine prevzame obrambo svojega očeta v času njegove odsotnosti; sprašujem, ali mora dati varščino za plačilo sodbe?
Paulus odgovarja, da mora vsakdo, ki deluje v obrambo odsotne osebe, čeprav je njen sin ali oče, stranki, ki to zahteva,
zagotoviti varščino v skladu s pogoji edikta.

126. Macer, O pritožbah, prva knjiga.

Ne smemo pozabiti, da imetniki nepremičnin niso prisiljeni dati varščine.

127. S takšnim lastnikom je treba razumeti tistega, ki ima zemljišče na podeželju ali v mestu, v celoti ali delno. Za posestnika
se šteje tudi tisti, ki ima zemljišče, za katero mora državi plačevati najemnino, tj. emfitetično posest; za posestnika se šteje
tudi tisti, ki ima zgolj lastninsko pravico. Ulpianus pa je trdil, da tisti, ki ima le pravico do uporabe, ni posestnik.
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128. Upnik, ki je sprejel zastavno pravico, ni posestnik, čeprav ima morda predmet v posesti ali pa mu je bil izročen ali pa ga
ima dolžnik v posesti po upnikovi volji.

129. Če se nepremičnina podari kot doto, se šteje, da sta tako žena kot mož posestnika zaradi posedovanja navedene
nepremičnine.

130. Drugače je s stranko, ki ima pravico do osebne tožbe za vračilo zemljišča.

131. Skrbniki se štejejo za posestnike ne glede na to, ali so v posesti njihovi varovanci ali oni sami; enako pravilo velja, kadar
je v posesti le eden od več skrbnikov.

132. Če zoper mene vložite tožbo za zemljišče, ki ga imam v posesti, in je sodba izdana v vašo korist, jaz pa se pritožim, ali
še vedno veljam za posestnika navedenega zemljišča? Zelo pravilno je mogoče trditi, da sem posestnik tega zemljišča, ker ga
še vedno imam v posesti; prav tako ni pomembno, da mi je lahko posest pozneje odvzeta.

133. Da bi ugotovili, ali je stranka posestnik ali ne, je treba upoštevati čas, ko je bila obveznica zahtevana; kajti tako kot ni
nič na slabšem stranka, ki je prodala svojo posest po tem, ko je dala obveznico, tako tudi tisti, ki prevzame posest po tem, ko
je bila obveznica izvršena, ne pridobi nobene koristi.

134. Paulus, O ediktu, VI. knjiga.

Za tistega, ki je pod prisego obljubil, da bo prišel na sodišče, se ne šteje, da je krivo pričal, če tega ne stori iz utemeljenega
razloga.
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Naslov 9. Na kakšen način mora biti zagotovljena varnost pri noxal tožbi

135. Ulpianus, O ediktu, VII. knjiga.

Če je kdo obljubil, da bo suženj, na račun katerega je vložena tožba za noxal, priveden na sodišče, pretor pravi, "da ga mora
privesti v enakem stanju, v kakršnem je bil v času, ko je bil sprožen sodni postopek".

136. Razmislimo, kaj pomenijo besede "v enakem stanju". Menim, da je v enakem stanju tisti, ki ne stori ničesar, kar bi
škodovalo zadevi stranke, ki je vložila tožbo. Labeo navaja, da če bi suženj prenehal pripadati stranki, ki daje obljubo, ali če
bi se izgubila pravica do tožbe, ta ne bi bila v istem stanju; prav tako kot tam, kjer je bila stranka v enakem stanju kot njen
nasprotnik, kar zadeva sodni postopek, je postavljena; z eno besedo, ena zaradi spremembe kraja ali stranke. Kadar je torej
suženj prodan nekomu, ki ga ni mogoče tožiti na istem sodišču kot stranko, ki je dala obljubo, ali je izročen nekomu, ki je
močnejši, meni, da ga ni mogoče postaviti pred sodišče v enakem stanju. Kadar pa je izročen kot odškodnina za škodo, ki jo
je povzročil, Ofilij meni, da ga ni mogoče predložiti v enakem stanju, saj je po njegovem mnenju z izročitvijo v ta namen
onemogočena vsaka škodna tožba, ki jo vložijo drugi.

137. Paulus, O ediktu, VI. knjiga.

Mi pa sprejemamo drugačno pravilo; če je suženj izročen zaradi povračila škode, pravica do tožbe ne preneha zaradi katerega
koli od prej navedenih razlogov, saj tožba vedno sledi sužnju, kot da bi se ta najprej pojavil na sodišču.
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138. Če je suženj, zaradi katerega lahko kdor koli vloži tožbo zaradi kaznivega dejanja, odsoten in če njegov gospodar ne
zanika, da je pod njegovim nadzorom, Vindius meni, da ga je mogoče prisiliti, da obljubi, da ga bo pripeljal na sodišče ali ga
branil, in če tega ne želi storiti, mora jamčiti, da ga bo čim prej pripeljal; če pa lažno zanika, da je pod njegovim nadzorom,
bo moral tožbo braniti brez izročitve sužnja; to je trdil tudi Julijan, tudi če si je gospodar z goljufijo izmislil, da suženj ni pod
njegovim nadzorom. Če je suženj navzoč, gospodar pa odsoten in ni nikogar, ki bi branil sužnja, ga je treba po pretorjevem
ukazu odstraniti, če pa se pokaže ustrezen razlog, se lahko njegova obramba pozneje prizna gospodarju, kot navajata
Pomponij in Vindij; gospodar zaradi njegove odsotnosti tudi ne bo oškodovan. Zato se mu lahko povrne pravica do tožbe, ki
jo je tožnik izgubil, ker je suženj z odvzemom postal njegova lastnina.

139. Ulpianus, O ediktu, VII. knjiga.

Če je proti osebi, ki ima na sužnju le pravico uporabe, vložena noxalna tožba in ga ta noče braniti, mu pretor odreče pravico
do vložitve tožbe za vračilo pravice uporabe.

140. Gaj, O provincialnem ediktu, VI. knjiga.

Če nekdo vloži tožbo proti enemu od dveh lastnikov sužnja, se je pojavilo vprašanje, ali mora dati varščino glede deleža
svojega solastnika? Sabinus pravi, da tega ni dolžan storiti, ker brani svojega sužnja, tako kot da bi bil v celoti njegova last;
saj je dolžan braniti celoten delež in se ga ne sme obravnavati, če je pripravljen braniti samo svoj delež.

141. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVII.

Če je stranka obljubila, da bo sužnja privedla na sodišče v enakem stanju, in je ta priveden, potem ko je bil osvobojen; če gre
za smrtno kaznivo dejanje ali za kaznivo dejanje, ki pomeni povzročitev poškodbe, ni pravilno priveden; ker se ena vrsta
kazni za sužnje izreče z bičanjem v primeru poškodbe, druga pa za svobodnega človeka, na primer denarna kazen. Kar
zadeva druga škodljiva dejanja, pa velja, da je v boljšem stanju.
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142. Paulus, O Sabinu, XI. knjiga.

Če pa je bilo obljubljeno, da bo proizvedlo sužnja, ki bo kmalu postal svoboden, se šteje, da je v enakem stanju, čeprav je
lahko svoboden, ko se pojavi; ker je bilo doseganje njegove svobode tiho razumljeno.

Naslov 10. O tistem, ki osebi prepreči, da bi se pojavila na sodišču

143. Ulpianus, O ediktu, VII. knjiga.

Pretor je menil, da je najbolj pravično kaznovati zlonamernost tistega, ki prepreči nastop drugega na sodišču.

144. Zlonamernosti ni kriv samo tisti, ki pridrži stranko z lastnimi rokami ali s posredovanjem oseb v njegovi službi, ampak
tudi tisti, ki od drugih zahteva, naj jo pridržijo ali ugrabijo, da bi ji preprečili nastop na sodišču, ne glede na to, ali so vedeli
ali niso vedeli, kaj namerava storiti.

145. Če kdo drugemu na poti na sodišče sporoči slabo novico, s katero mu prepreči, da bi se pojavil na sodišču, menimo, da
je to zlonamerno, in je odgovoren v skladu z ediktom, čeprav nekateri organi menijo, da bi bila stranka, ki je bila tako
lahkoverna, kriva le sama.
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146. Če toženec ne more priti na sodišče zaradi tožnikove zlonamernosti, v skladu s tem ediktom nima pravice do tožbe
zoper tožnika, saj se mora zadovoljiti z izjemo, če bi bil tožen za plačilo kazni iz obveznice, ker ni prišel na sodišče, vendar
je drugače, če mu je to preprečil drug, saj bi potem lahko vložil tožbo zoper njega.

147. Če je goljufivo ravnalo več oseb, so odgovorne vse; če pa ena od njih plača kazen, so druge oproščene odgovornosti, saj
tožnik nima več interesa v zadevi.

148. Vsi organi menijo, da je treba v takem primeru, ko gre za sužnja, vložiti tožbo zaradi povzročitve škode.

149. Pravica do tožbe preide na dediča, vendar ne za več kot eno leto, in menim, da je tožba zoper dediča mogoča le v
obsegu, ki mu preprečuje, da bi se okoristil z goljufijo pokojnika.

150. Paulus, O ediktu, VI. knjiga.

Če tožnikov suženj z vednostjo svojega gospodarja stori goljufijo, da bi mi preprečil nastop na sodišču, njegov gospodar pa
mu tega ne prepreči, ko bi to lahko storil, Ofilij pravi, da je treba gospodarju odobriti izjemo, da ne bi imel koristi od
suženjske goljufije. Če pa je suženj dejansko storil dejanje brez soglasja svojega gospodarja; Sabinus pravi, da bo veljala
noxalna tožba in da dejanje sužnja ne bi smelo škodovati njegovemu gospodarju, razen v obsegu, v katerem ga bo ta izgubil,
čeprav sam ni storil nobene krivice.

151. Julianus, Digest, II. knjiga.
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V skladu s tem ediktom je mogoče vložiti tožbo zoper stranko, ki je z goljufijo preprečila, da bi se kdo pojavil na sodišču, za
znesek, ki je enak interesu, ki ga je imel tožnik za svoj nastop. V tovrstni tožbi se ugotavlja, ali je tožnik zaradi tega kaj
izgubil; kot na primer, ali je toženec s potekom časa pridobil lastninsko pravico na zadevnem premoženju ali pa je bil
oproščen odgovornosti za tožbo.

152. Očitno je, da če stranka, ki je zlonamerno ravnala, da bi drugi preprečila udeležbo na sodišču, ni plačilno sposobna, bo
pravično ugoditi restitucijski tožbi zoper toženca, da se ne bi on okoristil, tožnik pa utrpel škodo zaradi goljufije drugega.

153. Če je bil pogodbeniku preprečen nastop na sodišču zaradi goljufivega dejanja Titiusa, obljubitelju pa zaradi goljufivega
dejanja Maevija, ima vsak od njiju pravico do tožbe in factum proti stranki, zaradi katere goljufivega dejanja mu je bil
preprečen nastop na sodišču.

154. Če je goljufivo dejanje drugega preprečilo tako pogodbeniku kot obljubitelju, da se ne bi udeležila sodišča, pretor ne
more pomagati nobenemu od njiju, saj se goljufija, ki jo je storil vsak od njiju, vzajemno pobota.

155. Če se s poroštvom dogovorim za petdeset aurejev za primer, če se toženec ne bi pojavil, in tožim toženca za sto aurejev,
ta pa se zaradi Sempronijevega krivega dejanja ne pojavi na sodišču, lahko od Sempronija izterjam sto aurejev, saj se zdi, da
je bil ta znesek moj interes v zadevi; če bi se stranka pojavila, bi namreč imel tožbo proti njej za sto aurejev ali tožbo proti
njenemu dediču za isti znesek, čeprav se mi je poroštvo zavezalo za manjši znesek.

Naslov 11. Če stranka, ki je dala varščino, da bo prišla na sodišče, tega ne stori
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156. Gaj, O provincialnem ediktu, I. knjiga.

Pretor odredi, da se za vsakih dvajset tisoč korakov poleg dneva, ko se izpolni obveznica, dodeli še en dan, prav tako pa tudi
dan, ko je stranka dolžna nastopiti na sodišču, kajti to naštevanje, ki velja za potovanje, ni obremenjujoče za nobeno od
strank v postopku.

157. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIV.

Od toženca ne zahtevamo, da se pojavi na sodišču, če je bila zadeva, v zvezi s katero je obljubil, da se bo pojavil, rešena,
vendar se mora to zgoditi pred dnevom, ki je določen za njegov prihod. Če pa je bila poravnava sklenjena pozneje, je treba
vložiti ugovor zaradi goljufije; kajti kdo bi se ukvarjal z obljubo kazni po tem, ko je bila zadeva rešena? Kajti vsakdo bi
mislil, da bi bila izjema na podlagi tega, da je bila zadeva rešena, veljavna, ker je sporazum vključeval tudi kazen; razen če
sta se stranki izrecno dogovorili drugače.

158. Če se nekdo zaradi zaposlitve v občini brez lastne krivde ne more udeležiti sodišča v skladu s svojo obljubo, je povsem
upravičeno, da se mu odobri izjema.

159. Podobno ima pravico do sodnega varstva tudi stranka, ki je bila povabljena kot priča v nekem drugem postopku in ni
mogla priti na sodišče.

160. Če je kdo obljubil, da bo prišel na sodišče, pa tega ne more storiti, ker ga ovira bolezen, nevihta ali moč rečnega toka, se
mu lahko, ne nezasluženo, odobri izjema; kajti ker je njegova navzočnost potrebna zaradi take obljube, kako naj pride tisti, ki
ga je ovirala bolezen? Zato Zakon dvanajstih tabel zapoveduje: "Če sodnik ali katera koli od strank v postopku zaradi hude
bolezni ne more biti navzoč, je treba dan sojenja preložiti.
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161. Če se ženska ne pojavi, vendar ne zaradi bolezni, temveč ker je noseča, Labeo izjavlja, da je upravičena do izjeme. Če
pa po porodu ostane v postelji, je treba predložiti dokaz, da ji je to preprečila bolezen, ki je enakovredna bolezni.

162. Enako pravilo velja, kadar koga napade blaznost, kajti kogar ovira blaznost, ga ovira bolezen.

163. Ko sem navedel, da je stranka upravičena do sodnega varstva, če se ne pojavi, ker ji je to preprečila nevihta ali moč
rečnega toka, je treba z besedo "nevihta" razumeti nevihto na kopnem ali na morju. Razumeti je treba, da je nevihta takšna, ki
ovira potovanje po kopnem ali plovbo.

164. Moč rečnega toka lahko razumemo tudi brez nevihte; razumemo namreč, da je rečni tok takega značaja, da je njegova
širina ovira, ker je uničen most ali pa ni na voljo nobenega čolna.

165. Če pa bi se kdo, če bi se prej odpravil na pot ali če bi odplul ob primernejšem času, lahko izognil nevihti ali visokim
vodam reke, ki so mu tako postavile meje pri napredovanju, ali ni upravičen do ugodnosti zaradi izjeme? O tem bi bilo treba
res odločiti po ustrezni preiskavi, saj pravila ne bi smeli uveljavljati tako strogo, da bi ga lahko vprašali: "Zakaj se ni odpravil
na pot že dolgo pred dnem, ki ga je navedel v svoji obljubi?" Po drugi strani pa mu tudi ne bi smeli dovoliti, da kot vzrok za
svoj izostanek navaja nevihto ali visoke vode reke, če je bil za to kriv sam. Recimo, da je bil nekdo v času, ko je dal obljubo,
da se bo pojavil, v Rimu in da je odšel v provincialno mesto, ne zaradi nujne potrebe, ampak zaradi lastnega veselja; ali ni
vreden koristi te izjeme? Ali pa, recimo, da je nevihta nastala, ko je bil na morju, pa bi lahko prišel po kopnem ali se izognil
reki tako, da bi jo obšel; lahko se pravilno reče, da ne bi bil vedno upravičen do ugodnosti izjeme; razen če mu razgibanost
dežele ni dovoljevala potovanja po kopnem ali obhoda reke. Če pa je reka prestopila svoje bregove tako, da je prekrila
celoten kraj, kjer se je moral pojaviti, ali pa je ta kraj preplavila kakšna naključna nesreča ali pa je bil zaradi nje nevaren za
prihod; v takih okoliščinah mu je treba odobriti izjemo v skladu z vsem, kar je primerno in pravično.
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166. Podobno je izjema odobrena tistemu, ki ga je sodnik brez njegove krivde zadržal, ko je nameraval nastopiti na sodišču;
če je namreč sam poskušal to doseči ali dal razlog za to, ni upravičen do ugodnosti izjeme, saj mu lahko škoduje le njegovo
lastno goljufivo ravnanje in mu ne bi škodovalo dejanje drugih, ki so zlonamerno povzročili, da je bil zadržan. Če pa ga je
zadržal zasebnik, v nobenem primeru ni upravičen do ugodnosti te izjeme.

167. Paulus, O ediktu, knjiga LXIX.

Zoper stranko, ki ga je zadržala, se lahko vloži tožba za znesek, ki je enak njegovemu interesu v zadevi.

168. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIV.

Če nekdo, ki je obljubil, da bo nastopil, tega ne more storiti, ker je bil obsojen za hudo kaznivo dejanje, je upravičeno
opravičen. Obsodbo na smrtno kazen razumemo kot obsodbo na smrt ali izgon. Morda bi se lahko vprašali, kakšno vrednost
ima ta izjema za osebo, ki je bila obsojena? Na to bi lahko odgovorili, da je potrebna za njegove poroke, in če je poslan v
izgnanstvo, ne da bi izgubil pravico do državljanstva, bo ta izjema koristila vsakomur, ki je zadolžen za njegovo obrambo.

169. Upoštevati je treba, da če je bil tisti, ki se ne pojavi, ker je bil obtožen kaznivega dejanja, v takšnem položaju, da ni
mogel uporabiti izjeme, saj je ta odobrena le tistemu, ki je obsojen; jasno je, da če se ne pojavi, ker je bil v zaporu ali
vojaškem priporu, bi bil v takšnem položaju, da bi lahko uporabil izjemo.

170. Če se oseba ne pojavi zaradi pogreba v družini, ji je treba odobriti izjemo.

171. Če je kdo v ujetništvu sovražnikov in se zaradi tega ni pojavil na sodišču, je upravičen do izjeme.
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172. Postavilo se je vprašanje, ali je mogoče skleniti dogovor, da se ne bo uveljavljala nobena izjema, če stranka prekrši
obljubo, ki jo je dala zaradi svojega nastopa na sodišču? Atilicinus meni, da takšen sporazum ni veljaven. Sam pa menim, da
je tak dogovor veljaven, če so bili razlogi za izjemo izrecno navedeni in se jim je stranka, ki je dala obljubo, prostovoljno
odpovedala.

173. Podobno se postavlja vprašanje, ali je mogoče odobriti izjemo porokom stranke, ki je dala varščino za nastop na sodišču,
čeprav tega ni bila dolžna storiti? Menim, da gre za vprašanje, ali je bila varščina dana po pomoti ali po dogovoru; če je bila
dana po pomoti, je treba porokom odobriti izjemo, če pa je bila dana po dogovoru, do nje nikakor niso upravičeni. Julijan je
navedel, da je v primeru, ko se kdo zaveže za večji znesek, kot je bil določen, in to stori zaradi nevednosti, upravičen do
izjeme, če pa se zaveže za tak znesek na podlagi sporazuma, Julijan pravi, da je izjema preprečena z vložitvijo replikata
zaradi sklenjenega sporazuma.

174. Paulus, O ediktu, knjiga LXIX.

Če sta dva upnika enako zainteresirana in dolžnik enemu od njiju pod kaznijo obljubi, da bo nastopil pred sodiščem, drugi pa
mu to prepreči, ni mogoče uveljavljati izjeme zoper drugega, če sta partnerja, da ne bi goljufija enega od njiju koristila
drugemu zaradi partnerstva.

175. Podobno, če sta dva dolžnika solidarno odgovorna in eden od njiju ne pride na sodišče, ker prekrši svojo obljubo, tožnik
pa od enega zahteva sporno premoženje, od drugega pa kazen za neudeležbo, je tožba za izterjavo kazni izključena z izjemo.

176. Tudi če je oče obljubil, da bo nastopil na sodišču zaradi pogodbe, ki jo je sklenil njegov sin, nato pa tožnik sproži
postopek zoper sina; ta postopek je prepovedan z izjemo, če tožnik toži svojega očeta zaradi njegove obljube. Po drugi strani
pa enako pravilo velja, če je sin obljubil, da bo nastopil, tožnik pa zoper očeta vloži tožbo zaradi peculiuma.
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177. Gaj, O zakonu dvanajstih tabel, I. knjiga.

Če tisti, ki je dal poroštvo, ne nastopi, ker je odsoten zaradi javnih zadev, je nepravično, da se od poroka zahteva, da nastopi
v imenu drugega, če ta tega ne more storiti.

178. Paulus, O ediktu, knjiga LXIX.

Če kdo obljubi, da bo suženj ali druga oseba, ki je pod nadzorom drugega, prišla na sodišče, ima pravico do enakih izjem, kot
če bi se zavezal za svobodnega državljana ali glavo družine; razen kadar se reče, da je suženj odsoten zaradi javnih zadev, saj
suženj ne more biti odsoten zaradi javnih zadev. Če te izjeme ne upoštevamo, se lahko vse druge, ki so splošno veljavne,
uporabijo tako v primerih svobodnjakov kot tudi sužnjev.

179. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXIX.

Če stranka v štirih, petih ali več dneh po tem, ko je obljubila, da bo nastopila pred sodiščem, tožniku omogoči, da nadaljuje
postopek zoper njo, in ta zaradi zamude ni oškodovan, je mogoče trditi, da se lahko zaradi tega brani z ugovorom.

180. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXVII.

Če suženj obljubi, da se bo pojavil na sodišču, njegova pogodba nima nobene veljave niti zanj niti za poroke.

140

181. Če je nekdo z enim samim določilom obljubil, da bo prišel na sodišče v imenu več sužnjev, Labeo pravi, da se lahko
izterja celotna kazen, čeprav ni prišel samo en suženj; ker je dejstvo, da niso bili prisotni vsi. Če pa je za tega enega ponujen
del kazni, lahko uporabi izjemo zaradi goljufije, če je vložena tožba na podlagi določila.

182. Paulus, O Plavciju, I. knjiga.

Če obljubim, da bo na sodišču nastopila stranka, ki naj bi se s potekom časa osvobodila, na primer zato, ker je ni bilo več
mogoče tožiti, bo zoper mene vložena tožba, naj jo privedem ali zagovarjam, da se ugotovi resnica.

183. Če je bilo obljubljeno, da se bo nekdo pojavil, in zaradi izdajstva poroka izgubi življenje pred dnem, določenim za
njegov prihod, lahko zagotovo uporabimo pravilo: "Tožba za kazen se ne more vložiti pred nastopom časa, ker se celotna
določba nanaša na določen dan."

184. Moški, ki je nameraval vložiti odškodninsko tožbo, je pred začetkom postopka določil, da bo umrl, če se bo njegov
nasprotnik pojavil na sodišču in ko bo potekel rok za izpolnitev obljube; velja, da zaradi te določbe proti dediču ne obstaja
pravica do tožbe; ker se tovrstne klavzule sklenejo le zaradi glavne tožbe; in čeprav klavzula, sklenjena za nastop na sodišču,
praviloma preide na dediča, v tem primeru ni tako; če bi namreč pokojnik želel vložiti tožbo na podlagi klavzule, potem ko se
je odpovedal škodi, tega ne bi smel storiti. Enako pravilo bi veljalo, če bi stranka, zoper katero želim vložiti tožbo zaradi
škode, umrla po času, navedenem v določilu, saj nimam pravice vložiti tožbe na podlagi določila zoper dediča; tako je menil
Julijan. Če so bili dani poroki, po smrti naročnika ni mogoče vložiti tožbe zoper njih. Pomponij je enakega mnenja, če
stranka ni umrla veliko časa po tem, in sicer iz razloga, ker bi se njen nasprotnik, če bi se pojavil na sodišču, lahko pridružil
tožbi z njo.

185. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVII.
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Če nekdo obljubi, da bo stranka nastopila pred sodiščem, mora poskrbeti, da bo to storila v enakem pravnem položaju.
Nastopiti v istem stanju pomeni, da bo to storil tako, da tožnik ne bo nič slabši pri vodenju postopka, čeprav bo morda težje
dosegel izpolnitev svojega zahtevka; in čeprav se to lahko zgodi, lahko rečemo, da je stranka še vedno v istem pravnem
stanju; ali čeprav je morda prevzela nove obveznosti ali izgubila denar, še vedno velja, da je v istem pravnem stanju; zato se
za koga, ki nastopi po tem, ko je bila zoper njega dosežena sodba, še vedno šteje, da nastopa v istem pravnem stanju.

186. Paulus, O Sabinu, XI. knjiga.

Vendar se za tistega, ki je pridobil pravico do uporabe nekega novega privilegija, ne šteje, da je v enakem pravnem položaju.

187. Ugotoviti je treba, da je treba vsako oceno interesa tožnika izračunati glede na čas, ko bi se moral pojaviti, in ne glede
na čas začetka postopka, čeprav morda ni več imel nobenega interesa glede spornega vprašanja.

188. Julianus, Digest, knjiga LV.

Če suženj sam obljubi, da bo prišel na sodišče, da bo vodil postopek, ali če to določi nekdo drug, določilo nima nobenega
učinka, prav tako pa niso odgovorni poroki, ker suženj ne more ne tožiti ne biti tožen.

189. Neratius, Pergamenti, II. knjiga.

Če nekdo kot zastopnik drugega določi, da bo zgolj pripeljal tistega, za katerega se je dogovoril, da ga bo pripeljal, ne da bi
navedel kazen, če se ta ne bo pojavil, takšna določba ne more imeti nobene teže, saj zastopnik, kolikor se nanaša nanj, nima
nobenega interesa, da se ta pojavi. Ker pa z določbo opravlja posle drugega, je mogoče navesti, da koristi, ki jo je treba
upoštevati v tej zadevi, nima zastopnik, temveč stranka, katere posle je opravljal; če se stranka ne pojavi, mora zastopniku
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pripadati znesek, ki je enak interesu pooblastitelja v tožbi v skladu s pogoji določbe. Isto pravilo se lahko uporabi še močneje,
če je zastopnik določil naslednje pogoje: "Kakršno koli primerno nadomestilo"; saj razumemo, da se te besede ne nanašajo na
korist samega zastopnika, temveč na korist komitenta v tožbi.

190. Papinianus, Vprašanja, II. knjiga.

Če skrbnik obljubi, da bo nastopil pred sodiščem in izpolnil svoj dogovor, medtem pa njegov varovanec postane polnoleten,
umre ali zavrne zapuščino, se tožba na podlagi dogovora zavrne; če bi bila vložena tožba za izterjavo same zapuščine in bi
bila zoper skrbnika izdana sodba ter bi se zgodilo kar koli od navedenega, je bilo določeno, da se zoper njega ne more začeti
postopek na podlagi sodbe.

Naslov 12. O praznikih, zamudah in različnih letnih časih

191. Ulpianus, O vseh sodiščih, IV. knjiga.

V nagovoru božanskega Marka je navedeno, da nihče ne more prisiliti drugega, da bi mu sodil v času žetve in trgatve, ker se
ukvarja s kmetijstvom, zato ga ne bi smeli prisiliti, da bi se pojavil na sodišču.

192. Če pa bi pretor zaradi neznanja ali malomarnosti nadaljeval s pozivanjem strank in bi te prostovoljno prišle ter bi izrekel
sodbo v navzočnosti strank, ki so tu po lastni volji, bo sodba veljavna, čeprav je tisti, ki jih je pozval, ravnal nepravilno; če pa
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bi izrekel sodbo v njihovi odsotnosti in medtem ko so se še naprej zadrževale zunaj, je treba razsoditi, da njegova sodba nima
učinka; pretor namreč s svojim dejanjem ne more razveljaviti zakona. Sodba zato postane neveljavna brez možnosti pritožbe.

193. Vendar pa obstajajo nekateri primeri, ki jih je treba izvzeti in v katerih smo lahko prisiljeni nastopiti pred pretorjem v
času žetve in trgatve, in sicer kadar bo zadevno premoženje izgubljeno zaradi poteka časa, torej kadar bo stranka zaradi
zamude izgubila pravico do tožbe. In dejansko, kadar je zadeva nujna, smo lahko prisiljeni nastopiti pred pretorjem, vendar
se to lahko stori le zato, da se zadeva lahko združi; tako je navedeno v besedah zgoraj omenjenega naslova, saj po združitvi
zadeve, če katera od strank noče nadaljevati postopka, ji naslov odobri odlog.

194. Isto, O ediktu, V. knjiga.

V istem govoru, ki ga je imel pred senatom, Božji Marko navaja, da obstajajo tudi drugi primeri, v katerih se lahko ob
praznikih zaprosi pretorja, na primer za imenovanje skrbnikov in kuratorjev, za opominjanje oseb glede njihovih dolžnosti, za
zaslišanje opravičil, za ureditev preživljanja, za dokazovanje starosti, za zagotovitev posesti za nerojene otroke, za ohranitev
premoženja v korist volilojemnikov ali upravičencev iz zapuščine; ali kadar je treba zagotoviti zavarovanje pred nezakonito
škodo; ali za sestavo oporoke; ali da se lahko imenuje skrbnik za premoženje tistega, za katerega ni gotovo, ali bo imel
dediča ali ne; ali za preživljanje otrok, staršev ali varovancev; ali za vpis v zapuščino, za katero obstaja sum, da je
insolventna; ali za pregled okrutne poškodbe; ali za dodelitev svobode, dodeljene na podlagi zaupanja.

195. Isto, O ediktu, II. knjiga.

Prav tako je običajno, da se v času žetve in trgatve izreče pravica v primerih, ko je premoženje mogoče izgubiti zaradi časa
ali smrti, kot na primer v tožbah zaradi kraje, navadne poškodbe, grozljive poškodbe in kadar naj bi bile stranke krive ropa
med požarom, uničenja hiše, brodoloma ali zasegom čolna ali ladje in drugih podobnih primerih. Enako pravilo velja, kadar
se premoženje lahko izgubi zaradi poteka časa ali se izteče rok, v katerem je mogoče vložiti tožbo.
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196. Postopki v zvezi s svobodo se lahko zaključijo kadar koli.

197. Pravica se lahko vedno izvaja tudi v primeru osebe, ki pod pretvezo pravice do organiziranja trga sprejme nekaj, kar je v
nasprotju z javno koristjo.

198. Paulus, O ediktu, prva knjiga.

Guvernerji pokrajin običajno določijo čas žetve in trgatve v skladu z običaji v okolici.

199. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXII.

Sodniki na dan pred Kalendami januarja niso navajeni izvrševati sodne oblasti ali sploh ne izvajajo svojih pooblastil.

200. Isto, O ediktu, knjiga LXXVII.

Če je sodba izdana na praznik, je z zakonom določeno, da je veljavna le s soglasjem strank; če je sodba izdana drugače, v
nasprotju s tem pravilom, je nihče ni dolžan spoštovati ali plačati; prav tako noben uradnik, pri katerem je bila v takih
okoliščinah vložena prošnja, ne more prisiliti stranke, da se podredi njegovi sodbi.

201. Isto, O uradu konzula, I. knjiga.
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V Nagovoru Božjega Marka je navedeno, da odloga za predložitev listin ni mogoče odobriti več kot enkrat, vendar je v korist
strank v postopku, če se izkaže ustrezen razlog, odlog mogoče odobriti drugič v isti ali drugi provinci v skladu s pravili, ki
veljajo v različnih krajih, in zlasti če se pojavi kaj nepričakovanega. Ugotoviti je treba, ali je pokojnik pridobil odlog za
predložitev listin in ali ga je treba odobriti tudi njegovemu nasledniku; ali pa, ker je bil enkrat odobren, ga ni mogoče odobriti
drugič? Boljše mnenje je, da je treba odlog odobriti, če je za to izkazan ustrezen razlog.

202. Paulus, O Sabinu, knjiga XIII.

V skladu z rimskim običajem se dan začne ob polnoči in konča sredi naslednje noči; zato velja, da je vse, kar je bilo storjeno
v teh štiriindvajsetih urah (to je v obeh polovicah noči in vmesnem dnevu), storjeno v kateri koli uri dnevne svetlobe.

203. Ulpianus, O službi prokonzula, VII. knjiga.

Božanski Trajan je v zapisu Miniciju Natalu navedel, da prazniki povzročajo le prekinitev sodnih postopkov in da se lahko
zadeve, ki se nanašajo na vojaško disciplino, obravnavajo tudi med prazniki. To vključuje tudi pregled oseb, ki so v zaporu.

204. Paulus, Sentence, V. knjiga.

Pri denarnih tožbah se odlog ne sme odobriti več kot enkrat v vsakem primeru, vendar se lahko v zadevah, povezanih s
smrtjo, odobrijo trije odlogi za toženca in dva za tožnika; vendar je treba v obeh primerih navesti ustrezen razlog.
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Naslov 13. Glede izjave o primeru

205. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.

Če kdo želi vložiti tožbo, mora navesti razloge zanjo, saj je najbolj pravično, da tožena stranka ve, ali se mora podrediti ali se
braniti, in če se odloči za slednje, da je dovolj obveščena za vodenje postopka, tako da ugotovi naravo tožbe, ki je vložena
zoper njo.

206. Navesti zadevo pomeni tudi dati drugi stranki možnost, da si izdela prepis iste zadeve ali tistega, kar je vključeno v
tožbo, in sicer tako, da ji ga predloži ali narekuje. Labeo pravi, da svojo zadevo navede tudi tisti, ki svojega nasprotnika
pripelje v pretorsko pisarno in mu pokaže, kaj bo narekoval, ali pa mu sporoči obrazec, ki ga namerava uporabiti.

207. Tovrstna obvestila je treba sestaviti brez navedbe datuma ali konzula, da ne bi prišlo do goljufije pri uporabi tega
podatka in da se v listino ne bi vnesel predhodni datum. Pretor pa izključi datum in konzula, ko je bila listina napisana, ne pa
tudi tistega, na katerega naj bi bilo opravljeno plačilo; kajti dan plačila je tako rekoč glavni del določila. Vendar pa je treba
račune navesti z datumom in konzulom; ker pri plačilu in prejemu denarja to ne more biti jasno, če nista navedena dan in
konzul.

208. Navesti je treba vse zadeve, ki jih kdo namerava predložiti sodišču, vendar stranka ni prisiljena predložiti listin, za
katere ne pričakuje, da jih bo uporabila.

209. Šteje se, da ni ustrezno obvestil, če ni vključil celotne določbe.
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210. Olajšave se odobrijo tistim, ki zaradi starosti, neznanja, spola ali katerega koli drugega utemeljenega razloga niso podali
ustreznih izjav.

211. Paulus, O ediktu, tretja knjiga.

Kadar je vložena tožba za zapuščino, pretor ne odredi navedbe pogojev oporoke, verjetno zato, ker ima dedič običajno kopijo
oporoke.

212. Mauricianus, O kaznih, II. knjiga.

Senat je odredil, da nihče, proti kateremu finančna uprava sproži postopek, ne sme biti prisiljen informatorju predložiti
drugih dokumentov, razen tistih, ki se nanašajo na primer, v katerem se je slednji prijavil kot informator.

213. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.

Pretor pravi: "Tisti, ki opravljajo posle bankirjev, morajo vlagatelju poleg dneva in konzula pokazati tudi račun, za katerega
je zainteresiran."

214. Načelo tega odloka je povsem upravičeno; ker bankirji vodijo račune posameznikov, je prav, da se mi vse knjige ali
listine, ki se nanašajo na poslovne transakcije, v katerih sem udeležen, izkažejo kot do določene mere moja lastnina.
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215. Sin družine je vključen v pogoje edikta, tako da mora tudi on predložiti svoje račune; in postavlja se vprašanje, ali mora
to storiti tudi oče? Labeo trdi, da ni, razen če sin z njegovo vednostjo opravlja posle bankirja; Sabin pa je pravilno izjavil, da
tega ni mogoče dopustiti, če sin o svojih dobičkih poroča očetu.

216. Če suženj opravlja bančne posle (ker jih lahko opravlja), lahko, če deluje s soglasjem svojega gospodarja, slednjega
prisilimo, da predloži svoje račune, in tožba zoper njega bo mogoča, kot če bi sam opravljal posle; če pa suženj deluje brez
vednosti svojega gospodarja, zadostuje, če njegov gospodar priseže, da nima v posesti njegovih računov. Če suženj opravlja
posle bankirja s svojimi zasebnimi sredstvi, je gospodar odgovoren za isto ali za vloženi znesek; če pa gospodar račune ima
in jih ne predloži, je odgovoren za celoten znesek.

217. Tudi stranko, ki je prenehala opravljati bančne posle, je mogoče prisiliti, da predloži svoje poslovne knjige in
dokumente.

218. Oseba mora predložiti svoje račune v kraju, kjer je opravljala svoje bančne posle, kar je bilo temeljito dokazano. Če
hrani poslovne knjige v eni pokrajini, posluje pa v drugi, menim, da ga je mogoče prisiliti, da jih predloži v kraju, kjer
opravlja svoje posle; saj je bil najprej sam kriv, da je poslovne knjige prenesel drugam. Če posluje v enem kraju in se od
njega zahteva, da predloži svoje knjige v drugem kraju, tega nikakor ni dolžan storiti, razen če želite, da vam predloži njihove
kopije, če so bili sproženi sodni postopki, in seveda na vaše stroške.

219. Paulus, O ediktu, tretja knjiga.

Za predložitev teh računov mu je treba dati čas.

220. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.
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Če ima bančnik svoje poslovne knjige na svojem sedežu ali v svojem skladišču (kot jih ima veliko), vas mora odpeljati na
kraj, kjer so, ali pa vam dati kopijo računov.

221. Tudi nasledniki bančnika morajo predložiti račune. Če je dedičev več in ima eden od njih račune v posesti, se lahko
samo njega prisili, da jih predloži; če pa imajo račune v posesti vsi in jih predloži eden, se lahko k temu prisilijo vsi. Kaj je
torej treba storiti, če je tisti, ki jih predloži, nejasen in upravičen le do majhnega nadomestila, tako da lahko upravičeno
nastane dvom o dobronamernosti njihove predložitve? Da bi se računi lahko primerjali, bi morali tudi drugi predložiti svoje
račune ali pa podpisati tiste, ki jih je predložil eden od njih. Enako pravilo velja, kadar je več bančnikov, od katerih se
zahteva predložitev računov; kadar je več skrbnikov, ki skupaj opravljajo skrbništvo, morajo vsi predložiti svoje račune ali
podpisati račune, ki jih je predložil eden od njih.

222. Poleg tega se od nasprotnika bankirja zahteva prisega, "da ne zahteva predložitve njegovih računov z namenom, da bi ga
nadlegoval", da ne bi zahteval predložitve računov, ki so odveč ali jih že ima, z namenom, da bi nadlegoval bankirja.

223. Labeo pravi, da je račun izkaz vseh medsebojnih plačil, prejemkov, kreditov in dolgov strank ter da se račun ne more
začeti zgolj s plačilom dolga. Če je stranka prejela zastavo ali depozit, od nje ni mogoče zahtevati, da to razkrije, saj to ne
sodi v okvir računa; vendar pa mora bančnik predložiti izjavo, če je bila dana obljuba plačila, saj to sodi v njegovo dejavnost
kot bančnika.

224. Na podlagi tega edikta je mogoče vložiti tožbo za znesek obresti tožnika.

225. Iz tega je razvidno, da edikt velja le za tisto, kar zadeva stranko samo; vendar pa velja, da račun zadeva mene, če ga
vodite le po mojih navodilih; če pa moj zastopnik odredi, da se to stori, medtem ko sem odsoten, ga moram predložiti jaz, ker
se nanaša name? Boljše mnenje je, da ga je treba predložiti. Ne dvomim, da mora moj zastopnik predložiti račun, ki ga vodi
zame, ker se nanaša nanj, in mora jamčiti, da ga bom potrdil, če mu ne bom dal nobenega pooblastila.
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226. Če je na začetku strani, pod katero je zapisan Titijev račun, naveden datum, nato pa se pojavi moj račun brez datuma in
konzula, moram isti datum in konzula navesti tudi jaz, saj dan in konzul, vpisana na začetku, pripadata celotnemu računu.

227. Prikazati račun pomeni bodisi narekovati ali pisno navesti račun bodisi predložiti knjigo računov.

228. Pretor pravi: "Bančniku ali komur koli, ki to zahteva drugič, bom naročil predložitev računov le, če bo za to izkazan
ustrezen razlog."

229. Prepoveduje predložitev računov bančniku, ker lahko sam pridobi informacije iz poslovnih knjig in listin svojega
podjetja; absurdno je, da zahteva predložitev knjig v svojo korist v primeru, ko jih je dolžan predložiti sam. Ali je treba račun
predložiti za dediča bankirja, je stvar za razmislek, saj če so bančnikove knjige in listine prišle v njegovo posest, jih zanj ne
bi smeli predložiti; če pa ne, se to lahko stori, če se izkaže ustrezen razlog, saj je treba v takih okoliščinah račune predložiti
za bankirja samega, če dokaže, da so bili računi izgubljeni zaradi brodoloma ladje, uničenja hiše, požara ali druge podobne
nesreče; ali če so v kraju, ki je zelo oddaljen, kot na primer zunaj morja.

230. Pretor ne zahteva predložitve računov za stranko, ki to zahteva drugič, razen iz utemeljenega razloga.

231. Paulus, O ediktu, tretja knjiga.

Na primer, če dokaže, da so računi, navedeni na začetku, v nekem oddaljenem kraju ali da niso popolni ali da jih je izgubil
zaradi neizogibne nesreče in ne zaradi malomarnosti, kajti če jih je izgubil zaradi takšne nesreče, za katero bi moral biti
opravičen, se mu odredi, da jih predloži drugič.
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232. Ta termin: "Drugič" ima dva pomena: prvi se nanaša na drugi čas, ki ga Grki imenujejo deuteron, drugi pa vključuje tudi
naslednje čase, ki jih Grki imenujejo palin; s tem se razume "tako pogosto, kot je potrebno"; lahko se namreč zgodi, da
stranka izgubi račun, ki ji je bil dan dvakrat, zato se izraz "drugič" razume v pomenu "pogosto".

233. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.

Če mora bančnik predložiti svoje račune in tega pod vplivom zlonamernosti ne stori, je kaznovan; vendar je za malomarnost
odgovoren le, če je zelo podobna zlonamernosti. Zlonamernosti pri predložitvi računov je kriv tisti, ki to stori z goljufivim
namenom ali jih predloži nepopolne.

234. Tisti, ki postane odgovoren v skladu s tem ediktom, mora kot odškodnino plačati znesek, ki je enak interesu, ki sem ga
imel za predložitev računov v času, ko je to odredil pretor, in ne interesu, ki ga imam zdaj; zato se moja pravica do tožbe ne
bo ne povečala ne zmanjšala, tudi če je moj interes popolnoma prenehal obstajati ali če je postal manjši ali večji.

235. Paulus, O ediktu, tretja knjiga.

Nekatere osebe so dolžne predložiti naše račune, čeprav jim pretor po tem ediktu tega ne nalaga; kot na primer, če zastopnik
opravlja naše posle ali vodi naše račune, mu pretor zaradi strahu pred tožbo in factum ne nalaga predložitve računov, ker
lahko to dosežemo s tožbo na podlagi pooblastila. Prav tako v primeru, ko je družbenik goljufivo opravljal posle družbe,
pretor proti njemu ne more ukrepati na podlagi te klavzule, ker gre za tožbo v imenu njegovega družbenika; prav tako pretor
ne more prisiliti skrbnika, da svojemu varovancu predloži račun, ker je običajno, da ga k temu prisili s skrbniško tožbo.

236. Pri tem ni pomembno, ali so nasledniki, oče ali gospodar bankirja v istem poslu, saj so dolžni izpolniti njegove
obveznosti, ker so ga nadomestili in nasledili v pravu. Stranka, ki ji je bankir zapustil svoje račune, se ne zdi vključena (ker je
s temi besedami mišljen njegov pravni naslednik) nič bolj, kot če bi mu jih, dokler je živ, predložil. Tudi sam dedič ne bo
odgovoren, če jih ni imel v posesti in ni ravnal goljufivo. Če pa bi bil, preden jih izroči zapustniku, obveščen, naj tega ne
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stori, bo odgovoren, kot da bi ravnal zlonamerno; odgovoren pa bo tudi, dokler jih ne bo izročil. Če ne ravna zlonamerno, bo
moral volilojemnik predložiti račune, če bo za to izkazan zadosten razlog.

237. Prav tako ni krivično, da morajo borzni posredniki, kot pravi Pomponij, predložiti svoje račune, saj tovrstni posredniki,
tako kot bankirji, vodijo račune ter prejemajo in izplačujejo denar ob različnih časih, kar se v glavnem dokazuje z njihovimi
vpisi in knjigami računov, pri čemer se zelo pogosto zanaša na njihovo dobro vero.

238. Poleg tega pretor odredi, da je treba predložiti račune tistim, ki to zahtevajo in prisežejo, da tožbe ne vlagajo z namenom
nadlegovanja.

239. Šteje se, da se računi nanašajo na nas, ne le kadar smo mi sami pogodbene stranke ali nasledniki nekoga, ki je sklenil
pogodbo, ampak tudi kadar je pogodbo sklenila oseba, ki je pod našim nadzorom.

240. Gaj, O provincialnem ediktu, I. knjiga.

Ko je bančniku naloženo, da predloži svoje račune, ni pomembno, ali je spor nastal z njim ali z drugo stranko.

241. Razlog, zakaj pretor zahteva predložitev računov samo od bankirjev, ne pa tudi od drugih, ki opravljajo drugačne posle,
je v tem, da so njihove funkcije in poklici javne narave in da je njihova glavna dolžnost skrbno voditi račune o svojih poslih.

242. Račun se šteje za izdelanega, če je to storjeno od samega začetka (saj računa ni mogoče razumeti, če ni temeljito
pregledan). To pa ne pomeni, da je treba pregledati ali prepisati celotno knjigo računov ali vse pergamente katere koli osebe,
temveč da je treba pregledati in prepisati samo tisti del računa, ki je potreben, da stranka dobi informacije, ki jih želi.
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243. Če je tožba vložena za znesek, ki je enak interesu tožeče stranke, da se predloži račun, to pomeni, da lahko s to tožbo
izterja vse, kar je s tem izgubil, ne glede na to, ali ni dobil tistega, za kar je vložil tožbo, ali pa je bil obsojen, ker ni imel
računa, s katerim bi lahko podprl svojo tožbo. Razmislimo, ali to dejansko drži, kajti če lahko pred sodnikom, ki bo odločal
med njim in bankirjem, dokaže, da bi v postopku, v katerem je bil poražen, lahko pridobil svojo zadevo, je potemtakem
moral biti sposoben to dokazati; če pa tega ni storil ali če je to dokazal, pa sodnik temu dejstvu ni posvetil nobene pozornosti,
ima pravico, da se pritoži le sam nad seboj ali nad sodnikom. To pa ne velja, saj se lahko zgodi, da je trenutno pridobil račun
od samega toženca ali na kakšen drug način; ali pa bi lahko z drugimi dokumenti ali pričami, ki jih iz takšnih ali drugačnih
razlogov ni mogel uporabiti v času sojenja, dokazal, da bi lahko pridobil svoj prav. V teh okoliščinah ima namreč človek
pravico do tožbe zaradi tatvine ali goljufive spremembe obveznosti, ki je bila prevzeta v njegovo korist; pa tudi do tožbe
zaradi protipravne škode, saj lahko, čeprav prej nečesa nismo mogli dokazati zaradi tega, ker je bila obveznost abstrahirana,
in smo morda izgubili svojo zadevo, vseeno lahko zdaj to dokažemo z drugimi listinami ali pričami, ki jih prej nismo mogli
uporabiti.

244. Modestimis, Pravila, III. knjiga.

Ugotovljeno je bilo, da se lahko kopije dokumentov predložijo brez podpisa stranke, ki jih predloži.

245. Callistratus, O monitornem ediktu, I. knjiga.

Menijo, da so ženske izključene iz opravljanja bančnih poslov, saj je to poklic, ki pripada moškim.

246. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.
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Ta tožba ni dovoljena po preteku enega leta niti zoper dediča, razen če je to posledica njegovega dejanja; vendar je dediču
odobrena.

Naslov 14. O sporazumih

247. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.

Pravičnost tega edikta je naravna, kajti kaj je tako primerno za dobro vero ljudi, kot spoštovati stvari, o katerih so se stranke
dogovorile?

248. Izraz pactum izhaja iz pactio, enak izvor pa ima tudi beseda pax.

249. Sporazum je soglasje dveh ali več oseb z enakim učinkom.

250. Izraz "conventio" je splošen in se nanaša na vse, v kar privolijo osebe, ki imajo medsebojne posle, da bi sklenile
pogodbo ali rešile spor; saj pravimo, da se zberejo stranke, ki se zberejo iz različnih krajev v eno; tako se ista beseda
uporablja tudi za tiste, ki se iz različnih čustev uma strinjajo o eni stvari; to pomeni, da pridejo do enega mnenja. Izraz
"conventio" je tako splošen, kot zelo pravilno pravi Pedij, da ni pogodbe in obveznosti, ki je ne bi vsebovala, ne glede na to,
ali je sklenjena z izročitvijo stvari ali ustno; kajti tudi ustno sklenjena določba je nična, če ni soglasja.
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251. Večje število konvencij ima posebna imena, kot so na primer prodaja, najem, zastava in določilo.

252. Paulus, O ediktu, tretja knjiga.

Labeo pravi, da se pogodba lahko sklene z izročitvijo premoženja, s pismom ali s kurirjem. Lahko se sklene tudi med
odsotnima strankama in razume, da se lahko sporazum sklene s tihim soglasjem.

253. Če torej svojemu dolžniku povrnem njegovo obveznost, velja, da je bilo med nama dogovorjeno, da proti njemu ne bom
uveljavljal nobenih zahtevkov, in če to storim, lahko ugovarja ugovoru, ki temelji na dogovoru.

254. Modestin, Pravila, III. knjiga.

Ko je zastava vrnjena dolžniku, pa ni dvoma, da je dolg mogoče izterjati, če denar ni bil plačan; razen če se izrecno dokaže,
da je bil namen drugačen.

255. Paulus, O ediktu, tretja knjiga.

Tudi zaradi veljavnosti tihih dogovorov je uveljavljeno, da je treba osebne predmete, vnesene v stanovanja, ki so bila dana v
najem, šteti za zastavljene najemodajalcu, čeprav to ni bilo posebej navedeno.

256. V skladu s tem načelom lahko nema oseba sklene pogodbo.
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257. To dokazuje tudi dogovor, sklenjen zaradi dote, saj nihče nima pravice pred poroko vložiti tožbe za doto, bolj kot če bi
bilo to izrecno navedeno; če pa do poroke ne pride, dogovor nima učinka, kar je tudi mnenje Julijana.

258. Po posvetovanju v primeru, ko je bilo dogovorjeno, da glavnice ni mogoče zahtevati, dokler se plačujejo obresti, in je
bila določba sestavljena brezpogojno, je Julianus menil, da pogoj izhaja iz določbe, kot da bi bil v njej izražen.

259. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.

Obstajajo tri vrste konvencij, od katerih se nekatere nanašajo na javne in druge na zasebne zadeve. Tiste, ki se nanašajo na
zasebne zadeve, temeljijo na zakonodajnih aktih ali na pravu narodov.

260. Javna konvencija je konvencija, s katero se sklene mir, ko se dva vojaška voditelja dogovorita o določenih stvareh v ta
namen.

261. Paulus, O ediktu, tretja knjiga.

Konvencija, ki temelji na zakonodajnem aktu, je tista, ki je potrjena z nekim zakonom; zato včasih dejanje izhaja iz
sporazuma ali pa je z njim razveljavljeno; to se zgodi tako pogosto, kot je podprto z zakonom ali z odlokom senata.

262. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.
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Nekatere konvencije, ki temeljijo na pravu narodov, so podlaga za tožbe, druge pa za izjeme.

263. Tisti, ki so podlaga za tožbe, niso znani pod lastnimi imeni, ampak se imenujejo pogodbe, kot so nakup, prodaja, najem,
partnerstvo, posojilo, depozit in drugi podobni izrazi.

264. Če zadeva ni bila podrejena posebni pogodbi, potem, kot je Aristo zelo pravilno povedal Celsusu, obstaja obveznost; kot
na primer: dal sem ti nekaj z namenom, da mi boš dal nekaj drugega; ali dal sem ti nekaj z namenom, da boš opravil neko
dejanje, in to je sunallagma, to je vzajemni dogovor, in iz tega izhaja civilna obveznost. Zato menim, da je Julijana zelo
upravičeno kritiziral Mavricijan zaradi njegove odločitve v naslednjem primeru: "Dal sem ti Sticha z dogovorom, da boš
manumitiral Pamfila; manumitiral si ga, Sticha pa je izselila druga stranka." Julianus meni, da bi moral tožbo in factum
odobriti pretor; prvi pa pravi, da obstaja civilna tožba za predmet, ki je nedoločen, to je tožba v predpisanih pogojih, saj
obstaja pogodba, ki jo Aristo imenuje sunallagma, in iz nje izhaja tožba.

265. Če se nekaj obljubi za preprečitev kaznivega dejanja, iz takšnega dogovora ne izhaja nobena obveznost.

266. Vendar je bilo ugotovljeno, da obveznost ne more nastati, če ni podlage za dogovor; zato zgolj dogovor ne ustvari
obveznosti, ustvari pa izjemo.

267. Včasih pa daje podlago za tožbo, kot pri dobrovernih tožbah, saj smo navajeni reči, da so sklenjeni sporazumi vključeni
v dobroverne tožbe; vendar je to treba razumeti le v smislu, da so sporazumi, ki so del pogodbe, vključeni tako, da dajejo
tožniku pravico do tožbe; če pa so dodani pozneje, se ne štejejo za del pogodbe in ne dajejo pravice do tožbe; sicer bi tožba
izhajala iz sporazuma. Če je na primer po razvezi zakonske zveze dogovorjeno, da se dote ne izroči po izteku zakonsko
določenega roka, temveč takoj; to ne bo veljavno; sicer bi nastala tožba na podlagi sporazuma. Marcellus navaja enako, in če
se med skrbniško tožbo dogovori, da se plačajo višje obresti od tistih, ki jih določa zakon, to ne velja, sicer bi šlo za tožbo na
podlagi sporazuma; saj sporazumi, ki jih vsebuje pogodba, predstavljajo njeno bistvo; to pomeni, da so bili sklenjeni, ko je
bila pogodba sklenjena. Zavedam se, da je Papinianus dejal, da če je bil po prodaji sklenjen kakršen koli sporazum, ki ni bil
del pogodbe, tožbe, ki izhaja iz prodaje, ni mogoče vložiti zaradi tega istega pravila, in sicer "Iz preproste pogodbe ne more
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nastati tožba", kar lahko trdimo tudi za vse dobroverne tožbe. Vendar pa bo pogodba učinkovala na strani tožene stranke, in
sicer iz razloga, ker pogodbe, ki so naknadno posredovane, običajno povzročijo izjeme.

268. V isti pogodbi so naknadni dogovori vključeni v tolikšni meri, da je določeno, da lahko stranka pri nakupih in drugih
primerih v dobri veri, kjer izjema ni bila upoštevana, odstopi od nakupa. Če je to mogoče storiti kot celoto, zakaj ni mogoče s
sporazumom spremeniti njenega dela? To je Pomponij navedel v svoji šesti knjigi o ediktu. Ker je to dejstvo, bo sporazum še
vedno učinkoval za tožnika, tako da mu bo dal pravico do tožbe, če ni bilo nadaljnjih postopkov; in po istem načelu, če je
mogoče razveljaviti celotno pogodbo, zakaj je ni mogoče spremeniti in jo prikazati v novi obliki? Lahko rečem, da je bilo to
pravilno navedeno, zato ne nasprotujem temu, kar pravi Pomponij v svoji knjigi "Branja", namreč: da je mogoče s pogodbo
delno opustiti nakup, tako da se lahko nakup dela opravi drugič. Če pa je kupec zapustil dva dediča in se je prodajalec z enim
od njiju dogovoril, da bo odstopil od prodaje, Julijan pravi, da je dogovor veljaven in da je prodaja delno razveljavljena, saj
bi drugi dedič s sklenitvijo druge pogodbe lahko dosegel izjemo glede na svoje sodediče. Zato sta Julijanovo in Pomponijevo
mnenje zelo pravilno utemeljena.

269. Pretor pravi: "Zahtevam spoštovanje sporazumov, ki niso bili sklenjeni zlonamerno ali v nasprotju z zakoni, plebisciti,
odloki senata ali cesarjevimi odredbami, če v nobenem od njih ni goljufije."

270. Nekateri sporazumi se nanašajo na nepremičnine, drugi pa na osebno lastnino. Tisti, ki se nanašajo na nepremičnine, so
tisti, s katerimi se na splošno strinjam, da ne bom vložil tožbe; tisti, ki se nanašajo na osebno lastnino, so tisti, s katerimi se
na primer strinjam, da ne bom tožil določenega posameznika: "Ne bom tožil Lucija Titija." Ali se pogodba nanaša na
premoženje ali na osebo, je treba ugotoviti ne le iz jezika, temveč tudi iz namere pogodbenih strank; saj se na splošno (kot
pravi Pedij) ime osebe v pogodbo ne vstavi zato, da bi postala osebna, temveč zato, da se pokaže, s kom je bila pogodba
sklenjena.

271. Pretor pravi, da se goljufivo sklenjena pogodba ne upošteva. Goljufija se izvaja s prevaro in zvijačo; in kot pravi Pedij,
je pogodba goljufivo izpolnjena, kadar koli se nekaj stori pod pretvezo, da je namenjeno nečemu drugemu, z namenom
ogoljufati drugega.
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272. Pretor ne dodaja ničesar glede pogodb, sklenjenih z namenom goljufije, toda Labeo zelo pravilno pravi, da bi bilo to
bodisi nepravično bodisi odveč; nepravično, če bi na primer upnik, ki je dolžnika enkrat dobroverno odpustil, pozneje
poskušal to razveljaviti; odveč, če bi bil ob odpustu prevaran, saj je prevara vključena v goljufijo.

273. Če je pogodba na začetku sklenjena z goljufijo ali če je pozneje storjeno goljufivo dejanje, obstaja razlog za izjemo v
skladu z besedami edikta: "In ni storjena nobena goljufija".

274. V zvezi s tem, kar se običajno vstavi na koncu sporazuma, in sicer: "Te besede se ne razumejo samo kot del pogodbe,
ampak tudi kot del določila, zato iz njih izhaja tožba na podlagi določila, razen če se izrecno dokaže nasprotno, in sicer zato,
ker to ni bilo storjeno z namenom, da bi se sklenilo določilo, ampak samo z namenom skleniti pogodbo.

275. Če se dogovorim, da se ne bo vložila tožba zaradi sodbe ali požiga hiše, je takšen dogovor veljaven.

276. Če se strinjam, da ne bom sprožil postopka na podlagi "obvestila o novem objektu", nekateri organi menijo, da
sporazum ni veljaven, ker tako rekoč napada avtoriteto pretorja; vendar Labeo pri tem razlikuje, saj je na primer v primeru,
ko nov objekt lahko škoduje zasebni lastnini, sporazum mogoče skleniti; če pa zadeva javno lastnino, tega ni mogoče storiti,
kar je zelo primerno razlikovanje. Tako je dovoljeno skleniti sporazum glede vseh drugih zadev, na katere se nanaša
pretorjev edikt in ki zadevajo zasebno lastnino, ne pa glede tistih, kjer gre za oškodovanje javne lastnine; zakon namreč
dopušča sklenitev sporazuma celo glede kraje.

277. Če se kdo strinja, da ne bo sprožil postopka zaradi depozita, je pogodba po Pomponijevem mnenju veljavna. Tudi če se
kdo strinja: "Pomponij navaja, da je pogodba veljavna in je ni mogoče razveljaviti, ker je v nasprotju z zakonom.

278. Na splošno velja, da kadar je sporazum v nasprotju z običajnim pravom, ga ni treba spoštovati in od tega ne more biti
odvisna zapuščina; če je bila dana prisega, da stranka ne bo vložila tožbe, se sporazuma ne sme spoštovati, kar navaja tudi
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Marcellus v drugi knjigi Digest; in kadar je bil dogovor sklenjen glede zadev, ki niso zakonito predmet pogodbe, se ga ne
sme spoštovati, ampak se ga v celoti razveljavi.

279. Če se kdo pred začetkom dedovanja z upniki dogovori, da jim bo plačal manj, kot jim pripada, je pogodba veljavna.

280. Če suženj sklene pogodbo, preden dobi svobodo in dediščino, Vindij pravi, da pogodba ni veljavna, ker je bil imenovan
za dediča pod določenim pogojem. Marcellus pa v osmi knjigi Digest meni, da če neposredni dedič in suženj, ki je nujni
dedič, oba absolutno imenovana, skleneta pogodbo, preden posežeta v zapuščino, to storita pravilno, kar je res pravilno. Prav
tako meni, da tuji dedič, kadar poseže v zapuščino po navodilih upnikov, to stori zakonito in da ima tudi on pravico do tožbe.
Kadar pa kdo (kot smo že navedli) sklene pogodbo, ko je v suženjstvu, Marcellus zanika, da je njegova pogodba veljavna, saj
kakršno koli dejanje, ki ga oseba opravi, ko je v suženjstvu, običajno ne prinaša koristi, ko dobi svobodo; kar je treba priznati
v zvezi z izjemo, ki temelji na pogodbi. Vendar pa se postavlja vprašanje, ali mu izjema, ki temelji na goljufiji, koristi?
Marcellus, čeprav je bil prej v dvomih, ali je tako, v podobnih primerih to vendarle priznava; kot na primer, kadar sin
družine, ki je bil imenovan za dediča, sklene dogovor z upniki, po osvoboditvi pa vstopi v zapuščino; meni, da lahko uporabi
izjemo na podlagi goljufije. Enako meni, kadar sin za časa očetovega življenja sklene sporazum z njegovimi upniki; v tem
primeru se dopusti izjema zaradi goljufije. Nazadnje, izjema zaradi goljufije se ne sme zavrniti niti v primeru sužnjev.

281. Vendar pa je takšen sporazum trenutno lahko v škodo upnikom le, če se ti zberejo in sporazumno določijo, s katerim
delom svojih dolgov bodo poplačani. Če pa se ne strinjajo, bo potrebno posredovanje pretorja, ki mora pri svoji odločitvi
upoštevati voljo večine.

282. Papinianus, Mnenja, knjiga X.

Odločeno je bilo, da se v primeru upnikov večina nanaša na višino dolga in ne na število posameznikov. Če je število
upnikov enako številu dolgov, je treba dati prednost večini upnikov; kadar je število upnikov enako, mora pretor slediti volji
tistega, ki je med njimi najvišje po položaju; kadar pa je na obeh straneh vse enako, mora pretor izbrati najbolj humano
mnenje, saj je to mogoče razbrati iz reskripta Božjega Marka.
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283. Paulus, O ediktu, knjiga LXII.

Če je več upnikov, ki imajo eno samo pravico do tožbe, velja, da imajo položaj ene osebe; kot na primer, če je več upnikov
po določilih ali več bankirjev, katerih obveznosti so bile prevzete istočasno, se štejejo za eno osebo, ker obstaja samo en
dolg. Če več skrbnikov enega varovanca, ki je upnik, sklene pogodbo, se štejejo za enega, ker so to storili v imenu enega
samega varovanca. Tudi kadar en sam skrbnik sklene sporazum v imenu več varovancev, ki so upniki enega dolga, je
določeno, da jih je treba šteti za eno osebo, saj je težko, da bi en človek zastopal dve osebi; laž, ki ima več razlogov za tožbo
proti stranki, ki ima samo enega, namreč ne sme zastopati več oseb.

284. Skupni znesek dolga ocenjujemo, kadar je dolžnih več zneskov; kot na primer, kadar je enemu človeku dolžnih več
zneskov, ki skupaj znašajo sto aurejev, drugemu pa je dolžan znesek petdeset aurejev; v tem primeru moramo upoštevati
znesek, ki je sestavljen iz več zneskov, saj so ti, ko se seštejejo, večji od posameznega zneska.

285. Glavnici moramo prišteti tudi zapadle obresti.

286. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.

V zapisu božanskega Marka je določeno, da se zberejo vsi upniki. Kaj pa, če so nekateri med njimi odsotni? Ali morajo tisti,
ki so odsotni, slediti zgledu tistih, ki so prisotni? Če pa je sporazum veljaven zoper tiste, ki so odsotni, se pojavi pomembno
vprašanje, in sicer, ali bo ta sporazum prepovedal udeležbo odsotnih privilegiranih upnikov? Ponavljam, da je božanski Pij
pred pravilom, ki ga je določil božanski Marko, v nekem reskriptu navedel: "Da bodo tudi državne blagajne v primerih, ko
hipoteke ni, kot tudi drugi privilegirani upniki sledili zgledu drugih." Vsa ta pravila je treba upoštevati v zvezi s tistimi
upniki, ki so brez zavarovanja.
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287. Če je bila pogodbi dodana določba o kazni, se postavlja vprašanje, ali se uporabi izjema na podlagi pogodbe ali pa je
treba tožbo vložiti na podlagi te določbe? Sabinovo mnenje, ki je boljše, je, da lahko tisti, ki je določil kazen, ravna po svoji
izbiri; če pa uporabi izjemo na podlagi pogodbe, bo pravično, da se določilo razreši.

288. Večinoma smo navajeni na državo: "To je bilo mnenje Julijana, ki so mu pritrdili mnogi drugi; na primer, če bi moj
zastopnik sklenil pogodbo, bi lahko imel korist od izjeme na podlagi goljufije; tega mnenja je tudi Trebatius, ki meni, da mi
je pogodba mojega zastopnika lahko v škodo, vendar mi je lahko tudi v korist.

289. Paulus, O ediktu, tretja knjiga. Zaradi tega, ker ga je mogoče plačati.

290. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.

Ugotovljeno je namreč, da mi bo škodilo, ali sem mu naročil sklenitev pogodbe ali pa je bil moj splošni zastopnik; kot navaja
Puteolanus v Prvi knjigi o cenilcih, saj je bilo odločeno, da lahko tudi on sproži sodni postopek.

291. Paulus, O ediktu, tretja knjiga.

Če pa je bil pooblaščenec imenovan le za vložitev tožbe, sporazum, ki ga je sklenil, ne škoduje njegovemu pooblastitelju, ker
ne more prejeti plačila.

292. Če pa je bil zastopnik imenovan za opravljanje poslov, za katere je sam zainteresiran, se šteje, da ima mesto naročitelja,
zato je treba spoštovati vsak sporazum, sklenjen z njim.
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293. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.

Poleg tega je dogovor, ki ga sklene vodja družbe, veljaven tako za družbo kot proti njej.

294. Paulus, O ediktu, tretja knjiga.

Sporazum, ki ga sklene skrbnik v imenu svojega varovanca, je veljaven, kot navaja Julijan.

295. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.

Če je bil s kupcem nepremičnine sklenjen sporazum in prodajalec te nepremičnine vloži tožbo, je izjema zaradi goljufije
ovira za njegov postopek; v skladu z reskriptom božanskega Pija je treba kupcu nepremičnine odobriti pravično tožbo, zato je
prav, da lahko dolžnik nepremičnine zoper prodajalca uveljavlja izjemo zaradi goljufije.

296. Če je bil med lastnikom prodanega premoženja in kupcem sklenjen dogovor, na primer, da se kupljeni suženj vrne osebi,
ki ga je prodala, kot lastniku; če ta vloži tožbo za plačilo cene, mu bo to preprečeno z ugovorom zaradi goljufije.

297. Paulus, O ediktu, tretja knjiga.

Če ti dam deset aurejev in se s teboj dogovorim, da mi boš dolžan dvajset, ne nastane nobena obveznost za več kot deset, saj
ni mogoče skleniti pogodbe za večji znesek, kot je bil dan.
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298. Nekatere pravice do tožbe se na podlagi pogodbe razveljavijo po samem zakonu, kot na primer pravica do odškodnine
zaradi poškodbe ali tatvine.

299. Pravica do tožbe na podlagi sporazuma nastane v primeru zastavne pravice v skladu s pretorijanskim pravom; vendar je
razveljavljena z izjemo, kadar koli se strinjam, da ne bom vložil tožbe.

300. Če se kdo dogovori, da ne bo vložil tožbe zoper sebe, temveč zoper svojega dediča, mu izjema, ki jo vloži dedič, ne bo
koristila.

301. Če se strinjam, da se ne bo vložila nobena tožba proti meni ali Titiusu, to ne bo koristilo Titiusu, tudi če bi postal dedič,
saj tega ni mogoče naknadno potrditi. Julijan je to pravilo določil v primeru očeta, ki se je dogovoril, da se proti njemu ali
njegovi hčeri ne sme vložiti tožbe, če je hči pozneje postala očetova dedinja.

302. Če je bil s prodajalcem sklenjen sporazum v zvezi z nepremičnino, se lahko kupec sklicuje nanj po mnenju več avtoritet,
Pomponij pa navaja, da to pravilo uporabljamo; po mnenju Sabina pa se lahko, če je sporazum oseben, sklicuje tudi na kupca.
Meni, da je tako pravo tudi v primeru, ko je dedovanje nastalo z daritvijo.

303. Kadar nezakoniti posestnik tujega premoženja sklene pogodbo, mnogi menijo, da pogodba ne bo niti koristila niti
škodila dediču, če bi ta premoženje pridobil nazaj.

304. Če sin ali suženj sklene dogovor, da se zoper očeta ali gospodarja ne sme vložiti tožbe.

305. Gaj, O provincialnem ediktu, I. knjiga.
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(Ne glede na to, ali je sporazum sklenjen glede na prejšnjo pogodbo s strankama ali z očetom ali gospodarjem).

306. Paulus, O ediktu, tretja knjiga.

Imajo pravico do izjeme. Enako pravilo velja za tiste, ki so v suženjstvu v dobri veri.

307. Če se sin v družini dogovori, da proti njemu ne bo vložena tožba, bo to v njegovo korist in v korist njegovega očeta, če
bo ta tožen za sinov peculium.

308. Gaj, O provincialnem ediktu, I. knjiga.

ali za kakršno koli korist, pridobljeno z obveznostjo, ki jo je prevzel njegov sin, ali če je tožen kot zagovornik svojega sina,
če bi mu bilo to ljubše.

309. Paulus, O ediktu, tretja knjiga.

Na to se lahko sklicuje tudi očetov dedič za časa življenja sina, po sinovi smrti pa tega ne more storiti oče ali njegov dedič,
ker je pogodba osebna.
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310. Če uslužbenec sklene dogovor, da ne bo tožen, je dogovor brez vrednosti. Poglejmo, ali se je mogoče sklicevati na
izjemo zaradi goljufije. Če se sporazum nanaša na premoženje, lahko izjemo na podlagi samega sporazuma uveljavljata
gospodar in njegov dedič, če pa je sporazum oseben, je na voljo le izjema na podlagi goljufije.

311. S sklenitvijo sporazuma ne moremo koristiti tistim, ki so pod našim nadzorom, vendar bo za nas koristno, če sklenemo
sporazum v njihovem imenu, kot pravi Prokul. In ta doktrina je pravilna, če je bil takšen dogovor v času, ko je bila pogodba
sklenjena; če pa se strinjam, da ne boš vložil tožbe proti Titiusu, in začneš tožbo proti meni v njegovem imenu, izjema na
podlagi pogodbe ni dovoljena; kajti kar ni v korist samemu Titiusu, ne bo v korist njegovemu zagovorniku. Julijan je tudi
navedel, da če se oče dogovori, da se ne bo vložila tožba niti proti njemu niti proti njegovemu sinu, je boljše mnenje, da se
sin družine ne more sklicevati na izjemo na podlagi pogodbe, temveč le na izjemo na podlagi goljufije.

312. Družinski sin lahko sklene dogovor, da ne bo vložil tožbe za doto, ko postane sam svoj gospodar.

313. Tudi sin družine lahko zakonito sklene pogodbo v zvezi z zapuščino, ki mu je bila pod določenim pogojem zapuščena.

314. Če je več oseb, ki imajo pravico izterjati celoten denarni znesek ali so dolžniki za isti znesek, se postavlja vprašanje, v
kolikšni meri se lahko ena oseba sklicuje na izjemo na podlagi pogodbe, druga pa na izjemo drugih. Dogovor, sklenjen v
zvezi s premoženjem, bo koristil tistim, ki so bili oproščeni te obveznosti, če je imel tisti, ki je sklenil dogovor, interes za to;
zato bo dogovor dolžnika v korist porokov.

315. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.

Razen če je bil namen strank, da se tožba ne vloži zoper glavnico, temveč da se lahko vloži zoper poroka; v tem primeru
porok ne more uveljavljati izjeme.
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316. Paulus, O ediktu, tretja knjiga.

Sporazum, ki bi ga sklenil porok, ne bi prinesel koristi glavnemu dolžniku, ker porok nima interesa, da se denar ne izterja od
dolžnika; prav tako ne bi prinesel nobene koristi soporažencem, kot tudi ne sporazum, sklenjen z drugim, ne glede na to,
kakšen je njegov interes; saj lahko to stori le, če mu je odobrena izjema in ima korist predvsem tisti, s katerim je bil sporazum
sklenjen, kot v primeru glavnega obljubitelja in tistih, ki so zavezani za njegov račun.

317. Isti, O Plautiju, III. knjiga.

Če se je porok zavezal v zadevi, v kateri je bil zainteresiran, se v tem primeru šteje za glavnega dolžnika; če je z njim
sklenjen sporazum, se šteje, da je bil sklenjen z glavnim dolžnikom.

318. Isto, O ediktu, III. knjiga.

Enako pravilo velja, kadar se dva glavna dolžnika ali dva bančnika, ki sta partnerja, zavežeta sama.

319. Labeo pravi, da osebna pogodba ne zadeva tretje osebe, prav tako ne dediča.

320. Čeprav poroštvena pogodba glavnemu dolžniku ne prinaša nobenih koristi, Julianus pravi, da lahko slednji kljub temu
na splošno uveljavlja izjemo zaradi goljufije.

321. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.
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To pomeni, da se je razumelo, da proti glavnemu dolžniku ni mogoče vložiti tožbe. Enako pravilo velja za sopogodbenike.

322. Paulus, O ediktu, tretja knjiga.

Če eden od dveh bankirjev, ki sta partnerja, sklene pogodbo z dolžnikom, ali se je mogoče sklicevati na izjemo proti
drugemu? Neratius, Atilicinus in Proculus menijo, da ne, če je sporazum v zvezi s premoženjem sklenil eden od njiju, saj je
bilo določeno le, da lahko drugi vloži tožbo za celoten dolg. Labeo je enakega mnenja, ker čeprav lahko eden od njiju prejme
plačilo, ne more spremeniti obveznosti; in tako se plačilo tistega, kar sta posodila, lahko pravilno opravi tistim, ki so pod
našim nadzorom, obveznosti pa ni mogoče spremeniti; in to je pravilno. Enako pravilo velja za dva upnika na podlagi
določila.

323. Če je bil z glavnim dolžnikom sklenjen neuradni sporazum, s katerim mu je bil odobren čas, ne dolžnik ne porok ne
bosta imela pravice do dodatnega časa. Če dolžnik, ne da bi se razbremenil, sklene sporazum, da se njegovo poroštvo ne sme
tožiti; nekateri organi menijo, da to ne koristi poroku, čeprav je bil glavni dolžnik zainteresiran zanj; iz razloga, ker bi morala
biti zanj na voljo enaka izjema kot za glavnega dolžnika. Sam sem menil, da je porok upravičen do ugodnosti izjeme, saj ne
bi šlo za primer, ko je bila pravica pridobljena prek svobodne osebe, temveč za primer, ko smo določili, da je stranka sama
sklenila pogodbo, in to pravilo je trenutno v uporabi.

324. Ko je bil sklenjen dogovor, da se tožba ne bo vložila, in je bilo naknadno dogovorjeno, da se lahko vloži, je prvi
dogovor razveljavljen z drugim; ne po zakonu, kot je en dogovor razveljavljen z drugim, če je to namen strank, ker zakon
ureja dogovore, pri pogodbah pa je vse odvisno od dejstev; zato se izjema izpodbija z replikacijo. Po istem načelu se zgodi,
da prvi sporazum ne razreši poroštva. Če pa je bil prvi dogovor takšne narave, da je ugasnila pravica do tožbe, kot na primer
v primeru poškodbe, po sklenitvi dogovora ni mogoče naknadno vložiti tožbe, da se to lahko stori; ker je bila prva pravica do
tožbe izgubljena in naknadno sklenjen dogovor nima učinka, da bi podelil pravico do tožbe, in tožba zaradi poškodbe ne
more temeljiti na pogodbi, temveč le na žaljivem vedenju. Pravimo, da enako pravilo velja v primeru dobronamernih pogodb,
kadar sporazum razveljavi celotno obveznost, kot na primer v primeru nakupa; z novo pogodbo namreč ne oživimo prejšnje
obveznosti, temveč bi ji to koristilo. Kadar pa celotna pogodba ni bila razveljavljena, temveč je bilo nekaj v njej izključeno,
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drugi sporazum deluje kot obnovitev prvega. To se lahko zgodi na primer v tožbi za doto, ko ženska sklene pogodbo, da se ji
doto nemudoma vrne, nato pa sklene pogodbo, da se ji vrne v zakonsko dovoljenem času; v tem primeru se ji bo doto vrnilo v
skladu z zakonom, prav tako pa ni mogoče trditi, da se stanje dote zaradi dogovora poslabša; kajti kolikor pogosto pravica do
tožbe za doto ponovno pridobi stanje, ki ji ga je določil zakon narave, se stanje dote ne poslabša, temveč se povrne v prvotno
obliko. Tega mnenja je bil tudi Scaevola.

325. S pogodbo ni mogoče določiti, da oseba ni odgovorna za slabo vero; čeprav se stranka lahko dogovori, da ne bo vložila
tožbe zaradi depozita, se zdi, da se s pogoji pogodbe dogovori, da ne bo vložila tožbe zaradi goljufije, in takšen dogovor je
mogoče uveljavljati.

326. Dogovorov, ki vsebujejo nemoralne določbe, ne bi smeli upoštevati; kot na primer, če se dogovorim, da te ne bom tožil
za krajo ali poškodbo, če ju storiš; saj je primerno, da obstaja strah pred kaznijo za krajo ali poškodbo. Po storitvi teh
kaznivih dejanj pa lahko sklenemo sporazum. Podobno se ne morem dogovoriti, da ne bom vložil zahteve za interdikt zaradi
nasilja, če to vpliva na javni interes. In na splošno, kadar sporazum presega interese posameznikov, ga ne bi smeli upoštevati.
Predvsem pa je treba upoštevati, da sporazum, sklenjen v zvezi z eno stvarjo ali eno osebo, ne sme škodovati drugi stvari ali
drugi osebi.

327. Če mi dolguješ deset aurei in se dogovorim, da te ne bom tožil za dvajset, je določeno, da si upravičen do odstopa od
pogodbe ali goljufije do zneska desetih aurei. Če mi dolgujete dvajset aurei, jaz pa se dogovorim, da vas bom tožil le za
deset; iz tega sledi, da lahko, če mi nasprotujete izjemi, od vas zahtevam le plačilo preostalih desetih.

328. Če pa se, potem ko sem se dogovoril za deset aurei ali Stichus, s teboj dogovorim za deset in nato vložim tožbo za
Stichus ali deset aurei, bo pravica do tožbe popolnoma ugasnila, če se bo uveljavljala izjema na podlagi pogodbe; kajti kot se
celotna obveznost izpolni s plačilom, tožbo ali najemom ene od teh dveh stvari, tako se s sklenitvijo dogovora, da se ne bo
vložila tožba za eno stvar, odpravi celotna obveznost. Kadar pa je med nama dogovorjeno, da mi ne bo dano deset aurei,
ampak da bo dano Stichu, lahko zakonito vložim tožbo za Stichu in se proti meni ni mogoče sklicevati na nobeno izjemo.
Enako pravilo velja, kadar je bil sklenjen dogovor, da ne bom vložil tožbe za Stichus.
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329. Če pa mi na splošno dolgujete sužnja in se strinjam, da ne bom vložil tožbe za Stichusa, se lahko zoper mene uveljavlja
izjema na podlagi pogodbe, če vložim tožbo za Stichusa; če pa vložim tožbo za drugega sužnja, ravnam pravilno.

330. Če se dogovorim, da ne bom vložil tožbe za zapuščino, in kot dedič vložim tožbo za določene dele premoženja, se lahko
zoper mene uveljavlja izjema na podlagi pogodbe v zvezi z dogovorjenim; tako kot če bi se dogovoril, da ne bom vložil tožbe
za zemljišče, in bi vložil tožbo za pravico do uporabe tega zemljišča; ali če bi se dogovoril, da ne bom vložil tožbe za ladjo
ali stavbo, in bi vložil tožbo za določene dele, ko so bili porušeni; razen če obstaja izrecen dogovor o nasprotnem.

331. Kadar razrešitev ni veljavna, se šteje, da se s tihim dogovorom razume, da se tožba ne bo vložila.

332. Suženj ne more skleniti pogodbe v imenu dediča, ki bo vstopil v zapuščino, ker ta še ni njegov gospodar; če pa je bila
pogodba sklenjena v zvezi z lastnino, jo lahko pridobi dedič.

333. Gaj, O provincialnem ediktu, I. knjiga.

Sporazumi, sklenjeni v nasprotju s civilnim pravom, se ne štejejo za veljavne; kot na primer, če varovanec brez soglasja
svojega skrbnika sklene sporazum, da ne bo tožil svojega dolžnika ali da v določenem času (na primer v petih letih) ne bo
vložil tožbe, ker brez soglasja svojega skrbnika ne more zakonito prejeti plačila. Po drugi strani pa, če skrbnik sklene
dogovor, da ne bo tožil za to, kar je dolžan, se dogovor šteje za veljavnega, saj lahko izboljša svoje stanje brez soglasja
svojega skrbnika.

334. Če se skrbnik blazne osebe ali razsipnika dogovori, da se zoper navedeno blazno osebo ali razsipnika ne bo vložila
tožba, je povsem ustrezno, da se takšen skrbnikov dogovor potrdi, vendar ne v nasprotnem primeru.
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335. Če sin ali suženj sklene dogovor, da sam ne bo vložil tožbe, je dogovor ničen. Če pa je bil sklenjen v zvezi s
premoženjem, to je, da ne bo vložil tožbe za denar, je treba šteti, da je veljaven zoper očeta ali gospodarja, če sin ali suženj
neomejeno upravlja svoj peculium; premoženje, v zvezi s katerim je bil sklenjen sporazum, pa je njegov peculium. Vendar to
ni povsem priporočljivo, kajti ker je res, kot meni Julianus, da tisti, ki mu je upravljanje njegovega peculiuma dodeljeno, še
vedno nima pravice razpolagati z njim; iz tega sledi, da če je bil dogovor sklenjen, da ne bo tožil za denar z namenom, da bi
ga podaril, pogodba ne sme veljati; če pa bi kot nadomestilo za sklenitev pogodbe dobil nekaj, kar ni vredno manj ali celo
več, kot daje, je treba pogodbo šteti za veljavno.

336. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.

Če pa posodi denar svojega gospodarja, Celsus pravi, da velja, kar se je dogovoril ob posojilu.

337. Gaj, O provincialnem ediktu, I. knjiga.

V zvezi s sinom družine razmislimo, ali je sporazum veljaven, če se strinja, da ne bo vložil tožbe, saj ima včasih oče družine
pravico do tožbe, na primer zaradi poškodbe; če pa ima oče pravico do tožbe zaradi škode, povzročene njegovemu sinu, ni
dvoma, da ga sinov sporazum ne bo oviral, če bo želel vložiti tožbo.

338. Če se je nekdo s sužnjem dogovoril za denar, ki mu ga je bil dolžan Titius, in vloži tožbo zoper Titiusa, se postavlja
vprašanje, ali lahko in ali bi ga morala izključiti izjema na podlagi pogodbe? Julijan meni, da bi moral biti izključen, če ima
pogodbenik pravico do tožbe proti gospodarju sužnja za njegov peculium, to je, če ima suženj dober razlog za posredovanje,
ker je na primer dolgoval isti znesek Titiusu. Če pa suženj posreduje kot porok, se pravica do tožbe za njegov peculium iz
tega razloga ne dodeli; upniku tudi ne bi smeli preprečiti, da bi vložil tožbo zoper Titiusa. Prav tako mu tega nikakor ne bi
smeli preprečiti, če bi menil, da je suženj svoboden človek.
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339. Če se z vami dogovorim pod pogojem za znesek, ki mi ga Titius dolguje absolutno, in če se pogoj ne izpolni ter vložim
tožbo proti Titiusu, ali mi to lahko prepreči izjema, ki temelji na pogodbi, in ali mi to prepreči? Boljše mnenje je, da izjeme
ni mogoče uveljavljati.

340. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.

Vedno je dovoljeno skleniti pogodbo, ki je v nasprotju z ediktom aedilov, ne glede na to, ali je to storjeno ob prodaji ali
pozneje.

341. Paulus, O Plavciju, V. knjiga.

Če je navedeno, da je v primeru, ko je z glavnim dolžnikom sklenjen dogovor, da se zoper njega ne bo vložila tožba, do
izjeme upravičen tudi porok; to je bilo določeno v korist dolžnika, da se prepreči vložitev mandatne tožbe zoper njega. Če
torej mandatna tožba ne bo mogoča, na primer zato, ker je stranka postala porok z namenom podariti dolg, je treba šteti, da
porok ni upravičen do izjeme.

342. Celsus, Digest, Knjiga I.

Dedek je v imenu svoje vnukinje sinu obljubil doto in se strinjal, da se tožba za doto ne sme vložiti zoper njega ali njegovega
sina. Če se potem tožba za doto vloži zoper stranko, ki je sopogodbenik sina, ga ta ne more zaščititi s sklicevanjem na izjemo
na podlagi pogodbe; sin pa jo lahko zelo pravilno uporabi, saj se sme stranka posvetovati z interesom svojega dediča, in nič ji
ne preprečuje, da bi poskrbela za enega od svojih dedičev, če bi ta postal dedič, in se ne bi posvetovala z interesi drugih.

343. Modestinus, Pravila, V. knjiga.
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Julijan meni, da se pravici do starševstva ni mogoče odpovedati, tako kot nihče ne more reči, da ne želi biti pravi dedič.

344. Enako, Mnenja, II. knjiga.

Dva brata, Titius in Maevius, ter sestra Seia so si razdelili premoženje, ki so ga imeli v skupni lasti, in sestavili listino, v
kateri so navedli, da so razdelili premoženje svoje matere, in trdili, da ni ostalo nobeno premoženje v njihovi skupni lasti.
Vendar sta pozneje dva od njiju, in sicer Maevius in Seia, ki sta bila ob materini smrti odsotna, izvedela, da je njun brat
odtujil vsoto denarja v zlatu, ki v listini o delitvi ni bila omenjena. Zanima me, ali bi bila po sklenitvi sporazuma o delitvi v
korist brata in sestre proti drugemu bratu mogoča tožba za izterjavo denarja, ki je bil odtegnjen? Modestin je odgovoril, da če
bi se ob vložitvi tožbe za del denarja, ki naj bi ga Titius odtujil, zoper njiju uveljavljala izjema na podlagi splošne pogodbe,
ko sta nevede privolila v goljufijo, ki jo je zagrešil Titius, bi lahko izkoristila replikacijo zaradi goljufije.

345. Prokul, Pisma, knjiga V.

Če imate v posesti zemljišče, ki mi pripada, in se z vami dogovorim, da ga boste izročili v posest atiju, ter vložim tožbo, da bi
od vas pridobil lastnino, mi tega ne more preprečiti izjema na podlagi pogodbe, razen če ste mi že izročili lastnino ali če je bil
dogovor med nami sklenjen v vašo korist in ni vaša krivda, da je niste izročili.

346. Papirius Justus, O cesarskih ustavah, II. knjiga.

Cesarja Antonin in Verus sta v reskriptu zapisala, "da kurator ne more odvezati dolžnika republike od plačila in da je treba
preklicati odpust, ki je bil odobren prebivalcem Filippov."
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347. Papinianus, Vprašanja, II. knjiga.

Javnega prava ni mogoče spreminjati s pogodbami zasebnikov.

348. Enako, vprašanja, knjiga V.

Stari so določili, da je treba pogodbo, ki je nejasna ali dvoumna, razlagati v škodo prodajalca in najemodajalca, ker bi morala
jasneje opredeliti pogoje pogodbe.

349. Enako, Mnenja, Knjiga I.

V pogodbi je bilo navedeno naslednje: "Ker je pogodba splošna, velja tako za dediče kot tudi za stranke v postopku, ni
omejena na osebo.

350. Če je stranka, ki je nastopila pred sodiščem, sklenila dogovor, da bo v določenem roku izpolnila sodno odločbo, če
znesek, ki ga je s kompromisom privolila plačati, ne bo plačan v roku; pritožbeni sodnik, ne da bi se nanašal na glavno
sporno točko, ravna na to kot na zakonit dogovor, enako kot če bi stranka priznala svojo odgovornost.

351. Po delitvi zapuščine in njenih obveznosti, kadar različni upniki od posameznih sodedičev sprejmejo obresti za celoten
znesek dolga, ne da bi prišlo do prenosa obveznosti, kot je bilo dogovorjeno; v pravico do tožbe, ki jo imajo upniki proti
vsakemu dediču za njegov delež, se ne posega, razen če jim dediči ne ponudijo plačila celotnega dolga v skladu s pogoji
poravnave.

175

352. Oče, ki je svoji hčeri obljubil doto in se dogovoril: "Če bo umrla po njem in ne bo pustila otrok, bo del dote pripadel
njenemu bratu, ki bo njen dedič." Če bi njen oče pozneje imel otroke in jih z oporoko postavil za dediče, bi ta sporazum
omogočil izjemo zaradi goljufije, saj je bilo med pogodbenima strankama razumljivo, da je treba poskrbeti za dediča; in
takrat, ko oče ni imel otrok, je očitno izrazil svojo zadnjo voljo v korist brata.

353. Enako, Mnenja, knjiga XI.

"Če mi boste do določenega roka plačali del svojega dolga, vam bom dal odpustnico za preostali dolg in vas razrešil
odgovornosti." Čeprav v teh okoliščinah ne obstaja pravica do tožbe, je kljub temu uveljavljeno, da ima dolžnik pravico do
izjeme.

354. Isto, Mnenja, knjiga XVII.

Med dolžnikom in upnikom je bilo dogovorjeno, "da upnik ne bo prevzel bremena plačila davka za zemljišče, ki je bilo
obremenjeno, ampak da bo obveznost plačila naložena dolžniku". Odgovoril sem, da takšnega dogovora ni treba upoštevati,
kar zadeva državno blagajno, saj ni dopustno, da se pravilo, ki zadeva državno blagajno, razveljavi v interesu zasebnikov.

355. Paulus, Vprašanja, V. knjiga.

Pri prodaji vemo, katera dejanja mora opraviti dolžnik na eni strani in kaj mora storiti kupec na drugi; če so v pogodbo
vključeni drugačni pogoji, jih je treba upoštevati.

356. Scaevola, Mnenja, V. knjiga.
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Kadar je mladoletnik nameraval zavrniti zapuščino svojega očeta, je njegov skrbnik z več upniki zapuščine sklenil dogovor,
da bodo sprejeli določen delež njihovega dolga. Skrbniki mladoletnika so sklenili enak kompromis z drugimi upniki;
sprašujem, ali je bil skrbnik, ki je bil sam očetov upnik, upravičen obdržati enak delež dolga? Odgovoril sem, da bi se moral
skrbnik, ki je druge upnike pripravil do tega, da so sprejeli določen odstotek dolga, sam zadovoljiti s podobnim zneskom.

357. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.

Pogodba o delitvi, ki ni bila sklenjena niti z izročitvijo niti z določitvijo, je zgolj sporazum brez nadomestila in ne daje
pravice do tožbe.

358. Tryphoninus, Disputations, Book II.

Pogodba, sklenjena med dedičem in volilojemnikom, s katero se slednji zaveže, da od prvega ne bo zahteval varščine, je bila
razglašena za veljavno; ker je v ustavi božanskega Marka, zapisani v Semestriji, določeno, da je treba pri tem in tudi pri
drugih zadevah upoštevati voljo pokojnika; in ker volilojemnik po pogodbi ne more preklicati varščine dediča, če si ta
premisli; ker je povsem zakonito, da človek spremeni svojo moč za uveljavljanje svoje zakonite pravice ali svoje upanje na
prihodnje plačilo.

359. Scaevola, Digest, I. knjiga.

Kupec zemljišča se je zavezal, da bo plačal dvajset aurejev, in se s tem strinjal, nato pa se je prodajalec zavezal, da se bo
zadovoljil s trinajstimi in sprejel plačilo tega zneska v določenem roku. Ker je bila proti dolžniku vložena tožba za plačilo
slednjega zneska, se je ta strinjal, da se v primeru, da znesek ne bo plačan v drugem določenem roku, od njega lahko izterja v
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skladu s prvo sklenjeno zavezo. Postavilo se je vprašanje, ali celotnega dolga ni mogoče izterjati na podlagi prve obveznosti,
ker dolžnik ni izpolnil pogojev poznejšega dogovora? Odgovoril sem, da lahko, v skladu z navedenim.

360. Lucij Titius je imel zmešan račun pri denarnem posredniku Gaju Seiju, ker je prejel in plačal različne zneske. Na koncu
mu je bil Seij dolžan denar, zato je Lucij Titius od njega prejel pismo z naslednjimi besedami: "Glede na račun posrednika, ki
ga imaš pri meni do tega dne, mi je v rokah kot rezultat številnih transakcij ostala vsota tristo šestinosemdeset aurejev in
obresti na to vsoto. Znesek, ki ga imate v mojih rokah, vam bom vrnil brez dogovora. Če katerikoli instrument, ki ste ga
izdali, to je napisali, ostane iz kakršnegakoli razloga v mojih rokah, ne glede na znesek, ki je v njem, se šteje za neveljavnega
in razveljavljenega." Ker je Lucij Titius posredniku Seiju naročil, naj svojemu pokrovitelju plača tristo aurejev, preden je bilo
napisano to pismo, se je pojavilo vprašanje, ali je bilo v skladu s pogoji pisma, po katerih se vse zaveze, ki se nanašajo na
kakršno koli pogodbo, štejejo za neveljavne in razveljavljene, določeno, da se ne Seija ne njegovih sinov zaradi tega ne sme
tožiti. Odgovoril sem, da če račun vključuje samo prejemke in plačila, druge obveznosti ostanejo v enakem stanju.

361. Gaj, O zakonu dvanajstih tabel, V. knjiga.

Očitno je, da je vsak dogovor, sklenjen ob izročitvi premoženja, veljaven.

362. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVI.

Ali je takšna pogodba veljavna, če kdo posodi denar in se dogovori, da bo proti dolžniku vložil tožbo le za znesek, ki ga je
sposoben plačati? Boljše mnenje je, da je ta pogodba veljavna, saj ni nič neprimernega, če kdo privoli, da bo tožen za znesek,
ki ga dopuščajo njegova sredstva.

363. Isti, O Sabinu, knjiga XLIII.
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Menim, da ni dopustno v pogodbo o depozitu, posojilu, najemu in drugih podobnih pogodbah vključiti takšnega dogovora, in
sicer: "To pomeni, da ga ne smete nagovarjati, naj postane tat ali ubežnik, niti ga ne smete zanemarjati do te mere, da bi
zagrešil tatvino; kajti tako kot bo mogoča tožba zaradi pokvarjenosti sužnja, bo ta dogovor, ki se nanaša na preprečevanje
pokvarjenosti sužnjev, veljaven.

364. Isto, O ediktu, knjiga XXVI.

Če misliš, da se moraš zaradi zapuščine dogovoriti s svojim dolžnikom, da ne boš vložil tožbe proti njemu, tvoj dolžnik ni
oproščen po zakonu, niti ne more preprečiti tvoje tožbe z izjemo na podlagi pogodbe, kot je navedel Celsus v dvajseti knjigi.

365. Na istem mestu je tudi dejal: "Če napačno misliš, da si dolžan plačati zapuščino Titiusu, in naročiš svojemu dolžniku,
naj jo plača njemu, ta pa, ker je hkrati njegov dolžnik, sklene sporazum s Titiusom, da ga ne bo tožil, to ne bo odpravilo tvoje
pravice do tožbe proti tvojemu dolžniku in tudi ne njegove proti njegovemu dolžniku."

366. Enako, Mnenja, Knjiga I.

Pismo, s katerim se je stranka zavezala, da je določena oseba njen soposestnik, ne daje pravice do tožbe zoper stranke, ki
imajo v posesti zapuščino.

367. Če je med dolžnikom in osebo, ki je kupila zemljišče, ki ga je imel upnik v zastavi, sklenjen sporazum pod pretvezo, da
je bilo to storjeno v imenu dolžnika, da bi se že pridobljeni dobiček pobotal z dolgom, da bi se poravnal saldo in zemljišče
vrnilo dolžniku, mora dedič izpolniti pogodbo, ki jo je sklenil zapustnik.
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368. Pogodba, ki določa: "Če pa je upnik plačal kakršne koli zneske za davke na nepremičnine, ki jih ima v zastavi, jih lahko
izterja od dolžnika, dolžnik pa mora plačati vse davke za isto zemljišče"; to je pravna pogodba, zato jo je treba upoštevati.

369. Če je stranka nameravala vložiti tožbo za razveljavitev nevestne oporoke, ki jo je sestavil njen oče, in je bil sklenjen
dogovor, da bo prejemala določen znesek denarja, dokler bo dedič živel, se je ta dogovor poskušalo razlagati kot trajno
obveznost; vendar je bilo v sodnem pismu navedeno, da takega zahtevka ni mogoče priznati na podlagi zakona ali
pravičnosti.

370. Isto, Mnenja, IV. knjiga.

Popolnoma pravilno je, da se stranki, ki je udeležena v sodnem postopku, vnaprej plačajo stroški postopka, ni pa zakonito
skleniti dogovora, da se v ta namen porabljeni znesek ne plača z zakonitimi obrestmi, temveč da se plača polovica zneska,
izterjanega s tožbo.

371. Scaevola, Zapiski o Julijanu, Digest, knjiga XXII.

Če se dogovorim, da ne bom uveljavljal zahtevka za Stichusa, do katerega sem upravičen, se ne razume, da je moj dolžnik v
zamudi; in če Stichus umre, menim, da toženec ni odgovoren, če ni bil v zamudi pred sklenitvijo pogodbe.

372. Julianus, Digest, knjiga XXXV.

Če ima dolžnik pravico uporabe na sužnju in če se suženj, na katerem uživa navedeno pravico uporabe, dogovori, da ne bo
vložil tožbe proti dolžniku, s tem izboljša položaj slednjega. Podobno velja, če ima upnik tak uzurpator in se strinja, da ne bo
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vložil tožbe, suženj pa se nato strinja, da lahko upnik to stori, lahko upnik na podlagi dogovora, ki ga je sklenil suženj,
pravilno zahteva pravico do vložitve tožbe.

373. Isto, O Miniciju, VI. knjiga.

Če se najemodajalec iz nekega razloga dogovori, da ne bo tožil najemnika, in če za to obstaja utemeljen razlog, lahko
najemnik kljub temu vloži tožbo zoper najemodajalca.

374. Florentin, Inštituti, VIII. knjiga.

Če nekdo od dolžnika vnaprej sprejme obresti, se šteje, da gre za tihi dogovor, da ne bo vložil tožbe za glavnico v času, za
katerega se plačujejo obresti.

375. Če je pogodba sestavljena tako, da je na eni strani osebna, na drugi pa se nanaša na premoženje; kot na primer, da ne
bom vložil tožbe ali da vas ne bodo tožili; moj dedič ima potem pravico do tožbe proti vsem vam in vsi mi imamo pravico do
tožbe proti vašemu dediču.

376. Neratius, Pergamenti, III. knjiga.

Nobenega dvoma ni, da lahko stranke odstopijo od vseh pogodb, ki se nanašajo na nakup, prodajo, zakup, najem in druge
podobne obveznosti, pri katerih vse ostane enako zaradi skupnega soglasja tistih, ki so se zavezali. Aristovo mnenje gre še
dlje, saj meni, da če sem opravil vsa dejanja, ki sem jih moral opraviti kot prodajalec v zvezi s premoženjem, ki sem ti ga
prodal, in čeprav mi še vedno dolguješ kupnino, je med nama dogovorjeno, da mi vrneš vse, kar se nanaša na prodano
premoženje, ki sem ti ga izročil, in da ne plačaš kupnine; in v skladu s tem mi jo vrnete, mi boste prenehali dolgovati denar;
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ker dobra vera, ki ureja tovrstne zadeve, dopušča takšno razlago in dogovor. Ni pomembno, ali je dogovor sklenjen za odstop
od pogodbe, pri čemer vse stvari, glede katerih smo se zavezali, ostanejo enake; ali pa vrnete vse, kar sem vam izročil, in se
nato dogovorimo, da mi zaradi pogodbe ne boste ničesar dali. Gotovo je, da s pogodbo, ki se nanaša na razveljavitev že
storjenega, ni mogoče doseči naslednjega; to pomeni, da vas lahko prisilimo, da mi vrnete, kar sem vam že dal; saj bi se na ta
način posel opravil ne toliko z razveljavitvijo naše prejšnje pogodbe, temveč z vzpostavitvijo novih medsebojnih obveznosti.

377. Paulus, Pravila, III. knjiga.

Kadar koli lahko z določbo pridobimo kakršno koli korist, se ugotovi, da je naš položaj izboljšan zaradi sporazumov, ki so jih
sklenile iste stranke.

378. Papirius Justus, Konstitucije, VIII. knjiga.

Cesar Antonin je v zapisu Avidiju Kasiju zapisal: "Če bi upniki želeli dobiti del svojih dolgov iz zapuščine, četudi bi to storili
prek tujca, je treba najprej upoštevati tiste, ki so bili v bližnjem sorodstvu s pokojnikom, če so bili plačilno sposobni".

379. Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.

Nihče ne more s sklenitvijo sporazuma doseči, da ne bo mogel posvetiti svoje zemlje, pokopati trupla na svojem zemljišču ali
razpolagati s svojo lastnino brez soglasja soseda.

380. Furius Anthianus, O ediktu, I. knjiga.

182

Če je dolžnik po tem, ko se je dogovoril, da proti njemu ne bo vložena tožba zaradi dolga (tako, da je pogodba v korist tudi
poroku), sklenil drugo pogodbo, da se proti njemu lahko vloži tožba, se je postavilo vprašanje, ali je bil porok prikrajšan za
ugodnost prvega dogovora? Boljše je mnenje, da če je porok enkrat pridobil pravico do izjeme, mu je pozneje ni mogoče
odvzeti brez njegovega soglasja.

Naslov 15. O kompromisih

381. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.

Kadar nekdo sklene kompromis glede nečesa, kar je vprašljivo, in je vprašanje sojenja negotovo, se kompromis ne konča;
toda tisti, ki sklene sporazum, se z darilom zaradi liberalnosti odpove nečemu, kar je gotovo in nesporno.

382. Isto, O ediktu, knjiga LXXIV.

Vsakdo lahko sprejme kompromis, ne le kadar je vključeno akvilijevo določilo, temveč tudi kadar je sklenjen sporazum.

383. Scaevola, Digest, I. knjiga.
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Cesarja Antonin in Verus sta v reskriptu navedla, "da ni dvoma, da sklenjeni zasebni sporazumi ne posegajo v pravice
drugih"; če je bil torej sklenjen kompromis med dedičem in pokojnikovo materjo, oporoke ni mogoče razveljaviti, prav tako
pa s tem niso prikrajšani manumitirani sužnji ali volilojemniki za svoje pravice do tožbe. Zato morajo, kadar vložijo tožbo za
kar koli na podlagi oporoke, tožiti dediča, ki je v njej naveden; ta, kadar je ogrozil zadeve, povezane z zapuščino, ne glede na
to, ali je poskrbel zase glede bremen, povezanih z njo, ali pa tega ni storil, nima pravice dovoliti, da bi njegova malomarnost
škodovala drugim.

384. Če se sklene kompromis glede skrbništva in se pozneje najdejo kodicili, sprašujem: če je mati pokojnika s
kompromisom prejela manj od svojega deleža, ali naj dobi, kar ji manjka na podlagi skrbništva? Odgovor je bil, da bi morala.

385. Dolžnik, ki mu je upnik prodal zastavo, se je za manjšo vsoto dogovoril z Maevijem, ki je trdil, da je dedič zakonitega
upnika, potem pa se je po predložitvi upnikove oporoke izkazalo, da je dedič Septicij. Postavilo se je torej vprašanje, ali
lahko dolžnik, če je vložil tožbo proti Septiciju za zastavljeno premoženje, uporabi izjemo na podlagi kompromisa,
sklenjenega z Maevijem, ki takrat ni bil zakoniti dedič, in ali ima Septicij pravico do izterjave denarja, ki ga je dolžnik plačal
Maeviju kot dediču, ker ga je ta prejel pod pretvezo dedovanja? Odgovor je bil, da tega glede na navedena dejstva ni mogoče
storiti, ker Septicij sam ni sklenil kompromisa z njim in ker Maevij, ko ga je sprejel, ni deloval kot Septicijev zastopnik.

386. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVI.

Akvilijeva določba absolutno spremeni in razveljavi vse prejšnje obveznosti, sama pa se razveljavi z razrešitvijo; to je zdaj
naša praksa. Zato tudi za pogojne oporoke velja akvilejska klavzula.

387. Papinianus, Definicije, Knjiga I.

Če se uporabi akvilejska klavzula, je privolitev pogodbenih strank implicitna in vsa dejanja, o katerih še niso razmišljale,
ostanejo v prejšnjem stanju, saj je razlaga oseb, ki se spoznajo na pravo, v nasprotju z vsakršno kapiteljsko liberalnostjo.
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388. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XVII.

V sporih, ki izhajajo iz oporoke, ni mogoče doseči kompromisa niti ugotoviti resničnosti dejstev, če se ne preučijo in
razložijo besede oporoke.

389. Ulpianus, Disputations, Book VII.

Kompromis je veljaven tudi po izreku sodbe, če je bila ali je lahko vložena pritožba.

390. Če je bil porok tožen in mu je bila izrečena sodba, nato pa je naročitelj sklenil kompromis s stranko, ki je dobila sodbo
proti poroku, se postavlja vprašanje, ali je bil kompromis veljaven? Menim, da je bil, in da so bile vse tožbe proti glavnemu
dolžniku in poroku odpravljene. Če pa je porok sam sklenil kompromis po tem, ko je izgubil tožbo, čeprav sodba s
kompromisom ni bila razveljavljena, je treba še vedno šteti, da je bila poravnana, kar zadeva vse, kar je bilo plačano.

391. Vendar pa je res, da je to, kar je bilo plačano v tem primeru, kljub temu, da ne odpravlja kompromisa, zmanjšalo znesek
sodbe, tako da je mogoče trditi, in to je dejansko vsebovano v reskriptu v primeru, ko je bil kompromis sklenjen brez
dovoljenja pretorja, da je treba plačano uporabiti za zagotavljanje preživnine in zagotoviti vse, kar je poleg tega treba
zagotoviti zaradi preživnine, vendar je treba že plačano prišteti.

392. Enako, O vseh sodiščih, V. knjiga.
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Ko so bili tisti, ki jim je bilo zagotovljeno preživljanje, pripravljeni skleniti kompromis in so se zadovoljili z zmernim
zneskom, ki naj bi jim bil izplačan takoj, je božji Marcus v govoru v senatu izjavil: "Noben kompromis glede preživnine ne
bi smel veljati, če ne bi bil sklenjen pod pristojnostjo pretorja." Zato je pretor običajno posredoval in med pogodbenima
strankama odločil, ali je kompromis takšen, da ga je treba sprejeti.

393. Ne glede na to, ali se zapišejo sredstva za hišo, obleko ali preživnino, ki je odvisna od nepremičnine, je treba opraviti
preiskavo istega pretorja v zvezi s kompromisom.

394. Navedeni naslov se nanaša na preživnino, zapuščeno z oporoko ali kodicilom, ne glede na to, ali je bila dodana oporoki
ali pa je stranka umrla po smrti. Enako pravilo velja, če je bila preživnina zagotovljena z darovanjem mortis causa ali če je
bila komur koli naložena dajatev. Kadar so volila dana zaradi izpolnitve pogoja, pravimo, da je pravilo enako. Očitno je, da
se lahko kompromis sklene brez pooblastila pretorja, kadar določba o preživnini ni bila sklenjena mortis causa.

395. Naslov velja za zneske, ki se plačujejo mesečno, dnevno ali letno, enako pravilo pa velja tudi, kadar niso namenjeni za
vse življenje, temveč le za določeno obdobje let.

396. Če je določen znesek zapuščen komur koli, da bi se lahko preživljal z obrestmi od tega zneska in ob smrti povrnil
celoten znesek, se naslov še vedno uporablja, čeprav ni mogoče zahtevati, da se znesek izplačuje vsako leto.

397. Če pa se Titiusu zapusti določen znesek denarja ali določena količina premoženja, da bi zagotovil preživljanje Seija, je
boljše mnenje, da lahko Titius sklene kompromis, saj se s tem Titiusovim dejanjem preživljanje Seija ne zmanjša. Enako
pravilo velja, kadar je bilo premoženje zapustniku zapuščeno na podlagi skrbništva, da bi zagotovil preživljanje.

398. Naslov prepoveduje kompromis, ki je sklenjen tako, da lahko vsakdo takoj porabi znesek, ki mu je dan. Kako bi bilo
torej, če bi stranka brez pretorjevega pooblastila sklenila kompromis, po katerem bi vse, kar bi ji letno pripadalo na podlagi
zapuščine, prejela vsak mesec? Ali kaj bi se zgodilo, če bi vsak dan prejemal tisto, kar mu je bilo zapuščeno za izplačilo vsak
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mesec? Ali kako bi bilo, če bi to, kar je imel pravico prejeti ob koncu leta, prejel na začetku? Menim, da je tovrstni dogovor
veljaven, ker stranka, ki jo je treba podpirati, s takšno transakcijo izboljša svoj položaj; in da cesarjev naslov ni imel namena,
da bi se s kompromisom prekinilo preživljanje oseb.

399. Pri tem ni razlike, ali so stranke, za katere se določa preživnina, svobodni ali svobodni, bogati ali revni.

400. V naslovu je tudi navedeno, da je treba pri pretorju opraviti preiskavo o naslednjih zadevah: prvič, o vzroku za
kompromis, drugič, o njegovih pogojih in tretjič, o osebnih lastnostih strank v transakciji.

401. Glede vzroka je treba ugotoviti, kakšen je razlog za sklenitev kompromisa, saj pretor ne bo uslišal nikogar, ki bi želel
skleniti kompromis brez zadostnega razloga. Razlogi, ki se običajno navajajo, so naslednji: če dedič in stranka, ki jo je treba
preživljati, prebivata v različnih krajih ali če namerava eden od njiju spremeniti prebivališče ali če obstaja nujen razlog, da je
treba denarno vsoto plačati v danem trenutku ali če je preživnina naložena več dedičem in je zanje težko razdeliti majhne
denarne zneske med različne osebe ali če obstaja kateri koli drug razlog med tistimi, ki se običajno pojavijo in zaradi katerih
lahko pretor potrdi kompromis.

402. Upoštevati je treba tudi denarni znesek transakcije, saj je treba na ta način ugotoviti dobro vero strank. Znesek je treba
oceniti tudi glede na starost in zdravstveno stanje osebe, ki sklepa kompromis, saj je jasno, da se mora razlikovati v primerih
dečka, mladeniča ali starega moškega; očitno je tudi, da se določilo o preživljanju konča z življenjem stranke, v korist katere
je bilo sklenjeno.

403. Upoštevati je treba tudi značaj oseb; to pomeni, kakšne so življenjske navade tistih, za katere se poskrbi, ali so varčni in
imajo dovolj sredstev za preživljanje iz drugih virov, ali pa so iz nižjega razreda, ki bodo prisiljeni biti popolnoma odvisni od
zagotovljenih sredstev. Glede osebe, ki je zadolžena za zagotavljanje preživnine, je treba raziskati, kakšna so njena sredstva,
pa tudi njene namere in mnenja, saj bo tako jasno, ali želi kdaj doseči stranko, s katero sklepa kompromis, ali ne.
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404. Kompromis, sklenjen glede preživnine, ne velja za stanovanje ali obleko, saj je Božji Marcus odredil, da je treba za te
zadeve sprejeti posebne ukrepe.

405. Če pa kdo sklene kompromis glede preživnine, se ne bo štelo za potrebno, da se proti svoji volji dogovori o stanovanju
ali drugih zadevah; zato lahko sklene sporazum o vseh stvareh hkrati ali le o nekaterih.

406. Kompromis glede oskrbe s čevlji mora biti prav tako sklenjen pod nadzorom pretorja.

407. Če je bila nepremičnina, za katero se plačuje preživnina, prepuščena eni ali več osebam, ki jo želijo odtujiti, mora pretor
odločiti tako o odtujitvi kot o kompromisu. Če je nepremičnina, ki je predmet preživninske obveznosti, prepuščena več
osebam in te sklenejo kompromis med seboj brez soglasja pretorja, kompromisa ne bi smeli potrditi. Enako pravilo velja,
kadar se zemljišče da v jamstvo za preživnino, saj kadar je v ta namen dana zastavna pravica, je ni mogoče sprostiti brez
pretorjevega dovoljenja.

408. Povsem očitno je, da je soglasje pretorja potrebno, kadar se sklene kompromis za celoten znesek preživnine ali le za
njen del.

409. Če pretor dovoli sklenitev kompromisa, ne da bi zadevo preveril, je posel neveljaven, saj se zadeva predloži pretorju, da
jo preveri, in se je ne sme zanemariti ali opustiti. Če pa ne razišče vsega, kar mu nalaga naslov; to je vzroka, zneska in
značaja strank posla, je treba šteti, da je kompromis neveljaven, čeprav razišče nekatere zadeve.

410. Niti guverner province niti pretor ne moreta prenesti svoje pristojnosti v tovrstnih zadevah.
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411. Kompromise v zvezi s preživnino je mogoče skleniti tudi v navzočnosti cesarskega prokuratorja; na primer, če se
preživnina zahteva od državne blagajne, kar je mogoče storiti v navzočnosti prefekta državne blagajne.

412. Če je v teku postopek v zvezi z zagotavljanjem preživnine in je sklenjen kompromis, ta ni veljaven brez pooblastila
pretorja, saj bi se v nasprotnem primeru lahko izognili cesarjevemu naslovu, saj bi se lahko sprožile navidezne tožbe, da bi se
lahko sklenil kompromis brez pretorjevega soglasja.

413. Če se komu zapusti preživnina in poleg tega zapuščina, ki jo je treba plačati takoj, in se sklene kompromis brez
pooblastila pretorja, se vse, kar se lahko plača, najprej prišteje k zapuščini, ki je bila plačljiva takoj, preostanek pa k
preživnini.

414. Če kdo sklene kompromis glede preživnine brez pooblastila pretorja, se vse, kar je bilo plačano, uporabi za poravnavo
dolgovanega zneska preživnine; ni namreč pomembno, koliko so znašali zaostanki, ali so bili višji ali nižji od plačanega
zneska; če so bili nižji, je treba plačilo še vedno vračunati v zaostale zneske preživnine. In jasno je, da če je tisti, ki je sklenil
kompromis glede preživnine, s plačilom postal bogatejši, bo povsem pravično, da bo druga stranka vložila tožbo za izterjavo
zneska, za katerega je postala bogatejša, saj se nihče ne bi smel okoristiti z izgubo drugega.

415. Če je nekdo zapustil določen znesek, ki ga je treba plačati letno, kot je na primer letna pokojnina ali užitek, človeku
višjega ranga, se lahko sklene kompromis brez pooblastila pretorja. Če pa je bil namesto preživnine zapuščen zmeren užitek,
pravim, da kompromis, sklenjen brez pooblastila pretorja, nima nobene veljave ali učinka.

416. Če se za preživljanje osebe ne zagotovi denar, temveč žito, olje in drugi predmeti, ki so potrebni za preživetje, se glede
njih ni mogoče dogovoriti o kompromisu, ne glede na to, ali naj bi oseba prejemala plačila letno ali mesečno. Če pa je bil
kompromis, sklenjen brez pretorjevega pooblastila, sklenjen tako, da je namesto predmetov prejemal določen znesek denarja,
ki ga je bilo treba plačati bodisi letno bodisi mesečno, pri čemer se nista spremenila ne datum ne znesek, temveč le vrsta
predmeta; ali če se je po drugi strani dogovoril, da bo prejemal preživljanje v naravi, ki mu je bilo prepuščeno v denarju; kot
če je zamenjal vino za olje ali olje za vino ali kaj podobnega; ali če je spremenil kraj, tako da je prejel preživnino, ki mu je
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bila zapuščena v Rimu, v kakšnem mestu ali v kakšni pokrajini ali obratno; ali če je spremenil osebo, tako da je od enega
prejel, kar bi moral prejeti od več; ali če je sprejel enega dolžnika namesto drugega; vse te stvari je treba predložiti v
odločitev pretorju in določiti v korist stranke, ki je upravičena do preživnine.

417. Če je bil določen znesek, ki ga je treba letno plačati za nastanitev, je vsak posel, sklenjen za zagotovitev nastanitve brez
pooblastila pretorja, veljaven, saj stranka pridobi korist od nastanitve, čeprav lahko kompromis omogoči nastanitev, ki je
izpostavljena rušenju ali požaru. Po drugi strani pa je posel veljaven tudi, če se stranka dogovori, da se ji namesto
zapuščenega stanovanja izplača določen znesek, čeprav nima pretorjevega pooblastila.

418. Enako, Mnenja, Knjiga I.

Stranka je zoper svoje skrbnike vložila tožbo v zvezi s svojim deležem v zapuščini, ki jo upravljajo pod njihovim
skrbništvom, in zadevo rešila sporazumno. Če je, potem ko je postal dedič svojega brata, vložil tožbo zoper iste skrbnike kot
bratov zastopnik, ga ti ne bodo ovirali, če se bo skliceval na sklenjeni kompromis.

419. Kadar se sklene kakršen koli kompromis, se šteje, da je omejen na tiste zadeve, o katerih sta se stranki dogovorili med
seboj.

420. Če je stranka, ki zaradi prevare svojega sodediča ni poznala vseh obstoječih pogojev zadeve, sklenila instrument
kompromisa brez akvilijevskega določila, se šteje, da je bila prej prevarana kot pa da je sklenila sporazum.

421. Če sin, ki še ni seznanjen s tem, da ima pravico vložiti tožbo za razveljavitev očetove oporoke, s sporazumom s svojimi
nasprotniki sklene kompromis v drugih zadevah; sporazum, ki ga je sklenil, mu bo škodoval le glede tistih zadev, za katere se
dokaže, da je bil njihov namen, čeprav je bila ena od strank, ki je sklenila kompromis, starejša od petindvajset let; ker bi bilo
nepravično ugotoviti, da so s tem poslom prenehale pravice, ki še niso bile upoštevane, če se nanašajo na pozneje
ugotovljeno, za kar je imel pravico vložiti tožbo.
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422. Enako, Mnenja, Knjiga I.

Velja, da če oče sklene kompromis glede pravic sinov, ki niso pod njegovim nadzorom, ta ne vpliva na njihove pravice.

423. Isto, O ediktu, IV. knjiga.

Po izreku sodbe, tudi če ni pritožbe, če se zanika dejstvo, da je bila sodba izdana, ali če stranka ne ve, ali je bila sodba izdana
ali ne, se lahko sklene kompromis, saj je še vedno mogoče izvesti sojenje.

424. Celsus, Digeste, III. knjiga.

Ne bi smeli dopuščati, da stranka sklene kompromis v zvezi z zapuščino, ki ji je bila na splošno zapuščena z oporoko, nato pa
trdi, da je bil njen namen skleniti kompromis le v zvezi s tistim, kar ji je bilo zapuščeno v prvem delu oporoke, in ne v zvezi s
tistim, kar ji je bilo zapuščeno v zadnjem delu oporoke. Kadar pa so predloženi kodicili, menim, da mi ni mogel neprimerno
reči, da je mislil le na to, kar je vsebovano na tistih straneh oporoke, za katere je vedel v času transakcije.

425. Aemilius Macer, O petodstotnem zakonu o dedovanju, I. knjiga.

Cesarski prokurator ne sme skleniti kompromisa brez pooblastila cesarja.

426. Scaevola, Mnenja, II. knjiga.
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Med zakonitim in oporočnim dedičem je prišlo do spora, v katerem je bil sklenjen kompromis, zadeva pa je bila rešena pod
določenimi pogoji. Zanima me, proti komu lahko upniki vložijo tožbo. Odgovor je bil, da če so upniki isti, ki so sklenili
kompromis, ne glede na to, ali so bili prisotni drugi ali ne, je treba zaradi negotovosti dedovanja vložiti tožbo zoper vsakega
od dedičev za delež zapuščine, ki ga je vsak pridobil na podlagi kompromisa.

427. Paulus, Sentence, I. knjiga.
Običajno je treba v vsako pogodbo vključiti akvilsko določilo, vendar je bolj preudarno, če se mu doda kazensko določilo, saj
je v primeru razveljavitve pogodbe mogoče vložiti tožbo za plačilo kazni na podlagi tega določila.

428. Hermogenianus, Epitome prava, Knjiga I.
Tisti, ki prekrši vero v zakonit kompromis, ni le izključen z izjemo, ampak je lahko prisiljen plačati tudi kazen, ki jo je v
ustrezni obliki obljubil plačati določevalcu, če bi kršil pogodbo.

429. Papinianus, Vprašanja, II. knjiga.
Prodajalec zapuščine, ki je svoje pravice prenesel na kupca, je sklenil kompromis z dolžnikom zapuščine, ki ni vedel, da je
bila zapuščina prodana. Kupec zapuščine bi moral sprejeti ukrepe za izterjavo dolga, dolžniku pa se zaradi njegove
nevednosti prizna izjema na podlagi sklenjenega posla. Enako pravilo velja v primeru človeka, ki je prejel zapuščino na
podlagi zaupanja, če dedič sklene dogovor z dolžnikom, ki ni vedel, da je bilo to storjeno.
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Knjiga III

1. V zvezi s pravico do vložitve tožbe pri sodišču.
2. O tistih, ki so zaznamovani s sramoto.
3. O zastopnikih in zagovornikih.
4. Kako se sprožijo postopki za ali proti družbam.
5. V zvezi s poslovanjem drugih oseb.
6. O osebah, ki vlagajo nadležne tožbe.

Naslov 1. O pravici do vložitve tožbe pri sodišču

1. Ulpianus, O ediktu, VI. knjiga.
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Pretor je predlagal ta naslov, da bi ohranil red in svoje dostojanstvo ter preprečil, da bi se mu prošnje vlagale naključno in
brez razlikovanja.

(1) S tem namenom je določil tri razrede oseb, in sicer: tiste, ki jim je prepovedal, da bi se obrnili nanj, in vse druge, ki jim je
dovolil, da se obrnejo le v svojem imenu, ter še druge, ki jim je dovolil, da se obrnejo tako za določene osebe kot zase.

(2) Zahtevek pri sodišču pomeni izraziti svojo željo ali željo prijatelja pred pristojnim sodnikom ali nasprotovati želji
drugega.

(3) Pretor začne s tistimi, ki jim je absolutno prepovedano vložiti prošnjo pri njem, v tem delu edikta pa se sklicuje na tiste, ki
jih je opravičil zaradi mladosti ali kakšne nesreče. Stranki, ki je mlajša od sedemnajst let, prepove, da bi se obrnila nanj
zaradi mladosti, in sicer iz razloga, ker je menil, da je ta starost premlada za javno nastopanje; čeprav je navedeno, da je sin
Nerva pri tej starosti ali malo pozneje javno dajal mnenja o pravnih vprašanjih. Pretor prepoveduje stranki, da bi nastopila
pred njim zaradi nesreče, na primer če je gluha in sploh ne sliši; nikomur namreč ne bi smeli dovoliti, da vloži vlogo na
sodišče, če ne more slišati pretorjevega odloka, saj bi to zanj pomenilo nevarnost, ker bi bil lahko kaznovan, če ne bi poslušal
odloka, kot da je oporečen.

(4) Pretor izjavi: "Če stranke nimajo zagovornika, jim ga bom dal". Pretor ni navajen izkazovati te usluge le takim osebam,
ampak bo to storil tudi, če kdo iz določenih razlogov ne more dobiti zagovornika; na primer zaradi spletk nasprotnikov ali
zaradi strahu.

(5) V drugem delu edikta so navedeni tisti, ki ne morejo nastopati za druge, in v ta del pretor vključi tiste, ki so nesposobni
zaradi spola ali nesreče, omenja pa tudi osebe, ki so zaznamovane s sramoto. Zaradi spola prepoveduje ženskam, da bi
nastopale za druge, razlog za to prepoved pa je, da se ne bi vmešavale v primere drugih v nasprotju s tem, kar je v skladu s
skromnostjo njihovega spola, in da ženske ne bi opravljale dolžnosti, ki pripadajo moškim. Izvor te omejitve izhaja iz
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primera neke Karfanije, izredno nesramne ženske, katere predrznost in nadlegovanje magistrata sta bila povod za ta edikt.
Zaradi nesreče, ko pretor zavrne prošnjo človeka, ki je popolnoma slep, ker ne more videti insignij magistrata in jim izkazati
ustreznega spoštovanja. Labeo pravi, da je Publiju, slepcu, očetu Asprena Nonija, obrnil stol in da mu je Brut odrekel
zaslišanje, ko je želel pred njim podati izjavo. Toda čeprav slepec ne more nastopiti na sodišču za drugega, lahko še vedno
ohrani senatorsko dostojanstvo in opravlja sodniške dolžnosti. Ali lahko torej opravlja tudi funkcijo sodnika? To vprašanje
bomo preučili. Imamo primer človeka, ki je res opravljal takšno službo: slepec Apij Klavdij je bil navzoč na javnih svetih in
je v senatu podal zelo strogo mnenje glede zapornikov, ki so bili odpeljani od Pirha. Boljše mnenje je za nas, če rečemo, da
lahko opravlja sodniško službo, ki jo je že dobil, vendar mu je treba prepovedati, da bi si prizadeval za novo; in to pravilo je
bilo potrjeno s številnimi primeri.

(6) Prepoveduje tudi, da bi se pred njim v imenu drugih pojavila stranka, ki je dovolila, da se njeno telo uporablja kot telo
ženske. Če pa so ga napadli roparji ali sovražniki, ga ne bi smeli označiti s sramoto, kot pravi Pomponij. Stranka, ki je bila
obsojena zaradi smrtnega kaznivega dejanja, ne more nastopati v imenu drugega. Prav tako je z odlokom senata
prepovedano, da bi oseba, ki je bila na sodišču obsojena zaradi lažne obtožbe, nastopila pred sodnikom nižje stopnje. Poleg
tega je prepovedano nastopanje osebi, ki se je najela za boj z divjimi zvermi. Izraz "divje zveri" bi morali razumeti tako, da
se nanaša bolj na njihovo divjost kot na vrsto živali; kaj pa, če bi bila žival lev, vendar ukročena, ali kakšna druga žival, ki je
ukročena, vendar še vedno opremljena z zobmi? Zaradi tega je človek, ki se je najel za boj, že zaradi tega dejstva
zaznamovan s sramoto, ne glede na to, ali se bori ali ne; kajti če bi se boril, čeprav se za to ni najel, ne bi bil odgovoren on,
temveč le tisti, ki se je najel v ta namen. Zato starodavne avtoritete menijo, da niso odgovorni tisti, ki zaradi tega, da bi
pokazali svoj pogum, to storijo brez nadomestila; razen če se pustijo počastiti v areni; mislim namreč, da se v tem primeru ne
morejo izogniti temu, da bi bili zaznamovani s sramoto. Kadar pa se kdo najame za lov na divje zveri ali za boj s tistimi, ki
delajo škodo v soseščini, zunaj arene, ne sme biti zaznamovan s sramoto; zato pretor dovoli, da se pred njim na sodišču v
svojem imenu pojavijo osebe, ki se niso borile z divjimi zvermi, da bi pokazale svoj pogum, prepoveduje pa jim, da bi to
storile za druge. Kljub temu je povsem primerno, da se takšnim osebam dovoli, da nastopajo v imenu tistih, katerih zadeve
opravljajo, kadar opravljajo funkcijo skrbnika ali kakšno drugo funkcijo, povezano z divjadjo. Če kdo krši to določbo edikta,
mu ni dovoljeno nastopati v imenu drugih, lahko pa se kaznuje tudi z denarno kaznijo, katere višino arbitrarno določi sodnik.

(7) Kot smo navedli na začetku tega naslova, pretor razdeli stranke, ki se ne morejo pojaviti, v tri razrede, tretji razred pa je
tisti, s katerim jim ne odreče pravice do pojavitve v celoti, temveč pove, da se ne smejo pojaviti za vse, in so tako rekoč manj
krivi kot tisti, ki so navedeni pod prejšnjimi naslovi.
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(8) Pretor pravi: "Tisti, ki jim zakon, plebiscit, odlok senata, edikt ali cesarski odlok prepoveduje nastopanje, razen v imenu
določenih oseb, ne morejo nastopati pred menoj na sodišču za nikogar drugega kot za osebe, ki so pooblaščene z zakonom."
V ta edikt so vključeni tudi vsi drugi, ki so z ediktom pretorja označeni s sramoto in ne morejo nastopati pred sodiščem,
razen v svojem imenu in v imenu nekaterih določenih oseb.

(9) Pretor nato doda: "Če kateri od zgoraj omenjenih ni bil vrnjen v prvotno stanje". Kdor je vključen v "zgoraj omenjene", se
razume kot eden od tistih, ki spadajo pod tretjo klavzulo edikta, ki jim je prepovedano nastopati v imenu določenih oseb; če
bi bili vključeni pod druge klavzule, bi bilo namreč težko doseči popolno vrnitev v prejšnje stanje.

(10) Pomponij sprašuje, na kakšno restitucijo se sklicuje pretor, ali na tisto, ki jo je odobril cesar, ali na tisto, ki jo je odobril
senat? Meni, da se nanaša na eno ali drugo; vendar se pojavi vprašanje, ali lahko pretor odobri restitucijo, in zdi se mi, da
takih pretorjevih odlokov ne bi smeli upoštevati, razen če so del dolžnosti njegove pristojnosti; kot v primeru mladosti, ko je
bil kdo prevaran, in v drugih primerih, ki jih bomo obravnavali pod naslovom "O popolni restituciji". Dokaz za to mnenje je,
da če je kdo obsojen za kaznivo dejanje, ki vključuje sramoto, in je sodba razveljavljena s popolno restitucijo, Pomponij
meni, da je osvobojen sramote.

(11) Pretor tudi pravi: "Ne morejo nastopati za nikogar, razen za starše, svojega zavetnika, svojo zavetnico, svoje otroke ali
starše svojega zavetnika ali zavetnice"; o katerih osebah smo podrobneje govorili pod naslovom: "O pozivih". Dodaja tudi:
"Ali v imenu svojih otrok, svojega brata, sestre, žene, tasta, tašče, zeta, snahe, očima, mačehe, posvojenca, posvojenke,
posvojenca, varovanca ali varovanke ali osebe obeh spolov, ki je blazna".

2. Gaj, O provincialnem ediktu, I. knjiga.

Ali za idiota obeh spolov (saj so kuratorji imenovani tudi za osebe tega tipa).

3. Ulpianus, O ediktu, VI. knjiga.
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"Če so starši, večina skrbnikov ali sodnik, ki je bil pristojen v tej zadevi, podelili skrbništvo ali kuratorstvo nad takimi
osebami."

(1) Ko govorimo o sorodstvu, ne smemo razumeti tistega, kar je obstajalo nekoč, ampak tisto, kar obstaja zdaj.

(2) Pomponij pravi, da so besede snaha, zet, tast in tašča mišljene tako, da vključujejo stopnje, ki so bolj oddaljene od tistih,
ki jih na splošno označuje predložek pro.

(3) In da bi moral glede kuratorjev dodati še neme osebe in druge, za katere je običajno imenovati kuratorje, torej gluhe
osebe, zapravljivce in mladoletnike.

4. Paulus, O ediktu, V. knjiga.

Tudi tisti, ki jim pretor zaradi slabega zdravja običajno imenuje kuratorje:

5. Ulpianus, O ediktu, IX. knjiga.

Pa tudi tisti, ki zaradi kronične bolezni ne morejo opravljati svojih poslov.

(6) Isto, O ediktu, VI. knjiga.
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Menim, da lahko na sodišču brez kršitve edikta nastopajo tisti, ki ne prostovoljno, ampak po potrebi opravljajo dolžnosti
službe, čeprav so taki, ki ne morejo nastopati v svojem imenu.

1. Če je komu prepovedano delovati kot zagovornik, če se to nanaša na čas, ko sodnik izvaja sodno oblast, menim, da lahko
pozneje nastopi pred njegovim naslednikom.

(7) Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

Kadar pretor prepove, da se kdo pojavi pred njim, je prepoved absolutna, tudi če se nasprotnik strinja, da se to stori.

8. Papinianus, Vprašanja, II. knjiga.

Cesar Tit Antonin je v zapisu zapisal: "Tistemu, ki mu je bilo prepovedano opravljati odvetniški poklic za obdobje petih let,
ni bilo prepovedano nastopati na sodišču v imenu kogar koli po preteku petih let". Tudi božanski Hadrijan je v nekem
reskriptu navedel: "Da se lahko nekdo po vrnitvi iz izgnanstva pojavlja na sodišču." Prav tako se ni razlikovalo glede na
zločin, zaradi katerega je bila izrečena kazen molka ali izgnanstva; sicer bi se po preteku časa kazen lahko še dodatno
podaljšala v nasprotju s pogoji kazni.

9. Enako, Mnenja, Knjiga I.
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Tisti, ki mu je prepovedano nastopati v imenu drugega iz razloga, ki ne pomeni sramote, in mu zato ni odvzeta pravica, da
nastopa v imenu vsakega, je pravno izključen le iz nastopanja v imenu drugih v pokrajini, za katero je pristojen guverner, ki
je izrekel kazen; ni pa mu to prepovedano v nobeni drugi pokrajini, čeprav ima lahko enako ime.

10. Paulus, pravila.

Tistim, ki delujejo v imenu državne blagajne, ni prepovedano delovati v imenu svojih otrok, staršev ali varovancev, za katere
skrbijo, čeprav je zadeva v nasprotju z državno blagajno.

1. Dekurzionom je prepovedano voditi postopke proti lastnim mestom, razen za osebe, ki so bile prej omenjene.

11. Tryphoninus, Disputations, Book V.

Naš cesar je to zapisal v reskriptu: "da skrbniku ni prepovedano nastopati v imenu varovanca v zadevi, v kateri je bil
zaposlen kot zagovornik proti njegovemu očetu". In s tem mu je tudi dovoljeno, da nastopa proti državnemu premoženju; tudi
če je pred tem nastopal za državno premoženje v nekem postopku proti očetu svojega varovanca.

1. Kdo so tisti, ki veljajo za neslavne, bo razloženo v naslednjem naslovu.

Naslov 2. O tistih, ki so označeni z neslavnim slovesom
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1. Julianus, O ediktu, I. knjiga.

Pretorjeve besede so naslednje: "Kdor je odpuščen iz vojske zaradi sramotnega ravnanja, bodisi s strani cesarja bodisi s strani
tistega, ki mu je bilo podeljeno pooblastilo za ukrepanje v tej zadevi, je zaznamovan s sramoto. To velja tudi za tistega, ki
nastopa na odru z namenom igranja ali deklamiranja; za tistega, ki opravlja poklic prokurista; za tistega, ki je bil na sodišču
obsojen zaradi lažne obtožbe ali izdaje interesov svoje stranke; za tistega, ki je bil v svojem imenu obsojen zaradi kraje, ropa,
poškodbe, slabe vere ali goljufije ali je kompromitiral katerega od teh kaznivih dejanj; za tistega, ki je bil v svojem imenu
obsojen v postopku, ki temelji na partnerstvu, skrbništvu, pooblastilu ali depozitu, v neposrednem postopku; tistemu, ki je
svojo hčer, ki je bila pod njegovim nadzorom, dal v zakon po smrti svojega zeta, čeprav je vedel, da je ta umrl, preden je
pretekel čas, ki je običajen za to, da vdova žaluje za svojim možem; tistemu, ki se je z njo poročil, čeprav je to tudi vedel,
brez naročila osebe, pod katere nadzorom je bila; tistemu, ki mu je dovolil, da se z njo poroči, ko je bila pod njegovim
nadzorom, saj se je zavedal zgoraj navedenih dejstev; in tudi tistemu, ki na lastno odgovornost in ne po nalogu ali v imenu
osebe, pod katere nadzorom je bil, dovoli kateremu koli moškemu ali ženski, ki ga ima pod nadzorom, da sklene dve zaroki
ali dve zakonski zvezi hkrati."

2. Ulpianus, O ediktu, VI. knjiga.

Pretorjeve besede: "Kdor je odpuščen iz vojske", je treba razumeti, da se nanašajo na tistega, ki nosi vojaške oznake, kot na
primer, kadar je odpuščen vsakdo do ranga stotnika ali prefekta kohorte, čete ali legije ali tribuna kohorte ali legije. Pomponij
gre še dlje in pravi, da je poveljnik vojske, čeprav lahko nosi oznake konzularnega ranga, če ga cesar odpusti zaradi kakšnega
sramotnega razloga, zaznamovan s tem znakom neslavnosti. Če je torej general odpuščen, medtem ko poveljuje vojski, je
zaznamovan s sramoto, in če ga cesar odpusti in doda, da je to storil zaradi sramotnega ravnanja, kar običajno stori, ni
dvoma, da je zaznamovan s sramoto po Pretorjevem ediktu. To pa ne velja, če je zanj imenovan naslednik, ne da bi si s tem
nakopal cesarjevo neodobravanje.
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1. Z "vojsko" ne mislimo na eno samo kohorto ali eno samo četo, temveč na več enot vojakov; zato pravimo, da nekdo
poveljuje vojski, kadar vodi legijo ali več legij, ki mu jih je skupaj s pomožnimi enotami zaupal cesar. V tem primeru, ko je
bil nekdo razrešen poveljevanja katerikoli skupini vojakov, pa moramo razumeti, da je bil razrešen iz vojske.

2. Besedna zveza "razrešen zaradi sramotnega vedenja" je dodana zato, ker obstaja več vrst razrešnic; ena od teh je častna
razrešnica, ki jo dovoli cesar, če je vojak končal služenje vojaškega roka ali če je to storil prej zaradi cesarjevega popuščanja;
druga je, če je vojak oproščen vojaške službe zaradi slabega zdravja; obstaja pa tudi nečastna razrešnica. Slednje se zgodi,
kadar tisti, ki ga odredi, izrecno doda, da je to storjeno zaradi sramotnega ravnanja, in vedno bi morali dodati, zakaj je vojak
odpuščen. Kadar pa je vojak degradiran, tj. so mu odvzete činske insignije, postane neslavni, četudi niso dodane besede
"degradiran zaradi sramotnega ravnanja". Obstaja še četrta vrsta razrešitve, ko stranka vstopi v vojaško službo, da bi se
izognila opravljanju službenih dolžnosti, vendar to ne vpliva na njen ugled, kot je bilo zelo pogosto navedeno v reskriptih.

3. Vojak, ki je bil obsojen na podlagi Lex Julia de Adulteriis, postane tako neslavno znan, da ga že sama obsodba sramotno
razreši prisege.

4. Tisti, ki so bili nečastno odpuščeni, ne smejo živeti niti v Rimu niti tam, kjer prebiva cesar.

5. Pretor pravi: "Kdor se pojavi na odru, je zloglasen." Oder, kot ga je opredelil Labeo, pomeni kateri koli javni ali zasebni
prostor ali prostor na ulici, kjer se kdo pojavlja ali giblje, da bi se razkazoval; pod pogojem, da je to prostor, kamor so osebe
brez razlikovanja sprejete z namenom ogleda javne predstave; in tisti, ki se prepirajo za dobiček, kot tudi vsi tisti, ki se
pojavljajo na odru za plačilo, so neslavni; kot sta navedla Pegaz in mlajši Nerva.

(3) Gaj, O provincialnem ediktu, I. knjiga.

Kdor se najame za nastopanje na javnih razstavah in tega ne stori, ni zasramovan, saj prekršek ni tako sramoten, da bi moral
biti kaznovan že namen, da ga stori.
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4. Ulpianus, O ediktu, VI. knjiga.

Sabin in Kasij sta podala mnenje, da atletov nikakor ne bi smeli obravnavati kot igralce, saj je njihov namen pokazati svojo
moč; na splošno pa se vsi ljudje strinjajo, da se to zdi koristno in da ne bi smeli veljati za sramotne niti glasbeniki, niti
rokoborci, niti vozači, niti tisti, ki perejo konje, niti tisti, ki opravljajo druge naloge na svetih igrah.

(1) Celsus meni, da tisti, ki vodijo javne igre in jih Grki imenujejo brabeutas, ne opravljajo gledališkega poklica, ker
opravljajo javno službo in ne igrajo kot igralci; in to mesto jim je cesar trenutno podelil kot izredno uslugo.

(2) Pretor pravi: "Kdor deluje kot posrednik". Kdor se okorišča s prostitucijo sužnjev, se obnaša kot posrednik; če pa se kdo
okorišča s prostitucijo svobodnih oseb, je v isti kategoriji. Poleg tega, kadar je to njegova glavna dejavnost ali dodatek k
kakšni drugi dejavnosti; kot na primer, če je gostilničar ali konjar in ima tovrstne sužnje za oskrbovanje tujcev ter s pomočjo
njihovih možnosti na ta način pridobiva denar; ali če je kopališčnik, kot je običaj v nekaterih pokrajinah, in ima sužnje za
oskrbovanje oblačil strank, te pa so v kopališčih krive takšnih praks, ga lahko doleti kazen prostituanta.

(3) Pomponij meni, da je suženj, ki v ta namen uporablja druge sužnje, ki so njegova zasebna lastnina, zasramovan, ko dobi
svobodo.

(4) Tudi stranka, ki je kriva obrekovanja, je zaznamovana s sramoto, če je zoper njo izrečena sodba zaradi tega, saj ni dovolj,
da je dejanje storila, enako pravilo pa velja tudi za prevaranta. Prevarikator je tako rekoč oseba, ki ni dosledna, temveč izdaja
svojo stran tako, da pomaga drugi; ime Labeo pravi, da izhaja iz Varia Gertatione, kajti kdor prevarira, zavzema stališče na
obeh straneh in dejansko na strani svojega nasprotnika.
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(5) Poleg tega je "vsakdo, ki je bil v svojem imenu obsojen zaradi tatvine, ropa, poškodbe ali slabe vere ali je na podoben
način kompromitiral katero koli od teh kaznivih dejanj, neslavno obsojen."

5. Paulus, O ediktu, V. knjiga.

Tako je, ker se šteje, da je človek, ki kompromitira kaznivo dejanje, to storil.

(6) Ulpianus, O ediktu, VI. knjiga.

Izraz kraja je treba razumeti kot tisto, kar je manifestno ali nemanifestno.

1. Če se stranka, ki je bila obsojena zaradi tatvine ali drugega neslavnega kaznivega dejanja, pritoži, je ni treba uvrstiti med
neslavne osebe, dokler zadeva teče, če pa je potekel rok za pritožbo, se šteje za neslavno osebo od dneva obsodbe; čeprav
menim, da je treba, če se pritožba izkaže za neutemeljeno, označiti osebo od tega dne in ne od trenutka izreka sodbe.

2. Če kdo izgubi zadevo, medtem ko je deloval za drugega, si ne nakoplje sramote; zato niti moj zastopnik, niti zagovornik,
niti skrbnik, niti kurator, niti dedič ne bo zaznamovan s sramoto v tožbi zaradi tatvine ali v kateri koli podobni zadevi; tudi če
je tožbo od začetka zagovarjal zastopnik.

3. "Ali kompromitiran." Kompromis razumemo kot dogovor, ki je bil sklenjen za denarno vsoto, ne glede na znesek; kajti v
nasprotnem primeru, če stranka s silo ali prošnjo prepriča drugo stranko, da proti njej ne bo nadaljevala postopka, bo
označena z neslavnostjo, tako da ne bo upoštevan noben popust, kar je nečloveško. Tisti, ki sklene kompromis za določen
znesek po pretorjevem ukazu, ne velja za neslavnega.
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4. Če pa je bila dana prisega in stranka priseže, da ni storila ničesar slabega, se ne bo štela za neslavno, saj s svojo prisego do
neke mere dokazuje svojo nedolžnost.

5. Če kdo izgubi mandatno tožbo, je po določilih edikta zasramovan; to ne velja samo za tistega, ki je sprejel zaupanje,
ampak tudi za tiste, ki niso ohranili vere, kadar je bilo to odvisno od druge stranke; kot na primer: če sem postal tvoje
poroštvo in plačal, če dobim sodbo proti tebi v mandatni tožbi, te zasramujem.

6. Vsekakor je treba dodati, da je dedič včasih obsojen na svoj račun in zato postane neslavno znan; na primer, če je kriv
slabe vere v zvezi z depozitom ali mandatom. Dedič namreč ne more biti obsojen na svoj račun v primerih, ki izhajajo iz
skrbništva ali partnerstva, ker ne nasledi pokojnika niti v skrbništvu niti v partnerstvu, temveč le odgovarja za pokojnikove
dolgove.

7. Stranka, ki izgubi v nasprotni tožbi, vloženi zoper njo, ni osramočena; in to ne brez razloga, saj pri nasprotnih tožbah ni
vprašanja slabe vere, temveč le vprašanje izračuna, o katerem na splošno odloča sodišče.

7. Paulus, O ediktu, V. knjiga.

V tožbah, ki izhajajo iz pogodb, čeprav vključujejo sramoto in so tisti, ki jih izgubijo, zaznamovani z njo, vendar pa stranka,
ki sklene sporazum, ne postane sramotna, in to zelo pravilno, saj kompromis v takšnih primerih ni sramoten, kot je to v
prejšnjih primerih.

8. Ulpianus, O ediktu, VI. knjiga.
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Pretor pravi: "Ko je zet mrtev", in ustrezno doda: "Ko izve, da je umrl", da ne bi bil kaznovan zaradi nevednosti; ker je čas
žalovanja neprekinjen, je primerno, da teče od dneva moževe smrti, tudi če njegova vdova tega ne ve; če torej izve za to po
zakonsko določenem času, Labeo pravi, da lahko še isti dan začne žalovati in ga opusti.

9. Paulus, O ediktu, V. knjiga.

Možje niso prisiljeni žalovati za svojimi ženami.

1. Za zaročencem ni žalovanja.

10. Isto, O ediktu, VIII. knjiga.

Po navadi mora vdova pridobiti dovoljenje cesarja, da se poroči v zakonsko določenem roku.

1. Ženska se lahko zaroči v času, ko žaluje za svojim možem.

11. Ulpianus, O ediktu, VI. knjiga.

Žalovanje za otroki ali starši ni ovira za poroko.
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(1) Tudi če je bil mož taka oseba, da zanj ni bilo primerno žalovati, se po običaju naših prednikov njegova vdova ne more
poročiti, dokler ne preteče z zakonom predpisani rok; pretor se namreč vrne k času, v katerem je treba žalovati za možem, saj
je to običaj, da bi preprečili zamenjavo krvi.

(2) Pomponij meni, da se lahko ženska, ki je rodila otroka v zakonsko določenem roku, poroči brez odlašanja, kar je po
mojem mnenju pravilno.

(3) Kot pravi Neratij, ni v navadi žalovati za sovražniki ali za osebami, obsojenimi zaradi izdaje, ali za tistimi, ki se obesijo
ali kako drugače nasilno obračunajo, ne zaradi utrujenosti od življenja, ampak zaradi slabe vesti. Če se torej kdo po smrti
takega moža poroči z njegovo vdovo, bo zaznamovan s sramoto.

(4) Prav tako je zaznamovan tisti, ki se z njo poroči, če se tega zaveda; kajti nepoznavanje zakona ni opravičljivo, je pa
opravičljivo nepoznavanje dejstva. Opravičljiv je tisti, ki se je z njo poročil po naročilu nekoga, pod čigar nadzorom je bil,
tisti, ki mu je dovolil, da se z njo poroči, pa je zaznamovan s sramoto. V obeh teh primerih je pravilo zelo primerno, saj je
tisti, ki je ubogal, vreden odpuščanja, tisti, ki mu je dovolil poroko, pa je zaznamovan z neslavnostjo.

12. Paulus, O ediktu, V. knjiga.

Kdor se v takšnih okoliščinah po očetovem ukazu poroči z žensko, tudi če jo obdrži, ko se osvobodi očetovega nadzora, ni
osramočen.

13. Ulpianus, O ediktu, VI. knjiga.

206

Kaj pa, če mu ni dovolil poroke, ampak jo je potrdil po sklenitvi, na primer, če na začetku ni vedel, da ženska spada pod
pogoje edikta, vendar je to ugotovil pozneje? Ne bo ožigosan, saj se pretor vrne k začetku poroke.

1. Če stranka sklene dve zaroki v imenu druge osebe, ne bo označena s sramoto, razen če ju je sklenila v imenu osebe obeh
spolov, ki jo ima pod nadzorom. Če stranka dopusti, da njen sin ali hči skleneta zaroko, se do določene mere šteje, da jo je
sklenila sama.

2. Ko pretor pravi: "V istem času", tega ne gre razumeti tako, da so bile zaroke sklenjene v istem času, ampak tudi, da so
obstajale v istem obdobju.

3. Če je ženska zaročena z enim moškim in poročena z drugim, je kaznovana po določilih edikta.

4. Ker je dejanje tisto, ki je zaznamovano s sramoto, bo tudi moški, ki sklene zakonsko zvezo ali zaroko z žensko, s katero se
ne more zakonito poročiti ali s katero poroka ni prava, zaznamovan s sramoto.

5. Arbiter zaradi sklicevanja na arbitražo ne doživi sramote, ker njegova razsodba ni v vseh pogledih enakovredna sodbi.

6. Kar zadeva sramoto, je velika razlika, če je sodba izrečena po sojenju v zadevi, v kateri je bilo navedeno nekaj, kar ni bilo
v skladu z namenom, saj sramota ne nastane zaradi takšnih zadev.

7. Če je izrečena strožja kazen, kot jo dovoljuje zakon, se ohrani ugled stranke. To je bilo ugotovljeno že v reskriptih in
mnenjih; kot na primer, če je sodnik stranki, ki bi morala biti kaznovana z denarno kaznijo, izgnal del premoženja, je treba
reči, da je stranka s to strožjo kaznijo sklenila kompromis za ohranitev svojega ugleda in da zato ni zloglasna. Kadar pa
sodnik v primeru nemanifestne kraje krivca kaznuje s štirikratno denarno kaznijo, je slednji dejansko prizadet z višjo kaznijo;
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(v primeru nemanifestne kraje bi ga namreč morali tožiti le za dvojni znesek), vendar s tem ne ohrani svojega ugleda, čeprav
bi, če ne bi bil prizadet z denarno kaznijo, še vedno veljalo, da je sklenil kompromis.

8. Obsodba zaradi kaznivega dejanja goljufije storilca sramoti, čeprav ne more biti predmet kazenskega pregona.

14. Paulus, O ediktu, V. knjiga.

Če je gospodar zagovarjal svojega sužnja v tožbi zaradi škodljivih dejanj, ga nato osvobodil in ga naredil za svojega dediča
ter je bila v isti tožbi izrečena sodba proti sužnju, ne postane zloglasen, ker ni bil obsojen na svoj račun, saj na začetku ni bil
stranka v postopku združitve.

(15) Ulpianus, O ediktu, VIII. knjiga.

Neslavno je označena ženska, ki je dobila v posest premoženje v imenu nerojenega otroka, ker je goljufivo trdila, da je
noseča;

16. Paulus, O ediktu, VIII. knjiga.

Ne glede na to, ali ni bila dejansko noseča ali pa je zanosila od drugega.

17. Ulpianus, O ediktu, VIII. knjiga.
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Kaznovati bi bilo treba tudi tisto, ki vara pretorja, vendar pa je neslavno zaznamovana le ženska, ki to počne, medtem ko je
sama sebi ljubica.

18. Gaj, O provincialnem ediktu, III. knjiga.

Za žensko, ki je sama zavedena zaradi lažnega vtisa, ni mogoče trditi, da je bila v posest prevarantsko spravljena.

19. Ulpianus, O ediktu, VIII. knjiga.

Neslavna postane le tista ženska, za katero je bilo sodno odločeno, da je "premoženje dobila v posest z goljufijo". To pravilo
velja tudi za očeta, ki je dovolil, da je bila njegova hči, medtem ko je bila pod njegovim nadzorom, z goljufijo postavljena v
posest v imenu svojega nerojenega otroka.

20. Papinianus, Mnenja, Knjiga I.

Stranka, na katero so bile naslovljene naslednje besede iz stavka guvernerja province, in sicer: "Zdi se, da ste bili pobudnik
obtožbe s premetenim načrtom"; velja, da jo prej pokrije sramota, kot pa označi s sramoto, saj tisti, ki koga nagovarja, ne
opravlja nalog mandatorja.

21. Paulus, Mnenja, II. knjiga.

Lucij Titius je vložil obtožnico proti Gaju Seiju, v kateri je navedel, da ga je ta poškodoval, in v navzočnosti pretorijanskega
prefekta prebral pisne dokaze o tem. Prefekt je, ne da bi upošteval pričanje, razsodil: "Lucij Titius ni utrpel nobene poškodbe
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od Gaja Seija". Sprašujem, ali je treba priče, katerih pričanje je bilo zavrnjeno, obravnavati kot neslavne, ker so lažno
pričale? Paulus je odgovoril, da se ni pokazalo nič, kar bi upravičevalo, da bi stranke, v zvezi s katerimi je bila opravljena
preiskava, veljale za neslavne, saj ni primerno, da bi bila v primeru, ko je sodba, bodisi pravična bodisi krivična, izdana v
korist ene stranke, druga stranka zaradi nje oškodovana.

22. Marcellus, Javne zadeve, knjiga II.

Udarci s palico sami po sebi ne povzročijo sramote, temveč jo povzroči razlog, zaradi katerega si je oseba zaslužila kazen, če
je bil takšne narave, da je obsojenec postal neslavno obsojen. Isto pravilo velja tudi za druge vrste kazni.

23. Ulpianus, O ediktu, VIII. knjiga.

Za starši in otroki obeh spolov, pa tudi za drugimi sorodniki in sorodniki je treba žalovati v skladu z zapovedmi naklonjenosti
in duševnega trpljenja v obsegu, ki ga oseba želi; kdor pa ne žaluje za njimi, ni zaznamovan s sramoto.

(24) Isto, O ediktu, VI. knjiga.

Cesar Severus je v nekem zapisu izjavil, da ženska, ki je bila v suženjstvu prisiljena v prostitucijo za denar, ni bila
osramočena.

25. Papinianus, Vprašanja, II. knjiga.
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Ugotovljeno je bilo, da mora sin, čeprav je bil razdedinjen, žalovati za spominom svojega očeta, enako pravilo pa velja tudi
za mater, katere zapuščina ne preide na sina.

(1) Če je kdo ubit v bitki, je treba za njim žalovati, čeprav njegovega telesa ne najdemo.

Naslov 3. O zastopnikih in branilcih

1. Ulpianus, O ediktu, IX. knjiga.

Zastopnik je tisti, ki opravlja posle drugega po navodilih svojega naročitelja.

1. Zastopnik je lahko imenovan za opravljanje posla na splošno ali za eno stvar posebej; lahko je imenovan tudi v
navzočnosti svojega naročitelja, s poslancem ali s pismom, čeprav nekatere avtoritete (kot navaja Pomponij v štiriindvajseti
knjigi) menijo, da vsakdo, ki prevzame vodenje ene same zadeve, ni zastopnik, tako kot se za zastopnika pravilno ne imenuje
človek, ki se zaveže, da bo nosil predmet, pismo ali sporočilo; vendar je boljše mnenje, da je stranka zastopnik, ki je
imenovana za opravljanje samo enega posla.

2. Zaposlovanje zastopnikov je nujno potrebno, da lahko tisti, ki nočejo ali ne morejo sami poskrbeti za svoje zadeve, tožijo
ali so toženi s pomočjo drugih.
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3. Pooblaščenec je lahko imenovan tudi, če je odsoten;

2. Paulus, O ediktu, VIII. knjiga.

Pod pogojem, da je imenovana oseba znana in da se strinja s svojim imenovanjem.

(1) Nespametna oseba se ne sme šteti za odsotno, ker ima pomanjkljiv razum in ne more potrditi svojega imenovanja.

3. Ulpianus, O ediktu, IX. knjiga.

Zastopnik je lahko imenovan tudi v zadevi, ki se še ni začela, ali za prihodnji čas, ali pod določenim pogojem, pa tudi do
določenega dne.

4. Paulus, O ediktu, VIII. knjiga. In za nedoločen čas.
5. Ulpianus, O ediktu, VII. knjiga.

Šteje se, da je prisoten ...., ki je v tem času na svojem vrtu; ....

(6) Paulus, O ediktu, VI. knjiga.
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In tudi tisti, ki je na Forumu, v mestu, kjer so stavbe neprekinjene.

7. Ulpianus, O ediktu, VII. knjiga.

Tako se šteje, da je njegov zastopnik navzoč.

8. Isto, O ediktu, VIII. knjiga.

Družinski sin lahko imenuje zastopnika za vložitev tožbe, če bi jo lahko vložil sam, in to ne le, če ima lastno premoženje,
temveč lahko to stori vsak družinski sin; na primer, če je utrpel škodo, lahko imenuje zastopnika za vložitev tožbe zaradi
škode, če njegov oče ni prisoten in če noben očetov zastopnik ne želi obravnavati zadeve, in če zastopnika imenuje družinski
sin sam, bo njegovo dejanje veljavno. Julijan to pelje še dlje, saj pravi, da kadar ima sin družine sina, ki je pod nadzorom iste
osebe kot on, in mu je prek sina povzročena škoda, njegov ded pa ni navzoč, lahko oče imenuje zastopnika za tožbo zaradi
škode, ki jo je utrpel vnuk odsotne stranke. Tudi sin v družini lahko imenuje zastopnika za vodenje obrambe pred sodiščem.
Hči družine lahko prav tako imenuje pooblaščenca za vložitev tožbe zaradi telesne poškodbe. Valerij Severus je navedel, da
je v primeru, ko se hči pridruži očetu pri imenovanju zastopnika, to odveč, saj zadostuje, da oče imenuje zastopnika s
soglasjem svoje hčere. Vendar menim, da lahko hči imenuje zastopnika, če je oče odsoten ali če je sumljivega značaja (v
obeh primerih ima hči pravico tožiti za svojo doto). Tudi sin družine je lahko imenovan za zastopnika za vložitev ali obrambo
tožbe.

1. Ni običajno, da se zastopnik imenuje, če tega ne želi. Izraz "nepripravljen" moramo razumeti tako, da ne pomeni le, kadar
stranka odkloni, ampak tudi, kadar ni dokazano, da je dala soglasje.
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2. Vojaki veterani so lahko imenovani za pooblaščence, vojaki v aktivni službi pa ne morejo biti imenovani, tudi če se
nasprotna stranka strinja; razen če je bilo v času priključitve zadeve to spregledano zaradi kakšne nesreče, razen v primeru,
ko je bil vojak imenovan v zadevi, v kateri je bil sam zainteresiran; ali če nastopa kot predstavnik svoje družbe pri obtožbi ali
obrambi, v katerem primeru je njegovo imenovanje za pooblaščenca dovoljeno.

3. Pretor pravi: "Če je bil zastopnik imenovan za zagovornika in se je njegov naročnik z njegovim soglasjem strinjal s
plačilom sodbe, ga bom prisilil, da vodi sojenje." Vendar ga v določenih okoliščinah k temu ne bi smel prisiliti; kot na
primer, če med zastopnikom in naročnikom nastane smrtno sovraštvo; takrat Julijan pravi, da proti zastopniku ne bi smela
biti dovoljena tožba. Isto pravilo velja, kadar je bila zastopniku podeljena visoka funkcija ali kadar je odsoten zaradi državnih
zadev;

9. Gaj, O provincialnem ediktu, III. knjiga.

Ali če se sklicuje na slabo zdravje ali potrebno potovanje.

10. Ulpianus, O ediktu, VIII. knjiga.

Ali če se ukvarja s premoženjem, ki je prešlo nanj, ali če obstaja kakšen drug utemeljen razlog. To je še toliko večji razlog,
da zastopnik ni prisiljen prevzeti vodenja zadeve, če je prisoten njegov pooblaščenec.

11. Paulus, O ediktu, VIII. knjiga.

Če pa je mogoče naročnika prisiliti, da to stori.
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12. Gaj, O provincialnem ediktu, III. knjiga.

Menijo, da je včasih tudi v teh okoliščinah mogoče zastopnika prisiliti, da prevzame zadevo; kot na primer, kadar
pooblaščenec ni navzoč in tožnik trdi, da bo z nadaljnjim odlašanjem zadevno premoženje izgubljeno.

13. Ulpianus, O ediktu, VIII. knjiga.

Vseh teh stvari ne bi smeli brez razlikovanja priznati ali zavrniti, ampak bi jih moral rešiti pretor, potem ko je ugotovil
dejstva.

14. Paulus, O ediktu, VIII. knjiga.

Če po imenovanju zastopnika med njim in njegovim naročiteljem nastane smrtno sovraštvo, ga ni mogoče prisiliti, da
prevzame zadevo, niti ni kršena sklenjena pogodba o obrambi zadeve, saj so pogoji drugačni.

(15) Ulpianus, O ediktu, VIII. knjiga.

Če naročitelj umre, preden se začne postopek, in po tem, ko je sklenil dogovor, da bo sodbo plačal zastopnik, je mogoče
slednjega prisiliti, da prevzame zadevo, vendar pod pogojem, da je naročitelj sklenil dogovor z vednostjo zastopnika, saj bi
bilo sicer v nasprotju s pravnimi pravili, če bi bil zastopnik zavezan za dejanje, za katerega ni vedel; vendar je tožbo mogoče
vložiti pod pogoji dogovora, ker se tožbe ni branil.
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(1) Če je pooblaščenec imenovan za vodenje postopka za delitev premoženja, se šteje, da je imenovan tudi za obrambo, in je
treba predložiti dvojno jamstvo.

16. Paulus, O ediktu, VIII. knjiga.

Preden je zadeva združena, ima pooblastitelj vsa pooblastila, da zamenja zastopnika ali sam prevzame zadevo.

17. Ulpianus, O ediktu, IX. knjiga.

Če je tožena stranka po združitvi spora imenovala zastopnika, ga lahko zamenja ali prenese vodenje zadeve nase, dokler
zastopnik še živi ali prebiva v mestu; vendar je treba za to najprej dokazati razlog.

1. To je dovoljeno ne le stranki, ki je imenovala zastopnika, temveč tudi njenemu dediču in drugim naslednikom.

2. Pri opravljanju preiskave za ugotavljanje vzroka je treba upoštevati ne le zgoraj navedene zadeve, zaradi katerih agent ni
dolžan prevzeti zadeve, temveč tudi njegovo starost;

18. Modestin, Pandekti, knjiga X.

ali katerikoli privilegij verske narave.
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19. Ulpianus, O ediktu, IX. knjiga.

Če je agent sumljiva oseba, če je v zaporu, če je v oblasti sovražnika ali roparjev:

20. Paulus, O ediktu, VIII. knjiga.

Ali če ga ovira kazenski ali civilni postopek, slabo zdravje ali pomembne lastne zadeve;

21. Gaj, O provincialnem ediktu, III. knjiga.

Ali če je bil izgnan, skrit ali je postal sovražnik glavnega zavezanca;

22. Paulus, O ediktu, VIII. knjiga.

Ali če je s svojim nasprotnikom povezan s poroko ali postane njegov dedič;

23. Ulpianus, O ediktu, IX. knjiga.

Ali če ga ovira dolga pot ali kaj podobnega;
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24. Paulus, O ediktu, VIII. knjiga.

V takšnih okoliščinah je treba zastopnika zamenjati tudi na njegovo zahtevo.

25. Ulpianus, O ediktu, IX. knjiga.

Vse to je treba upoštevati, ne le na strani tožene stranke, temveč tudi pri tožniku. Če nasprotna stranka ali zastopnik sam trdi,
da naročitelj laže, mora to razrešiti pretor; kajti ne smemo ga tolerirati kot zastopnika, ki sam trdi, da ima pravico biti
zastopnik, saj postane sumljiv zaradi dejstva, da vsiljuje svojo službo naročitelju, ki tega noče; razen če se je morda lotil
zastopanja bolj zato, da bi se opravičil, kot da bi ga zgolj izvajal, in če to trdi, ga je treba zaslišati: "da je pripravljen odstopiti
od posredovanja, če je to mogoče storiti brez škode za njegov ugled". Poleg tega ga je treba zaslišati, če poskuša očistiti svoj
značaj. Če jasno navede, da je bil imenovan za zastopnika v zadevi, v kateri je bil sam zainteresiran, in to dokaže, mu ne bi
smela biti odvzeta pravica, da začne postopek v svojem imenu. Tudi če želi zastopnik uporabiti kakšen pridržek, mu ne bo
lahko odvzeti pravice do tožbe;

26. Paulus, O ediktu, VIII. knjiga. Razen če mu je naročnik pripravljen plačati.
27. Ulpianus, O ediktu, IX. knjiga.

Pri sojenju je treba paziti, da se zastopniku ne odvzame vodenje zadeve, razen če mu je stranka pripravljena odvzeti celotno
zadevo; če namreč želi odvzeti le del, preostalo pa pustiti, lahko zastopnik upravičeno zavrne tak dogovor. To se zgodi, kadar
zastopnik ravna po navodilu pooblastitelja, kadar pa navodilo ni dano in na sodišču ni ničesar predlagano ter niste odobrili
dejanj, opravljenih brez vaše privolitve, vam ne škodijo; zato prenos zadeve nase ni potreben, da vas ne bi utegnila utesniti
dejanja druge stranke. Vlogo za spremembo zastopnika je treba vložiti pri pretorju.
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(1) Kadar tožnik prenese zadevo, menimo, da je določilo tožene stranke, da bo izpolnila sodbo, veljavno; to mnenje sta
prevzela Neratij in Julijan, mi pa še vedno uporabljamo to pravilo, če je naročnik sprejel varščino. Če pa jo je sprejel
zastopnik in je vodenje zadeve preneseno na naročnika, je boljše mnenje, da je veljavna in da se pravica do tožbe na podlagi
določila prenese z zastopnika na naročnika. Kadar pa je bila prenesena z naročitelja ali z zastopnika na drugega zastopnika,
Marcellus ne dvomi, da je klavzula veljavna; to je boljše mnenje, in čeprav je pravica do tožbe na podlagi klavzule morda
pripadla zastopniku, bi morala biti tožba na podlagi klavzule odobrena naročitelju, saj je neposredna pravica do tožbe
ugasnila.

28. Isto, Razprave, prva knjiga.

Če je moj zastopnik sprejel jamstvo za izpolnitev sodne odločbe, sem upravičen do pravičnega ukrepa na podlagi določila,
tako kot do ukrepa za izvršitev sodne odločbe, ki mi je bila dana. Če je moj zastopnik na podlagi te klavzule vložil tožbo brez
mojega soglasja, mi je kljub temu dana pravica do tožbe na klavzulo; iz tega sledi, da je mojemu zastopniku lahko
prepovedana izjema za vložitev tožbe na klavzulo na enak način, kot mu je prepovedana, kadar vloži tožbo na sodbo, kadar ni
bil imenovan v zadevi, v kateri je sam zainteresiran, ali pooblaščen kot zastopnik prav za ta namen. Po drugi strani pa, če je
moj zastopnik dal jamstvo za izpolnitev sodne odločbe, zoper mene ne bo dovoljena tožba na podlagi določila. Če stranka, ki
je pooblaščena za mojo obrambo, da varščino, se tožba na podlagi določbe zoper mene ne odobri, ker zoper mene ni mogoče
vložiti tožbe na podlagi sodne odločbe.

29. Isto, O ediktu, IX. knjiga.

Če tožnik raje vloži tožbo zoper pooblastitelja kot zoper osebo, ki je imenovana za zastopnika v njegovem imenu, je treba
reči, da to lahko stori.

30. Paulus, Sentence, I. knjiga.
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Zastopnik tožnika, ki ni bil imenovan v svojem imenu, lahko zahteva, da se stroški, ki jih je imel med sojenjem, plačajo iz
sodbe, če glavni toženec ni plačilno sposoben.

(31) Ulpianus, O ediktu, IX. knjiga.

Če nekdo, ki je izgubil zadevo, v kateri je nastopal kot zastopnik, postane dedič glavnega zavezanca, ne more zakonito
zanikati svoje odgovornosti na podlagi sodne odločbe; to se zgodi, če je dedič celotnega premoženja. Če pa postane dedič le
deleža zapuščine in plača celoten znesek, če mu je bilo naročeno, naj ga plača v celoti, bi bil upravičen do mandatne tožbe
zoper svojega sodediča; če pa mu to ni bilo naročeno, mu je priznana pravica do tožbe iz opravljenega posla. To pravilo velja
tudi, če pooblaščenec plača in ne bi smel postati dedič.

1. V primeru, ko je zainteresiranih več strank, ni prepovedano imenovati več zastopnikov.

2. Julianus pravi, da če stranka imenuje dva zastopnika v različnih obdobjih, se šteje, da je z imenovanjem drugega
zastopnika preklicala imenovanje prvega zastopnika.

32. Paulus, O ediktu, VIII. knjiga.

Če je bilo hkrati imenovanih več pooblaščencev za isti namen, ima prednost tisti, ki deluje prvi, tako da tisti, ki pride za njim,
ne more delovati kot pooblaščenec v zadevi, ki jo je sprožil prvi pooblaščenec.

33. Ulpianus, O ediktu, IX. knjiga.
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Rečeno je, da imata lahko tako suženj kot družinski sin zastopnika, in kolikor to velja za družinskega sina, je to pravilno;
glede sužnja pa temu oporekamo. Priznavamo pa, da lahko stranka opravlja posle v zvezi s peculium sužnja in v tem primeru
deluje kot njegov zastopnik; tega mnenja je tudi Labeo, vendar mu je prepovedano vložiti tožbo.

1. Ni dvoma, da ima lahko pooblaščenca, ki lahko vloži tožbo za ugotovitev njegovega položaja, ne le za upravljanje
njegovega premoženja, temveč tudi za vodenje tožb v njegovo korist ali zoper njega, ne glede na to, ali gre za njegovo
lastništvo kot sužnja ali njegov status kot svobodnega človeka. Po drugi strani pa je jasno, da se mu lahko določi zastopnik.

2. V javno korist je, da odsotne osebe nekdo zagovarja, zagovor pa se odobri tudi v primerih, ko gre za smrtno kazen. Zato je
vedno, kadar je mogoče obsoditi stranko, ki je odsotna, pravično, da se zasliši nekdo, ki bo zatrjeval njeno nedolžnost in
govoril v njeno korist; in to je v navadi, kot je razvidno iz reskripta našega cesarja.

3. Pretor pravi: "Kadar kdo zahteva, da se mu prizna pravica, da v imenu drugega vloži tožbo, ga mora braniti v skladu s
sodbo dobrega državljana in osebi, proti kateri v imenu drugega vloži tožbo, zagotoviti, da bo zainteresirana stranka potrdila
njegova dejanja."

4. Pretor je menil, da je edino pravično, da tisti, ki deluje kot zastopnik v imenu drugega, prevzame tudi obrambo te stranke.

5. Kadar kdo nastopa kot zastopnik v zadevi, v kateri je zainteresiran, še vedno velja pravilo, da mora zagovarjati svojega
pooblaščenca, razen če ga je bil ta prisiljen imenovati.

34. Gaj, O provincialnem ediktu, III. knjiga.
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Če kdo vloži tožbo kot zastopnik v svojem imenu, na primer kot kupec nepremičnine, ali mora po drugi strani braniti
prodajalca? Ugotovljeno je bilo, da če je bil posel sklenjen v dobri veri in ne z namenom ogoljufati tiste, ki bi morda želeli
vložiti tožbo zoper prodajalca, ga ni dolžan braniti.

35. Ulpianus, O ediktu, IX. knjiga.

Vendar pa bodo morali svoje naročitelje braniti naslednji zastopniki, ki lahko vložijo tožbo brez pooblastila, tj. otroci, če so
pod nadzorom drugih, starši, bratje, osebe, povezane v sorodstvenem razmerju, in svobodnjaki.

1. Patron lahko prek zastopnika obtoži svojega podaniča, da je nehvaležen, podanič pa lahko odgovori prek zastopnika.

2. Ne le, če tožbo zahteva zastopnik, temveč tudi, če zahteva predhodno preiskavo ali interdikt ali če želi z določbo zagotoviti
plačilo zapuščine ali preprečiti grozečo škodo; v odsotnosti bo moral zagovarjati svojega pooblaščenca na pristojnem sodišču
v isti pokrajini. Vendar pa bi bilo težko, če bi moral zapustiti Rim in oditi v provinco ali obratno, ali pa oditi iz ene province
v drugo, da bi ga zagovarjal.

3. Izraz "braniti" pomeni storiti vse, kar bi pri vodenju zadeve storil naročitelj, in zagotoviti ustrezno zavarovanje; zastopniku
se ne sme naložiti težji pogoj kot njegovemu naročitelju, razen pri zagotavljanju zavarovanja. Z izjemo varščine velja, da
zastopnik prevzame obrambo, ko prevzame vodenje zadeve. Zaradi tega je Julijan postavil vprašanje, ali ga je mogoče k temu
prisiliti ali pa je dovolj, če ni ponujena obramba, da se tožba vloži na podlagi določila; Julijan v tretji knjigi Digest pravi, da
ga je treba prisiliti, da prevzame vodenje zadeve, razen če izkaže ustrezen razlog za odklonitev ali če bi ga bilo treba iz
utemeljenega razloga odstaviti. Prav tako se brani zastopnik, ki dovoli, kar bi dovolil njegov naročnik.

4. Pooblaščenec mora voditi obrambo tudi, če dopusti nasprotni stranki, da prevzame posest, če ta zahteva varščino za
preprečitev grozeče škode ali za plačilo zapuščine,
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36. Paulus, O ediktu, VIII. knjiga.

Ali če je bila objavljena napoved nove strukture. Če dovoli odstranitev sužnja v primeru noxal, ga mora braniti, vendar pod
pogojem, da v vseh teh primerih zagotovi, da bo njegov naročnik potrdil njegova dejanja.

37. Ulpianus, O ediktu, IX. knjiga.

Zastopnik mora svojega pooblaščenca braniti v vseh vrstah tožb, tudi v tistih, ki se ne odobrijo zoper dediča.

1. Če je nasprotnik vložil več tožb in je bilo več zagovornikov, ki so bili pripravljeni prevzeti obrambo teh tožb, se je
zastavilo vprašanje, ali je treba stranko, ki je odsotna, zagovarjati? Julijan pravi, da se zdi, da je ustrezno branjen, Pomponij
pa trdi, da je to zdaj praksa.

38. Isto, O ediktu, knjiga XL.

Vendar pa ne smemo iti tako daleč, da bi rekli, da se zaslišita, če je vložena tožba za deset tisoč aurei in se pojavita dva
zagovornika, ki sta pripravljena zagovarjati vsak po pet tisoč aurei.

(39) Isto, O ediktu, IX. knjiga.
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Pooblaščenec mora zagovarjati svojega komitenta ne le v tožbah, prepovedih in določbah, temveč tudi v zvezi z zaslišanji,
tako da lahko, če je zaslišan na sodišču, odgovarja v vseh primerih, v katerih bi to lahko storil njegov komitent. Če ga torej
vprašajo, ali je dedič odsoten, mora odgovoriti; in ne glede na to, ali bo odgovoril ali molčal, bo odgovarjal.

1. Kdor vloži kakršno koli tožbo v imenu drugega, mora zagotoviti, da bo njegov pooblaščenec v zadevi potrdil vse, kar je
bilo storjeno. Včasih pa mora zastopnik, čeprav vloži tožbo v svojem imenu, vseeno dati jamstvo, da bodo njegova dejanja
ratificirana, kot navaja Pomponij v štiriindvajseti knjigi; na primer, če je druga stranka dala zastopniku prisego in je ta
prisegel, da nekaj dolguje naročitelju; v tem primeru zastopnik zaradi prisege deluje v svojem imenu, saj te tožbe naročitelj
ne bi mogel vložiti; kljub temu mora zastopnik dati jamstvo, da bo to ratificirano. Kadar pa je bil z zastopnikom sklenjen
dogovor o nečem in ta na tej podlagi vloži tožbo, ni dvoma, da obstaja utemeljen razlog, da se zahteva varščina za
ratifikacijo; in to je Pomponij navedel kot dejstvo.

2. Julijan postavlja vprašanje, ali mora zastopnik jamčiti, da bo njegova dejanja potrdil samo njegov naročitelj ali da bodo to
storili tudi drugi upniki, in pravi, da je treba jamstvo dati samo v zvezi z naročiteljem, saj v besedah "stranka, ki je
zainteresirana za zadevo" niso vključeni upniki, saj se tovrstno jamstvo ne zahteva od naročitelja samega.

3. Kadar oče vloži tožbo za doto svoje hčere, mora zagotoviti, da bo hči potrdila njegovo dejanje, in jo mora tudi braniti; kot
je navedel Marcellus.

4. Če oče v imenu svojega sina vloži odškodninsko tožbo zaradi škode, saj gre lahko za dve tožbi, od katerih eno vloži oče,
drugo pa sin, obveznost za ratifikacijo ni potrebna.

5. Kadar zastopnik izpodbija položaj kogar koli, bodisi da ta proti njemu sproži postopek kot sužnju, da bi dosegel njegovo
svobodo, bodisi da zastopnik sproži postopek, da bi v suženjstvo spravil osebo, ki trdi, da je svobodna, mora zagotoviti, da bo
njegov naročnik potrdil njegovo dejanje; to je določeno v ediktu, tako da se v obeh primerih šteje za tožnika.
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6. Obstaja primer, ko mora stranka dati varščino tako za ratifikacijo kot tudi za izpolnitev sodne odločbe v isti zadevi; kot na
primer, ko se vloži zahtevek za popolno vrnitev v prejšnje stanje, če naj bi bila mladoletna oseba prevarana pri prodaji,
zastopnik pa se pojavi za drugo stranko. V tem primeru mora zastopnik zagotoviti, da bo njegov pooblaščenec potrdil
njegovo dejanje, saj bi v nasprotnem primeru pooblaščenec po vrnitvi morda želel vložiti nekatere zahteve. Prav tako mora
dati zagotovilo, da bo izpolnil sodbo, tako da se lahko stori, če je treba mladoletniku dati kaj na račun te restitucije. Te stvari
je Pomponij navedel v petindvajseti knjigi o ediktu.

{7) Prav tako pravi, da mora varuh, če je obtožen zaradi suma, zagotoviti varščino za ratifikacijo, ker se boji, da bi se
naročnik vrnil in poskušal razveljaviti, kar je bilo storjeno. Ni lahko, če koga, ki je osumljen, obtoži zastopnik, saj gre za
ugled; razen če je jasno, da je zastopnika posebej določil varuh; ali če je ta odsoten, bo pretor zadevo obravnaval, kot da se ne
bi branil.

40. Isto, O ediktu, IX. knjiga.

Pomponij pravi, da zastopnik ne more povzročiti vseh vrst dejanj. Zato pravi, da ni mogoče zahtevati interdikta za odvzem
otrok, ki naj bi bili pod nadzorom osebe, ki je odsotna, razen če se, kot meni Julijan, pokaže ustrezen razlog; to je, če mu je
bilo izrecno naročeno, naj to stori; in če očeta ovira slabo zdravje ali kakšen drug utemeljen razlog.

1. Kadar zastopnik zahteva zavarovanje za preprečitev grozeče škode ali za plačilo zapuščine, mora sam dati jamstvo za
potrditev.

2. Tudi tisti, ki nastopa kot zagovornik in zoper katerega je vložena prava tožba, mora poleg običajnega jamstva za izpolnitev
sodbe izpolniti tudi zavezo za ratifikacijo; kajti če se stranka, katere zagovornik nastopa, javi in zahteva zemljišče po tem, ko
je bilo s sodbo razglašeno za moje, ali se ne zdi, da ga ni ratificiral? Če bi bil generalni zastopnik ali če bi stranka sama
vodila svojo zadevo in bi bila poražena, nato pa bi vložila tožbo proti meni, da bi dobila nazaj lastnino; ali bi ji to preprečil
ugovor na podlagi pravnomočnosti sodbe? " To je Julijan navedel v dvajseti knjigi Digest, kajti ko je bilo odločeno, da je
lastnina moja, je bilo hkrati odločeno, da ni njegova.
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3. Od zastopnika se zahteva tudi jamstvo za ratifikacijo, preden se izdaja pridruži, saj ga po tem ni mogoče prisiliti, da bi ga
predložil.

4. V zvezi z osebami, od katerih ne zahtevamo pooblastila, je treba ugotoviti, da je treba njihove vloge zavrniti, če je očitno,
da vlagajo tožbo proti volji tistih, za katere nastopajo. Zato od njih ne zahtevamo, da dokažejo, da imajo soglasje ali
pooblastilo, temveč le, da ne delujejo proti volji svojega pooblastitelja, čeprav lahko ponudijo obveznico za ratifikacijo.

41. Paulus, O ediktu, IX. knjiga.

Ženske lahko vložijo tožbo za svoje starše, če je za to utemeljen razlog; na primer, če so njihovi starši onemogli zaradi
bolezni ali starosti in nimajo nikogar, ki bi jih zastopal.

42. Isto, O ediktu, VIII. knjiga.

Čeprav zastopnika ni mogoče imenovati v popularni tožbi, pa je zelo pravilno navedeno, da lahko stranka, ki vloži tožbo v
zvezi z javno cesto in bi ji preprečitev tega dejanja povzročila zasebno škodo, imenuje zastopnika, kot bi ga lahko v zasebni
tožbi. Z veliko večjim razlogom je mogoče imenovati zastopnika za vložitev tožbe zaradi kršitve grobnice s strani
zainteresirane stranke.

(1) Pooblaščenca je mogoče imenovati na podlagi Lex Cornelia v odškodninski tožbi, saj je tožba kljub temu, da je
namenjena javni blaginji, zasebne narave.
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(2) Obveznost, ki običajno obstaja med naročiteljem in zastopnikom, je podlaga za mandatno tožbo; včasih pa obveznost, ki
temelji na mandatu, ni sklenjena; to se zgodi, kadar imenujemo zastopnika v svojem imenu in obljubimo, da bo v danih
okoliščinah izpolnil sodbo; če kaj plačamo na podlagi obljube, ne moremo vložiti tožbe na podlagi mandata, temveč na
podlagi prodaje, če smo prodali nepremičnino; ali na podlagi nekega prejšnjega mandata, kot se zgodi, kadar porok imenuje
glavnega dolžnika za svojega zastopnika.

(3) Tisti, ki mu je bilo premoženje vrnjeno na podlagi trebellijanskega odloka senata, lahko zakonito imenuje dediča za
svojega zastopnika.

(4) Prav tako lahko upnik v srbski tožbi zakonito imenuje lastnika zastavljenega premoženja za svojega zastopnika.

(5) Poleg tega, če se stranka z enim od več skupnih upnikov dogovori o že obstoječem dolgu in za vložitev tožbe na podlagi
dogovora pooblasti drugega od njih, ji te pravice ni mogoče odreči. In če sta dva solidarna dolžnika, lahko eden od njiju
imenuje drugega, da ga brani.

(6) Če je več dedičev in je vložena tožba za delitev zapuščine ali za delitev skupnega premoženja, ni dovoljeno, da istega
zastopnika imenuje več naročnikov, saj zadeve ni mogoče rešiti brez sodnih odločb in obsodb. Zagotovo pa bo to dovoljeno,
kadar je več dedičev enega sodediča.

(7) Če dolžnik ostane skrit po tem, ko se je začel postopek, ga njegovi poroki ne morejo zakonito braniti, razen če ga eden od
njih brani za celoten znesek ali če vsi ali več izmed njih določijo enega izmed njih, ki mu zaupajo vodenje zadeve.

43. Isto, O ediktu, IX. knjiga.
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Nemi in gluhi osebi ni prepovedano imenovati zastopnika na kakršen koli način, na katerega lahko to stori; osebe s takšnim
opisom se lahko imenujejo tudi same; vendar ne za vložitev tožbe, temveč za opravljanje poslov.

1. Ko se vprašamo, ali ima lahko določen posameznik zastopnika, je treba razmisliti, ali mu je prepovedano, da ga imenuje,
saj je ta odlok prepovedan.

2. V ljudskih tožbah, kjer stranka nastopa kot eden od ljudi, je ni mogoče prisiliti, da bi vodila obrambo kot zastopnik.

3. Če kdo zaprosi za imenovanje skrbnika za stranko, ki je navzoča, mora slednja privoliti, razen če je polnoletna; če je
odsotna, je treba od zastopnika zahtevati, da predloži varščino za ratifikacijo.

4. Sankcija, ki doleti zastopnika, ki ne brani svojega pooblaščenca, je, da se mu odvzame pravica do tožbe.

5. Če zastopnik vloži tožbo in je prisoten suženj naročitelja, ki je odsoten, Atilicin pravi, da je treba jamstvo dati sužnju in ne
zastopniku.

6. Če stranka ni prisiljena zagovarjati odsotnega, jo je kljub temu mogoče prisiliti, da nadaljuje postopek, če je dala varščino
za izpolnitev sodbe, ker je prevzela obrambo; če je ne bo, bo tisti, ki je varščino sprejel, prevaran, saj morajo tisti, ki niso
prisiljeni zagovarjati zadeve, to storiti po tem, ko je bila dana varščina. Labeo meni, da je treba popustiti, če se izkaže
ustrezen razlog, in če zaradi poteka časa tožniku nastane škoda, je treba drugo stranko prisiliti, da vodi zadevo; če pa se je
medtem uničilo kakšno razmerje na podlagi zakonske zveze ali je med strankama nastalo sovraštvo ali je bilo premoženje
odsotne osebe prilaščeno;

(44) Ulpianus, Disputations, Book VII.
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Ali če se odpravlja na dolgo potovanje ali če je treba navesti kakršen koli drug utemeljen razlog;

45. Paulus, O ediktu, IX. knjiga.

Ne bi ga smeli prisiliti. Sabinus pa meni, da ni ena od nalog pretorja, da prisili eno stranko, da brani drugo, ampak da je tožbo
mogoče vložiti na podlagi določila, ker tožba ni bila branjena; in če ima zastopnik utemeljen razlog, da noče ukrepati v
zadevi, njegovi poroki ne bodo odgovorni, ker arbiter ne bi bil dober človek, če bi stranko, ki ima utemeljen izgovor, prisilil,
da se loti obrambe. Če ni dal varščine, vendar se je zanašalo na njegovo obljubo, je treba upoštevati enako pravilo.

1. Stranke, ki delujejo v imenu javnosti in hkrati zagovarjajo zadeve, v katerih so osebno zainteresirane, lahko imenujejo
pooblaščenca, če navedejo ustrezen razlog; vsakdo, ki pozneje vloži tožbo, pa bo izključen na podlagi izjeme.

2. Če je bil zastopnik obveščen o novi strukturi in se je poslužil prepovedi, ki določa: "Julianus meni, da je v vlogi branilca in
da ga ni mogoče prisiliti, da zagotovi jamstvo, da bo njegov naročnik potrdil njegova dejanja; če pa zagotovi jamstvo, (pravi
Julianus), "ne razumem, v kakšnih okoliščinah je mogoče vložiti tožbo na podlagi te določbe".

46. Gaj, O provincialnem ediktu, III. knjiga.

Če je stranka prevzela vodenje zadeve v svojem imenu in želi imenovati zastopnika, ki ga lahko tožnik sprejme namesto nje,
jo je treba zaslišati, če v običajni obliki jamči, da bo sodba izpolnjena.

(1) Tisti, ki zagovarja drugega, v čigar imenu ni vložil tožbe, ima pravico do obrambe v zvezi z eno določeno točko.
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(2) Tisti, ki zagovarja drugega, je prisiljen dati varščino, saj se razume, da nihče ne more delovati kot ustrezen zagovornik v
postopku z drugo stranko, ne da bi dal varščino.

(3) Vprašanje je tudi, ali je mogoče zagovornika prisiliti, da prevzame vodenje postopka za vrnitev v prejšnje stanje, če se
strinja, da bo vodil zadevo, in če tožnik doseže popolno vrnitev v prejšnje stanje? Boljše mnenje je, da ga je k temu mogoče
prisiliti.

(4) Od zastopnika se zahteva, da v zadevah, povezanih s sodnimi postopki, v dobri veri izdaja račune, tako kot se od njega
zahteva pri drugih poslovnih poslih. Zato mora, kadar koli kaj pridobi v pravdi, ne glede na to, ali to stori neposredno na
račun zahtevka ali posredno z njegovo pomočjo, to izročiti v mandatni tožbi; če torej po pomoti ali zaradi napačne sodnikove
odločitve pridobi nekaj, kar mu ni pripadalo, mora vseeno izročiti tudi to.

(5) Po drugi strani pa lahko zastopnik vse, kar plača na podlagi sodbe, izterja z nasprotno mandatno tožbo. Ne more pa
izterjati kazni, ki jo je plačal zaradi svojega nezakonitega dejanja.

(6) Pravičnost zahteva, da se povrnejo vsi stroški postopka, ki jih je v dobri veri imel tožnikov zastopnik ali zastopnik tožene
stranke.

(7) Če je bilo poslovanje zaupano dvema strankama po navodilih druge osebe in je ena od njiju dolžnica osebe, ki ju je
imenovala, ali lahko druga stranka zakonito vloži tožbo zoper njo? Nedvomno lahko, saj se nič manj ne razume kot
zastopnik, ker je tudi stranka, proti kateri vlaga tožbo, zastopnik.

47. Julianus, O Urseiusu Feroxu.
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Če nekdo pusti dva pooblaščenca, da skrbita za vse njegove posle, in če izrecno ne navede, da mora eden od njiju vložiti
tožbo proti drugemu za denar, ni mogoče trditi, da je bilo takšno pooblastilo dano kateremu koli od njiju.

48. Gaj, O provincialnem ediktu, III. knjiga.

Če je bilo torej dano tako izrecno pooblastilo, če eden od njiju, ki ga toži drugi, ugovarja tožbi: "da mi ni bilo dano navodilo,
naj vložim tožbo zoper dolžnike", lahko tožnik odgovori: "ali mi je bilo dano, da vložim tožbo zoper vas".

(49) Paulus, O ediktu, knjiga LIV.

Zastopnik ne more poslabšati položaja naročitelja brez njegove vednosti.

50. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXII.

Ne glede na to, kako bom vašega zastopnika razbremenil odgovornosti, bi vam to moralo koristiti.

51. Ulpianus, O ediktu, knjiga LX.

Če se mladoletnik, mlajši od petindvajsetih let, pojavi kot zagovornik, ni ustrezen zagovornik v nobeni zadevi, v kateri je
upravičen do popolne vrnitve v prejšnje stanje, saj se s takšno odredbo razrešijo tako on kot njegovi poroki.
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(1) Ker je zaradi obrambe stranka odgovorna enako kot glavni dolžnik, zagovornik moža ne bi smel biti odgovoren za nič
več, kot lahko plača sam.

(2) Če je človek, ki je prevzel obrambo drugega, čeprav ima ta veliko premoženje;

52. Paulus, O ediktu, knjiga LVII. Ali konzularnega ranga;
53. Ulpianus, O ediktu, knjiga LX.

Ne more ga ustrezno braniti, če ni pripravljen zagotoviti varščine. 54. Paulus, O ediktu, knjiga L.
Za primernega zagovornika se ne štejejo niti ženska, niti vojak, niti oseba, ki bo odsotna zaradi državnih zadev, niti oseba, ki
ima kronično bolezen, niti oseba, ki bo prevzela dolžnosti sodnika, niti oseba, ki je ni mogoče proti njeni volji prisiliti, da
sodeluje v sodnem postopku.

1. Varuhi, ki so opravljali posle svoje službe v katerem koli kraju, morajo biti v tem kraju tudi zagovorniki.

(55) Ulpianus, O ediktu, knjiga LXV.

Če je nekdo imenovan za zastopnika v zadevi, v kateri je sam zainteresiran, se njegovemu pooblaščencu ne daje prednosti pri
vložitvi tožbe ali izterjavi denarja, saj lahko za te zadeve ustrezno poskrbi tisti, ki ima pravico do tožbe v svojem imenu.

56. Isto, O ediktu, knjiga LXVI.
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Zastopnik, ki je imenovan za vložitev tožbe za izterjavo osebnega premoženja, lahko pravilno zahteva njegovo predložitev na
sodišču.

(57) Isto, O ediktu, knjiga LXXIV.

Tistega, ki imenuje pooblaščenca za takojšnjo uvedbo postopka, je treba razumeti tako, da pooblaščencu dovoli, da zadevo
vodi do zaključka pozneje.

1. Če stranka ne ponudi izjeme zastopniku, je ne more uvesti pozneje, če si premisli.

58. Paulus, O ediktu, knjiga LXXI.

Zastopnik, ki mu je bilo na splošno zaupano svobodno poslovanje, lahko izterja dolgove in tudi zamenja eno premoženje za
drugo.

59. Isto, O Plautiju, X. knjiga.

Prav tako naj bi mu bilo naloženo, da plača upnike.

60. Isto, Mnenja, IV. knjiga.
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Pooblastilo za sklenitev kompromisa zaradi poravnave ni vključeno v splošno pooblastilo, zato če stranka, ki je dala
pooblastilo, pozneje ne potrdi kompromisa, ji to ne preprečuje, da bi uporabila svojo prvotno pravico do tožbe.

61. Isto, O Plautiju, I. knjiga.

Placij pravi, da po mnenju vseh zastopnik, ki mu je bila izrečena sodba, ne more biti tožen, razen če je bil imenovan v zadevi,
za katero je bil zainteresiran, ali če se je ponudil za to mesto, ko je vedel, da ni bila predložena nobena varščina. Enako
pravilo je treba upoštevati, kadar se je sam ponudil, da prevzame obrambo v zadevi, in dal varščino.

(62) Pomponij, O Plavciju, II. knjiga.

Če je pooblaščenec imenovan za izterjavo zapuščine in z interdiktom zahteva od dediča predložitev oporoke, se proti njemu
ni mogoče sklicevati na ugovor, ker za to ni pooblaščen s pooblastilom.

63. Modestinus, Razlike, VI. knjiga.

Zastopnik, ki je imenovan za opravljanje poslov svojega naročitelja, na splošno ne more odtujiti niti nepremičnin niti osebne
lastnine svojega naročitelja niti njegovega sužnja brez izrecnega pooblastila v ta namen, razen sadja ali drugih stvari, ki jih je
mogoče zlahka pokvariti.

(64) Enako, Pravila, tretja knjiga.

234

Če tisti, v imenu katerega nastopa zagovornik, sam pride na sodišče pred začetkom postopka in zaprosi za dovoljenje, da
zadevo vodi v svojem imenu, ga je treba zaslišati, če se izkaže ustrezen razlog.

65. Enako, o izumih.

Če želi naročitelj svojega zastopnika, ki je odsoten, razbremeniti potrebe po varščini, mora svojemu nasprotniku poslati
pismo in v njem navesti, da je imenoval določeno stranko, ki bo delovala proti njemu (in navesti, v kakšnem primeru), ter
obljubiti, da bo potrdil vsa dejanja, ki jih bo opravil navedeni zastopnik; če je pismo odobreno, se v tem primeru šteje, da je
navedena stranka zastopnik naročiteljev, kot da bi bila prisotna. Če torej pozneje, ko si je premislil, ne želi, da bi stranka
delovala kot njegov zastopnik, se postopek kljub temu šteje za veljavnega.

66. Papinianus, Vprašanja, IX. knjiga.

Če se oseba dogovori za "Stichus ali Damas, karkoli bo izbrala", in Titius kot zastopnik vloži tožbo za izterjavo enega od
njiju, njegov pooblaščenec pa potrdi njegovo dejanje, se zadeva obravnava v pristojnosti sodišča, ki razveljavi dogovor.

67. Enako, Mnenja, II. knjiga.

Če zastopnik zastavi svojo vero za lastništvo zemljišč, ki jih je prodal, ga pomoč pretorja ne bo razbremenila odgovornosti za
svojo obveznost niti potem, ko je prenehal delovati kot zastopnik; zastopnik, ki prevzame obveznost za svojega naročnika,
namreč ne more zavrniti podpore svojemu bremenu.

68. Enako, Mnenja, III. knjiga.
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Če je pooblaščenec sklenil dogovor v zvezi s premoženjem svojega naročitelja, ki ni bil v nasprotju s pogoji njegovega
pooblastila, lahko naročitelj vloži tožbo, tudi če njegov pooblaščenec tega ni želel.

69. Paulus, Mnenja, tretja knjiga.

Paulus je odločil, da stranki, ki je imenovala pooblaščenca za obrambo v zadevi, ni prepovedano, da v njej nastopa v svojem
imenu.

(70) Scaevola, Mnenja, prva knjiga.

Neki oče je imenoval Sempronija, enega od svojih upnikov, za skrbnika svojega sina, ta pa je po opravljenem skrbništvu
imenoval svojega brata za dediča, ki je sam umrl in očetov dolg zaupal Titiusu, dediči pa so nanj prenesli pravico do tožbe.
Ker tako skrbniška tožba kot tožba za posojeni denar izhajata iz Sempronijevega premoženja, sprašujem, ali mu je pravica do
tožbe na podlagi mandata priznana le, če brani dediče, ki so mu dodelili pravice do tožbe? Odgovoril sem, da jih mora
braniti.

71. Paulus, Sentence, I. knjiga.

Odsotni toženec lahko navede razlog svoje odsotnosti s pomočjo pooblaščenca.

72. Enako, Priročniki, I. knjiga.
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Ne pridobimo vedno pravice do tožbe po zastopniku, ampak obdržimo že pridobljeno pravico; kot na primer, če je tožba
vložena v zakonsko določenem roku ali če je vročeno obvestilo o ugovoru zoper neko novo strukturo; tako da lahko
uporabimo interdikt Quod vi aut clam, saj je tu naša prejšnja pravica pridržana za nas.

73. Isto, o uradu cenilcev.

Kaj je treba storiti, če je toženec pripravljen plačati zahtevani denar, še preden se začne postopek, ker je tožbo vložil
pooblaščenec? Bilo bi nepravično, če bi bil prisiljen, da se pridruži zadevi, in bi ga obravnavali kot osumljenca, ker ni plačal
denarja, ko je bil prisoten naročitelj. Toda če takrat ni imel denarja, ali bi ga bilo treba prisiliti, da nadaljuje postopek? Kaj
pa, če je šlo za tožbo, ki je bila povezana z neslavnostjo? Vendar pa je določeno, da lahko sodnik, še preden je bila zadeva
pridružena, odredi, da se denar položi v kakšno sveto zgradbo, kot se to stori v primeru denarja, ki pripada varovancem. Če
pa je bila zadeva združena, mora celotno zadevo rešiti sodnik.

74. Ulpianus, Mnenja, IV. knjiga.

Uradnik, ki deluje v imenu mesta, ne more opravljati javnih poslov prek zastopnika.

75. Julianus, Digest, III. knjiga.

Stranka, ki je zagovarjala odsotnega kupca zemljišča, ki je bil tudi v posesti in je v svojem imenu prevzel vodenje zadeve, je
od prodajalca zahtevala, naj prevzame obrambo, prodajalec pa je od zastopnika zahteval jamstvo, da bo kupec potrdil
njegova dejanja. Menim, da bi moral dati prodajalcu varščino za ratifikacijo; če bi namreč slednji vrnil zemljišče tožniku,
naročitelju nič ne bi preprečilo, da bi vložil tožbo za isto zemljišče, in prodajalec bi bil prisiljen drugič zagovarjati tožbo.
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(76) Isto, O Miniciju, V. knjiga.

Titius je med zagovarjanjem zadeve za odsotno stranko dal varščino, dolžnik pa je, preden je bila zadeva združena, postal
insolventen; zato je zagovornik zavrnil združitev zadeve zoper sebe. Sprašujem, ali mu je treba to dovoliti? Julijan odgovarja,
da je treba šteti, da je zagovornik zasedel mesto glavnega dolžnika, ko je dal varščino; in če ga pretor ne bi prisilil, da se
strinja s pridružitvijo izdaje, mu to ne bi veliko koristilo, saj bi se lahko obrnil na poroke, in kar bi ti plačali, bi se lahko
izterjalo od zagovornika.

77. Paulus, O ediktu, knjiga LVII.

Kadar nekdo brani nekoga drugega, je treba to storiti v skladu s presojo dobrega državljana.

78. Africanus, Vprašanja, VI. knjiga.

Zato ni mogoče šteti, da pravilno brani tožbo v skladu s presojo dobrega državljana, ki s tem, ko ovira tožnika, preprečuje, da
bi se sporna zadeva zaključila.

(1) Če je pooblaščenec imenovan, da vloži tožbo za dve zadevi, in to stori le za eno, mu to ne bo preprečeno zaradi izjeme in
je zadevo pravilno vložil na sodišče.
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Naslov 4. Kako se sprožijo postopki za ali proti podjetjem

1. Gaj, O provincialnem ediktu, III. knjiga.

Vsem osebam ni dovoljeno brez razlikovanja ustanavljati korporacij, združenj ali podobnih teles, saj to urejajo zakoni,
dekreti senata in ustave cesarjev. Tovrstna združenja so dovoljena v zelo redkih primerih; tako je na primer pravica do
ustanavljanja korporacij dovoljena tistim, ki kot partnerji sodelujejo pri pobiranju javnih davkov ali so povezani pri delu v
rudnikih zlata, srebra in soli. V Rimu obstajajo tudi nekateri cehi, katerih organizacija je bila potrjena z odloki senata in
edikti cesarjev; kot so na primer cehi pekov in nekateri drugi, pa tudi ceh lastnikov ladij, ki obstaja tudi v provincah.

1. Kadar se osebe lahko združujejo v združenja pod imenom korporacije, ceha ali katerega koli drugega tovrstnega organa,
imajo tako kot občina pravico do skupnega premoženja, skupne blagajne in zastopnika ali sindika, in tako kot v primeru
občine velja, da vse, kar sklene in naredi on, sklenejo in naredijo vsi.

2. Če združenje nima nikogar, ki bi ga branil, prokonzul pravi, da bo ukazal, naj se njegovo skupno premoženje prevzame v
posest, in če po opozorilu ne bodo sprejeli ukrepov za obrambo, bo ukazal, naj se premoženje proda. Razumemo, da
združenje nima zastopnika ali sindika, če je ta odsoten, če mu to preprečuje bolezen ali če je kako drugače nezmožen
opravljati posle.

3. Če se pojavi tujec, ki bi rad branil družbo, mu prokonzul to dovoli, kot se to zgodi v primeru obrambe zasebnikov, saj se
na ta način izboljša stanje družbe.

(2) Ulpianus, O ediktu, VIII. knjiga.
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Kadar člani občine ali združenja imenujejo zastopnika, ki opravlja njihove pravne posle, se ne sme reči, da ga je imenovalo
več posameznikov, saj nastopa v imenu celotne občine ali združenja in ne v imenu posameznih članov.

3. Isto, O ediktu, IX. knjiga.

Nihče ne sme začeti postopka v imenu mesta ali kurije, razen tistega, ki je za to pooblaščen z zakonom; če zakona ni, pa ga
za to pooblastijo člani z glasovanjem, če sta prisotni dve tretjini ali več kot dve tretjini članov.

4. Paulus, O ediktu, IX. knjiga.

Očitno je, da se lahko imenovana oseba vključi v dve tretjini dekurzov.

(5) Ulpianus, O ediktu, VIII. knjiga.

Kot pravi Pomponij, je treba upoštevati, da bo očetov glas sprejet v korist njegovega sina, sinov pa v korist njegovega očeta.

6. Paulus, O ediktu, IX. knjiga.

Glasovi tistih, ki so pod istim nadzorom, se preštejejo na enak način, saj vsaka stranka odda svoj glas kot dekurion in ne kot
oseba, ki pripada gospodinjstvu. Enako pravilo je treba upoštevati, kadar se glasuje za kandidata za urad; razen če to
prepoveduje kakšen občinski zakon ali dolgo uveljavljena navada.
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1. Če se dekurzi odločijo, da bo sodni postopek sprožila stranka, ki so jo izbrali duumvirji, se šteje, da jo je izbralo celotno
telo, in zato lahko nadaljuje postopek; ni namreč pomembno, ali jo je izbralo telo samo ali nekdo, ki je bil za to pooblaščen.
Če pa so sklenili, da mora biti Titius pooblaščen za vložitev tožbe v zvezi z njo, kadar koli se pojavi spor, bi bila resolucija
brez učinka, saj ni mogoče trditi, da je pravica do vložitve tožbe podeljena v zvezi z zadevo, ki še ni sporna. Vendar pa je
trenutno običajno, da vse tovrstne zadeve obravnavajo sindiki v skladu z običaji različnih krajev.

2. Če je imenovan zastopnik, ali mu je mogoče s sklepom dekurentov preprečiti, da bi pozneje deloval? Ali mu je to
prepovedano na podlagi izjeme? Menim, da je treba razumeti, da sme delovati le, dokler traja njegovo dovoljenje.

3. Če zastopnik pravne osebe vloži tožbo, jo mora tudi braniti, ko je tožena, vendar mu ni treba dati varščine za ratifikacijo.
Včasih pa, kadar obstaja dvom glede sklepa, s katerim mu je bilo podeljeno pooblastilo, menim, da je treba predložiti
varščino za ratifikacijo; zato tovrstni sindikalist opravlja naloge navadnega zastopnika in mu pravica do tožbe za izvršitev
sodbe ni podeljena z nobenim odlokom, razen če je bil imenovan v zvezi z zadevo, v kateri je bil zainteresiran, in lahko
sprejme tudi obljubo plačila. Pooblastilo sindika se lahko prekliče iz istega razloga kot pooblastilo navadnega zastopnika. Sin
družine je lahko imenovan za sindika.

(7) Ulpianus, O ediktu, X. knjiga.

Ker pretor daje pravico do tožbe v imenu občinske korporacije, je menil, da je popolnoma prav, da edikt daje pravico do
tožbe zoper njo. Sam pa menim, da je pravica do tožbe proti občini podeljena poslancu, če je imel stroške v zvezi z neko
javno zadevo.

1. Če je kar koli dolžna družba, tega ne dolguje posameznim članom te družbe, niti slednji ne dolgujejo tistega, kar dolguje
celotno združenje.
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2. V zadevah, ki se nanašajo na telo dekurentov ali na druga združenja, je vseeno, ali v njem ostanejo vsi člani ali le del, ali
pa se vsi zamenjajo; kadar pa se celotno telo zmanjša na enega člana, je boljše mnenje, da lahko toži in je tožen, saj se
pravica vseh združi v enega, ime združenja pa ostane.

(8) Javolenus, O Kassiju, XV. knjiga.

Če občinske družbe ne branijo tisti, ki so odgovorni za njene zadeve, in če ne obstaja skupno premoženje, ki bi ga bilo
mogoče pridobiti v posest, je treba tistim, ki vložijo tožbo, plačati dolgove, ki jih imajo do družbe.

9. Pomponij, O Sabinu, knjiga XIII.

Če imate delež v skupnem premoženju z občino, lahko oba vložita tožbo za delitev premoženja. Enako je mogoče navesti v
zvezi s tožbo za določitev meje in za preprečitev odtekanja deževnice na vaše zemljišče.

10. Paulus, Priročniki, I. knjiga.

Sindikata je mogoče imenovati tudi v primeru obvestila o novem objektu in za sklepanje dogovorov; kot na primer v primeru
zapuščine, preprečitve grozeče škode ali izvršitve odloka; čeprav je bolje, da se varščina da sužnju občine, bo stranka, ki je
odgovorna za poslovanje občine, imela pravico do pravičnega ukrepa, če se varščina da sindikatu.
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Naslov 5. o poslovanju z drugimi

1. Ulpianus, O ediktu, X. knjiga.

Naslednja odredba je nujna, saj je v veliko korist odsotnim strankam, da niso izpostavljene izgubi posesti nad svojim
premoženjem ali njegovi prodaji; ali odtujitvi zastavne pravice; ali tožbi za izterjavo kazni; ali neupravičeni izgubi svojega
premoženja, ker niso zastopane.

2. Gaj, O provincialnem ediktu, III. knjiga.

Če je nekdo opravil posel za odsotno osebo, čeprav se ta tega morda ne zaveda, ima pravico do tožbe na podlagi tega, karkoli
je porabil za drugo osebo ali prevzel obveznosti v zvezi s premoženjem odsotne stranke, čeprav se ta tega ne zaveda. Tako v
tem primeru na obeh straneh nastane pravica do tožbe, ki je označena kot tožba, ki temelji na poslovnem poslu; in
pravzaprav, kot je prav, da tisti, ki deluje za drugega, izstavi račun o tem, kaj je storil, in da se mu iz tega razloga izreče
sodba, kadar ni opravil posla, kot bi moral, ali zadrži kakršno koli premoženje, pridobljeno z navedenim poslom; tako je po
drugi strani prav, da se mu povrne vse, kar je bodisi izgubil ali bi lahko izgubil na ta račun, če bi se posla lotil pravilno.

3. Ulpianus, O ediktu, X. knjiga.

Pretor uporablja naslednji jezik: "Če je kdo opravil posel drugega ali poskrbel za zadeve, za katere je bila stranka
zainteresirana v času njegove smrti, 'mu bom zaradi tega priznal pravico do tožbe'. "
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1. Izraz "kdor koli" je treba razumeti tudi tako, da se nanaša na ženske, saj imajo ženske pravico vložiti tožbo na podlagi
poslovnih transakcij, nedvomno pa se lahko tožba vloži tudi proti njim.

2. "Transakcije" je treba razumeti kot eno ali več transakcij.

3. Izraz "drug" se nanaša na posameznike obeh spolov.

4. Če podžupan opravlja posle, se proti njemu lahko v skladu z reskriptom božanskega Pija vloži tožba do višine, za katero je
obogatel; kadar pa vloži tožbo, mora dovoliti, da se njegova odškodnina pobota.

5. Če sem opravljal posle za blazno osebo, sem zaradi tega upravičen do tožbe zoper njo. Labeo pravi, da bi bilo treba
pravico do tožbe priznati skrbniku blazne osebe obeh spolov.

6. Te besede "skrbel za vse zadeve, za katere je bila oseba zainteresirana v času svoje smrti" se nanašajo na čas, ko je
opravljal posle po smrti; to je bilo treba navesti v ediktu, saj ni bilo mogoče trditi, da je opravljal posle oporočitelja, ki je že
umrl, ali dediča, ki še ni vstopil v zapuščino. Če pa se je zapuščina po njegovi smrti povečala, na primer otroci sužnjev,
mladiči živali ali pridelki ali če je kateri od sužnjev pridobil premoženje; čeprav ti dodatki niso zajeti v določbah edikta, jih je
kljub temu treba šteti za vključene vanj.

7. Ker ta pravica do tožbe izhaja iz poslovanja, je na voljo tako za dediča kot proti njemu.

8. Če me stranka, ki jo je pretor določil za izvršitev sodbe, ogoljufa, imam pravico do tožbe proti njej.
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9. Labeo pravi, da je včasih pri tožbi, ki temelji na opravljenem poslu, treba upoštevati le goljufijo; na primer, če ste se zaradi
naklonjenosti vmešali v moje zadeve, da bi preprečili prodajo mojega premoženja, ste odgovorni le v primeru goljufije. To
mnenje temelji na pravičnosti.

10. Za to dejanje ni odgovoren samo tisti, ki se prostovoljno in brez kakršne koli potrebe vmešava v posle drugih in jih
opravlja, ampak tudi tisti, ki se jih loti zaradi nujne potrebe ali vtisa, da takšna potreba obstaja.

11. Marcellus v drugi knjigi Digest postavlja vprašanje, ali bi bil upravičen do obeh dejanj, če sem nameraval ponuditi posel
za Titiusa in si mi to naročil? Mislim, da bi imel, tako kot pravi Marcellus sam, če bi sprejel poroštvo, ko bi nameraval
prevzeti posel; meni namreč, da bi bil tudi v teh okoliščinah upravičen do tožbe zoper oba.

4. Isti, O Sabinu, knjiga XLV.

Razmislimo, ali bi imel porok v tem primeru pravico do tožbe, in gotovo je, da jo ima pravico vložiti na podlagi sklenjenega
posla, razen če je obveznost prevzel izključno zaradi velikodušnosti.

5. Isto, O ediktu, knjiga X.

Poleg tega, če sem opravil vaš posel, medtem ko sem imel vtis, da ste mi to naročili; tudi v tem primeru nastane pravica do
tožbe, ki temelji na opravljenem poslu, vendar pa tožba na podlagi pooblastila ne pride v poštev. Enako pravilo bo veljalo, če
sem postal vaš porok, misleč, da ste mi to naročili.

(1) In tudi če sem se ukvarjal s posli Titiusa, čeprav sem mislil, da gre za posle Sempronija, a so bili dejansko Sempronijevi;
samo Sempronij mi bo odgovarjal v tožbi, ki temelji na opravljenih poslih.
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6. Julianus, Digest, III. knjiga.

Če se bom brez vašega pooblastila ukvarjal s posli vašega varovanca, vendar zato, da bi preprečil vašo odgovornost v
skrbniški tožbi, boste zaradi opravljenih poslov odgovorni za tožbo, prav tako pa bom upravičen do tožbe proti vašemu
varovancu, vendar le, če je zaradi tega postal premožnejši.

(1) Če bom vašemu zastopniku za vaš račun posodil denar, da bo lahko poplačal vašega upnika ali sprostil vaše zastavljeno
premoženje, bom imel zoper vas pravico do tožbe na podlagi poslovnega posla, ne pa zoper vašega zastopnika, s katerim sem
sklenil pogodbo. Kako pa bi bilo, če bi sklenil pogodbo z vašim zastopnikom? Lahko trdimo, da imam še vedno tožbo zoper
vas na podlagi sklenjenega posla, ker sem to določilo vnesel zaradi prevelike previdnosti.

(2) Če je kdo prejel denar ali drugo premoženje, da bi mi ga prinesel, bom imel pravico do tožbe proti njemu na podlagi
opravljenega posla.

(3) Če kdo opravlja moje posle ne zaradi mene, ampak zaradi dobička, je Labeo menil, da se ukvarja bolj s svojimi kot z
mojimi zadevami, kajti če ravna z namenom osebne koristi, si prizadeva za lastno korist in ne za mojo. Kljub temu je toliko
bolj upravičeno, da je odgovoren za tožbo, ki temelji na opravljenem poslu. Če pa je kaj porabil, ko se je ukvarjal z mojimi
posli, bo upravičen do tožbe zoper mene; ne za to, kar je izgubil, saj je bil kriv slabe vere, da se je vmešaval v moje zadeve,
ampak zgolj za ugotovitev zneska, za katerega sem obogatel.

(4) Če je kdo dovolj neumen, da misli, da se je med opravljanjem svojih poslov ukvarjal z mojimi, nobena stran ne bo imela
pravice do tožbe, ker tega ne dopušča dobra vera. Če pa je opravljal svoje in moje posle v prepričanju, da je opravljal samo
moje posle, mi bo odgovarjal samo za moje posle. Če namreč komu naročim, naj opravlja moje posle, v katerih ste bili
zainteresirani tudi vi, Labeo pravi, da je treba šteti, da če se je ukvarjal z vašimi posli in se je tega zavedal, vam odgovarja s
tožbo za opravljene posle.
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(5) Če kdo, ki deluje kot moj suženj, opravlja moje posle, medtem ko je bil bodisi svobodnjak bodisi svobodna oseba, se mu
ugodi v tožbi, ki temelji na opravljenih poslih.

(6) Če bi se ukvarjal z zadevami vašega sina ali sužnja, razmislimo, ali bi bil upravičen do tožbe zoper vas zaradi opravljenih
poslov? Zdi se mi, da je boljše mnenje, če sprejmemo Labeov nauk, ki ga Pomponij odobrava v šestindvajseti knjigi, in sicer:
če sem iz pomisleka do tebe opravil posel v zvezi s peculiumom enega ali drugega, mi boš odgovoren; če pa sem to storil iz
prijateljstva do tvojega sina ali sužnja ali iz pomisleka nanju, potem je treba zoper očeta ali lastnika odobriti tožbo le do
višine zadevnega peculiuma. Isto pravilo velja, če sem mislil, da sta sama sebi gospodarja; če namreč od tvojega sina kupim
sužnja, ki ga ne potrebuje, in ti ratificiraš nakup, tvoja ratifikacija ni veljavna. Pomponij na istem mestu navaja, da meni, da
tudi če v peculiumu ni ničesar, ker je znesek, ki pripada očetu ali lastniku, večji od njegove vrednosti; vseeno je treba proti
očetu vložiti tožbo za znesek, za katerega je obogatel zaradi mojega upravljanja.

(7) Če sem opravljal posle s človekom, ki je bil svoboden, a ti je v dobri veri služil kot suženj, in sem to počel, misleč, da je
tvoj suženj; Pomponij pravi, da bi imel pravico do tožbe proti tebi na podlagi opravljenih poslov glede toliko peculiuma
sužnja, kolikor ga lahko obdržiš; glede tistega, kar lahko odstrani, pa nimam pravice do tožbe proti tebi, imam pa jo proti
njemu. Če pa bi vedel, da je svoboden, bi bil upravičen do tožbe zoper njega za vse peculium, ki ga lahko odvzame, in tudi
do tožbe zoper vas za vse, kar lahko obdržite.

(8) Če plačam denar, da bi preprečil uboj Sempronijevega sužnja, za katerega mislim, da pripada Titiusu, bom upravičen do
tožbe proti Semproniju na podlagi opravljenega posla, tako pravi Pomponij.

(9) Pedij v sedmi knjigi postavlja vprašanje: če Titiusu kot tvojemu dolžniku zunaj sodišča sporočim, naj mi plača, čeprav ti
v resnici ni dolžan, ti pa potem izveš za to in potrdiš, kar sem storil, ali lahko na podlagi opravljenega posla zoper mene
vložiš tožbo? Pravi, da je o tem mogoče dvomiti, ker ni šlo za noben tvoj posel, saj stranka ni bila tvoj dolžnik, vendar meni,
da ratifikacija naredi zadevo tvojo; in tako kot ima vsakdo, od katerega je bilo zahtevano plačilo, priznano pravico do
izterjave zoper tistega, ki dejanje ratificira; na enak način bo tisti, ki je plačal, po ratifikaciji upravičen do tožbe zoper mene.
Tako ratifikacija naredi zadevo, ki na začetku ni bila tvoja, ampak je bila le opravljena na tvoj račun, tvojo.
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(10) Pravi tudi, da če na podoben način vložim tožbo in zahtevam plačilo od dolžnika Titiusa, za katerega mislim, da je tvoj
dedič, v resnici pa je tvoj dedič Seij, in če potem potrdiš, kar sem storil, bom imel pravico do tožbe proti tebi, ti pa proti
meni, oboje na podlagi sklenjenih poslov. Vendar to ni bil vaš posel, ki je bil sklenjen, ampak ga vaša ratifikacija naredi za
takega; posledica tega je, da se posel šteje za vašega in se lahko zoper vas vloži tožba s strani zapuščine.

(11) Kaj bi se torej zgodilo, je vprašal Pedij, če bi v prepričanju, da si ti dedič, popravil hišo, ki spada k posestvu, ti pa bi
potrdil moje dejanje? Ali bi bil upravičen do tožbe proti tebi? Pravi, da za to ne bi bilo podlage, ker je dedič zaradi mojega
dejanja postal premožnejši, posel pa je bil opravljen v zvezi s premoženjem drugega; zato ni mogoče, da bi se v primeru, ko
ima zaradi samega posla koristi drugi, to štelo za tvoj posel.

(12) Preučimo primer, ko je nekdo med opravljanjem poslov za drugo osebo poskrbel za nekatere zadeve, druge pa
zanemaril, in druga stranka, ki je to opazila, ni poskrbela za to, kar je bilo zanemarjeno, medtem ko bi skrben človek - saj to
zahtevamo - poskrbel za vse te stvari; ali je treba šteti, da je odgovoren v tožbi na podlagi opravljenih poslov, vključno s
tistimi, ki jih je zanemaril? Menim, da je to boljše mnenje, kajti če je bilo kaj, za kar je bil nedvomno odgovoren, bi bilo treba
od njega na vsak način zahtevati, da o tem poroča; kajti čeprav mu ni mogoče očitati, da ni vložil tožbe proti drugim
dolžnikom, ker za to ni imel pristojnosti, saj ni bil pooblaščen za sprožitev sodnega postopka, je vendarle odgovoren za to, da
ni plačal svojega dolga; in če dolg ni imel obresti, je takoj začel zapadati; kot je božanski Pij navedel v reskriptu Flaviju
Longinu, razen če ga je, kot pravi, odpustil od plačila obresti:

7. Paulus, O ediktu, IX. knjiga.

Ker ima sodniška funkcija v dobrovernih tožbah enako moč, kot jo ima zaslišanje v določbi, ki je izrecno sprejeta z istim
namenom.

8. Ulpianus, O ediktu, X. knjiga.
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Če pa tisti, ki upravlja posle drugega, spada v tisti razred, ki ne potrebuje pooblastila, ga je mogoče poklicati na odgovornost,
ker ni vložil tožbe zoper dolžnika, če je bila ponujena obveznica za ratifikacijo; če bi lahko zlahka dal jamstvo. To nedvomno
velja v zvezi z osebnim dolgom, zato bi bil, če bi morala odgovornost stranke ob določenem času prenehati in bi bila iz tega
razloga oproščena, kljub temu odgovoren v tožbi, ki bi temeljila na opravljenih poslih. Isto pravilo je treba upoštevati tudi v
primeru, ko dedič ni odgovoren; tako je menil Marcellus.

(1) Poleg tega, če vložim tožbo za zemljišče, ki pripada vam ali mestu, in pri opravljanju vaših ali mestnih poslov uporabim
neprimerna sredstva ter pridobim več dobička, kot bi bil upravičen, ga moram vrniti vam ali mestu, čeprav ga ne bi mogel
vložiti.

(2) Če se v kakršnih koli okoliščinah zgodi, da sodišče ne odobri pobota, se lahko vloži nasprotna tožba; če pa se po preučitvi
pobot zavrne, je bolje mnenje, da nasprotne tožbe ni mogoče vložiti, ker je bilo o zadevi že sodno odločeno, in se lahko vloži
ugovor na podlagi pravnomočnosti.

(3) Julijan v tretji knjigi obravnava naslednji primer. "Če mi je eden od dveh družbenikov prepovedal opravljanje poslov
družbe, drugi pa ne, ali sem upravičen do tožbe zaradi opravljenih poslov proti družbeniku, ki mi tega ni prepovedal? Težava
je v tem, da bi bilo treba v primeru ugoditve tožbi zoper njega prizadeti tudi tistega, ki mi je to prepovedal, in bi bilo
nepravično, da bi bil tisti, ki mi tega ni prepovedal, razrešen z dejanjem drugega; če namreč posodim denar enemu partnerju
proti izrecni prepovedi drugega, bi imel veljavno terjatev do prvega; in menim z Julijanom, da je treba odločiti, da bo tožba
na podlagi sklenjenega posla upravičena proti tistemu, ki mi ni prepovedal, tako da tisti, ki mi je prepovedal, v nobenem
pogledu ne bo utrpel škode niti prek svojega partnerja niti prek tistega, ki je sklenil posel.

9. Scaevola, Vprašanja, I. knjiga.

249

Pomponij pravi, da če odobrim kakršen koli tvoj posel, čeprav je bil slabo opravljen, mi ne boš odgovarjal zaradi
opravljenega posla. Upoštevati je treba, ali ni res, da dokler je dvomljivo, ali ga bom potrdil ali ne, pravica do tožbe na
podlagi sklenjenega posla miruje; kajti če je enkrat nastala, kako jo je mogoče razveljaviti zgolj s samo voljo? Vendar pa
meni, da to velja le, če niste krivi slabe vere. Scaevola navaja, da tudi če sem ratificiral, kar je bilo storjeno, bo tožba na
podlagi sklenjenega posla še vedno mogoča; in kadar je rečeno, da mi niste odgovorni, je to zato, ker ne morem zavrniti
tistega, s čimer sem se enkrat strinjal; in tako kot mora sodišče šteti za ratificirano vse, kar je bilo pravilno storjeno, mora tudi
to, kar je odobrila stranka sama. Poleg tega, če ni mogoče vložiti tožbe na podlagi sklenjenega posla, če sem ga odobril, kaj je
treba storiti, če druga stranka pobere denar od mojega dolžnika, jaz pa to odobrim? Kako ga lahko izterjam? In prav tako, če
je prodal premoženje, ki mi pripada, kako lahko potem izterja morebitne stroške, ki jih je imel? Ker mandata ni, bo tožba, ki
temelji na opravljenem poslu, mogoča tudi po ratifikaciji.

10. Ulpianus, O ediktu, X. knjiga.

Toda ali mi je odobrena tudi tožba za stroške, ki sem jih imel? Menim, da je tako, razen če je bilo izrecno dogovorjeno, da
nobena od strank nima pravice do tožbe zoper drugo stranko.

(1) Če nekdo vloži tožbo na podlagi opravljenega posla, ima pravico do tožbe ne le, če je njegovo dejanje imelo nek učinek,
ampak zadostuje, če je posel opravil pravilno, tudi če ni imel nobenega učinka; če je torej popravil hišo ali ozdravil bolnega
sužnja, ima pravico do tožbe na tej podlagi, tudi če je hiša zgorela ali je suženj umrl; in to mnenje je sprejel tudi Labeo; toda
Celsus pravi, da Prokul v opombi o Labeu navaja, da se tožbi ne sme vedno ugoditi; kaj če je popravil hišo, ki jo je lastnik
opustil, ker je ni bilo vredno popravljati, ali pa je po njegovem mnenju ni potreboval? Po mnenju Labeja v tem primeru
lastniku nalaga breme, saj lahko vsakdo opusti lastnino, da bi se izognil tožbi zaradi grozeče škode. Celsus to mnenje zelo
pravilno osmeši; navaja namreč, da ima stranka, ki opravlja posel na primeren način, pravico do tožbe iz tega razloga; vendar
se zadevi ne posveti, kot bi se ji moral, kdor doda nekaj, kar ni bilo potrebno, ali naloži breme glavi gospodinjstva. To, kar je
zapisal Julijan, velja, kadar ima tisti, ki popravi hišo ali ozdravi bolnega sužnja, pravico do tožbe na podlagi opravljenega
posla, če je to, kar stori, korist, tudi če splošni rezultat ni bil koristen. Sprašujem, kaj je treba storiti, če je mislil, da ravna v
korist, vendar to ni prineslo koristi glavi gospodinjstva? Pravim, da ne bo upravičen do tožbe na podlagi sklenjenega posla,
saj bi moral biti začetek koristen, čeprav ne upoštevamo rezultata.
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11. Pomponij, O Kvintu Muciju, XXI. knjiga.

Če opravljate posle odsotnega brez njegove vednosti, ste odgovorni tako za malomarnost kot za goljufijo; vendar Proculus
meni, da bi morali biti včasih odgovorni za nesreče, na primer, če se v imenu odsotnega lotite novih poslov, ki jih ni imel
navade opravljati, na primer z nakupom novih sužnjev ali s kakšno drugo dejavnostjo, saj bi bili odgovorni, če bi mu zaradi
tega nastala kakršnakoli škoda; toda vsak dobiček bi pripadal odsotni stranki, in če je v nekaterih primerih nastal dobiček, v
drugih pa je nastala izguba, bi moral odsotni naročnik pobotati dobiček z izgubo.

12. Ulpianus, O ediktu, X. knjiga.

To tožbo je treba odobriti nasledniku osebe, ki je umrla v rokah sovražnika in ki ji je podjetje pripadalo.

(1) Če sem zastopal sina, ki je bil pod nadzorom svojega očeta in je umrl v službi po sestavi oporoke, je treba tožbi prav tako
ugoditi.

(2) Dovolj je tudi, da se posel ugodno opravi v primeru živečih oseb, pa tudi v zvezi s premoženjem, ki so ga zapustile umrle
osebe, čeprav je rezultat lahko drugačen od pričakovanega.

13. Paulus, O ediktu, IX. knjiga.

Moj dolžnik, ki mi je bil dolžan petdeset aurejev, je umrl. Prevzel sem skrb za njegovo premoženje in porabil deset aurejev.
Nato sem v skrinjo položil sto aurejev, ki so bili izkupiček od prodaje premoženja, ki je pripadalo zapuščini, in ta vsota se je
brez moje krivde izgubila. Postavilo se je vprašanje, ali lahko, če se pojavi dedič, proti njemu vložim tožbo za petdeset
aurejev, ki sem jih posodil, ali za deset, ki sem jih porabil? Julijan pravi, da je vprašanje, ki ga moramo preučiti, odvisno od
251

tega, ali sem imel dober razlog, da sem odložil sto aurejev; kajti če bi moral plačati sebe in druge upnike zapuščine, bi moral
biti odgovoren ne le za šestdeset aurejev, ampak tudi za preostalih štirideset. Lahko pa bi obdržal deset, ki sem jih porabil; to
pomeni, da bi moral plačati le več kot devetdeset. Če pa bi obstajal utemeljen razlog, da bi odložil celoten znesek sto; na
primer, če bi obstajala nevarnost, da bo zemljišče, ki je del zapuščine, zaseženo zaradi davkov; ali da se bo povečala kazen za
denar, izposojen na dnu; ali da bo potrebno plačilo zaradi nagrade; bi lahko od dediča pobral ne le deset aurei, ki sem jih
porabil v zvezi s poslovanjem zapuščine, ampak tudi petdeset, ki mi jih je bilo treba izplačati.

14. Ulpianus, O ediktu, X. knjiga.

Če sin družine prostovoljno opravlja posle drugih, je pravično, da se tožba odobri tudi zoper njegovega očeta, ne glede na to,
ali ima sin lastno premoženje ali pa se je njegov oče z njegovimi dejanji okoristil. Če je za posel skrbela sužnja, velja enako
pravilo.

15. Paulus, O ediktu, IX. knjiga.

Pomponij v šestindvajseti knjigi navaja, da je treba pri sklepanju poslov na začetku upoštevati stanje strank, saj pravi:
"Recimo, da začnem sklepati posle z mladoletnikom, ki medtem doseže starost pubertete? ali sužnja ali družinskega sina, ki
medtem postane svoboden, ali družinskega očeta?" Sam sem izjavil, da je to boljše mnenje, razen če sem se na začetku
zavezal, da bom skrbel le za eno zadevo, nato pa sem z drugačnim namenom prevzel skrb za drugo, in sicer v času, ko je
stranka bodisi prišla v puberteto bodisi postala svobodna ali oče družine; tu je bilo namreč tako rekoč poskrbljeno za več
stvari, tako da bosta tako dejanje kot sodba urejena in urejena v skladu s stanjem strank.

16. Isti, O Plautiju, VII. knjiga.
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Ko kdo opravlja moje posle, ne gre za več različnih zadev, ampak le za eno pogodbo; razen če se je stranka na začetku
zavezala, da bo opravila le eno stvar in se po končanem delu umaknila; če se je namreč v tem primeru zavezala, da bo po
premisleku opravila še kaj drugega, gre za novo pogodbo.

17. Ulpianus, O ediktu, XXXV. knjiga.

Če je stranka opravila dejanje v suženjstvu, ji po manumitu ni treba poročati o tem dejanju. Kadar pa je med transakcijami
takšna povezava, da obračuna dejanj, opravljenih v suženjstvu, ni mogoče ločiti od dejanj, opravljenih na svobodi, je
določeno, da se lahko dejanja, opravljena v suženjstvu, predložijo sodišču v tožbi na podlagi mandata ali sklenjenih poslov.
Če bi namreč stranka v času, ko je bila v suženjstvu, kupila zemljišče in na njem zgradila hišo, ta pa bi propadla, nato pa bi
po tem, ko je bila manumitirana, zemljišče najela, bi se v tožbo na podlagi sklenjenih poslov vključil le najem zemljišča, in
sicer iz razloga, ker ni mogoče vključiti ničesar več, kar bi izhajalo iz poslov prejšnjega datuma; razen če se račun o poslih,
opravljenih v času, ko je bila stranka svobodna, ne more sestaviti brez njega.

18. Paulus, O ediktu, IX. knjiga.

Prokul in Pegaz menita, da mora oseba, ki je začela poslovati v suženjstvu, ravnati v dobri veri; zato mora znesek, ki bi ga
lahko zaslužila, če bi njen posel vodil kdo drug, ker ga ni zahtevala od sebe, plačati svojemu naročniku v tožbi, ki temelji na
sklenjenih poslih; če je njegov peculium znašal toliko, da bi z njegovim zadržanjem lahko zaslužila ta znesek. Neratij je
istega mnenja.

19. Isti, O Neratiju, II. knjiga.

Tudi če ni imel peculium, ampak je bil po naravi dolžnik in je pozneje nadaljeval z delom, je dolžan plačati sam; tako kot je
tisti, ki je odgovoren v tožbi, ki bi zastarala zaradi preteka časa, po preteku časa prisiljen plačati svojemu naročniku tudi s
tožbo, ki temelji na opravljenem poslu.
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(1) Naš Scaevola pravi, da meni, da je treba Sabinovo izjavo, da je treba račun predložiti od začetka, razumeti tako, da mora
pokazati, kaj je ostalo v času, ko je stranka prvič postala svobodna, in ne, da mora biti odgovorna za kakršno koli zlobo ali
malomarnost, ki jo je zagrešila, ko je bila v suženjstvu; če se torej ugotovi, da je v suženjstvu porabila denar na nepravilen
način, mora biti razrešena odgovornosti.

(2) Če svobodnjaku, ki ga imam kot sužnja, v dobri veri naročim, naj opravi neko dejanje, Labeo meni, da ne bi bil upravičen
do mandatne tožbe zoper njega, saj je zaradi svojega sužnjelastniškega stanu pod prisilo; zato bo tožba na podlagi
opravljenega posla upravičena, ker je po eni strani želel opravljati moje zadeve, po drugi pa je bil v položaju, v katerem sem
ga lahko prisilil, da jih opravi.

(3) Ko ste med mojo odsotnostjo opravljali moje posle, ste, ne da bi to vedeli, kupili premoženje, ki je pripadalo meni, in ker
tega še vedno niste vedeli, ste ga pridobili v last na podlagi zastaranja. Niste mi je dolžni vrniti v tožbi zaradi sklenjenih
poslov; če pa ste, preden ste pridobili njeno lastninsko pravico na podlagi zastaranja, izvedeli, da je nepremičnina moja,
morate zaposliti nekoga, ki bo v mojem imenu vložil tožbo zoper vas, da bi mi jo vrnil in vam dal možnost, da uveljavite
svojo določbo o izselitvi; pri zaposlitvi te osebe se ne boste šteli za krivega goljufije, saj bi to morali storiti v izogib
odgovornosti v tožbi zaradi sklenjenih poslov.

(4) V tožbi, ki temelji na opravljenem poslu, moramo plačati ne le glavnico, temveč tudi obresti, ki smo jih zbrali iz denarja
druge stranke ali ki bi jih celo lahko zbrali. Po drugi strani pa lahko s to tožbo izterjamo tudi obresti, ki smo jih plačali, ali
obresti, ki bi jih lahko pobrali od svojega denarja, ki je bil porabljen za poslovanje druge stranke.

(5) Ko je bil Titius v rokah sovražnika, sem z njim opravljal posle; po njegovi vrnitvi imam na podlagi opravljenih poslov
pravico do tožbe proti njemu, čeprav v času, ko je bilo to storjeno, ni deloval kot naročnik.

20. Ulpianus, O ediktu, X. knjiga.
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Če pa umre, ko je v rokah sovražnika, sta neposredna tožba in nasprotna tožba, ki temelji na sklenjenih poslih, v korist in
breme njegovega naslednika.

21. Paulus, O ediktu, IX. knjiga.

Servij je bil mnenja, kot navaja Alfenus v devetintrideseti knjigi Digest, da ko so Luzitanci zajeli tri moške in so enega od
njih izpustili pod pogojem, da prinese odkupnino za vse tri, če se ne vrne, bi morala druga dva plačati odkupnino tudi zanj;
ker se ni hotel vrniti in so zato drugi plačali tako njegovo kot svojo odkupnino, je Servij odgovoril, da je bilo prav, da jim je
pretor odobril tožbo proti njemu.

(1) Kadar nekdo opravlja posle v zvezi z zapuščino, do določene mere veže zapuščino nase, sebe pa na zapuščino; zato ni
pomembno, ali obstaja mladoletni dedič zapuščine, saj dolg skupaj s preostalimi bremeni zapuščine preide nanj.

(2) Če sem za časa življenja Titiusa začel voditi njegove posle, tega ne smem prenehati po njegovi smrti. Vendar nisem
dolžan začeti ničesar novega, temveč je treba dokončati, kar je bilo začeto, in poskrbeti zanj; kar se zgodi, ko umre
družbenik, kajti kolikor gre za kakršno koli dejanje z namenom, da se konča že začeti posel, je vseeno, kdaj je bil dokončan,
pomembno pa je, kdaj je bil začet.

(3) Lucij Titius je po vašem naročilu opravljal moje posle; če tega ni storil pravilno, mi boste v tožbi na podlagi opravljenih
poslov odgovarjali, ne le zato, da bi vas prisilili, da prenesete svoje pravice do tožbe proti njemu, temveč tudi zato, ker ste pri
njegovi izbiri ravnali neprevidno in mi morate povrniti škodo, ki bi nastala zaradi njegove malomarnosti.

22. Gaj, O provincialnem ediktu, III. knjiga.
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Če kdo med opravljanjem posla posestva ali posla posameznikov kupi premoženje, ker je to potrebno, lahko na podlagi
opravljenega posla vloži tožbo za to, kar je porabil, čeprav je bilo premoženje uničeno; na primer, če je kupil žito ali vino za
sužnje in se je to izgubilo zaradi nesreče, kot je požar ali padec hiše. Vendar je treba razumeti, da je do omenjenega padca ali
požara moralo priti brez njegove krivde; kajti če bi bila proti njemu izdana sodba zaradi katere koli od teh nesreč, bi bilo
nesmiselno, da bi lahko kar koli izterjal zaradi uničenega premoženja.

23. Paulus, O ediktu, knjiga XX.

Če je kdo pri opravljanju poslov drugega izterjal dolg, ki ni zapadel, ga je mogoče prisiliti, da ga povrne; če pa je pri
opravljanju poslov plačal dolg, ki ni zapadel, je po boljšem mnenju za to kriv sam.

24. Isto, O ediktu, knjiga XXIV.

Če plačam denar zastopniku z namenom, da bo pripadel mojemu upniku, upnik ne pridobi lastninske pravice na njem prek
zastopnika; vendar lahko upnik z ratifikacijo zastopnika denar naredi za svojega, tudi proti moji privolitvi; ker je zastopnik
pri prejemu denarja skrbel le za upnikove posle, sem z upnikovo ratifikacijo razbremenjen odgovornosti.

25. Isto, O ediktu, knjiga XXVII.

Če nekdo med opravljanjem posla za drugega porabi več, kot bi moral, lahko od svojega naročitelja izterja znesek, ki bi ga
moral plačati.
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26. Modestinus, Mnenja, I. knjiga.

Kadar je bilo zapovedano izročiti premoženje, ki je bilo zaupano občini, je sodnik imenoval Titija, Seija in Gaja kot primerne
zastopnike za upravljanje premoženja. Ti zastopniki so si nato med seboj razdelili upravljanje premoženja in to storili brez
pooblastila ali soglasja magistratov. Nekaj časa zatem se je na sodišču izkazalo, da je oporoka, ki je vsebovala skrbništvo, na
podlagi katerega naj bi se premoženje preneslo na občino, nična; kot zakoniti dedič ab intestato pokojnika se je pojavil
Sempronij, vendar je eden od zgoraj omenjenih zastopnikov umrl zaradi insolventnosti in ni zapustil dediča. Sprašujem, če bi
Sempronius vložil tožbo proti tem zastopnikom zapuščine, kdo bi prevzel tveganje zaradi insolventnosti umrlega zastopnika?
Herennius Modestinus je odgovoril, da tožbe, ki temelji na sklenjenih poslih, ni mogoče uporabiti proti kateremu koli od
zastopnikov zaradi tega, kar je storil sam, in da mora morebitno izgubo nositi tisti, ki je zapuščino uveljavljal kot zakoniti
dedič.

27. Enako, Mnenja, II. knjiga.

Dva brata, eden polnoleten in drugi mladoleten, sta imela v skupni lasti neproduktivno zemljišče. Starejši brat je na
zemljišču, kjer je bilo očetovo bivališče, postavil velike stavbe, in ko si je zemljišče razdelil z bratom, je zahteval, da mu je
treba plačati, kar je porabil, saj je bilo zemljišče z njegovimi dejanji izboljšano; njegov mlajši brat je v tem času postal
polnoleten. Herennius Modestinus je odgovoril, da tisti, za katerega je bila opravljena preiskava, nima pravice do tožbe
zaradi stroškov, ki so nastali, če za njih ni bilo nobene potrebe in če so bili opravljeni le zaradi užitka.

(1) Menil sem, da če je Titius vzgojil nečakinjo zaradi naklonjenosti do sestre, zoper njo na tej podlagi ne bi bilo mogoče
vložiti tožbe.

28. Javolenus, O Kassiju, VIII. knjiga.
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Če je nekdo opravil posel s Seijem po navodilih Titiusa, je odgovoren Titiusu z mandatno tožbo, pri čemer je treba v tožbi
upoštevati višino obresti tako Seija kot Titiusa; vendar je treba obresti Titiusa določiti glede na znesek, ki ga mora plačati
Seiju, ki mu je odgovoren bodisi na podlagi mandata bodisi za opravljen posel. Titius ima pravico do tožbe tudi zoper osebo,
ki ji je naročil, naj poskrbi za posle drugega, preden sam kaj plača svojemu naročitelju; saj velja, da je izgubil znesek, za
katerega je bil odgovoren.

29. Callistratus, Monitory Edict, knjiga III.

Če je oče z oporoko imenoval skrbnika za svojega posmrtnega sina in je skrbnik medtem upravljal skrbništvo, otrok pa se ni
rodil, se zoper njega ne more vložiti tožba zaradi skrbništva, temveč zaradi opravljenih poslov; če pa se je posmrtni otrok
rodil, se lahko vloži tožba zaradi skrbništva, ki vključuje oba obdobja upravljanja, tako tisto pred rojstvom otroka kot tisto po
njem.

30. Julianus, Digest, III. knjiga.

Opravljena je bila poizvedba o naslednjem dejstvu. Nekdo je bil z odločbo občine imenovan za nakup pšenice, druga oseba,
ki je bila imenovana za podrejenega kuratorja, pa je pšenico pokvarila, ker ji je primešala drugo žito. Cena pšenice, ki je bila
kupljena za občino, je bremenila kuratorja; kakšno tožbo bi lahko kurator vložil zoper podkuratorja, da bi dobil povrnjeno
škodo, ki jo je utrpel na njegov račun? Valerij Sever je odgovoril, da ima kurator pravico do tožbe zoper svojega podžupana
zaradi sklenjenih poslov, in navedel je tudi, da ima enako pravico do tožbe en magistrat zoper drugega; vendar pod pogojem,
da ni vedel za goljufijo. V skladu s temi mnenji je treba reči, da enako pravilo velja tudi za podžupana.

31. Papinianus, Mnenja, II. knjiga.
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Nekdo je naročil svojemu svobodnjaku ali prijatelju, naj si izposodi denar, in upnik je na podlagi pisma sklenil pogodbo in
dal poroštvo. V tem primeru, čeprav denar ni bil porabljen za premoženje, je upniku ali njegovemu poroštvu vseeno odobrena
tožba zoper stranko na podlagi sklenjenega posla; kar je vsekakor podobno tožbi Actio Institoria.

(1) Človek, ki je opravljal posle za Sempronija, se je nevede lotil zadeve, za katero se je zanimal Titius. Zaradi te konkretne
zadeve bo odgovoren tudi Semproniju, vendar lahko pri sodišču vloži zahtevek za odškodninsko obveznost zoper Titiusa, ki
mu je priznana pravica do tožbe. Enako pravilo velja za primer skrbnika.

(2) Če je bila zadeva pripravljena za obravnavo in toženec ni prišel, ga je prostovoljno zamenjal njegov prijatelj in sodišču
navedel razlog njegove odsotnosti. Za slednjega se ne bo štelo, da je ravnal malomarno, če se ni pritožil, kadar je bila sodba
izdana zoper stranko, ki je bila odsotna. Ulpianus v opombi pravi, da je to pravilno, ker je prva stranka v odsotnosti izgubila
tožbo; če pa prijatelj zagovarja odsotno osebo in dopusti, da se zoper njo izda sodba, ter vloži tožbo zaradi opravljenega
posla, bo odgovoren, če se ni pritožil, čeprav bi to lahko storil.

(3) Oseba, ki opravlja posle drugega, mora plačati obresti na denar, s katerim razpolaga, potem ko so poravnani potrebni
stroški.

(4) Oporočitelj je določil, da je treba njegovemu svobodnemu človeku plačati določen znesek denarja za stroške postavitve
spomenika; če je bilo porabljeno kaj več od tega zneska, tega ni mogoče zahtevati na podlagi opravljenega posla ali na
podlagi zaupanja, saj je želja zapustnika določila omejitev porabe.

(5) Dedič skrbnika, ki je deček, ki še ni dopolnil polnoletnosti, ni odgovoren za zadeve, ki jih je opravil njegov skrbnik v
zvezi s premoženjem varovanke njegovega očeta; vendar se lahko skrbnik dečka toži v svojem imenu zaradi opravljenih
poslov.
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(6) Čeprav lahko mati zaradi naravne naklonjenosti opravlja posle svojega sina v skladu z očetovo voljo, še vedno ne more
imenovati zastopnika na lastno odgovornost za začetek sodnega postopka, ker sama ne more zakonito ravnati v imenu
svojega sina, odtujiti svojega premoženja ali s sprejemom plačila odrešiti mladoletnega dolžnika.

(7) Če je ena stranka zagovarjala zadevo, v kateri je šlo za skupno vodno pravico, in je bila izdana sodba v korist lastnika
zemljišča; tisti, ki je plačal potrebne in razumne stroške v zadevi, v kateri sta bili zainteresirani obe stranki, je upravičen do
tožbe na podlagi opravljenega posla.

32. Enako, Mnenja, III. knjiga.

Porok je zaradi neizkušenosti prejel zastavne pravice ali vrednostne papirje v zvezi z drugo pogodbo, za katero ni bil
zainteresiran, in upniku plačal oba dolga, misleč, da bo z združitvijo vrednostnih papirjev dobil odškodnino. Zaradi tega bi
bila mandatna tožba, vložena proti njemu, brez učinka, sam pa ne bi mogel vložiti tožbe proti dolžniku, temveč bi moral vsak
od njiju tožiti drugega na podlagi sklenjenega posla. Pri sojenju bo zadostovalo, da se upošteva malomarnost, ne pa tudi
nesreča, in sicer iz razloga, ker se porok ne šteje za roparja. Upnik v tem primeru ne more biti odgovoren v zastavni tožbi za
vrnitev premoženja, saj se zdi, da je prodal svojo pravico.

(1) Če je mati od moškega, ki je zaročen z njeno hčerko, prejela darila, za katera deklica ni vedela, tožba na podlagi
pooblastila ali depozita ni mogoča v njeno korist, lahko pa se vloži na podlagi opravljenega posla.

33. Enako, Mnenja, knjiga X.

Dedič umrlega moža ne more vložiti tožbe zoper njegovo ženo (ki je med zakonsko zvezo nadzorovala premoženje svojega
moža) zaradi izropanja zapuščine; pametneje bo ravnal, če jo bo tožil zaradi izropanja premoženja na podlagi opravljenih
poslov, če je dejansko skrbela za zadeve svojega moža.
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34. Paulus, Vprašanja, I. knjiga.

Nesennius Apollinaris Juliju Pavlu, Pozdrav. Babica je sklepala posle s svojim vnukom in po smrti obeh so dediči babice
tožili dediče vnuka v tožbi na podlagi sklenjenih poslov, dediči babice pa so vložili zahtevek za preživnino, ki jo je opremil
vnuk. Na to je bil podan odgovor, da jo je babica zagotovila iz svojega premoženja na podlagi naravne naklonjenosti, saj ni
zahtevala, da se določi višina preživnine, in da ta ni bila določena; poleg tega je bilo ugotovljeno, da če je mati zagotovila
preživnino, ne more izterjati tistega, kar je zagotovila iz svojega premoženja na podlagi naravne naklonjenosti. Po drugi
strani je bilo navedeno, in menim, da je to pravilno, da gre za primer, ko je dokazano, da je mati zagotavljala preživnino iz
svojega premoženja; v tem primeru pa je verjetno, da je babica, ki je opravljala posle svojega vnuka, tega preživljala iz
svojega premoženja. Predmet razprave je bilo vprašanje, ali naj se šteje, da so bili stroški plačani iz obeh premoženj, in
sprašujem, kaj se mi zdi bolj pravičen sklep? Odgovoril sem, da je odločitev v tem primeru odvisna od dejstev. Menim
namreč, da tega, kar je bilo ugotovljeno v primeru matere, ni treba vedno upoštevati; kajti kakšen bi bil učinek, če bi mati
pozitivno izjavila, da je, ko je podpirala sina, to počela zato, da bi vložila tožbo bodisi proti njemu bodisi proti njegovim
skrbnikom? Recimo, da je oče umrl daleč od doma in da je mati, ko se je vrnila v domovino, podpirala sina in sužnje; v tem
primeru je božanski Pij Antonin določil pravilo, da se lahko tožba na podlagi opravljenih poslov odobri proti samemu
mladoletniku. Ker gre torej za dejansko vprašanje, menim, da je treba zaslišati babico ali njene dediče, če želijo obračun
preživnine, še zlasti če se izkaže, da je babica vnesla postavke v račun stroškov. Menim, da nikakor ne bi smeli priznati, da bi
morali stroški bremeniti obe zapuščini.

35. Scaevola, Vprašanja, I. knjiga.

Če je mož po razvezi zakonske zveze opravljal posle s svojo ženo, se lahko njena doto izterja ne le s tožbo za doto, ampak
tudi na podlagi opravljenih poslov. To velja v primeru, ko je mož lahko izročil doto, medtem ko se je ukvarjal s posli; v
nasprotnem primeru ne more biti odgovoren, ker je ni izterjal od sebe; ko pa je izgubil svoje premoženje, bo zoper njega
vložena popolna tožba na podlagi opravljenih poslov; čeprav mora biti mož, če je tožen s tožbo za doto, razrešen. Vendar je
treba v tem primeru določiti mejo, tako da če je navedba tožbe: "kolikor je bil zmožen, čeprav je pozneje izgubil svoje
premoženje"; če ji je bil v tem času zmožen plačati; glede na svojo dolžnost namreč ni bil kriv krivega ravnanja, če ni takoj
prodal svojega premoženja, da bi pridobil znesek, saj je moral pustiti, da je minilo nekaj časa, v katerem se je zdelo, da ni
storil ničesar. Če je medtem, preden je izpolnil svojo dolžnost, premoženje izgubil, ni odgovoren na podlagi opravljenega
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posla nič bolj, kot če denarja nikoli ne bi mogel plačati. Če pa je mož sposoben plačati, je tožba na podlagi sklenjenega posla
dovoljena, ker obstaja nevarnost, če preneha biti plačilno sposoben.

(1) Menim, da človek, ki posluje z dolžnikom, ni dolžan vrniti dolžniku zastavo, če mu ta še vedno dolguje denar in ga ni
mogoče plačati na noben drug način.

(2) Tožba za razveljavitev pogodbe ne spada v skupino tožb na podlagi sklenjenih poslov in zastara po preteku šestih
mesecev, če stranka ni našla sužnja med premoženjem druge stranke; ali, če jih je našla, ni našla in zato ni dobila nazaj
določenega dodatnega premoženja, ki je spadalo pod akcesije, tako da je bil suženj manj vreden, ali katere koli stvari,
pridobljene s suženjem, ki ni izhajala iz kupčevega premoženja; in iz kupčevega posla ni bilo pridobljeno dovolj, da bi
prodajalec lahko zadovoljil svoj zahtevek.

(3) Poleg tega, če oseba, ki opravlja posel, dolguje svojemu glavnemu dolžniku iz kakšnega drugega razloga in je obveznost
dolgoročna ter je stranka premožna, ji ni mogoče očitati, da ne plača dolga; to pomeni, če plačilo obresti ni razlog za
pritožbo. Pravilo je drugačno v primeru, ko je skrbnik dolžnik svojega varovanca, saj je bil tam slednji zainteresiran za
plačilo nekdanjega dolga, saj bi potem lahko vložil tožbo za dolg iz razloga skrbništva.

36. Paulus, Vprašanja, IV. knjiga.

Če si je človek, ki je svoboden, a mi v dobri veri služi kot suženj, izposodil denar in ga uporabil v mojo korist, premislimo, s
kakšnim ukrepom moram vrniti, kar je porabil v moj prid, saj tega posla ni opravil zame kot prijatelj, ampak kot njegov
lastnik. Treba bi bilo ugoditi tožbi, ki temelji na podlagi opravljenega posla, ta pa preneha biti ustrezna takoj, ko je njegov
upnik poplačan.

37. Enako, Mnenja, Knjiga I.
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Če so bili posli varovanca opravljeni brez pooblastila njegovega skrbnika, je običajno, da se v času, ko je bilo v zadevo
vključeno vprašanje, preveri, ali se je varovanec obogatil z zadevo, zaradi katere je bila zoper njega vložena tožba.

(1) Če kdo za drugega opravlja posle, pri katerih gre za denar, mora plačati tudi obresti in prevzeti tveganje pri takšnih
naložbah, kot jih je sklenil sam; razen če so dolžniki zaradi naključnih okoliščin izgubili toliko svojega denarja, da so v času,
ko je bila zadeva pridružena tožbi, postali plačilno nesposobni.

(2) Če oče upravlja premoženje, ki pripada njegovemu emancipiranemu sinu in mu ga je podaril, je odgovoren za tožbo na
podlagi opravljenega posla.

38. Tryphoninus, Spori, II. knjiga.

Moški, ki je imel dolg, ki se ni obrestoval, je opravljal posle svojega upnika, zato se je pojavilo vprašanje, ali ga je mogoče s
tožbo, ki temelji na opravljenih poslih, prisiliti k plačilu obresti na navedeni znesek. Navedel sem, da bi bil dolžan plačati
obresti, če bi jih moral izterjati zase, vendar če v času, ko je opravljal posel, še ni nastopil dan plačila, ne bi bil prisiljen
plačati obresti; če pa je ta čas že potekel in denarja, ki ga je dolgoval sam, ni vključil v račune upnika, katerega posel je
opravljal, bi ga zagotovo prisilili plačati obresti na podlagi dobroverne tožbe. Poglejmo, kakšne obresti bi bil dolžan plačati,
ali bi bile to tiste, po katerih bi isti upnik posojal denar drugim, ali bi bile to najvišje obresti? Res je, da mora vsakdo, ki za
lastno uporabo pretvori denar stranke, katere skrbništvo ali posle vodi, ali če si magistrat prisvoji denar občine, plačati
najvišjo obrestno mero, kot so določili božji cesarji. Drugače pa je v tem primeru, ko si stranka ni prisvojila denarja iz posla,
ki ga je opravljala, temveč si ga je izposodila od prijatelja, preden je prevzela vodenje njegovih zadev; tisti, na katere se
nanaša zgornje pravilo, so bili namreč dolžni izkazati dobro vero brez nadomestila, v vsakem primeru takšnega, ki je bilo
absolutno in brez kakršne koli koristi; in kadar se zdi, da so zlorabili svoje privilegije, so prisiljeni plačati najvišjo obrestno
mero kot nekakšno kazen; vendar je ta stranka prejela premoženje kot posojilo na zakonit način in je odgovorna za obresti,
ker ni plačala glavnice, in ne zato, ker si je za svojo uporabo prisvojila denar, ki je izviral iz poslov, ki jih je opravljala. Pri
tem je zelo pomembno, ali se je dolg šele začel zadolževati ali pa je bilo to storjeno že prej, saj je v slednjem primeru to
dovolj, da dolg nosi obresti, ki prej tega ni počel.
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39. Gaj, O besednih obveznostih, tretja knjiga.

Če kdo plača dolg za drugega, čeprav ta tega ne želi ali ne ve, ga razbremeni odgovornosti; če pa je kdo komu dolžan denar,
ga drugi ne more zakonito zahtevati brez privolitve prvega; naravni razum in zakon sta namreč določila pravilo, da lahko
izboljšamo stanje človeka, ki je neveden in ne želi, ne moremo pa ga poslabšati.

40. Paulus, O Sabinu, X. knjiga.

Če imam s teboj skupno hišo in za preprečitev grozeče škode jamčim za tvoj del te hiše, je treba navesti, da lahko to, kar
plačam kot škodo, tožim prej na podlagi opravljenega posla kot na podlagi skupne delitve stroškov, ker sem lahko zaščitil
svoj delež, ne da bi bil prisiljen zaščititi delež svojega partnerja.

41. Isto, O ediktu, knjiga XXX.

Če je kdo branil mojega sužnja v primeru škodljivih snovi, jaz pa tega nisem vedel ali pa sem bil odsoten, bo imel pravico do
tožbe proti meni za celoten znesek na podlagi opravljenega posla in ne na podlagi peculium.

42. Isti, O ediktu, XXXII. knjiga.

Če ste se lotili opravljanja mojih poslov na zahtevo mojega sužnja in ste to storili zgolj na njegov predlog, bo med nama
nastala tožba na podlagi opravljenih poslov; če pa ste to storili po navodilih mojega sužnja, je bilo ugotovljeno, da lahko
vložite tožbo ne le v obsegu peculiuma, temveč tudi na podlagi tega, da je bil opravljen v mojo korist.
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43. Labeo, O zadnjih Javolenovih epitomih, VI. knjiga.

Če plačate denar v imenu stranke, ki vam tega ni posebej naročila, ste upravičeni do tožbe na podlagi opravljenega posla, saj
je s tem plačilom dolžnik izpolnil obveznosti svojega upnika, razen če je imel dolžnik interes, da se denar ne plača.

44. Ulpianus, Razprave, VI. knjiga.

Če človek, ki ga vodi prijateljstvo do očeta, vloži prošnjo za imenovanje skrbnika mladoletnikov ali sprejme ukrepe za
odstranitev skrbnikov, ki so sumljivi, nima pravice do tožbe proti omenjenim mladoletnikom, v skladu s konstitucijo
božanskega Severa.

45. Isto, Mnenja, IV. knjiga.

Če nekdo ugodno porabi denar, ko opravlja posle drugega, kar vključuje stroške, ki so častno nastali za zagotovitev javnih
funkcij, ki se pridobivajo po stopnjah; porabljeni znesek se lahko izterja s tožbo, ki temelji na opravljenih poslih.

(1) Če so sužnji dobili svobodo po svoji volji, jim ni treba poročati o zadevah, ki so jih opravili za časa življenja svojega
gospodarja.

(2) Titius je pod vtisom, da je njegova sestra oporočna dedinja pokojnika, plačal dolg upnikom zapuščine. Čeprav je to storil
z namenom, da bi opravil posle svoje sestre, je to dejansko storil za pokojnikove otroke, ki bi bili pravi dediči svojega očeta,
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če ne bi bilo oporoke; in ker je pravično, da mu ne nastane škoda, je določeno, da lahko s tožbo, ki temelji na opravljenih
poslih, izterja, kar je plačal.

46. Africanus, Vprašanja, knjiga VII.

Mojemu sinu ste naročili, naj vam kupi zemljišče, in ko sem izvedel za to, sem vam ga kupil sam. Menim, da je treba
upoštevati, s kakšnim namenom sem opravil nakup; kajti če sem vedel, da je to zaradi nečesa, kar je bilo za vas potrebno, in
če je bila tudi vaša volja, da bi bil vesel nakupa, nastane med nama pravica do tožbe, ki temelji na opravljenem poslu; kot bi
nastala, če ne bi bilo nobenega pooblastila ali če bi vi naročili Titiusu, naj opravi nakup, jaz pa bi ga opravil, ker bi se lahko
bolj priročno ukvarjal s to zadevo. Če pa sem nakup opravil zato, da bi preprečil odgovornost svojega sina na podlagi
mandatne tožbe, je boljše mnenje, da bi lahko v njegovem imenu vložil mandatno tožbo proti tebi, ti pa bi bil upravičen do
tožbe de peculio proti meni; kajti tudi če bi Titius izpolnil mandat in bi zato, da bi preprečil njegovo odgovornost, opravil
nakup, bi lahko vložil tožbo proti Titiusu zaradi sklenjenih poslov, on pa bi jo lahko vložil proti tebi in ti proti njemu na
podlagi mandata. Enako pravilo velja, če bi ti naročil mojemu sinu, naj jamči zate, jaz pa bi sam postal porok zate.

(1) Če se domneva, da ste Titiusu naročili, naj postane vaš porok, in ker tega iz nekega razloga ni mogel storiti, sem postal
vaš porok, da bi ga razrešil njegove obljube, bom upravičen do tožbe na podlagi opravljenega posla.

47. Paulus, Sentence, I. knjiga.

Tožba na podlagi opravljenega posla je odobrena tistemu, ki je zainteresiran za vložitev tovrstne tožbe.

(1) Ni razlike, ali stranka vloži tožbo z neposredno ali drugo tožbo ali pa je tožba vložena zoper njo; (ker je v izrednih
postopkih, kjer se ne upošteva uporaba formul, to razlikovanje odveč), zlasti če imata obe tožbi enako moč in učinek.
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48. Papinianus, Vprašanja, III. knjiga.

Če se brat, ki opravlja posle svoje sestre brez njene vednosti, dogovori z njenim možem za njeno doto, se lahko proti njemu
zakonito vloži tožba na podlagi opravljenega posla, da bi ga prisilil k izpustitvi njenega moža.

49. Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.

Če suženj, ki sem ga prodal, meni, svojemu prodajalcu, nekaj ukrade, kupec pa predmet proda in potem ta preneha obstajati,
mi je treba ugoditi zahtevku za plačilo na podlagi opravljenega posla; tako kot bi se zgodilo, če bi se ukvarjali s poslom, za
katerega ste mislili, da je vaš, v resnici pa je bil moj; ali, po drugi strani, bi bil upravičen do tožbe proti meni, če bi v primeru,
ko si mislil, da ti pripada neko premoženje, v resnici pa je pripadalo meni, izročil neki osebi svoje premoženje, ki ti je bilo
zapuščeno (ker bi me plačilo zapuščine v tem primeru osvobodilo).

Naslov 6. O osebah, ki vlagajo nadležne tožbe

1. Ulpianus, O ediktu, X. knjiga.

"Če naj bi kdo prejel denar z namenom, da bi povzročil nadlegovanje, ali da bi se vzdržal tega, se zoper njega v enem letu
vloži tožba in factum za izterjavo štirikratnega zneska, ki naj bi ga prejel, po enem letu pa se vloži tožba za dejanski znesek."
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(1) Pomponij navaja, da ta ukrep ne velja le za primere, v katerih gre za denar, ampak tudi za javne pregone, zlasti ker je po
Lex Repetundarum odgovorna stranka, ki prejme denar za to, da naredi nekaj, kar povzroča nadlogo, ali za to, da se vzdrži
tega početja.

(2) Enako je odgovoren vsakdo, ki prejme denar, preden je zadeva pridružena zadevi, ali ki ga prejme pozneje.

(3) Ustava našega cesarja, ki je bila namenjena Kassiju Sabinu, prepoveduje dajanje denarja sodniku ali nasprotniku v javnih
ali zasebnih zadevah ali v zadevah, v katerih je zainteresirana državna blagajna; če se to zgodi, pa odreja izgubo pravice do
tožbe. Lahko se namreč vprašamo, ali se ustava uporablja, če nasprotnik ni sprejel denarja s škodljivim namenom, temveč z
namenom sklenitve kompromisa? Menim, da ne, saj je pravica do tožbe prenehala; kajti kompromisi niso prepovedani,
temveč le nizkotna dejanja izsiljevanja.

(4) Tudi v tem primeru se šteje, da je stranka prejela denar, če je namesto denarja prejela nekaj drugega.

2. Paulus, O ediktu, X. knjiga.

Poleg tega se lahko šteje, da je kdo oproščen obveznosti, kot da je prejel denar, in tudi, če se mu denar posodi v brezplačno
uporabo ali če se premoženje proda ali da v najem za manj, kot je njegova vrednost. Pri tem ni razlike, ali je stranka sama
prejela denar, ali je naročila, naj se izplača nekomu drugemu, ali ga je ratificirala, potem ko ga je v njenem imenu sprejel
nekdo drug.

3. Ulpianus, O ediktu, X. knjiga.
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Na splošno to pravilo velja tudi, kadar stranka pridobi kakršno koli korist za takšno plačilo, ne glede na to, ali jo dobi od
nasprotne stranke ali od kogar koli drugega.

(1) Če torej stranka prejme denar z namenom, da bi povzročila nadlogo, je odgovorna ne glede na to, ali je to storila ali ne; če
pa ga ni prejela z namenom, da bi povzročila nadlogo, je odgovorna, če jo povzroči.

(2) Po tem ediktu je odgovoren tudi tisti, ki je depectus, kar pomeni tisti, ki je sklenil sramotno pogodbo.

(3) Opozoriti je treba, da tisti, ki je plačal denar zato, da bi nekoga nadlegoval, sam nima pravice do izterjave, ker je ravnal
nečastno; pravica do tožbe pa pripada tistemu, na račun katerega je bil denar plačan z namenom, da bi ga nadlegoval; zato bo,
če kdo od vas prejme denar zato, da bi me nadlegoval, od mene pa zato, da me ne bi nadlegoval, odgovarjal zoper mene v
dveh tožbah.

4. Gaj, O provincialnem ediktu, IV. knjiga.

Vendar dedič ni upravičen do te tožbe, saj bi mu moralo zadostovati, da ima pravico do tožbe za vračilo denarja, ki ga je
plačal pokojnik:

5. Ulpianus, O ediktu, X. knjiga.

Ta tožba pa je dovoljena zoper dediča za vse, kar je prišlo v njegove roke, saj je bilo ugotovljeno, da se ta nepoštena korist
lahko izterja od dedičev, čeprav so kazenske tožbe zastarane; kot na primer, če je denar dan za ponarejanje ali sodniku za
ugoden sklep in se izterja od dediča, tako kot se lahko izterja vse drugo, kar je bilo pridobljeno na nezakonit način.
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(1) Poleg te tožbe je mogoče vložiti tudi tožbo za vračilo denarja, če je edino ravnanje, ki ga je prejel, napačno; če to velja
tudi za dajalca, je v boljšem položaju tisti, ki ga je posedoval. Če bi se vložila tožba za denar, ali bi bila ta pravica do tožbe
izgubljena ali pa bi bilo treba ugoditi tožbi za trikratni znesek? V primeru tatvine priznamo tožbo za štirikratni znesek, pa
tudi tožbo za vračilo premoženja. Menim, da zadošča že ena od teh tožb, kajti če bo tožba za izterjavo denarja dovoljena,
potem ni treba odobriti tožbe in factum po preteku enega leta.

6. Gaj, O provincialnem ediktu, IV. knjiga.

Leto, v katerem oseba prejme denar, da bi preprečila vložitev tožbe zoper njo, se začne v trenutku, ko je bilo plačilo
opravljeno, če je takrat imela pravico vložiti tožbo za izterjavo denarja. V primeru osebe, ki ji je druga oseba plačala denar,
da bi preprečila vložitev tožbe zoper njo, pa je mogoče dvomiti, ali naj se leto šteje od dneva, ko je bil denar plačan, ali od
dneva, ko je stranka vedela, da je bil denar plačan; če namreč ne ve, da obstaja razlog za vložitev tožbe zoper njo, velja, da
nima pristojnosti za vložitev tožbe, zato je bolje, da se leto šteje od takrat, ko je to vedela.

7. Paulus, O ediktu, X. knjiga.

Če je nekdo od drugega prejel denar, da bi mi preprečil, da bi me nadlegoval, se šteje, da sem denar plačal sam, če ga je dal
po mojem navodilu ali moj zastopnik, ki je skrbel za vse moje posle, ali oseba, ki je prostovoljno delovala v mojem imenu in
katere dejanje sem potrdil. Če pa ga druga stranka ni plačala po mojem nalogu, čeprav je to storila z namenom, da se dejanje
ne bi izvršilo, in nisem ratificiral njenega dejanja, potem lahko stranka, ki je plačala denar, ta denar izterja, jaz pa imam
pravico do tožbe za štirikratni znesek.

(1) Če je bil denar plačan z namenom, da bi se zoper družinskega sina sprožila sporna tožba, se ta tožba odobri tudi očetu.
Podobno, če bi sin družine sprejel denar, da bi ga spodbudil k vložitvi nadležne tožbe proti komur koli ali da je ne bi vložil;
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tožba se odobri tudi njegovemu očetu. Če mu je druga stranka plačala denar, da ne bi vložil tožbe, ne da bi mu jaz dal
kakršno koli navodilo, ga lahko potem izterja, jaz pa bom imel pravico vložiti tožbo za štirikratni znesek.

(2) Če kmet, ki je pristojen za prihodke, zadrži sužnje neke osebe in mu je bil izplačan denar, ki mu ni pripadal, je prav tako
odgovoren v tožbi in factum na podlagi tega oddelka edikta.

8. Ulpianus, Mnenja, IV. knjiga.

Kadar pristojni sodnik izve od nedolžnega človeka, da je plačal denar zaradi kaznivega dejanja, ki mu ni bilo dokazano, mora
odrediti vračilo nezakonito pridobljenega denarja v skladu z določbami edikta, ki se nanašajo na osebe, ki naj bi prejele denar
bodisi za povzročitev nadloge bodisi za opustitev dejanja, in izreči kazen v sorazmerju s kaznivim dejanjem osebi, ki ga je
zagrešila.

9. Papinianus, O prešuštvu, II. knjiga.

Če je suženj obtožen, ga je treba mučiti, če se to zahteva, in če je oproščen, je obtoženec obsojen, da gospodarju plača dvojno
vrednost sužnja; poleg dvojne vrednosti pa je treba raziskati, ali je bil pregon uveden z namenom nadlegovanja, saj je
kaznivo dejanje nezakonitega pregona ločeno od izgube, ki jo je gospodar utrpel zaradi mučenja sužnja.
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Knjiga IV

1. V zvezi s popolno restitucijo.
2. Kadar je dejanje storjeno zaradi strahu.
3. Glede goljufivega namena.
4. Za osebe, mlajše od 25 let.
5. V zvezi s spremembo stanja.
6. Na kakšnih podlagah so osebe,starejše od 25 let, upravičene do popolne vrnitve v prejšnje stanje.
7. O odtujitvah, opravljenih zaradi spremembe pogojev sojenja.
8. V zvezi z zadevami, ki se posredujejo drugim v arbitražo (..)
9. Mornarji, gostilničarji in lastniki hlevov morajo vrniti premoženje, ki jim je bilo zaupano.
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Naslov 1. O popolni restituciji.

Ulpianus, O ediktu, knjiga XI.

Uporabnosti tega naslova ni treba hvaliti, saj govori sam zase. Pretor v skladu z njim na različne načine priskoči na pomoč
strankam, ki so se zmotile ali bile prevarane in ki so bile zaradi ustrahovanja, zvijačnosti, mladosti ali odsotnosti prevarane.

Paulus, Sentence, Knjiga I.

Ali zaradi spremembe stanja ali opravičljive napake.

Modestin, Pandekti, VIII. knjiga.

Pretor vsem osebam obljubi popolno povračilo, če se izkaže ustrezen razlog; tako lahko preveri pravičnost primera in
ugotovi, ali sodi v tisti razred, ki mu lahko zagotovi olajšavo.

Callistratus, Monitory Edict, knjiga I.
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Vem, da so nekateri organi menili, da stranka, ki zahteva popolno vrnitev, ne sme biti zaslišana, če gre za zelo nepomembno
zadevo ali znesek, če bi to škodovalo obravnavi kakšne pomembnejše zadeve ali izterjavi večjega zneska.

Paulus, O ediktu, knjiga VII.

Za nikogar, ki mu pretor obljubi, da bo odobril popolno povrnitev škode, ne velja, da je prepovedan.

Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII.

Popolna restitucija se lahko odobri naslednikom mladoletnikov, pa tudi naslednikom tistih, ki so odsotni zaradi javnih zadev,
in pravzaprav vsem tistim, ki so bili sami upravičeni do popolne restitucije; in to je bilo zelo pogosto odločeno. Zato lahko
dedič ali oseba, ki ji je bila izročena zapuščina, ali naslednik sina iz družine, ki je bil vojak, pridobi popolno restitucijo. Če je
torej mladoletnik obeh spolov spravljen v suženjstvo, bo njegovemu gospodarju v zakonsko določenem roku priznana
popolna restitucija. Če pa se zgodi, da je bil tak mladoletnik prelisičen v zvezi s posestjo, v katero je vstopil, Julijan v
sedemnajsti knjigi Digest pravi, da jo bo imel njegov gospodar pravico zavrniti ne le zaradi mladosti, ampak celo v primerih,
ko mladosti ni mogoče trditi; kajti patroni niso izkoristili ugodnosti zakonov zaradi pridobitve posesti, ampak zaradi
maščevanja.

Marcellus, Digeste, III. knjiga.

Božanski Antonin je v reskriptu, naslovljenem na pretorja Marcija Avita, v zvezi z razbremenitvijo osebe, ki je med
odsotnostjo izgubila premoženje, navedel naslednje: "Če se stranka, ki je bila pozvana, ni pojavila in je bila zaradi tega proti
njej uradno izrečena sodba, kmalu zatem pa se je pojavila pred sodiščem, ki si mu predsedoval, se lahko domneva, da je bila
njena odsotnost posledica ne toliko njene lastne krivde, temveč nepopolno slišanega glasu glasnika, in je zato upravičena do
povračila."
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Zdi se, da cesarjeva pomoč ni omejena samo na tovrstne primere, saj je treba olajšavo odobriti tudi osebam, ki so bile
prevarane brez lastne krivde, zlasti kadar so goljufijo zagrešili njihovi nasprotniki, saj je običajno, da se zahteva tožba, ki
temelji na goljufiji; dolžnost pravičnega pretorja pa je, da odobri novo sojenje, kar zahtevata tako razum kot pravičnost,
namesto da dovoli vložitev tožbe, ki vključuje prevaro, h kateri se je treba zateči le, kadar ni na voljo drugega pravnega
sredstva.

Macer, O pritožbah, III. knjiga.

Ta razlika obstaja med primerom mladoletnikov, mlajših od dvajset let, in strank, ki so odsotne zaradi javnih zadev, in sicer:
mladoletniki, tudi če jih zagovarjajo njihovi skrbniki in kuratorji, lahko še vedno dosežejo popolno vrnitev v prejšnje stanje
zoper državo, to je, če je dokazan ustrezen razlog; če pa je kdo odsoten zaradi javnih zadev ali če drugi, ki uživajo enak
privilegij, če jih zagovarjajo njihovi zastopniki, so običajno razrešeni s popolno vrnitvijo v prejšnje stanje le do te mere, da
jim je dovoljeno vložiti pritožbo.

Naslov 2. Kadar se dejanje opravi zaradi strahu.

Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Pretor pravi: "Ne bom odobril ničesar, kar je bilo storjeno zaradi strahu." Prej je bilo v ediktu zapisano: "Kar je bilo storjeno
s silo ali strahom." Sila je bila omenjena v znak prisile, ki je bila uvedena proti volji, strah pa v znak strahu pred sedanjo ali
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prihodnjo nevarnostjo; pozneje pa je bila omemba sile izpuščena, ker velja, da je vse, kar je posledica silovitega izkazovanja
sile, tudi posledica strahu.

Paulus, O ediktu, I. knjiga.

Sila je napad višje sile, ki se mu ni mogoče upreti.

Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Ta klavzula torej vsebuje tako silo kot strah; in kadar je kdo z nasiljem prisiljen opraviti neko dejanje, mu je s tem ediktom
zagotovljena restitucija.

Silo pa razumemo kot skrajno nasilje in takšno, ki je storjeno proti dobri morali, ne pa tisto, ki ga sodnik pravilno uporablja,
namreč v skladu z zakonom in s pravico službe, ki jo zaseda. Če pa sodnik rimskega ljudstva ali guverner province stori
nezakonito dejanje, Pomponij pravi, da bo ta edikt veljal; kot na primer, če Re izsiljuje denar s strahom pred smrtjo ali
bičanjem.

Paulus, O ediktu, knjiga XI.

Menim, da je treba vključiti strah pred suženjstvom ali katero koli drugo podobno dejanje.

Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.
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Labeo pravi, da je treba izraz "strah" razumeti tako, da ne pomeni kakršne koli bojazni, temveč strah pred nekim izrednim
zlom.

Gaj, O pokrajinskem ediktu, IV. knjiga.

Strah, za katerega pravimo, da je mišljen v tem ediktu, ni strah, ki ga doživlja neodločni človek, ampak strah, ki bi razumno
vplival na človeka z zelo odločnim značajem.

Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Pedij v sedemnajsti knjigi navaja, da v ta edikt nista vključena niti strah pred sramoto niti strah pred tem, da bi bili
izpostavljeni kakšni nadlogi, ki bi bila podlaga za restitucijo na podlagi tega edikta. Če bi se torej kdo, ki je po naravi
bojazljiv, bal nečesa, za kar ni bilo podlage, ne bi mogel dobiti povračila po tem ediktu, saj nobeno dejanje ni bilo opravljeno
niti s silo niti z ustrahovanjem.

Če je torej kdo, ki je bil zaloten pri kraji, prešuštvu ali katerem koli drugem zločinu, nekaj plačal ali se k temu zavezal,
Pomponij v osemnajsti knjigi zelo pravilno pravi, da to sodi v okvir edikta, če se je stranka bala smrti ali zapora; čeprav
prešuštnika ali tatove ni dovoljeno ubiti, razen če se brani z orožjem, vendar jih je mogoče ubiti nezakonito; zato je bil strah
upravičen. Kadar pa se stranka odreče svojemu premoženju, da bi preprečila, da bi jo oseba, pri kateri je bila ujeta, izdala,
velja, da je upravičena do olajšave po tem ediktu; saj bi jo v primeru izdaje doletele kazni, ki smo jih omenili.

Paulus, O ediktu, knjiga XI.
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Za te osebe dejansko velja Lex Julia, ker so sprejele denar, da bi prikrile odkrito dejanje prešuštva. Vendar bi moral pretor
posredovati in jih prisiliti, da povrnejo škodo, saj je dejanje v nasprotju z dobro moralo, pretor pa ne upošteva, ali je stranka,
ki je plačala, prešuštnica ali ne, temveč le dejstvo, da je prva dobila denar tako, da je drugi zagrozila s smrtjo.

Če oseba od mene vzame denar z grožnjo, da mi bo odvzela listine, ki potrjujejo moj civilni položaj, če ne plačam; ni dvoma,
da sem pod prisilo, ki jo povzroča skrajno zastraševanje, predvsem če me skuša spraviti v suženjstvo, in če bi se omenjene
listine izgubile, me ne bi mogli razglasiti za svobodnega.

Če moški ali ženska da kar koli, da ne bi bila prisiljena trpeti posilstva, velja ta edikt; saj je za dobre ljudi strah pred tem večji
od strahu pred smrtjo.

Pri teh zadevah, ki smo jih omenili kot tiste, ki spadajo v okvir edikta, ni razlike, ali se kdo boji zase ali za svoje otroke; saj
se starši zaradi svoje naklonjenosti lažje ustrašijo zaradi svojih otrok kot zaradi sebe.

Ulpianus, O ediktu, knjiga XI.

Razumeti moramo, da je strah prisoten, in ne zgolj sum, da bi se lahko izvajal. To navaja Pomponij v osemindvajseti knjigi,
saj pravi: "Strah je treba razumeti, da je bil povzročen", se pravi, da je strah moral nekdo vzbuditi. Nato postavi to vprašanje,
in sicer: "Ali bi edikt veljal, če bi zapustil svojo zemljo, potem ko sem slišal, da nekdo prihaja oborožen, da bi me prisilno
izselil?" In trdi, da je Labojevo mnenje, da se edikt v tem primeru ne bi uporabljal, prav tako ne bi bil na voljo interdikt Unde
vi; ker se ne zdi, da bi bil izrinjen s silo, saj nisem čakal, da se to zgodi, ampak sem se dal na beg. Drugače bi bilo, če bi se
umaknil, ko bi oboroženi ljudje vstopili na zemljišče, saj bi v tem primeru lahko uporabili edikt. Navaja tudi, da če bi na
mojem zemljišču s pomočjo oborožene tolpe nasilno postavili stavbo, bi veljala tako interdikt Quod vi aut clam kot tudi ta
edikt, saj dejansko dopuščam, da to storite z ustrahovanjem. Če pa vam posest izročim zaradi uporabe sile, Pomponij pravi,
da bo obstajala podlaga za ta edikt.
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Opozoriti je treba tudi, da pretor v tem ediktu govori na splošno in glede na dejstva ter ne doda, kdo je storil dejanje; zato bo
edikt veljal ne glede na to, ali je ustrahovanje povzročil posameznik, množica, občina, združenje ali korporacija. Toda čeprav
pretor vključuje nasilje, ki ga stori kdor koli, Pomponij zelo pravilno pravi, da če od tebe nekaj sprejmem ali te spodbudim,
da se zavežeš meni v zameno za to, da te bom branil pred nasiljem sovražnikov, roparjev ali množice, ali da bi ti pridobil
svobodo, da ne bi bil odgovoren po tem ediktu, razen če sem sam uporabil to silo proti tebi. Če pa nisem bil kriv nasilja, ne bi
smel biti odgovoren, saj bi se moralo prej šteti, da sem prejel nadomestilo za svoje storitve.

Pomponij prav tako pravi, da je utemeljeno mnenje tistih, ki menijo, da je na podlagi tega edikta mogoče dobiti odškodnino,
kadar je kdo prisiljen v manuminacijo sužnja ali rušenje hiše.

Zdaj pa poglejmo, kaj pomeni pretorjeva izjava, da ne bo odobril nečesa, kar je bilo storjeno. In res lahko zadeva ostane
nedokončana, čeprav je uporabljeno ustrahovanje; kot na primer, kadar je bilo sklenjeno določilo, vendar ni bil plačan denar;
ali kadar je bil posel dokončan, če je bil denar preštet po sklenitvi določila; ali kadar upnik z ustrahovanjem odpusti dolžnika;
ali kadar se zgodi katera koli podobna okoliščina, ki dokonča posel. Pomponij pravi, da bo stranka, kadar je posel popoln,
včasih upravičena do izjeme in tudi do tožbe; kadar pa je nepopoln, bo upravičena samo do tožbe. Kljub temu poznam
primer, ko so nekateri Kampanci z uporabo ustrahovanja proti stranki od nje izsilili pisno obljubo, da bo plačala določeno
vsoto denarja, in je naš cesar izdal reskript, da lahko pri pretorju zaprosi za popolno restitucijo, in ko sem bil pri njem kot
ocenjevalec, je odločil: "Če bi stranka želela proti Kampančanom vložiti tožbo, bi to lahko storila; če pa bi se želela
sklicevati na izjemo proti njim, če bi vložili tožbo, to ne bi bilo brez učinka." Iz te ustave je mogoče sklepati, da bo ne glede
na to, ali je transakcija popolna ali nepopolna, dovoljena tako tožba kot tudi izjema.

Tožba in rem ali in personam bo odobrena stranki, ki jo želi, če je bil razrešnica ali kakršna koli druga vrsta razrešitve, ki jo
je dala, preklicana.

Julianus v tretji knjigi Digest meni, da bi morala oseba, ki ji je bilo premoženje izročeno z ustrahovanjem, to premoženje ne
le vrniti, ampak tudi odgovarjati za zlonamernost.
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Čeprav menimo, da je treba ugoditi stvarni tožbi, ker je izročeni predmet del premoženja tistega, ki je bil podvržen nasilju,
pa se vseeno trdi, in to ne brez razloga, da če človek vloži tožbo za štirikratno odškodnino, se stvarna tožba konča, in velja
tudi obratno.

Restitucija, ki jo je treba izvesti na podlagi tega edikta, tj. popolna restitucija po pooblastilu sodnika, je takega značaja, in
sicer če je bila lastnina izročena zaradi ustrahovanja, jo je treba izročiti, jamstvo za odškodnino lastniku za škodo zaradi
zlonamernosti (kot že navedeno) pa zagotoviti za škodo na lastnini. Če je do izročitve prišlo z razrešitvijo, je treba obveznost
vrniti v prejšnje stanje; tako da, kot je v četrti knjigi Digest navedel Julijan, če je bil dolgovan denar in je bila izročitev
izsiljena s silo, mora biti stranka, če ni prišlo do plačila ali ponovne vzpostavitve obveznosti in izdaje, obsojena na plačilo
štirikratne odškodnine. Poleg tega, če sem z nasiljem dal obljubo na podlagi določila, je treba določilo razrešiti, in če so bili
izgubljeni kakšni užitki ali služnosti, jih je treba ponovno vzpostaviti.

Ker je ta tožba in rem, ne prisili nobene osebe, ki je uporabila nasilje; toda pretor namerava, da se, če je bilo kar koli storjeno
z ustrahovanjem, pravica do povrnitve uveljavlja proti vsem; Marcellus je v zvezi z Julijanovo odločbo ne brez razloga
pripomnil, da če je porok uporabil nasilje, da bi dosegel razrešitev z odpustitvijo, se proti glavnemu dolžniku ne odobri
restitucijska tožba; vendar je treba poroka obsoditi na plačilo štirikratnega zneska, če ne obnovi pravice do tožbe proti
glavnemu dolžniku. Mnenje, ki ga je navedel Marcellus, je boljše, saj meni, da bo ta tožba mogoča zoper glavnega dolžnika,
kot je navedeno in rem.

Gaj, O provincialnem ediktu, IV. knjiga.

Gotovo je, da če glavni dolžnik z ustrahovanjem odpusti poroke, se lahko zoper njih vloži tožba, s katero se jih prisili, da
obnovijo svojo obveznost.

Če jaz, ki ste me prisilili s strahom, sprostim vašo obveznost, je v pristojnosti sodnika, pred katerim se začne postopek po
tem ediktu, da ne le zahteva, da obveznost obnovite vi osebno, ampak da vas prisili, da priskrbite poroke, bodisi iste bodisi
druge, nič manj plačilno sposobne; poleg tega mora obnoviti poroštva, ki ste jih dali na istem mestu.
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Paulus, Opombe k Julijanovim Digestam, knjiga IV.

Če tretja oseba brez goljufije s strani poroka uporabi nasilje, da bi dosegla razrešitev omenjenega poroka, slednji ni
odgovoren tudi za obnovitev obveznosti glavnega dolžnika.

Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Potomstvo suženj, mladiče goveda, pridelke in vse, kar je od tega odvisno, je treba vrniti; ne le tiste, ki so bili že pridobljeni,
ampak poleg tega moram dobiti odškodnino za tiste, ki bi jih lahko pridobil, če mi tega ne bi preprečili z ustrahovanjem.

Lahko bi se vprašali, če bi bil tisti, ki je uporabil nasilje, tudi sam deležen nasilja, ali bi pretor odločil, da je treba na podlagi
edikta vrniti tiste stvari, ki jih je odtujil? Pomponij v osemindvajseti knjigi pravi, da pretorju ni treba priskočiti na pomoč;
meni namreč, da je, ker je dovoljeno silo odbiti s silo, utrpel isto, kar je povzročil. Zato, če te kdo z ustrahovanjem prisili, da
mu kaj obljubiš, potem pa ga zaradi strahu prisilim, da te razreši z izpustom, mu ni mogoče ničesar povrniti.

Julijan pravi, da kadar upnik uporabi silo proti svojemu dolžniku, da bi dosegel plačilo njegovega dolga, ni odgovoren po
tem ediktu zaradi narave tožbe, ki temelji na ustrahovanju, ki zahteva, da se povzroči škoda; čeprav ni mogoče zanikati, da
stranka spada na področje uporabe Lex Julia de vi in da je izgubila svojo pravico kot upnik.

Callistratus, O sodnih preiskavah, knjiga V.
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Ohranjen je odlok božanskega Marka, ki se glasi takole: "Ko je Marcijan rekel: "Nisem uporabil nobene sile", je cesar
odgovoril: "Ali misliš, da se ne uporablja sila, razen kadar so ljudje ranjeni? Sila se prav tako uporablja v primeru, ko kdo, ki
misli, da mu je nekaj dolžan, in to zahteva, ne da bi sprožil sodni postopek; če se torej pred menoj dokaže, da je kdo drzno in
brez sodne oblasti pridobil v posest kakršno koli premoženje svojega dolžnika ali denar, ki mu pripada in mu ga omenjeni
dolžnik ni prostovoljno plačal; in če si je v tej zadevi vzpostavil pravo, nima pravice upnika."

Ulpianus, O ediktu, knjiga XI.

Poleg tega, če me proti tebi ščiti večna izjema in te prisilim, da me odpustiš, edikt ne velja, ker nisi ničesar izgubil.

Pretor obljubi, da se lahko v primeru, ko stranka ne povrne škode, proti njej vloži tožba za štirikratno odškodnino, kar
pomeni štirikratni znesek celotnega zneska, ki bi moral biti povrnjen. Pretor z dolžnikom ravna dovolj prizanesljivo, saj mu
da možnost za vrnitev v prejšnje stanje, če se želi izogniti kazni. Po preteku enega leta pa mu obljubi le navadno tožbo,
vendar ne vedno in le, če se izkaže ustrezen razlog.

Pri preverjanju vzroka je pomembno, da je ta tožba dovoljena le, če ni drugega razloga; in ker v primeru poškodbe,
povzročene z ustrahovanjem, pravica do tožbe v enem letu ugasne, s čimer se razume eno leto z običajnim dodatkom; in
mora obstajati ustrezen razlog, da se ta tožba odobri po preteku enega leta. Drugo pravico do tožbe je mogoče pridobiti na
naslednji način, in sicer če je oseba, proti kateri je bilo uporabljeno nasilje, umrla, je potem njen dedič upravičen do tožbe za
zapuščino, saj je stranka, ki je uporabila nasilje, v posesti; iz tega razloga dedič ne bo upravičen do tožbe zaradi ustrahovanja,
čeprav bi lahko, če se leto dni ne bi izteklo, vložil tožbo za štirikratno odškodnino. Tožba je priznana dedičem, ker vključuje
zasledovanje premoženja.

Pri tej tožbi se ne preiskuje, ali je tožena stranka uporabila zastraševanje ali pa je to storil kdo drug; zadostuje namreč
ugotovitev dejstva, da je bil uporabljen strah ali sila in da se je tožena stranka, čeprav nedolžna kaznivega dejanja, vendarle
okoristila s transakcijo; ker strah vključuje nevednost, je razumno, da stranka ni prisiljena navesti, kdo je proti njej uporabil
zastraševanje ali silo; zato mora tožnik le dokazati, da je bil strah uporabljen zato, da je bil prisiljen dati nekomu odpustek za
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dolgovani denar ali izročiti premoženje ali opraviti kakšno drugo dejanje. Ne zdi se namreč nepravično, da je ena oseba
obsojena na plačilo štirikratne odškodnine zaradi dejanja druge osebe; ker na začetku tožba ni vložena za štirikratni zadevni
znesek, ampak kadar ni vrnjena lastnina.

Ker je ta tožba predmet arbitraže, ima toženec pravico, da vrne premoženje, preden arbiter izda odločbo, kot smo navedli
zgoraj; če tega ne stori, mora biti upravičeno in zasluženo obsojen za štirikratno odškodnino.

Včasih pa tudi v primerih, ko je bilo uporabljeno ustrahovanje, razsodba arbitra tožnika razreši. Če je namreč Titius brez
moje vednosti uporabil zastraševanje in je tako pridobljeno premoženje prišlo v mojo posest, in če ga brez kakršne koli moje
goljufije ni več, ali naj bom razrešen zgolj z dejanjem razsodnika? Ali pa, če se zadevni suženj da na beg in sodnik od mene
zahteva, da dam jamstvo za njegovo vrnitev, če pride pod moj nadzor, potem bi moral biti oproščen. Zato nekatere avtoritete
menijo, da kupec, ki je v dobri veri pridobil premoženje od osebe, ki je uporabila silo, ne bi smel biti odgovoren; prav tako ne
tisti, ki je prejel premoženje v dar, ali tisti, ki mu je bilo premoženje zapuščeno. Vivianus zelo pravilno meni, da so te osebe
odgovorne, sicer bi moral biti v slabšem položaju, ker sem bil deležen ustrahovanja. Tudi Pedij je v četrti knjigi navedel, da
je pristojnost sodnika v primeru, ki vključuje vračilo, takšna, da mora tistemu, ki je uporabil silo, naložiti vračilo, tudi če je
premoženje prešlo v last tretje osebe; ali pa slednjo prisiliti k vračilu, čeprav je druga oseba uporabila ustrahovanje; kajti
ustrahovanje, ki ga je uporabila ena oseba, ne sme biti v korist druge.

Labeo pravi, da če je kdo postal dolžnik z ustrahovanjem in je dal poroštvo, ki je bilo pripravljeno, bosta oproščena tako
dolžnik kot porok; če pa je bil ustrahovan samo porok in ne glavni dolžnik, bo oproščen samo porok.

Štirikratna vrednost vključuje celotno zadevno premoženje, tj. pridelke in ves prirastek.

Če je kdo prisiljen s silo obljubiti, da bo nastopil na sodišču, nato pa predloži poroštvo, bosta oba oproščena.

283

Kadar je bil kdo s silo prisiljen skleniti sporazum, in ker ni dal izjave o razrešitvi, je bil obsojen na plačilo štirikratne
odškodnine; Julijan meni, da lahko odgovori, kadar vloži tožbo na podlagi določila in mu nasprotuje izjema; ker je bila v
štirikratno odškodnino vključena preprosta vrednost premoženja, ki ga je pridobil toženec. Labeo pa pravi, da bi bila stranka,
ki je uporabila nasilje, tudi po ugoditvi tožbi za štirikratno odškodnino vseeno izključena z izjemo; ker pa se to zdi težko, je
treba to spremeniti tako, da bo odgovorna za trikratno odškodnino, in tudi tako, da bo v vsakem primeru prisiljena dati
odvezo.

V zvezi s tem, kar smo povedali glede vključitve preproste vrednosti v štirikratno odškodnino, je treba to razumeti tako, da je
v odredbi, s katero se dodeli štirikratna odškodnina, seveda vključeno premoženje, pridobljeno z nasiljem, in se zato vrne,
tako da je kazen omejena na trikratno odškodnino.

Kaj pa, če se suženj izgubi brez zlonamernosti ali malomarnosti osebe, ki je uporabila silo in zoper katero je bila izdana
sodba? V tem primeru, če suženj umre, preden je vložena tožba na podlagi sodne odločbe, se pravilo pri izvrševanju sodne
odločbe omili, ker je stranka prisiljena dati zadoščenje za svoj prekršek s kaznijo trojne odškodnine. V zvezi s sužnjem, ki naj
bi pobegnil, mora tožena stranka dati jamstvo, da ga bo preganjala in vrnila; kljub temu pa bo stranka, ki je utrpela nasilje, v
celoti ohranila vse svoje stvarnopravne, produkcijske ali druge pravice, ki jih je imela za vrnitev sužnja; tako da bo, če bi ga
njegov gospodar na kakršen koli način vrnil in bi bila vložena tožba na podlagi določila, zaščitena z izjemo. Vse to se zgodi
po izreku sodbe, če pa suženj umre pred izrekom sodbe brez zlonamernosti ali malomarnosti tožene stranke, bo ta kljub temu
odgovorna. To izhaja iz naslednjih besed edikta: "Če se premoženje ne povrne zaradi sodne odločbe". Če bi torej suženj
pobegnil brez zlonamernosti ali malomarnosti stranke, zoper katero je bila vložena tožba, je treba na sodišču zagotoviti
jamstvo, da bo sledila in vrnila sužnja; če pa premoženje ni bilo izgubljeno zaradi malomarnosti tožene stranke, bo tožena
stranka vseeno odgovorna, če sploh ne bi bilo izgubljeno, če ne bi bilo zastraševanja, tako kot v primeru interdikta Unde vi
ali Quod vi aut clam; iz razloga, ker lahko človek včasih izterja ceno mrtvega sužnja, ki bi ga prodal, če ne bi bil deležen
zastraševanja.

Kadar kdo proti meni uporabi silo, ko od mene pridobi lastnino, ni.tat; čeprav Julijan meni, da je vsakdo, ki pridobi lastnino s
silo, bolj brezobziren tat.
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Kadar nekdo uporabi ustrahovanje, je gotovo, da je odgovoren tudi za zlonamernost; enako pravi tudi Pomponij; in obe tožbi
sta ovira za drugo, če se uveljavlja izjema in factum.

Julijan pravi, da štirikratna odškodnina predstavlja zgolj interes tožnika, in če torej človek, ki je zaradi zaupanja dolžan
štirideset aurejev, pod prisilo obljubi, da jih bo plačal tristo, in jih plača, lahko zahteva štirikrat po dvesto šestdeset aurejev,
ker je bil to znesek, glede katerega je bil prisiljen.

V skladu s tem pravilom, če več oseb uporabi prisilo in je tožena samo ena od njih ter ta prostovoljno vrne denar pred sodbo,
so vse druge oproščene. Če pa tega ne stori, temveč po sodbi plača štirikratni znesek, je boljše mnenje, da je tožba, ki temelji
na zastraševanju, končana tudi v zvezi z drugimi.

Paulus, O ediktu, knjiga XI.

Kajti zoper druge bo odobrena tožba za znesek, ki ni bil izterjan od stranke, zoper katero je bila vložena tožba.

Ulpianus, O ediktu, knjiga XI.

Kar smo navedli v primeru, ko več oseb uporabi zastraševanje, bi moralo veljati tudi v primeru, ko je lastnina prišla v roke
enega, medtem ko je bil za prisilo odgovoren drugi.

Kadar sužnji uporabljajo zastraševanje, bo v zvezi z njimi mogoče vložiti noxalno tožbo; toda vsakdo lahko toži njihovega
gospodarja, v čigar posest je prešla lastnina; in če ta po tožbi izroči lastnino ali, kot smo že navedli, plača štirikratno
odškodnino, bo to koristilo tudi sužnjem. Če se po tem, ko je bil tožen v noxalni tožbi, raje odpove sužnju, je lahko tožen tudi
sam, če je pridobil posest nad premoženjem.
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Ta tožba se prizna dediču in drugim naslednikom, saj vključuje pravico do nadaljnjega spremljanja premoženja. Dovoljena
je tudi zoper dediča in druge naslednike za znesek tega, kar je prišlo v njihovo posest; in to ni nerazumno, saj čeprav kazen
ne preide na dediča, vendarle (kot je navedeno v reskriptu), kar je bilo pridobljeno nepošteno, ne sme priti v korist dediča.

Paulus, Vprašanja, Knjiga I.

Poglejmo torej, ali v primeru, ko je dedič nekaj pridobil v posest in pridobljeno porabil, preneha biti odgovoren, ali zadostuje
dejstvo, da je nekoč imel posest nad premoženjem? In če umre, potem ko je to porabil, ali bo tožba absolutno upravičena
zoper njegovega dediča, ker je s premoženjem prejel dolg; ali pa tožba ne bo odobrena, ker drugi dedič ni prejel ničesar?
Boljše je mnenje, da bo tožba v vsakem primeru mogoča zoper dediča dediča; zadostuje namreč, da je premoženje enkrat
prešlo na prvotnega dediča, in pravica do tožbe postane večna. V nasprotnem primeru je treba šteti, da sam dedič, ki porabi
tisto, kar je prišlo v njegove roke, ne bo odgovarjal.

Julianus, Digeste, knjiga LXIV.

Če je bilo dejansko premoženje, ki je prišlo v roke osebe, uničeno, ne moremo reči, da je obogatela, če pa je bilo
spremenjeno v denar ali kaj drugega, ni treba več ugotavljati, kaj se je z njim zgodilo; ampak velja, da je stranka obogatela,
čeprav je morda pozneje izgubila, kar je pridobila. Cesar Tit Antonin je namreč v reskriptu Klavdiju Frontinu v zvezi z
vrednostjo premoženja neke posesti navedel, da se lahko proti njemu vloži tožba na račun posesti prav iz tega razloga; kajti
čeprav premoženje, ki je bilo prvotno vključeno v posest, ni bilo v njegovi lasti, je zaradi cene premoženja, s katerim je
postal bogatejši, ne glede na to, kolikokrat so se posamezni predmeti spremenili po svoji naravi, odgovoren v enaki meri, kot
če bi predmeti sami ostali v svoji prvotni obliki.

Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga IV.
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V zvezi z dejstvom, da prokonzul obljubi tožbo zoper dediča le v obsegu tega, kar je prišlo v njegove roke, je treba razumeti,
da se to nanaša na podelitev večne pravice do tožbe.

Ulpianus, O ediktu, knjiga XI.

Da bi ugotovili znesek, ki je prišel v roke dediča, se moramo vrniti v čas, ko se je pridružila izdaja; če je gotovo, da je kaj
prišlo v njegove roke. Enako pravilo velja, kadar nekaj preide v večino premoženja stranke, ki je uporabila silo, tako da je
očitno, da bo to prišlo v roke dediča; to je, če je dolžnik oproščen odgovornosti.

Paulus, O ediktu, knjiga XI.

Kadar je svobodna ženska kriva nehvaležnosti do svojega zaščitnika in se zaveda, da je bila nehvaležna, in zato, ker je v
nevarnosti, da izgubi svoj status, nekaj da ali obljubi svojemu zaščitniku, da bi preprečila, da bi jo spravili v suženjstvo; edikt
se ne uporablja, ker je ona sama povzročila strah.

Če je bilo dejanje storjeno zaradi strahu, ga pretor ne bo potrdil zaradi pretečenega časa.

Če je stranka dala v posest zemljišče, ki ni bilo v njeni lasti, štirikratna odškodnina ali navadna vrednost z dobičkom, ki jo
bo izterjala, ni vrednost zemljišča, temveč vrednost posesti; ocena tega, kar je treba povrniti, namreč temelji na tem, kar je
bilo izgubljeno, v tem primeru pa je to navadna posest s pridelki; tako meni tudi Pomponij.

Če je bila dona obljubljena z ustrahovanjem, menim, da ne nastane nobena obveznost, saj je popolnoma gotovo, da je takšna
obljuba dote enakovredna ničemur.
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Kadar sem bil z ustrahovanjem prisiljen odstopiti od pogodbe o nakupu ali najemu, je treba razmisliti, ali je posel ničen ali
ne in prejšnja obveznost ostane v polni veljavi; ali pa je to podobno razrešitvi, saj se na obveznost, ki temelji na dobri veri, ne
moremo zanesti, saj taka obveznost preneha, ko jo izgubimo. Boljše mnenje je, da zadeva spominja na nekakšno razrešitev,
zato bo mogoča pretorska tožba.

Če zaradi strahu vstopim v posest, menim, da sem ravnal kot dedič, saj čeprav tega ne bi hotel storiti, če bi bil svoboden;
vseeno pa sem, ker sem bil podvržen prisili, imel voljo, da ravnam; vendar bi moral od pretorja dobiti odredbo o vrnitvi, da bi
mi bila podeljena moč zavrniti posest.

Če zaradi prisile zavrnem zapuščino, mi lahko pretor priskoči na pomoč na dva načina; bodisi tako, da odobri pravično
tožbo, kot bi jo odobril dediču, bodisi tako, da dovoli tožbo zaradi prisile; in imam pravico izbrati način, ki ga izberem.

Paulus, Sentence, Knjiga I.

Če je kdo zaprl osebo z namenom, da bi od nje nekaj izsilil, je vse, kar je bilo storjeno v teh okoliščinah, nepomembno.

Ulpianus, Mnenja, knjiga V.

Ni verjetno, da bi nekdo v mestu pod prisilo in neupravičeno plačal nekaj, česar ni dolžan, če bi dokazal, da je uglednega
stanu; saj bi se lahko skliceval na javno pravo in se obrnil na nekoga z oblastjo, ki bi prepovedal, da se z njim ravna nasilno.
Za odpravo te domneve je treba predložiti najprepričljivejši možni dokaz o nasilju.
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Če je kdo upravičeno prestrašen zaradi obetov sodne preiskave, na katero mu grozi močan nasprotnik, da ga bo poslal v
verige; pod prisilo proda, kar je imel pravico obdržati, mora guverner pokrajine zadevo vrniti v ustrezno stanje.

Če denarni posrednik v nasprotju z zakonom zadržuje športnika v zaporu in ga s tem, ko mu preprečuje udeležbo na
tekmovanjih, prisili, da položi varščino za večjo vsoto denarja, kot jo dolguje; pristojni sodnik bo, če se to dokaže, odredil, da
se zadeva vrne v ustrezno stanje.

Če je kdo zaradi posredovanja uradnikov guvernerja s silo in brez sodnega postopka prisiljen plačati denar, ki ga ne dolguje
stranki, ki uveljavlja zahtevek na podlagi cesije; sodnik bo odredil, da mora tisti, ki je povzročil škodo, povrniti, kar je bilo
nezakonito izsiljeno. Če pa je dolg plačal na podlagi preproste zahteve in ne zaradi sodnega postopka, čeprav bi morala
stranka ravnati zakonito in dolga ne bi smela izterjati na nepravilen način, še vedno ni v skladu z zakonom, da se razveljavi
posel, s katerim je prišlo do plačila zapadle obveznosti.

Naslov 3. O goljufivem namenu

0. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

V tem odloku pretor zagotavlja pomoč zoper zvijačne in goljufive osebe, ki z zvijačami škodujejo drugim, da bi preprečile,
da bi se prvi okoristili s svojo zlobo ali da bi slednji zaradi njihove preprostosti utrpeli škodo.
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0. V ediktu so zapisani naslednji pogoji: "Če je bilo kar koli storjeno z goljufivim namenom in v tej zadevi ni mogoče
uporabiti nobenega drugega ukrepa, bom odobril tožbo, če se zdi, da je za to utemeljen razlog."

1. Servius opredeljuje "goljufiv namen" kot načrt za prevaro druge stranke, pri katerem se ena stvar pretvarja, druga pa se
stori. Labeo pa pravi, da je to mogoče doseči brez pretvarjanja, da bi prelisičili drugega; možno je tudi, da se ena stvar naredi
brez prevare, druga pa se pretvarja; tako kot delujejo osebe, ki z uporabo tovrstnega razdvajanja ščitijo bodisi svoje interese
bodisi interese drugih. Opredelitev goljufivega namena je torej naslednja: "zvijača, prevara ali spletka, uporabljena z
namenom obiti, prevarati ali ogoljufati drugega." Labeova opredelitev je pravilna.

2. Pretor se ni zadovoljil le z omembo dolus, ampak je dodal še malus, saj so antične oblasti imele navado reči dolus bonus in
so ta izraz razumele kot spretnost, zlasti kadar je kdo uporabil zvijačo proti sovražniku ali tatovi.

3. Pretor reče: "In nobeno drugo dejanje ni primerno v tej zadevi." Tako utemeljeno obljublja to tožbo, kadar ni na voljo
nobene druge, kajti tožbe, ki vključuje neslavje, ne bi smel nepremišljeno odrediti, če je mogoče vložiti civilno ali pretorsko
tožbo, kot navaja Pedij v osmi knjigi; toda tudi kadar bo veljal interdikt, na podlagi katerega bo človek lahko vložil tožbo, ali
se bo uveljavljala izjema, s katero bo lahko zaščiten, ta edikt ni uporaben. Pomponij v osemindvajseti knjigi pravi enako in
dodaja, da tudi če je človek lahko zaščiten z določbo, ne more imeti tožbe, ki bi temeljila na goljufivem namenu; kot na
primer, če je bila določba sklenjena z ozirom na goljufiv namen.

4. Pomponij tudi pravi, da kadar proti nam ni mogoče vložiti tožbe, na primer kadar je bila določba tako sramotno
zaznamovana z goljufijo, da nobeno sodišče ne bi dovolilo na njej temelječe tožbe; ne smem poskušati doseči tožbe na
podlagi goljufivega namena, saj noben sodnik ne bi dovolil vložiti takšne tožbe proti meni.

5. Pomponij tudi pravi, da Labeo meni, da tudi če bi kdo lahko dosegel popolno restitucijo, ne bi smel imeti koristi od te
tožbe; in če se s potekom časa izgubi kakšna druga pravica do tožbe, se ta še vedno ne sme dovoliti; kajti tisti, ki odloži
vložitev tožbe, je kriv samo zase, razen če je bila goljufija storjena s posebnim namenom, da bi se pustil čas, ki je potekel.
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6. Če nekdo, ki ima neko civilno ali pretorsko pravico do tožbe, to pravico vključi v določbo, nato pa jo razveljavi z
odpovedjo ali na kakšen drug način, ne more sprožiti postopka na podlagi goljufije, ker ima drugo pravico do tožbe, razen če
je bil zlonamerno prevaran, ko je izgubil svojo pravico do tožbe.

7. To je namreč mogoče le, če je mogoče zoper tistega, čigar prevara je predmet preiskave, vložiti kakšno drugo tožbo.

(23) Paulus, O ediktu, XI. knjiga.

Ali če je mogoče zadevo, ki je podlaga za preiskavo zoper njega, zagotoviti na drug način.

23. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Ta odlok se ne uporablja; prav tako preneha biti na voljo, če ga uporabi tretja oseba:
Paulus, O ediktu, XI. knjiga.

Lahko se toži; ali če je mogoče premoženje zavarovati z drugo osebo.

37. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.
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Če je torej Titius zaobšel skrbnika in je njegov skrbnik deloval v dogovoru z njim, ni upravičen do tožbe proti Titiusu na
podlagi goljufije, saj ima na voljo skrbniško tožbo, s katero lahko izterja, kolikor znaša njegov delež. Če je njegov skrbnik
insolventen, je treba nedvomno reči, da mu je mogoče ugoditi tožbi na podlagi goljufije:

38. Gaj, O provincialnem ediktu, IV. knjiga.

Ne more se namreč šteti, da je oseba upravičena do kakršne koli tožbe, če bi bila ta zaradi insolventnosti njenega nasprotnika
nekoristna.

0. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Pomponij zelo pravilno razlaga te besede: "Ni mogoče uporabiti nobenega drugega ukrepa", kar pomeni, da je nemogoče, da
bi se zadevna zadeva za zainteresirano stranko ohranila na kakršen koli drug način. Prav tako se zdi, da to ne nasprotuje
mnenju, ki ga je Julijan navedel v četrti knjigi, in sicer, da če je mladoletnik, mlajši od petindvajset let, po nasvetu sužnja, ki
ga je zavedel, tega prodal s svojim peculiumom, kupec pa ga je manumitiral; je mladoletnik upravičen do tožbe zaradi
goljufije zoper manumitiranega sužnja; razumeti moramo namreč, da je kupec prost goljufije in da ga ni mogoče imeti za
odgovornega zaradi nakupa ali da je prodaja nična, če je bil mladoletnik k njej napeljan z goljufivimi predstavami. Dejstvo,
da se domneva, da je stranka mladoletna, ji ne daje pravice do popolne restitucije, saj proti manumitiranemu sužnju ni
mogoče uporabiti popolne restitucije.

(16777216) V skladu s tem je treba navesti, da kadar si lahko oseba zagotovi odškodnino s kazensko tožbo, tožba na podlagi
goljufije ne pride v poštev.

(16777217) Pomponij pa pravi, da če je tožba ljudska, se ne uporablja tista, ki temelji na goljufiji.
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(16777218) Labeo meni, da se tožba na podlagi goljufije ne bi smela odobriti ne le, če ne obstaja nobena druga pravica do
tožbe, ampak celo, če je lahko dvomljivo, ali je na voljo druga pravica ali ne; navaja naslednji primer: Labeo pravi, da bi bilo
treba zoper stranko, ki mi je dolžna sužnja zaradi prodaje ali določila, dati strup in mi ga izročiti, ali če mi je dolžna zemljišče
in med izročitvijo na njem uvede služnost ali ruši stavbe, podira ali izkoreninja drevesa, ne glede na to, ali mi je dala jamstvo
proti zlonamernosti ali ne, proti njej vložiti tožbo na podlagi tega; če je dala jamstvo, je namreč vprašljivo, ali obstaja pravica
zahtevati odškodnino, ki temelji na določilu. Boljše mnenje pa je, da če je bilo dano zavarovanje proti zlonamernosti, tožba,
ki temelji na njem, ne bo mogoča, saj je na voljo tožba na podlagi določila; če pa zavarovanja ni, potem v primeru, da je
vložena tožba na podlagi nakupa, tožba, ki temelji na goljufiji, ne bo mogoča, saj temelji na nakupu; če pa je vložena tožba
na podlagi določila, bo potrebna tožba na podlagi goljufije.

(16777219) Če gospodar sužnja, do katerega je bila upravičena druga stranka, ubije, sta mogoča tako tožba po Lex Aquilia
kot tudi tožba zaradi proizvodnje, če je gospodar imel sužnja v posesti, ko ga je ubil, in zato tožba, ki temelji na goljufiji, ne
pride v poštev.

(16777220) Poleg tega, če dedič, preden vstopi v zapuščino, ubije zapuščenega sužnja; ker je bil ta uničen, preden je postal
last zapustnika, se tožba Lex Aquilia ne uporablja, vendar se ne uporablja niti tožba na podlagi goljufije, ne glede na to, kdaj
ga je ubil, saj je na voljo pravica do tožbe na podlagi oporoke.

(16777221) Če mi žival, ki je v vaši lasti, zaradi zlonamernosti tretje osebe povzroči škodo, se postavlja vprašanje, ali sem
upravičen do tožbe zaradi zlonamernosti proti njej? Strinjam se z mnenjem Labea, da je treba v primeru, ko je lastnik živali
plačilno nesposoben, ugoditi tožbi na podlagi zlonamernosti; čeprav menim, da v primeru predaje živali zaradi povračila
škode tožbi ne bi bilo treba ugoditi, tudi ne zaradi presežka.

(16777222) Labeo postavlja tudi naslednje vprašanje: "Če mojega sužnja osvobodite okovov, da bi lahko pobegnil, ali je
treba ugoditi tožbi zaradi zlonamernosti? Kvintus v opombi o tem navaja, da če dejanja nisi storil iz koristoljubnih nagibov,
lahko odgovarjaš za krajo, če pa je nate vplivala koristoljubnost, je treba ugoditi tožbi in factum.
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(16777223) suženj pripelje k svojemu gospodarju osebo, ki se strinja, da bo odgovorna za pogodbo sužnja v zvezi z njegovo
svobodo, pod pogojem, da se obveznost, ko bo svoboden, prenese nanj; vendar suženj po manumitu ne privoli, da se
obveznost prenese nanj. Pomponij pravi, da je tožba zaradi zlonamernosti dopustna. Če pa je pokrovitelj kriv, ker obveznost
ni bila dodeljena, je treba šteti, da bo prepovedana zaradi izjeme poroka, če bo ta tožen. V zadregi sem pri vprašanju, kako je
lahko dovoljena tožba iz razloga zlonamernosti, če je na voljo druga? Razen če bi morda kdo lahko trdil, da je treba, ker je
lahko patron izključen z izjemo, če bo vložil tožbo zoper drugo stranko, odločiti, da je treba ugoditi tožbi zaradi
zlonamernosti; saj tožba, ki je lahko izključena z izjemo, sploh ni tožba. Če pa je potemtakem zastaranje preprečeno, ker
patron ne želi sprejeti manumitiranega sužnja namesto poroka, je jasno, da je treba stranki, ki je prevzela obveznost namesto
sužnja, odobriti tožbo zaradi zlonamernosti zoper slednjega, potem ko je bil manumitiran; ali če je porok insolventen, je treba
pravico do tožbe podeliti lastniku.

(16777224) Če moj zastopnik dovoli, da moj nasprotnik zaradi zlonamernosti zmaga v zadevi, tako da je slednji lahko
oproščen odgovornosti, se lahko vprašamo, ali sem upravičen do tožbe zaradi zlonamernosti zoper stranko, ki je zmagala v
zadevi? Menim, da do nje nisem upravičen, če je stranka pripravljena braniti tožbo zoper to izjemo, če gre za tajno
dogovarjanje; v nasprotnem primeru je treba tožbo zaradi zlonamernosti odobriti, če ne morem vložiti tožbe zoper svojega
zastopnika, ker ni plačilno sposoben.

(16777225) Poleg tega Pomponij pravi, da pretor Caecidianus ni odobril tožbe zaradi goljufije zoper tistega, ki je trdil, da je
določena oseba, ki naj bi ji posodil denar, plačilno sposobna, kar je pravilno stališče v tem primeru; tožbe zaradi goljufije
namreč ni mogoče odobriti, razen če je bila slaba vera očitna in očitna.

40. Gaj, O provincialnem ediktu, IV. knjiga.

Če pa ste vedeli, da je ta oseba izgubila svoje premoženje, in ste mi zaradi koristi zatrdili, da je plačilno sposobna, bi bila
tožba zaradi goljufije upravičena zoper vas, saj ste lažno priporočili drugega z namenom, da me zavedete.

41. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.
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Če nekdo trdi, da je premoženje zelo majhne vrednosti, in ga nato kupi od dediča, tožba na podlagi goljufije ni mogoča, saj
zadostuje tožba na podlagi prodaje.

(0) Če pa ste me prepričali, naj zavrnem zapuščino pod pretvezo, da z njo ne bo mogoče poplačati upnikov, ali me prepričali,
naj izberem določenega sužnja, ker v gospodinjstvu ni bilo boljšega; menim, da bi bilo treba ugoditi tožbi zaradi goljufije, če
ste to storili z zlonamernim namenom.

(1) Če je bila oporoka dolgo časa prikrita, da ne bi bila razglašena za nekoristno, po smrti sina pa je bila predložena, lahko
dediči omenjenega sina vložijo tožbo zaradi goljufije in na podlagi Lex Cornelia proti strankam, ki so jo prikrile.

(2) Labeo v sedemintrideseti knjigi Posteriora navaja, da če Titius trdi, da je tvoje olje njegovo, ti pa deponiraš omenjeno olje
pri Seiju, da ga ta proda, in obdržiš kupnino, dokler se ne razreši spor o tem, komu od vaju olje pripada, Titius pa se noče
pridružiti zadevi; ker ne moreš vložiti tožbe proti Seiju niti po pooblastilu niti kot zastopnik, ker pogoj depozita še ni
izpolnjen, lahko tožiš Titiusa zaradi prevare. Pomponij pa v sedemindvajseti knjigi pravi, da se lahko tožba na splošno vloži
zaradi zastopanja; če stranka ni plačilno sposobna, pa se lahko zaradi goljufije vloži proti Titiusu; kar se zdi pravilno
razlikovanje.

(3) Če ste mi na predlog sodnika izročili svojega sužnja, da bi mi povrnili škodo, ki jo je povzročil, in ste bili zaradi tega
oproščeni odgovornosti, vas lahko tožijo v tožbi na podlagi goljufije, če se izkaže, da je bil omenjeni suženj zastavljen
drugemu. Ta tožba, ki temelji na goljufiji, je noxal, zato je Labeo v trideseti knjigi Pretorja za tujce navedel, da je tožba, ki
temelji na goljufiji, storjeni v zvezi s sužnjem, včasih De Peculio in včasih noxal. Če je namreč zadeva, v zvezi s katero je
bila storjena goljufija, takšna, da bi bila odobrena tožba De Peculio, potem bi bila tožba na tej podlagi dovoljena; če pa gre za
zadevo, v kateri bi bila tožba noxal, potem mora biti tudi tožba enake narave.
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(4) Pretor z razlogom doda besede "treba je dokazati ustrezen razlog", saj se ta ukrep ne sme odobriti brez razlikovanja; na
primer, če gre za neznaten znesek,

23. Paulus, O ediktu, XI. knjiga.

torej ne več kot dva aureja,

23. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga, je ne bi smeli odobriti.

44. Tožba ni dovoljena nekaterim osebam, na primer otrokom ali osvobojencem zoper njihove starše ali njihove pokrovitelje,
saj pomeni sramoto. Prav tako se ne sme odobriti osebi v skromnih razmerah proti drugemu, ki ima višji položaj; na primer
plebejcu proti osebi konzularnega ranga in priznanega položaja, ali razuzdancu, zapravljivcu ali komu drugemu, ki je kako
drugače zaničevanja vreden, proti človeku brezhibnega življenja; enako meni tudi Labeo. Kaj je torej treba storiti? V zvezi s
takimi osebami je treba reči, da je treba dovoliti tožbo in factum, pri čemer je treba paziti na frazeologijo, da se lahko omeni
dobra vera:

0. Paulus, O ediktu, XI. knjiga.

Da bi strankam preprečili, da bi se okoristile z lastno prevaro.

46. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Tožbo zaradi goljufije je treba odobriti dedičem teh oseb in dedičem drugih strank.
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47. Labeo pravi, da je treba pri preverjanju vzroka paziti, da se ne odobri tožba zaradi goljufije zoper skrbnika, razen če je
tožba vložena zoper njega kot dediča. Menim, da ga je mogoče tožiti zaradi njegove lastne goljufije, če je že skoraj dosegel
polnoletnost in zlasti če je z dejanjem postal premožnejši.

48. Paulus, O ediktu, XI. knjiga.

Kakšen bi bil rezultat, če bi pridobil soglasje tožnikovega zastopnika za zavrnitev tožbe zoper njega; ali če bi z lažnimi
predstavami pridobil denar od svojega skrbnika; ali če bi storil kakšno drugo podobno goljufijo, ki ne bi zahtevala velike
dvoličnosti?

385875968. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Menim, da bi bilo treba tožbi ugoditi tudi zoper njega, če se je z goljufijo svojega skrbnika premoženjsko okoristil; prav tako
je mogoče odobriti izjemo.

(1) Vendar obstaja dvom, ali je mogoče zoper občino vložiti tožbo zaradi goljufije? Menim, da je ni mogoče vložiti zaradi
lastne goljufije, saj kako lahko občina stori goljufijo? Menim pa, da jo je treba odobriti, če ima občina kakršno koli korist
zaradi goljufije tistih, ki upravljajo njene zadeve. Tožba zaradi goljufije bo odobrena zoper dekurione kot posameznike.

(2) Poleg tega, če je pooblaščenec pridobil kakršno koli korist z goljufijo svojega zastopnika, se tožba zoper pooblaščenca
odobri za znesek, ki je prišel v njegove roke, saj ni dvoma, da je zastopnik odgovoren za svoje goljufivo ravnanje.
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(3) V tej tožbi je treba navesti, kdo je storil goljufivo dejanje, čeprav ni treba navajati ustrahovanja.

(0) Paulus, O ediktu, XI. knjiga.

Pretor tudi zahteva, da je treba navesti, kaj je bilo goljufivo storjeno, saj ima tožnik pravico vedeti, v čem je bil prevaran, da
se pri tako hudem kaznivem dejanju ne bi izražal nejasno.

23. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Če več oseb stori goljufijo in ena od njih povrne škodo, so vsi oproščeni odgovornosti; če ena od njih plača znesek v višini
povzročene škode, menim, da so drugi oproščeni odgovornosti.

23. Ta tožba je dovoljena zoper dediča in druge dediče zapuščine, vendar le do zneska, ki so ga pridobili.

53. Paulus, O ediktu, XI. knjiga.

V to tožbo je ponovno vključena restitucija po presoji sodnika; če restitucija ni izvedena, se sodba izda sorazmerno z
zadevnim zneskom. Zato v tej tožbi in v tožbi, ki temelji na zastraševanju, določen znesek ni določen, da bi se lahko tožencu,
kadar je kriv za zastraševanje, izdala sodba za znesek, na katerega lahko tožnik priseže na sodišču, čeprav se lahko v obeh
tožbah z intervencijo sodnika to omeji z obdavčitvijo zneska.
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0. Vendar pa ugoditev tej tožbi ni vedno prepuščena sodnikovi presoji, kadar je očitno, da restitucije ni mogoče izvesti, kot
na primer, kadar suženj po goljufivi izročitvi umre; zato je treba stranko takoj prisiliti, da plača znesek, ki je enak
tožnikovemu deležu na premoženju.

1. Če lastnik hiše, ki mu je bila dodeljena v uporabo, to zažge, tožba zaradi goljufije ni mogoča, saj iz tega dejanja izhajajo
druge tožbe.

2. Trebatius je odobril tožbo zaradi goljufije v primeru, ko je stranka zavestno posodila lažne uteži, s katerimi je prodajalec
lahko tehtal blago za kupca. Če pa je prodajalec priskrbel pretežke uteži, lahko z osebno tožbo izterja presežek blaga; če pa je
priskrbel prelahke uteži, lahko kupec vloži prodajno tožbo za izročitev preostanka blaga; razen če je bilo blago prodano pod
pogojem, da bo stehtano s temi utežmi, pri čemer je stranka, ki jih je posodila z namenom goljufije, trdila, da so pravilne.

3. Trebatius navaja, da je treba ugoditi tožbi zaradi goljufije zoper osebo, ki je s prevaro izgubila pravico do tožbe zaradi
poteka časa; ne zato, da bi sodnik izvedel restitucijo, temveč zato, da bi tožnik lahko izterjal odškodnino za interes, ki ga je
imel, da pravica do tožbe ne ugasne; ker bi se z drugimi ukrepi izognili zakonu.

4. Če nekdo ubije sužnja, ki si mi ga obljubil, mnogi organi upravičeno menijo, da je treba zoper njega vložiti tožbo, ki
temelji na goljufiji; ker si razrešen, kar zadeva odgovornost do mene, in bi ti bila zato zavrnjena tožba na podlagi Lex
Aquilia.

23. Papinianus, Vprašanja, knjiga LVII.

Če porok ubije žival, ki je bila obljubljena, preden je naročnik zamujal z njeno dostavo, Neratius Priscus in Julianus menita,
da je treba zoper njega vložiti tožbo zaradi goljufije; ker je bil dolžnik oproščen, je posledično tudi sam oproščen
odgovornosti.
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23. Paulus, O ediktu, XI. knjiga.

Tvoj suženj, ki ti je bil dolžan denar in ni imel sredstev za plačilo, si je po tvojem nasvetu izposodil denar od mene in ti
plačal. Labeo pravi, da je treba zoper vas vložiti tožbo zaradi goljufije, ker nisem mogel uporabiti tožbe De Peculio, ker ni
bilo zasebne lastnine; prav tako ni videti, da bi bilo kar koli porabljeno v korist gospodarja, saj je prejel denar kot plačilo
dolga.

23. Če me prepričate, da med vami in osebo, katere dedič sem, ni obstajalo partnerstvo, in če vam zaradi tega dovolim, da se
na sodišču razbremenite odgovornosti, Julianus trdi, da sem upravičen do tožbe zaradi goljufije.

23. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Če si prisegel z mojim posredovanjem in si razrešen, potem pa se izkaže, da si krivo prisegel, Labeo pravi, da je treba zoper
tebe vložiti tožbo zaradi goljufije; Pomponij namreč meni, da je dejanje enakovredno kompromisu, in tudi Marcellus v osmi
knjigi Digest je tega mnenja, saj je treba paziti na verski značaj prisege:

23. Paulus, O ediktu, XI. knjiga.

V tem primeru je kazen za krivo pričanje zadostna.

60. Gaj, O provincialnem ediktu, IV. knjiga.
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Če volilojemnik, ki mu je bilo zapuščeno premoženje poleg tistega, ki ga določa Lex Falcidia, dediča, ki še vedno ne pozna
vrednosti zapuščine, s prisego ali s kakšno drugo prevaro prepriča, da zapuščina zadostuje za plačilo vseh volil, in na ta način
doseže plačilo svoje zapuščine v celoti; se ugodi tožbi zaradi goljufije.

61. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Če se zgodi, da je zaradi goljufije stranke, ki nastopa v imenu osebe, ki poskuša pridobiti svobodo, odločba v korist svobode
izdana, ko njen nasprotnik ni navzoč, je treba zoper njo takoj vložiti tožbo zaradi goljufije, saj odločbe, izdane v korist
svobode, ni mogoče ponovno preučiti.

62. Paulus, O ediktu, XI. knjiga.

Ko zoper vas vložim tožbo za denarno vsoto in je zadeva združena, me lažno prepričate, da ste denar plačali mojemu sužnju
ali mojemu zastopniku, in na tej podlagi z mojim soglasjem dosežete zavrnitev zadeve; vprašali smo, ali naj se zoper vas
ugodi tožbi zaradi goljufije, in odločili smo, da se tovrstni tožbi ne more ugoditi, ker lahko dobim sodno varstvo na drug
način; lahko namreč ponovno vložim tožbo, in če se vloži ugovor zaradi prejšnje sodbe, lahko zakonito uporabim odgovor.

(1) Gaj, O provincialnem ediktu, IV. knjiga.

Prokonzul obljubi, da bo zoper dediča vložil tožbo do višine tistega, kar pride v njegove roke, torej do višine, za katero je
zapuščina obogatena s transakcijo, ko preide nanj:

63. Paulus, O ediktu, XI. knjiga.
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ali ki bi jo prejel, če tega ne bi preprečila goljufija, ki jo je zagrešil.

0. Gaj, O provincialnem ediktu, IV. knjiga.

Če ste torej za dolg prejeli odpust, ki ste ga pridobili z goljufijo, je nedvomno mogoče vložiti tožbo zoper vašega dediča. Če
pa vam je bilo premoženje izročeno na ta način in umrete, se lahko, če premoženje obstaja, postopek začne zoper vašega
dediča; če pa ne obstaja, tega ni mogoče storiti. Tožba zoper dediča pa je dovoljena ne glede na čas, ker se ne sme okoristiti z
izgubo drugega. V skladu s tem je treba tožbo in factum, brez časovne opredelitve, odobriti zoper stranko, ki je bila kriva za
goljufijo, za znesek, za katerega se je obogatila.

1. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Sabinus meni, da se dediča toži bolj zaradi popravka računa kot pa zaradi krivde; v vsakem primeru pa tožba ne pomeni
sramote, zato odgovornost stranke ne bi smela biti omejena s potekom časa.

2. Isto, O ediktu, XI. knjiga.

Primernega razloga ni treba dokazati, kadar se postopek začne zoper dediča.

3. Prokul, Pisma, II. knjiga.

302

Če nekdo napelje mojega sužnja, da se odpove posesti mojega premoženja, se posest dejansko ne izgubi, vendar pa se zoper
zadevno osebo lahko vloži tožba zaradi goljufije, če sem utrpel kakršno koli škodo.

4. Scaevola, Digest, II. knjiga.

Sin, ki je prejel sužnja kot prednostno zapuščino, je bil zaprošen, da ga po določenem času osvobodi, če bo v vmesnem času
izdal račun omenjenemu dediču in bratom, ki so bili njegovi sodediči, je sužnja osvobodil z manumisijo pred iztekom tega
časa in pred izdajo računa. Postavilo se je vprašanje, ali je bil svojim bratom kot skrbnik dolžan izstaviti račun za njihove
deleže? Odgovoril sem, da ker je sužnja osvobodil, ni odgovoren bratom kot skrbnik, če pa je pohitel z manumitacijo, da bi
preprečil, da bi bratom izstavil račun, se lahko proti njemu vloži tožba zaradi goljufije.

5. Ulpianus, Mnenja, IV. knjiga.

Nekdo je imel v lasti predmet, ki ga je želel prodati, drugi pa je vložil tožbo za ugotovitev lastninske pravice, in potem ko mu
je bila odvzeta možnost, da bi predmet prodal kupcu, je zadevo opustil. Ugotovljeno je bilo, da je bila stranka, ki je imela
predmet v posesti, v danih okoliščinah upravičena do tožbe in factum za namen povrnitve škode.

6. Isti, O Sabinu, knjiga XLII.

Če mi dovolite, da odstranim kamen z vašega zemljišča ali kopljem kredo ali pesek, in sem pri tem imel stroške, vi pa mi ne
dovolite, da ga odstranim, ne morem proti vam vložiti nobene druge tožbe, razen tožbe zaradi zlonamernega ravnanja.

7. Isto, O ediktu, knjiga XXX.
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Če kdo uniči oporoko, ki mu je ostala po oporočiteljevi smrti, ali jo kakor koli poškoduje, lahko oseba, ki je v njej navedena
kot dedič, zoper njega vloži tožbo zaradi goljufije. Enako tožbo je treba priznati tistim, ki jim je bila zapuščina izročena.

8. Marcianus, Pravila, II. knjiga.

Če sta dve osebi krivi goljufije, ne moreta vložiti tožbe druga proti drugi na tej podlagi.

9. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLIV.

Če prodajalec nekaj pove v pohvalo svojega blaga, je treba šteti, da ni ničesar povedal ali obljubil; če pa je take izjave podal z
namenom, da bi zavedel kupca, se upravičeno šteje, da zaradi tega, kar je povedal ali obljubil, ne nastane pravica do tožbe,
temveč se lahko vloži tožba zaradi goljufije.

10. Enako, Mnenja, knjiga V.

Neki dolžnik je svojemu upniku poslal pismo, za katerega se je zdelo, da ga je napisal Titius, v katerem je prosil, naj ga
oprosti odgovornosti; upnik, ki ga je to pismo prevaralo, pa je dolžnika oprostil z akvilejskim določilom in odpustom. Če se
pozneje izkaže, da je pismo ponarejeno ali ničvredno, je upnik, če je starejši od petindvajset let, upravičen do tožbe zaradi
goljufije, mladoletnik pa dobi popolno povračilo.

11. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXVII.
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Če se ponudiš Titiusu za nekaj, česar nimaš v posesti, da bi lahko drugi dobil v uporabo to stvar, in jamčiš, da bo sodba
izpolnjena, boš kljub temu, da boš izpuščen, odgovoren za goljufijo; tako je menil Sabinus.

12. Furius Anthianus, O ediktu, XI. knjiga.

Kdor koga prevara, da bi ga pripravil do tega, da vstopi v premoženje, ki ne zadostuje za poplačilo upnikov, je odgovoren za
goljufijo, razen če je sam edini upnik, saj potem zadošča, da se zoper njega uveljavlja ugovor zaradi goljufije.

Naslov 4. O osebah, mlajših od petindvajset let

13. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Pretor je v skladu z načeli naravne pravičnosti predlagal naslednji edikt, s katerim je prevzel zaščito mladoletnikov, saj je, kot
je znano vsem, presoja oseb te starosti šibka in neodločna, izpostavljena številnim pastem in podvržena številnim
pomanjkljivostim, zato jim je pretor s tem ediktom obljubil pomoč in olajšanje pred prevaro.

14. Pretor v ediktu pravi: "Ko se bo trdilo, da je bil opravljen kakršen koli posel z mladoletnikom, mlajšim od petindvajset
let, bom preveril, kaj je bilo storjeno."
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15. Zdi se, da pretor obljublja pomoč mladoletnikom, mlajšim od petindvajset let, saj se po tem času šteje, da je moška moč
že vzpostavljena.

16. Zato so mladoletniki do te starosti pod nadzorom kuratorjev; pred tem časom jim ne bi smeli zaupati vodenja lastnih
zadev, čeprav so jih sposobni pravilno opravljati.

17. Isto, O Lex Julia et Papia, knjiga XIX.

Prav tako mladoletnik ne bo prej pridobil posesti svojega premoženja od svojih skrbnikov zaradi tega, ker ima otroke; kajti
to, kar določa zakon, namreč da se za vsakega otroka odpusti eno leto, se po besedah božanskega Severa nanaša na
sposobnost za javno službo in ne za upravljanje premoženja.

18. Isto, O ediktu, XI. knjiga.

Končno sta božanski Severus in naš cesar odloke konzulov in guvernerjev s tem opisom razlagala tako, kot da so jih
narekovali njihovi lastni interesi, saj so sami v nasprotju z uveljavljeno navado zelo redko dopuščali mladoletnike pri
upravljanju svojih zadev; in to je naša današnja praksa.

19. Če kdo sklene pogodbo z mladoletnikom in pogodba začne veljati v določenem času po njegovi polnoletnosti, ali je to
začetek ali konec transakcije? Velja in je bilo ustavno določeno, da kadar stranka potrdi, kar je storila, ko je bila mladoletna,
ni podlage za vrnitev v prejšnje stanje. Zato Celsus v enajsti knjigi Pisma in v drugi knjigi Digest to vprašanje spretno
obravnava v zvezi s primerom, v katerem se je z njim posvetoval pretor Flavius Respectus. Mladoletnik, mlajši od
petindvajset let, ki je bil morda star štiriindvajset let, je začel skrbniško tožbo proti dediču svojega skrbnika, rezultat pa je bil,
da je bil omenjeni dedič skrbnika izpuščen pred koncem sojenja; ker je tožnik že dosegel polnoletnost petindvajsetih let, je
bila zato zahtevana popolna restitucija. Zato je Celsus svetoval Respectusu, da nekdanji mladoletnik ne more zlahka dobiti
popolne restitucije; če pa se mu dokaže, da je do tega prišlo zaradi prevare njegovega nasprotnika, da bi bil ta izpuščen takoj,
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ko je mladoletnik dosegel polnoletnost, se lahko restitucija odobri: "kajti," je dejal, "izkazalo se je, da je bil mladoletnik
prevaran šele zadnji dan sojenja, celotna zadeva pa je bila očitno načrtovana tako, da bi bil skrbnik razrešen, ko bi
mladoletnik postal polnoleten". Kljub temu je priznal, da v primeru, ko obstaja le rahel sum, da je bil njegov nasprotnik kriv
prevare, ne bi mogel doseči popolne restitucije.

20. Vem tudi, da se je nekoč pojavilo naslednje vprašanje. Mladoletnik, mlajši od petindvajset let, se je vmešaval v zapuščino
svojega očeta, in ko je postal polnoleten, je od nekaterih očetovih dolžnikov zahteval plačilo, nato pa zahteval popolno
povračilo, da bi lahko zapuščino zavrnil. Po drugi strani je bilo trdjeno, da je po tem, ko je postal polnoleten, odobril, kar je
storil, ko je bil mladoleten; in po našem mnenju je treba popolno vrnitev odobriti iz razloga, ker je treba upoštevati začetek
transakcije. Menim, da bi veljalo enako pravilo, če bi vstopil v premoženje tuje osebe.

21. Prav tako je treba v zvezi z rojstvom petindvajsetletnika upoštevati, ali naj rečemo, da je na svoj rojstni dan pred uro, ko
se je rodil, še vedno mladoleten, tako da lahko, če je bil prevaran, doseže povračilo; če pa te starosti še ni v celoti dosegel, je
treba šteti, da je treba čas šteti od enega trenutka do drugega. Če se je torej rodil v dvatisočaku, Celsus meni, da je vseeno, ali
se je rodil na zgodnejši ali na poznejši dan, ampak se oba dneva štejeta za enega, slednji pa se interkalira.

22. Nadalje je treba razmisliti, ali naj se olajšave dodelijo samo tistim, ki so sami sebi gospodarji, ali tudi tistim, ki so pod
nadzorom drugih; in točka, ki vzbuja dvom, je, da če bi kdo rekel, da so sinovi družine upravičeni do olajšave v zadevah, ki
se nanašajo na njihov peculium, bi to pomenilo, da bi se olajšava prek njih prenesla na tiste, ki so polnoletni, se pravi na
njihove očete, česar pa pretor nikakor ni nameraval; obljubil je namreč pomoč mladoletnikom, ne pa tistim, ki so postali
polnoletni. Menim pa, da je možnost tistih, ki menijo, da je družinski sin, ki je mladoleten, mlajši od petindvajset let,
upravičen do popolne restitucije le v zadevah, v katerih je sam zainteresiran; na primer, če ga zavezuje neka pogodba. Če ga
torej zavezuje očetov ukaz, je slednjega vsekakor mogoče tožiti za celoten znesek, kar zadeva sina (ker je sam lahko tožen v
obsegu svoje plačilne sposobnosti, ne glede na to, ali je še vedno pod očetovim nadzorom ali je bil emancipiran ali
razdedinjen, in dejansko je mogoče, dokler živi pod očetovim nadzorom, zoper njega vložiti tožbo za izvršitev sodbe), pa
mora zaprositi za sodno varstvo, če je tožen on sam. Vendar je treba razmisliti, ali bo ta olajšava koristila tudi njegovemu
očetu, kot se včasih zgodi v primeru poroštva, in menim, da ne bo. Če je torej tožba vložena zoper sina, lahko zaprosi za
olajšavo, čeprav če upnik toži njegovega očeta, ni mogoče doseči olajšave, razen če je denar posojen; in tudi v tem primeru,
če si je denar izposodil po očetovem naročilu, mu ni mogoče zagotoviti olajšave. Če je torej sklenil pogodbo brez očetovega
naročila in je bil preplačan ter je zoper očeta vložena tožba De Peculio, sin ne more dobiti povračila, če pa toži očeta, ga
307

lahko dobi; prav tako ne nastane nobena težava zaradi tega, ker ima sin interes za peculium, saj je očetov interes večji od
sinovega, čeprav v nekaterih primerih peculium pripada sinu; na primer, kadar očetovo premoženje zaradi dolga zaseže
državna zakladnica; v tem primeru je namreč po Klavdijevi ustavi sinov peculium od njega ločen.

23. Zato menim, da je treba hčerki družine, ki je bila prevarana v zvezi z doto, kadar je privolila v naknadno sklenjeno
očetovo določilo, da je treba doto vrniti ali najti nekoga, ki bi jo prevzel, odobriti vračilo, saj je doto osebna lastnina hčerke
same.

24. Kadar se mladoletnik, mlajši od petindvajsetih let, prepusti aroganci in trdi, da je bil pri aroganci prevaran; na primer, da
ga je stranka, ki je premožen, arogirala z namenom ropa; menim, da ga je treba zaslišati, če zahteva popolno vrnitev v
prejšnje stanje.

25. Če je družinskemu sinu zapuščina ali skrbništvo zapuščena, da se izplača po očetovi smrti, in se mu to naloži; na primer,
če je privolil v očetov dogovor, da se za zapuščino ne bo vložila tožba; je mogoče reči, da je upravičen do popolne restitucije,
saj ima interes zaradi pričakovanja zapuščine, do katere je upravičen po očetovi smrti. Kadar pa mu je zapuščeno nekaj, kar
se nanaša nanj osebno, na primer poveljstvo v vojski, je treba šteti, da je upravičen do popolne restitucije, saj je njegov
interes, da ne bi bil prevaran, ker tega ni pridobil za očeta, ampak naj bi ga imel sam.

26. Če je dedič imenovan pod pogojem, da ga oče osamosvoji v stotih dneh, mora o tem takoj obvestiti očeta; če tega ni
storil, ko je bil sposoben, in bi ga oče osamosvojil, če bi za to vedel, je treba šteti, da je upravičen do popolne restitucije, če
ga je njegov oče pripravljen osamosvojiti.

27. Pomponij dodaja, da lahko v primerih, ko sin družine doseže povračilo v zadevi, ki zadeva njegov peculium, njegov oče
kot sinov dedič po njegovi smrti zahteva popolno povračilo.
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28. Če pa ima sin družine castrense peculium, je nedvomno upravičen do popolne restitucije v zadevah, povezanih s castrense
peculium, tako kot če bi bil prevaran v zvezi z lastnim premoženjem.

29. Suženj, ki še ni dopolnil 25 let, nikakor ne more dobiti povračila, saj se upošteva oseba njegovega gospodarja, ki mora
biti kriv, če je kaj zaupal mladoletniku. Če torej sklene pogodbo prek mladoletnika, ki še ni dopolnil polnoletnosti, velja isto
pravilo; kot navaja Marcellus v drugi knjigi Digest. In če bi se suženju, ki je mladoleten, podelilo brezplačno upravljanje
njegovega peculiuma, njegov gospodar, če je polnoleten, zaradi tega ne more dobiti povračila.

30. Africanus, Vprašanja, knjiga VII.

Kajti kar koli suženj stori v takšnem primeru, se razume, da stori s privolitvijo svojega lastnika; to je še jasneje razvidno, če
se vprašanje pojavi v zvezi s pobudniškim dejanjem ali če oseba, starejša od petindvajset let, naroči mladoletniku, naj opravi
kakšen posel, in je bil ta pri tem prevaran.

31. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Če pa je bil suženj tisti, ki je imel pravico do takojšnje svobode na podlagi zaupanja in je bil prisiljen, saj je trpel zaradi
neizpolnjevanja obveznosti, je mogoče trditi, da mu bo pretor dolžan odobriti olajšavo.

32. Isto, O ediktu, knjiga X.

Popolna restitucija mladoletnikov, mlajših od petindvajset let, se lahko uporabi ne le takrat, ko utrpijo določeno
premoženjsko škodo, temveč tudi takrat, ko so zainteresirani, da jih ne bi obremenjevali s sodnimi postopki in stroški.
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33. Isto, O ediktu, XI. knjiga.

Pretor pravi: "Vsaka transakcija, ki naj bi se zgodila". Izraz "transakcija" razumemo kot transakcijo katere koli vrste, ne glede
na to, ali gre za pogodbo ali ne.

34. Če torej mladoletnik kar koli kupi, proda, sklene partnerstvo ali si izposodi denar in je prevaran, bo deležen olajšanja.

35. Tudi če mu je očetov dolžnik ali njegov lastni dolžnik plačal denar in ga je izgubil, je treba šteti, da je upravičen do
olajšave, saj je bil posel opravljen z njim. In zato, če mladoletnik vloži tožbo proti dolžniku, morajo biti prisotni kuratorji, da
bi mu lahko plačali, saj sicer dolžnika ni mogoče prisiliti, da bi mu plačal. Trenutno pa je običajno, da se denar deponira v
templju (kot navaja Pomponij v osemindvajseti knjigi), da dolžnik ne bi bil zatiran s plačilom previsokih obresti ali da
mladoletni upnik ne bi izgubil svojega denarja; ali pa se plačilo opravi kuratorjem, če so ti prisotni. Prav tako je dolžniku s
cesarsko ustavo dovoljeno, da prisili mladoletnega upnika, da si sam postavi kuratorje. Kaj pa, če bi pretor odredil, da se
denar mladoletniku izplača brez posredovanja kuratorjev, in bi bil denar izplačan? Dvomimo lahko, ali bo varen. Menim pa,
da bi bil, če bi bil prisiljen plačati, potem ko bi opozoril, da je upnik mladoletnik, prost odgovornosti; razen če bi kdo menil,
da bi se moral pritožiti, ker je utrpel škodo. Menim pa, da pretor ne bi zaslišal mladoletnika, če bi v takšnem primeru zahteval
popolno povrnitev škode.

36. Mladoletniku se olajšava ne odobri le v teh okoliščinah, temveč tudi, kadar poseže v obveznosti, ki so jih prevzeli drugi,
na primer, kadar se zaveže sam ali obremeni svoje premoženje kot porok. Zdi pa se, da se Pomponij strinja s tistimi, ki
razlikujejo med mladoletnikom, kadar je arbiter določil stranko z namenom odobritve poroštva, in kadar ga je njegov
nasprotnik sprejel. Zdi se mi, da bo v vseh teh primerih, če je stranka mladoletna in dokaže, da je bila zaobidena, upravičena
do olajšave.
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37. Prav tako se olajšave odobrijo v sodnih postopkih, ne glede na to, ali je stranka, ki je bila pretirano nadomeščena, vložila
tožbo ali je bila tožena.

38. Če pa je mladoletnik pridobil premoženje, ki ne zadostuje za poplačilo upnikov, se mu odobri olajšava, da ga lahko
zavrne, saj je tudi v tem primeru prevaran. Enako pravilo velja v primeru posesti premoženja ali katerega koli drugega
dedovanja. Ne le sin, ki je posegel v očetovo premoženje, bo dobil povračilo, ampak bo do njega upravičen tudi vsak drug
mladoletnik, ki pripada družini, kot na primer suženj, ki je imenovan za dediča in mu je podeljena svoboda; treba je namreč
šteti, da če je posegel v posest, ga je mogoče razbremeniti zaradi njegove starosti, da bi lahko imel ločitev lastnega
premoženja. Očitno je, da mora, če po vstopu v zapuščino pridobi restitucijo, izročiti vsak njen del, ki je bil pomešan z
njegovim lastnim premoženjem in ni bil izgubljen zaradi slabosti njegove mladosti.

39. Trenutno je praksa, da so mladoletniki razbremenjeni, če jim ni uspelo pridobiti dobička.

40. Pomponij je v osemindvajseti knjigi tudi navedel, da je oseba, ki zavrne zapuščino, ne da bi bila kriva goljufije, ali je
izkoriščena pri izbiri med dvema zapuščinama in je izbrala tisto, ki je manj vredna; ali če obljubi človeku eno ali drugo od
dveh stvari in mu da tisto, ki je vrednejša, je upravičena do olajšave in mu jo je treba odobriti.

41. V zvezi s točko, v kateri je navedeno, da je treba mladoletnikom olajšave odobriti tudi, če ne dosežejo dobička, kot na
primer, če je bilo mladoletnikovo premoženje prodano in se pojavi nekdo, ki je zanj pripravljen plačati več, se je pojavilo
vprašanje, ali je treba zaradi dobička, ki ga ni dosegel, v celoti povrniti premoženje. Pretorji v teh okoliščinah vsak dan
odobrijo restitucijo, tako da se lahko ponudijo nove ponudbe. Enako ravnajo v zvezi s premoženjem, ki ga je treba ohraniti za
mladoletnike. To pa je treba storiti zelo previdno, sicer se nihče ne bi udeležil prodaje premoženja varovancev; tudi če bi bila
izvedena v dobri veri ne; in temeljito je treba potrditi načelo, da se v zvezi s premoženjem, ki je izpostavljeno nesreči,
mladoletniku ne sme odobriti nobena odškodnina zoper kupca, razen če se ugotovi, da je šlo za korupcijo ali očitno
pristranskost skrbnika ali kuratorja.
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42. Če je bila mladoletniku odobrena restitucija in se vmešava v posest ali vstopi v posest, ki jo je zavrnil, lahko ponovno
pridobi restitucijo, ki mu omogoči, da jo zavrne; to je bilo navedeno tudi v reskriptih in mnenjih.

43. Papinianus pa v Drugi knjigi mnenj pravi, da če je suženj nadomeščen mladoletniku kot nujni dedič in ta zapuščino
zavrne, bo omenjeni suženj postal nujni dedič, in če mladoletnik doseže restitucijo, bo kljub temu ostal svoboden; če pa je
mladoletnik najprej vstopil v zapuščino, nato pa jo zavrnil, suženj, ki je bil nadomeščen s pravico do svobode, ne more
postati dedič ali biti svoboden; to pa ni povsem res. Če namreč zapuščina ni solventna in jo dedič zavrne, je božanski Pij, pa
tudi naš cesar, v nekem reskriptu navedel, da bo v primeru mladoletnika, ki je tujec, obstajal razlog za zamenjavo nujnega
dediča; in kjer pravi, da bo ostal svoboden, to očitno pomeni, da ne bo ostal tudi dedič, saj mladoletnik pridobi restitucijo,
potem ko je zavrnil zapuščino; ker torej mladoletnik ne postane dedič, ampak ima pravico do pravičnega ravnanja, bo
nedvomno ostal dedič, ki se je kot tak nekoč pojavil.

44. Če se dedič ni pritožil v predpisanem roku, se mu olajšava odobri, da se lahko pritoži, če to želi.

45. Poleg tega se mu ugodi, če je zoper njega izdana zamudna sodba. Vendar pa je bilo določeno, da imajo moški vseh
starosti pravico do novega sojenja v primeru zamude, če lahko dokažejo, da so bili odsotni iz upravičenega razloga.

46. Hermogenianus, Epitome prava, Knjiga I.

Tudi če je mladoletnik izgubil zadevo zaradi prešuštva, lahko zaprosi za popolno vrnitev v prejšnje stanje.

47. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.
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Če je na podlagi sodbe mladoletnikova zastava odvzeta v izvršbo in prodana, on pa nato doseže restitucijo v nasprotju z
odlokom guvernerja ali cesarskega prokuratorja, je treba razmisliti, ali se prodano premoženje ne bi smelo vrniti; gotovo je,
da je treba mladoletniku vrniti denar, plačan na podlagi sodbe, vendar je v interesu mladoletnika, da se premoženje vrne;
menim, da je v nekaterih primerih to dovoljeno, če bi sicer mladoletnik utrpel veliko škodo.

48. Ženski se odobri tudi olajšava glede dote, če je po tem, ko ji je bila naložena, dala več, kot je upravičeno z njenim
premoženjem, ali pa je dala celotno premoženje.

49. Zdaj je treba razmisliti, ali je treba mladoletnikom priznati olajšave samo, kadar so jim naložene v pogodbah, ali tudi
kadar so krivi kaznivih dejanj; na primer, če je mladoletnik storil goljufijo v zvezi s premoženjem, ki je bilo deponirano,
posojeno ali predmet druge vrste pogodbe, ali bi bil upravičen do olajšave, če s transakcijo ni ničesar dobil v svoje roke?
Mnenja so, da se mladoletnikom, ki so krivi kršitev zakona, ne sme odobriti nobena olajšava; zato v tem primeru olajšava ne
bi smela biti odobrena, saj če mladoletnik stori tatvino ali povzroči škodo na premoženju, ne bo upravičen do olajšave. Kadar
pa bi po storjeni škodi lahko priznal in tako ne bi bil odgovoren za dvojno odškodnino, vendar je raje zanikal, kar je storil;
mu je treba odobriti le povračilo, da se z njim ravna, kot da je priznal. Če je torej lahko poravnal škodo, ki jo je povzročil s
tatvino, namesto da bi bil tožen za dvojno ali štirikratno odškodnino, mu bo olajšava odobrena.

50. Kadar poročena ženska, ki se po lastni krivdi loči od moža, želi dobiti olajšavo ali pa to stori njen mož, menim, da se ne
bi smelo odobriti povračilo, saj to ni običajno kaznivo dejanje, in če je mladoletnik prešuštvoval, mu olajšave ni mogoče
odobriti.

51. Papinianus trdi, da če mladoletnik, star od dvajset do petindvajset let, dovoli, da ga spravijo v suženjstvo - torej če je
udeležen pri ceni, ki je bila zanj plačana -, ni upravičen do restitucije; in to je razumno, saj primer ne dopušča restitucije, ker
je stranka spremenila svoj položaj.

52. Če naj bi mladoletnik utrpel kazen zaradi neplačila davkov, je upravičen do popolne restitucije; vendar je treba razumeti,
da ni šlo za goljufijo, sicer restitucija ne bo dovoljena.
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53. Prav tako je nemogoče, da bi pretor odobril restitucijo za svobodo svojega sužnja.

54. Paulus, O ediktu, XI. knjiga.

Razen če je to uslugo od cesarja pridobil iz kakšnega dobrega razloga.

55. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Tožba na podlagi goljufije ali pravična tožba bo mogoča za znesek, za katerega je bil mladoletnik zainteresiran, da se suženj
ne manumitira; zato mu je treba zdaj izročiti vse, kar bi lahko imel, če suženj ne bi bil manumitiran. Tudi v zvezi s predmeti,
ki pripadajo gospodarju in jih je manumitirani suženj ukradel; zoper njega obstaja pravica do tožbe zaradi njihove izdelave,
kraje ali vračila ukradenega, ker si jih je prisvojil po manumitaciji; sicer, če je bilo kaznivo dejanje storjeno, ko je bil suženj,
njegov gospodar ne bo upravičen do tožbe zoper njega, ko je pridobil svobodo. To je zapisano v zapisu božanskega Severa.

56. Kaj če bi mladoletnik, mlajši od petindvajset let in starejši od dvajset let, po tem zakonu prodal sužnja, da bi ga lahko
manumitiral? Mislim na tistega, ki je starejši od dvajset let, saj je to starost omenil tudi Scaevola v Štirinajsti knjigi vprašanj;
in boljše je mnenje, da pravilo, določeno v Ustavi božjega Marka, naslovljeni na Aufidija Viktorina, ne vključuje tega
primera, to je primera mladoletnika, starejšega od dvajset let. Zaradi tega je treba razmisliti, ali je mogoče mladoletniku,
starejšemu od dvajsetih let, odobriti olajšavo, in sicer ga je treba zaslišati, če prošnjo vloži, preden suženj pridobi svobodo,
kajti če to stori pozneje, je ne more. Vprašati se je mogoče tudi, ali je stranka, ki opravi nakup v skladu s tem zakonom,
mladoletna, upravičena do povračila? Če svoboda sužnja še ni bila podeljena, bo upravičen do olajšave, če pa vloži zahtevek
po tem, ko je prišel določen dan, potem volja prodajalca, če je dosegel polnoletnost, osvobodi sužnja.
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57. Opravljena je bila preiskava v zvezi z naslednjimi dejstvi. Nekateri mladoletniki, ki niso bili polnoletni, so za kuratorja
sprejeli moža po imenu Salvianus, ki je, potem ko je nekaj časa upravljal njegovo zaupanje, zaradi cesarjeve naklonjenosti
dobil mestno službo in pri pretorju dosegel, da ga je v času njihove odsotnosti razrešil kuratorstva nad omenjenimi
mladoletniki. Mladoletniki so nato stopili pred pretorja in zahtevali popolno povrnitev škode, ker je bil kurator razrešen v
nasprotju z ustavo, saj ni v navadi, da bi se stranke odpovedale kuratorstvu, razen če so odsotne na morju zaradi javnih zadev
ali če so zaposlene v cesarjevi osebni službi; kot je bilo to odobreno v primeru Menandra Arrija, svetnika. Vendar je
Salvianus dosegel svojo razrešitev in mladoletniki, ki so bili tako rekoč prisiljeni, so pri pretorju vložili prošnjo za popolno
povrnitev škode. Ker je bil Arrius Severus v dvomih, je vprašanje predložil cesarju Severu, ki je v odgovor na to
posvetovanje v reskriptu svojemu nasledniku Benidiju Quietu navedel, da ni razloga za posredovanje pretorja, ker ni bilo
navedeno, da je bila pogodba sklenjena z mladoletnikom, mlajšim od petindvajset let; vendar je bila dolžnost princa, da
posreduje in povzroči, da tisti, ki ga je pretor nepravilno odpustil, ponovno prevzame upravljanje zaupanja.

58. Prav tako je treba opozoriti, da mladoletnikom ni mogoče odobriti pomoči brez razlikovanja, temveč le, če je naveden
ustrezen razlog in če dokažejo, da so bili izkoriščeni.

59. Restitucija ne bo odobrena, če oseba, ki je pravilno opravljala svoje posle, zaprosi za restitucijo zaradi izgube, ki ni
nastala zaradi njene malomarnosti, ampak zaradi neizogibne nesreče; vendar pa pravice do restitucije ne daje zgolj nastanek
izgube, ampak pomanjkanje razmisleka, ki spodbuja prevaro; to je Pomponij navedel v osemindvajseti knjigi. Zato Marcellus
v opombi o Julijanu pravi, da če je mladoletnik kupil sužnja, ki ga je potreboval, ta pa je kmalu zatem umrl, ni bil upravičen
do restitucije; saj ni bil izkoriščen, ko je kupil lastnino, ki jo je nujno moral imeti, četudi je bila smrtna.

60. Kadar kdo postane dedič premožnega človeka in je premoženje nenadoma uničeno; na primer, če je zemljišče uničil
potres, če so hiše pogorele, če so sužnji pobegnili ali umrli; Julijan v šestinštirideseti knjigi govori tako, da namiguje, da je
mladoletnik upravičen do popolne restitucije, vendar Marcel v opombi o Julijanu pravi, da popolna restitucija ne bo
dovoljena, ker stranka ni bila prevarana zaradi slabosti mladosti, ko je vstopila v dragoceno posest, in da bi se to, kar se mu je
zgodilo po nesreči, lahko zgodilo tudi najbolj skrbnemu vodji gospodinjstva; v naslednjem primeru pa se mladoletniku lahko
prizna vrnitev v prejšnje stanje, to je, če je vstopil v posest, ki ji je pripadalo veliko premoženja, ki ga je bilo mogoče uničiti;
na primer zemljišče, na katerem so bile "stavbe, vendar je bilo močno obremenjeno z dolgom, in ni predvidel, da bi sužnji
lahko umrli. ali da bodo stavbe uničene, ali pa ni dovolj hitro prodal premoženja, ki je bilo izpostavljeno toliko nesrečam.
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61. Zastavlja se tudi vprašanje, ali je treba mladoletnika zaslišati, če je vložil zahtevek za vračilo proti drugemu
mladoletniku? Pomponij preprosto pravi, da se mu restitucija ne sme odobriti; jaz pa menim, da bi moral pretor raziskati,
kateremu od njiju je bilo naloženo, in če sta bila oba prevarana, na primer, če je eden mladoletnik drugemu posodil denar in
ga je ta izgubil; potem je (po Pomponiju) v boljšem položaju tisti, ki si je denar izposodil in ga zapravil ali izgubil.

62. Jasno je, da če je mladoletnik sklenil pogodbo s polnoletnim družinskim sinom, je, kot navaja Julijan v četrti knjigi
Digest in Marcel v drugi knjigi Digest, upravičen do popolne restitucije; tako da je pravilo o starosti bolj upoštevano kot
odlok senata.

63. Gaj, O provincialnem ediktu, IV. knjiga.

Če ženska vstopi v tožbo mladoletne osebe v imenu tretje osebe, mu ni mogoče odobriti tožbe zoper žensko, ampak bo tako
kot druge osebe izključen z izjemo; ker bo po splošnem pravu upravičen do povračila s tožbo zoper prvotnega dolžnika; to
velja, če je prvotni dolžnik solventen, sicer se ženska ne more sklicevati na pomoč senatnega odloka.

64. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Pri ugotavljanju vzroka je treba paziti, ali se olajšava odobri samo mladoletniku ali tudi tistim, ki so se zavezali v njegovem
imenu, kot so na primer poroki. Če torej vem, da je stranka mladoletna, in vanjo ne verjamem, vi pa postanete porok zanjo, ni
prav, da se poroku v mojo škodo prizna olajšava; zato je treba tožbo po pooblastilu raje zavrniti poroku. Z eno besedo, pretor
bi moral skrbno pretehtati, kdo je bolj upravičen do olajšave, upnik ali porok; kajti mladoletnik, ki je v slabšem položaju, ne
bo odgovoren nobenemu. Lažje bo trditi, da se olajšava ne sme odobriti v primeru tistega, ki je vodil upnika, saj je bil tako
rekoč svetovalec in prepričevalec, ki je bil odgovoren za pogodbo z mladoletnikom. Zato se lahko pojavi vprašanje, ali bi
moral mladoletnik zahtevati popolno vrnitev v prejšnje stanje zoper upnika ali zoper poroka? Menim, da bi bilo varneje, če bi
jo zahteval proti obema; ker je bil dokazan ustrezen razlog in sta bili stranki navzoči - ali odsotni, če sta bili v zamudi zaradi
prepira - je treba skrbno pretehtati, ali je treba dovoliti popolno vrnitev v prejšnje stanje.
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65. Včasih se mladoletniku odobri restitucija in rem, kar pomeni, da se nanaša na imetnika njegovega premoženja, čeprav z
njim ni bila sklenjena pogodba; na primer, če ste od mladoletnika kupili premoženje in ga prodali drugi osebi, lahko ta včasih
zahteva restitucijo od imetnika, da ne bi izgubil svojega premoženja ali bil prikrajšan zanj; v tem primeru primer obravnava
pretor ali pa se prenos razveljavi in se odobri tožba in rem. Pomponij v osemindvajseti knjigi tudi navaja, da je Labeo veljal,
kadar je mladoletnik, mlajši od petindvajset let, prodal zemljišče in predal posest, kupec pa jo je odtujil; potem se lahko, če je
bil drugi kupec obveščen o tem, kaj je bilo storjeno, zoper njega odobri restitucija, če pa ni bil seznanjen z dejstvi in je prvi
kupec plačilno sposoben, se to ne stori; če pa ni plačilno sposoben, bo bolj pravično odobriti olajšavo mladoletniku, tudi
zoper kupca, ki ni bil obveščen, čeprav je kupil nepremičnino v dobri veri.

66. Paulus, O ediktu, XI. knjiga.

Očitno je, da dokler je tisti, ki je kupil premoženje od mladoletne osebe, ali dedič tega kupca plačilno sposoben, se ne sme
izdati odredba proti stranki, ki je premoženje kupila v dobri veri; tako meni tudi Pomponij.

67. Gaj, O provincialnem ediktu, IV. knjiga.

Če pa je restitucija odobrena, lahko drugi kupec uveljavlja regresni zahtevek zoper svojega prodajalca. Enako pravilo velja,
kadar je nakup šel skozi roke več oseb.

68. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Pri obravnavi zadeve je treba upoštevati tudi, ali ni morda na voljo kakšna druga tožba, razen tožbe za popolno vrnitev v
prejšnje stanje; če je stranka ustrezno zaščitena z običajnim pravnim sredstvom in običajnim pravom, ji izrednih pravnih
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sredstev ni treba odobriti; kot na primer, če je bila pogodba sklenjena z varovancem brez pooblastila njegovega skrbnika in ta
zaradi tega ni postal premožnejši.

69. Poleg tega je Labeo navedel, da v primeru, ko je bil mladoletnik z goljufijo napeljan, da vstopi v partnerstvo, ali celo, če
to stori z namenom, da daruje, partnerstvo ne obstaja niti med mladoletniki, zato pretor nima razloga, da bi posredoval. Ofilij
je enakega mnenja, saj je mladoletnik dovolj zaščiten po zakonu.

70. Pomponij v osemindvajseti knjigi tudi pravi, da je bil dedič pozvan, naj hčerki svojega brata izroči določene predmete
pod pogojem, da jih bo, če umre brez potomcev, vrnila dediču, in ker je dedič umrl, je poskrbela, da se vrnejo njegovemu
dediču, zato je Aristo menil, da je upravičena do popolne restitucije. Pomponij pa dodaja, da bi lahko dana obveznica postala
podlaga za osebno tožbo za nedoločen znesek odškodnine tudi v primeru polnoletne osebe, saj je stranka zaščitena ne le z
rednim pravom, temveč tudi z osebno tožbo.

71. Na splošno velja, da če pogodba ni veljavna, pretor ne sme posegati, če je to gotovo.

72. Pomponij v zvezi s ceno v primeru nakupa in prodaje navaja tudi, da se pogodbeni stranki lahko v skladu z naravnim
pravom okoriščata.

73. Zdaj je treba razmisliti o tem, kdo so tisti, ki lahko odobrijo popolno vračilo. Mestni prefekt in drugi sodniki lahko,
kolikor to dopušča njihova pristojnost, odobrijo popolno restitucijo v drugih primerih, pa tudi v primerih, ki so v nasprotju z
njihovimi odločbami.

74. Hermogenianus, Epitome prava, Knjiga I.
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Pretorijanski prefekti lahko odobrijo tudi popolno povračilo zoper svoje odločitve, čeprav se zoper njih nihče ne more
pritožiti. Razlog za to razlikovanje je v tem, da je pritožba enakovredna pritožbi, da je odločba nepravična, popolna
restitucija pa vključuje prošnjo za razbremenitev zaradi lastne napake stranke ali domnevne goljufije nasprotnika.

75. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Nižji sodnik ne more odobriti vrnitve v prejšnje stanje v nasprotju z odlokom svojega nadrejenega.

76. Če pa cesar izda sodbo, zelo redko dovoli povračilo škode ali dovoli, da se v njegovo dvorano pripelje stranka, ki trdi, da
ji je bila naložena kazen zaradi slabosti njene mladosti; ali pravi, da zadeve, ki so ji bile naklonjene, niso bile omenjene; ali se
pritožuje, da jo je izdal njen zagovornik. Zato božanski Severus in cesar Antonin nista hotela zaslišati Glabrija Aciliusa, ki je
vložil prošnjo za restitucijo proti svojemu bratu, ne da bi navedel ustrezen razlog, potem ko je bila zadeva do konca
obravnavana v njuni avditorni dvorani.

77. Božanska Severa in Antonin sta, ko je Percennij Severa vložil prošnjo za popolno restitucijo in sta bili izdani že dve
odločbi, dovolila, da se ju pregleda v njuni dvorani.

78. Isti cesar je v zapisu Licenniju Frontu izjavil, da je nenavadno, da bi kdor koli, razen samega cesarja, odobril restitucijo
po tem, ko je sodnik, ki ga je imenoval cesar, da bi predsedoval namesto njega, sprejel odločitev o pritožbi.

79. Če pa zadevo obravnava sodnik, ki ga je imenoval cesar, restitucije ne more izvesti nihče drug kot cesar, ki je imenoval
sodnika.

80. Popolna restitucija ni zagotovljena le mladoletnikom, temveč tudi njihovim naslednikom, čeprav so sami že polnoletni.
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81. Isto, O ediktu, knjiga XIII.

Včasih pa nasledniku za začetek postopka, kot je navedeno v ediktu, odobrimo daljši čas od enega leta, če je to potrebno
zaradi njegove starosti; po petindvajsetem letu starosti je namreč upravičen do časa, ki ga določa zakon; v tem primeru velja,
da je bil prevaran, saj bi lahko v roku, ki je bil določen za pokojnika, dobil povračilo, vendar zanj ni zaprosil. Jasno je, da če
je imel pokojnik le še majhen del razpoložljivega časa, v katerem je lahko pridobil popolno restitucijo, se njegovemu dediču,
če je mladoletnik, odobri čas za pridobitev po dopolnjenem petindvajsetem letu starosti, vendar ne ves predpisani rok, temveč
le toliko, kolikor je bil upravičen mladoletnik, ki je bil njegov dedič.

82. Isto, O ediktu, XI. knjiga.

Papinianus v Drugi knjigi mnenj navaja, da se čas, določen za popolno restitucijo, ne sme podaljšati v korist stranke, ki se je
vrnila iz izgnanstva, ker je bila odsotna, saj bi se lahko obrnila na pretorja prek zastopnika, a tega ni storila, ali pa bi se lahko
obrnila na guvernerja v kraju, kjer je bila. Toda ko isti avtor pravi, da ni upravičen do olajšave zaradi kazni, ki mu je bila
naložena, njegovo mnenje ni pravilno, kajti kaj je skupnega med kaznivim dejanjem in opravičilom, ki temelji na slabosti
mladosti?

83. Če pa oseba, starejša od petindvajset let, ki je v zakonsko določenem roku za vrnitev v prejšnje stanje pridružila zadevo,
pozneje zadevo opusti, ji pridružitev zadeve ne bo koristila pri doseganju popolne vrnitve v prejšnje stanje; kot je bilo zelo
pogosto navedeno v reskriptih.

84. Isto, O ediktu, knjiga X.

Šteje se, da je opustil zadevo, ne če jo je samo odložil, ampak če se ji je popolnoma odpovedal.
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85. Isto, O ediktu, XI. knjiga.

Če se zahteva popolna restitucija vpisa zapuščine, ki ga je opravil mladoletnik, mladoletniku ni treba povrniti stroškov, ki so
bili izplačani za zapuščino ali za vrednost sužnjev, ki so z vpisom pridobili svobodo. Na enak način, po drugi strani pa, kadar
mladoletnik pridobi restitucijo za vstop v zapuščino, je treba ratificirati vse posle, ki jih je opravil njegov kurator za
razpolaganje s premoženjem na podlagi pretorjevega ukaza, ki dovoljuje prodajo tega premoženja v skladu z zakonsko
določeno obliko; kot sta navedla Severus in Antoninus v reskriptu Calpurniju Flaccu.

86. Paulus, O ediktu, XI. knjiga.

Če sin družine posluje po pooblastilu svojega očeta, ne more zahtevati restitucije; če bi mu pooblastilo dal kdo drug, ne bi bil
upravičen do olajšave, saj bi bila v teh okoliščinah glavna zainteresirana stranka polnoletna in bi lahko utrpela škodo. Če pa
je na koncu mladoletnik utrpel škodo, ker od stranke, katere posel je opravljal, ni mogel izterjati zneska, ki ga je porabil, ker
ta ni bila plačilno sposobna, mu bo pretor nedvomno priskočil na pomoč. Če pa je bil naročitelj mladoletnik, zastopnik pa
polnoletna stranka, naročitelj ne bo zlahka uslišan, razen če je bil posel sklenjen po njegovem naročilu in mu zastopnik ne
more povrniti škode. Če je torej mladoletnik izkoriščen v vlogi zastopnika, je treba krivdo pripisati naročitelju, ki je svoje
posle zaupal osebi takšnega značaja, in tako meni tudi Marcellus.

87. Paulus, Sentence, I. knjiga.

Če pa se mladoletnik prostovoljno vmeša v posel polnoletne osebe, je upravičen do vrnitve v prejšnje stanje, da bi preprečil
nastanek škode polnoletni stranki; če pa tega noče storiti in je nato tožen zaradi sklenjenega posla, ni upravičen do vrnitve v
prejšnje stanje zoper tožbo; lahko pa je prisiljen, da se odpove pravici do popolne vrnitve v prejšnje stanje, da bi naročnika
postavil za zastopnika v svojem imenu, tako da bi lahko na ta način nadomestil škodo, ki jo je utrpel zaradi mladoletne osebe.
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88. Vendar pa poslovnih transakcij z mladoletniki ni treba vedno razveljaviti, temveč morajo te zadeve temeljiti na tem, kar
je dobro in pravično, da se prepreči, da bi bile osebe te starosti izpostavljene velikim nevšečnostim, saj sicer nihče ne bi
sklepal pogodb z njimi in bi bile do neke mere izključene iz trgovinskih poslov. Zato pretor ne bi smel poseči v svojo oblast,
razen če obstajajo očitni dokazi o goljufiji ali če so stranke ravnale zelo malomarno.

89. Scaevola, naš učitelj, je imel navado reči, da je treba na vsak način zaslišati nekoga, ki je zaradi lahkomiselnosti mladosti
opustil ali zavrnil premoženje ali posest in je vse ostalo nedotaknjeno; če pa se po prodaji premoženja in ureditvi poslov
pojavi in zahteva denar, ki je bil pridobljen z nadomestkom, je treba njegovo zahtevo zavrniti; v takem primeru mora biti
sodišče veliko previdnejše pri dodelitvi povračila mladoletnemu dediču.

90. Če je suženj ali družinski sin prevaral mladoletnika, je treba očetu ali lastniku naložiti, naj povrne vse, kar je prišlo v
njegove roke, in vse, česar ni pridobil, naj se izplača iz peculiuma. Če ni mogoče dobiti zadoščenja iz nobenega od teh virov
in je bil suženj kriv goljufije, ga je treba bodisi bičati bodisi izročiti kot odškodnino. Če pa je goljufijo zagrešil sin družine, je
treba na tej podlagi izreči sodbo proti njemu.

91. Treba bi bilo odobriti povračilo, da bi vsakdo dobil nazaj vse svoje pravice. Zato mora pretor, kadar se stranki, ki je bila
prevarana pri prodaji zemljišča, odobri restitucija, odrediti, da mora kupec vrniti zemljišče s pridelki in prejeti ceno, ki jo je
zanj plačal; razen če ob plačilu ni vedel, da ga bo prodajalec zapravil, kot v primeru, ko se denar posodi nekomu, da bi ga
porabil. Vendar pa v primeru prodaje vračilo ni tako prosto, ker kupec plača prodajalcu dolg, ki ga je ta dolžan plačati, tako
kot nihče ni dolžan posojati denarja; kajti čeprav je pogodba po svojem nastanku lahko takšne narave, da bi jo bilo treba
razveljaviti, pa vendar, če se zahteva plačilo kupnine, kupec nikakor ne sme biti izpostavljen izgubi.

92. Iz tega edikta ne izhaja noben poseben ukrep ali zaveza, saj je vse odvisno od pregleda, ki ga opravi pretor.

93. Gaj, O provincialnem ediktu, IV. knjiga.
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Ni dvoma o naslednjem: če mladoletnik plača nekaj, česar ni dolžan, v zadevi, v kateri civilno pravo ne dovoljuje zahteve po
vračilu, je upravičen do pretorske tožbe za vračilo; ker se takšna zahteva običajno odobri iz ustreznih razlogov tudi osebam,
ki so starejše od petindvajsetih let.

94. Če tak mladenič, ki je upravičen do vrnitve v prejšnje stanje, zaprosi za vrnitev v prejšnje stanje, je treba vrnitev v
prejšnje stanje odobriti na njegovo zahtevo ali na zahtevo njegovega zastopnika, ki mu je bilo izrecno naročeno, naj jo
zahteva; če pa stranka navaja le splošno pooblastilo za opravljanje poslov svojega naročnika, se ji ne sme ugoditi.

95. Paulus, O ediktu, XI. knjiga.

Če se pojavi dvom glede posebnega pooblastila, ko se zahteva vrnitev v prejšnje stanje, se zadeva lahko uredi z vključitvijo
določbe, da bo glavni zavezanec potrdil transakcijo.

96. Če je oseba, ki naj bi ji bila naložena kazen, odsotna, mora njen zagovornik zagotoviti, da bo sodba izvršena.

97. Gaj, O provincialnem ediktu, IV. knjiga.

Očetu je treba v vseh okoliščinah odobriti restitucijo v imenu njegovega sina, tudi če se ta s tem ne strinja, in sicer zato, ker je
oče, ki je odgovoren za tožbo De Peculio, izpostavljen tveganju. Iz tega je razvidno, da so drugi sorodniki ali sorodstvene
vezi v drugačnem pravnem položaju in jih ne bi smeli zaslišati, razen če vložijo zahtevo s soglasjem mladoletnika; ali če je
življenje mladoletnika tako, da obstaja razlog, da se mu prepove razpolaganje z njegovim premoženjem.

98. Če si mladoletnik izposodi denar in ga zapravi, naj prokonzul zavrne tožbo upnika proti njemu. Če pa mladoletnik posodi
denar stranki, ki je v stiski, se ne sme izvesti noben drug postopek, razen da se mladoletniku odredi, da na svojega upnika
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prenese tiste pravice do tožbe, ki jih ima proti tistemu, ki mu je posodil denar. Če je z denarjem kupil neko zemljišče za višjo
ceno, kot bi jo moral zahtevati, bi bilo treba zadevo rešiti tako, da se prodajalcu odredi, naj vzame nazaj zemljišče in vrne
kupnino, tako da lahko upnik od mladoletnika izterja svoj denar, ne da bi pri tem kdo drug utrpel škodo. Iz tega se naučimo,
kaj je treba storiti, kadar mladoletnik kupi s svojim denarjem nekaj za več, kot je vredno; vendar mora prodajalec, ki vrne
kupnino, tako v tem kot v prejšnjem primeru vrniti tudi obresti, ki jih je dobil ali bi jih moral dobiti z uporabo navedenega
denarja, in dobiti dobiček zemljišča, s katerim je bil mladoletnik obogaten. Prav tako je treba po drugi strani, kadar
mladoletnik proda nepremičnino za manj, kot je vredna, kupcu naložiti, naj mu vrne zemljišče z dobičkom, mladoletnik pa
mora vrniti toliko cene, kolikor se je obogatil.

99. Če mladoletnik, mlajši od petindvajset let, brez utemeljenega razloga odpusti svojega dolžnika, ima pravico do
restitucijske tožbe ne le zoper dolžnika, ampak tudi zoper njegove porokove zavezance; prav tako ima pravico do tožbe za
morebitne zastavne pravice, ki mu jih je izročil; če je imel dva glavna dolžnika in je enega od njih odpustil, ima pravico do
restitucijske tožbe zoper oba.

100. Iz tega je razvidno, da je treba mladoletniku, če obnovi pogodbo v svojo škodo, na primer, če zaradi novacije prenese
obveznost s plačilno sposobnega dolžnika na plačilno nesposobnega, odobriti vračilo zoper prejšnjega dolžnika.

101. Restitucijo je treba odobriti tudi zoper osebe, proti katerim ni mogoče začeti postopka zaradi goljufije, razen če gre za
osebe, ki so izvzete na podlagi posebnega zakona.

102. Celsus, Digeste, II. knjiga.

Če mladoletnik, mlajši od petindvajset let, doseže povračilo zoper stranko, ki jo je tožil na podlagi skrbništva, se skrbniku
zaradi tega ne more povrniti pravica do nasprotne tožbe na podlagi skrbništva.

103. Modestinus, Mnenja, II. knjiga.
324

Tudi če se ugotovi, da je mladoletniku naložil škodo njegov oče, ki je bil tudi njegov skrbnik, in se mu pozneje imenuje
skrbnik, se slednjemu ne more preprečiti, da v imenu mladoletnika zahteva popolno vrnitev v prejšnje stanje.

104. Če je varovanka, ki je bila obsojena v zadevi, ki je temeljila na skrbništvu, želela doseči vrnitev v prejšnje stanje v zvezi
z enim delom odločbe; ker se je izkazalo, da je uspela v drugi zadevi, je tožnica, ki je bila polnoletna in se je sprva strinjala z
odločbo, zahtevala, da se odobri novo sojenje. Herennius Modestinus je na to odgovoril, da če točka, v zvezi s katero je
varovanka zahtevala popolno vrnitev, ni bila povezana z drugimi, ni bil naveden noben razlog, zaradi katerega bi tožnica
lahko zahtevala razveljavitev celotne sodbe.

105. Če mladoletnik zaradi svoje mladosti doseže popolno vrnitev premoženja in zaradi tega zavrne zapuščino svojega očeta,
pri čemer nihče od njegovih upnikov ni navzoč ali ga guverner ni pozval, da bi sprožil postopek, se postavlja vprašanje, ali je
treba šteti, da je bila vrnitev premoženja pravilno odobrena? Herennius Modestinus je menil, da ker upniki niso bili
povabljeni in ker je bila sodba o vrnitvi izdana brez tega, pravice upnikov niso bile niti najmanj prizadete.

106. Papinianus, Vprašanja, III. knjiga.

Če sin, ki je bil emancipiran, ne pride, da bi zahteval posest premoženja, temveč zahteva vrnitev v prejšnje stanje, in ko
dopolni petindvajset let, vloži tožbo za zapuščino po očetovi oporoki, se šteje, da je opustil zadevo, kajti če rok za pridobitev
posesti ni potekel, je treba šteti, da je, ker je sprejel oporoko pokojnika, zavrnil ugodnost posredovanja pretorja.

107. Isto, Mnenja, IX. knjiga.

Kadar je ženska, potem ko je postala dedinja, dosegla popolno restitucijo, da bi lahko zavrnila zapuščino, sem menil, da so
sužnji, ki so pripadali zapuščini in ki jih je manumitirala v ustrezni obliki, upravičeni do ohranitve svobode, in da jim za to ne
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bi bilo treba plačati dvajset aurei, saj so jo očitno pridobili na najbolj odobren način. Če bi namreč kateri od upnikov od nje
izterjal svoj denar, preden bi dosegla restitucijo, zahtevki drugih proti tistim, ki so bili poplačani, z namenom, da bi se denar
razdelil mednje, ne bi bili dovoljeni.

108. Paulus, Vprašanja, I. knjiga.

Mladoletnik, mlajši od petindvajsetih let, je guvernerja po svojem videzu prepričal, da je polnoleten, kar pa ni bilo res,
vendar so njegovi skrbniki, ker so vedeli, da je mladoleten, še naprej vodili njegove zadeve. Medtem so mu po dokazani
starosti in pred dopolnjenim petindvajsetim letom starosti izplačali določene denarne zneske, ki so pripadali mladoletniku, ta
pa jih je zapravil. Sprašujem, kdo je odgovoren za izgubo; kajti če so se kuratorji zmotili in so mislili, da je dosegel
polnoletnost, se odpovedali upravljanju njegovega premoženja in izstavili račune, ali bi morali prevzeti tveganje za čas, ki je
pretekel po tem, ko je bila dokazana njegova starost? Odgovoril sem, da so tisti, ki so plačali svoje dolgove, po zakonu
oproščeni in jih ni mogoče tožiti drugič. Očitno je, da kuratorji, ki so vedeli, da je stranka mladoletna, in so vztrajali pri
opravljanju svojih dolžnosti, ne bi smeli dovoliti, da prejme dolgovani denar; zaradi tega bi bilo treba zoper njih vložiti
tožbo. Če pa so sami sprejeli odločitev guvernerja in prenehali upravljati svoje zaupanje ali celo izstavili račun; so v enakem
pravnem položaju kot drugi dolžniki in jih zato ni treba tožiti.

109. Aburnius Valens, Trusti, VI. knjiga.

Če se od mladoletnika, mlajšega od petindvajset let, zahteva, da odreši svojega sužnja, ki je vreden več, kot je zapuščina, ki
je bila z oporoko zapuščena temu mladoletniku, in ta zapuščino sprejme; ga ni mogoče prisiliti, da sužnju podeli svobodo, če
je pripravljen vrniti zapuščino. Julianus je menil, da imajo mladoletniki pravico odkloniti zapuščino, če niso pripravljeni
manumanizirati sužnja; tako je mladoletnik v tem primeru, če vrne zapuščino, oproščen potrebe po manumanizaciji.

110. Paulus, Sentence, I. knjiga.

326

Če mladoletnik, mlajši od petindvajset let, posodi denar družinskemu sinu, ki je prav tako mladoletnik, je položaj tistega, ki
denar porabi, boljši; razen če je bilo ob izdaji ugotovljeno, da je tisti, ki denar prejme, iz tega razloga premožnejši.

111. Če so se mladoletniki med seboj dogovorili, da bodo svojo zadevo predložili določenemu sodniku, in se s soglasjem
svojega skrbnika zavezali, da bodo upoštevali njegovo odločitev, lahko zakonito zahtevajo popolno povračilo tovrstne
obveznosti.

112. Hermogenianus, Epitome prava, Knjiga I.

Če pri nakupu nepremičnine na dražbi druga stranka ponudi višjo ceno kot mladoletna oseba, mora biti ta zaslišana, če se
dokaže, da je bila zainteresirana za nakup nepremičnine, na primer zato, ker je ta pripadala enemu od njenih prednikov,
vendar le pod pogojem, da prodajalcu ponudi znesek, za katerega je druga stranka ponudila višjo ceno.

113. Paulus, Sentence, V. knjiga.

Mladoletnik, mlajši od petindvajset let, ki ni uspel vložiti nekega zahtevka, lahko to stori s pomočjo popolne restitucije.

114. Tryphoninus, Disputations, Book III.

Pomoč, ki jo zagotavlja popolna restitucija, ni bila predvidena za nalaganje kazni; zato mladoletnik, ki je enkrat pozabil
vložiti tožbo zaradi škode, ne more pridobiti pravice, da to stori.
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115. Če je minilo šestdeset dni, v katerih lahko moški obtoži svojo ženo prešuštva po pravici moža, mu bo popolna restitucija
zavrnjena, in če bi zdaj želel povrniti pravico, ki je ni uveljavil, kako bi se to razlikovalo od prošnje, da bi bil oproščen
storitve kaznivega dejanja; to je od vložitve tožbe z namenom nadlegovanja. Ker je uveljavljeno pravno načelo, da pretor ne
sme priskočiti na pomoč strankam, ki so storile kaznivo dejanje ali sprožile nadležen postopek; popolna restitucija v takih
okoliščinah ne bo veljala. V primeru kaznivega dejanja mladoletnik, mlajši od petindvajset let, ni upravičen do popolne
restitucije, vsekakor kadar gre za hujša kazniva dejanja; razen kadar lahko zaradi sočutja do njegove mladosti sodnik včasih
izreče milejšo kazen. Kar zadeva Lex Julijo, ki se nanaša na kaznovanje prešuštva, pa se mladoletnik, če prizna, da je bil kriv
prešuštva, ne more izogniti kazni za to kaznivo dejanje; kot sem že navedel, tega tudi ne more storiti, če stori katero od
kaznivih dejanj, ki jih zakon kaznuje enako kot prešuštvo; na primer, če se zavestno poroči z žensko, ki je bila obsojena za
prešuštvo; ali ne odpusti svoje žene, ki je bila zalotena pri prešuštvu; ali če ima korist od prešuštva svoje žene; ali če sprejme
nagrado za prikrivanje nezakonitega spolnega odnosa; ali če dovoli, da se njegova hiša uporablja za izvrševanje nečistovanja
ali prešuštva; kajti na izgovor mladosti se ni mogoče sklicevati na zakonske določbe, če človek, čeprav se sklicuje na zakon,
sam krši zakon.

116. Paulus, Dekreti, I. knjiga.

Aemilius Larianus je od Obinija kupil rutilsko zemljišče pod pogojem plačila na določen dan in plačal del kupnine; pri tem je
bilo jasno, da če v dveh mesecih od tega datuma ne bo plačal polovice preostale cene, se bo prodaja štela za neveljavno; če pa
v dveh mesecih ne bo plačal preostanka, se bo prodaja prav tako štela za neveljavno. Ker je Larianus umrl, preden sta
pretekla prva dva meseca, ga je kot dedič nasledila mladoletna Rutiliana, katere skrbniki niso izvedli plačila v določenem
roku. Prodajalec je po več obvestilih skrbnikom po preteku enega leta premoženje prodal Klavdiju Telemahu, nato pa je
skrbnica zahtevala popolno vrnitev, in ker je zadevo izgubila tako pri pretorju kot pri mestnem prefektu, se je pritožila. Sam
sem menil, da je odločitev pravilna, ker je pogodbo sklenil njen oče in ne ona sama; cesar pa je odločil, da je dan, ko naj bi se
izpolnil pogoj, prišel v času, ko je bila deklica varovanka, zato je to utemeljen razlog, da se pogoj prodaje ne upošteva. Izjavil
sem, da bi ji bilo bolje odobriti restitucijo iz razloga, ker je treba šteti, da je prodajalec s tem, ko je obvestil njene skrbnike po
času, ko je bilo dogovorjeno, da se prodaja razveljavi, in zahteval kupnino, opustil pogoj, ki je bil v njeno korist, in da
dejstvo, da je čas pozneje potekel, name ni vplivalo; tako kot ne bi vplivalo, če bi upnik po smrti dolžnika prodal zastavo, ko
je dan plačila že potekel. Ker pa je bil zakon o pogojnem izogibanju cesarju nezadovoljen, je odredil, da je treba odobriti
popolno restitucijo. Nanj je vplivalo tudi dejstvo, da so bili nekdanji skrbniki, ki niso zaprosili za restitucijo, razglašeni za
sumljive.
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117. Ko je navedeno, da se družinskemu sinu po emancipaciji, če je še vedno mladoleten, običajno ne prizna olajšava v zvezi
z zadevami, ki jih je zanemaril, ko je bil pod očetovskim nadzorom; to velja le v primeru, ko bi sicer pridobil premoženje v
korist svojega očeta.

118. Scaevola, Digest, II. knjiga.

Če so se mladoletniki v ustreznem roku zglasili pri guvernerju, da bi dobili pomoč, in zahtevali popolno povrnitev škode ter
dokazali svojo starost; ker je bila izdana sodba zaradi njihove mladoletnosti, so se njihovi nasprotniki, da bi preprečili
nadaljnje postopke pred guvernerjem, pritožili pri cesarju, guverner pa je odložil druge zadeve, o katerih je bilo treba odločiti
v postopku, dokler se ni ugotovil izid pritožbe; postavilo se je vprašanje, ali lahko po zaključku obravnave pritožbe in
zavrnitvi pritožbe ter ugotovitvi, da so stranke postale polnoletne, zadevo zaključijo, saj ni bila njihova krivda, da ni bila
zaključena? Odgovoril sem, da je glede na navedeno vprašanje zadevo mogoče obravnavati tako, kot če bi bile stranke še
vedno polnoletne.

119. Lucij Titius je kupil zemljišče, ki so ga prodali skrbniki nekega minoritata, ga imel v lasti skoraj šest let in ga močno
izboljšal. Sprašujem, ali ima mladoletnik pravico do popolne restitucije proti kupcu Titiusu, če so njegovi kuratorji plačilno
sposobni? Na podlagi vsega navedenega menim, da bi bil mladoletnik težko upravičen do restitucije, razen če bi želel
dobronamernemu kupcu povrniti vse stroške, za katere bi ta lahko dokazal, da jih je imel, in še zlasti, ker bi lahko zlahka
dobil olajšavo, saj so bili njegovi skrbniki plačilno sposobni.

120. Ulpianus, Mnenja, knjiga V.

Mladoletnik, mlajši od petindvajsetih let, je dobil sodno odločbo, s katero mu je bilo naloženo plačilo zapuščine, ki je
temeljila na zaupanju; zanjo je dal izjavo, dolžnik pa mu je dal varščino, kot bi jo dal, če bi si denar izposodil. V teh
okoliščinah je mladoletnik upravičen do popolne vrnitve v prejšnje stanje; iz razloga, ker je pridobil pravico do vložitve
denarne tožbe na podlagi sodbe, z novo pogodbo pa je to pravico zamenjal za pravico do uvedbe postopka druge vrste.
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121. Mladoletnik, mlajši od petindvajset let, se je brez ustreznega premisleka odpovedal zemljišču, ki je pripadalo njegovemu
očetu, da bi poravnal dolgove, za katere je bilo iz računov razvidno, da so pripadali skrbništvu drugih mladoletnikov, katerih
posle je urejal njegov oče. Odrejena je bila popolna restitucija, da bi se zadeve pravično vrnile v prejšnje stanje, znesek
obresti, za katere se je izkazalo, da jih je treba plačati iz naslova skrbništva, pa je bil izračunan in pobotan z zneskom
prejetega dobička.

122. Julianus, Digest, knjiga XLV.

Kadar sodnik odredi vrnitev zemljišča, če je bil mladoletnik pri prodaji prevaran, in mu naroči, naj kupcu vrne kupnino, ta pa
ne želi izkoristiti popolne vrnitve, ker si je premislil, ima mladoletnik pravico do ugovora zoper stranko, ki zahteva kupnino,
kot v primeru res judicata, saj lahko vsakdo zavrne, kar je bilo uvedeno v njegovo korist. Prav tako se kupec ne more
pritožiti, če se vrne v isto stanje, v katero je bil postavljen s svojim dejanjem in ki ga ne bi mogel spremeniti, če mladoletnik
ne bi poiskal pomoči pretorja.

123. Ulpianus, O uradu prokonzula, II. knjiga.

Guverner pokrajine lahko mladoletniku odobri popolno vrnitev v prejšnje stanje tudi v nasprotju s svojo odločitvijo ali
odločitvijo svojega predhodnika, saj lahko mladoletniki zaradi svoje starosti pridobijo enako ugodnost, kot jo pritožba
zagotavlja polnoletnim osebam.

124. Marcellus, O uradu guvernerja, I. knjiga.

Starost stranke, ki trdi, da je starejša od petindvajset let, je treba dokazati s preiskavo, saj se s tem lahko prepreči njena
popolna restitucija in druge zadeve.
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125. Ulpianus, Mnenja, knjiga V.

Neveljavna niso vsa dejanja mladoletnikov, mlajših od petindvajset let, ampak samo tista, za katera se po preiskavi ugotovi,
da so bila prevarana; kot na primer, če so jih drugi prisilili, če so bili prevarani zaradi lastne lahkovernosti, če so izgubili
nekaj, kar so prej imeli, če niso pridobili koristi, ki bi jo lahko pridobili, ali če so se izpostavili odgovornosti, ki je ne bi smeli
prevzeti.

126. Callistratus, Monitory Edict, Book I.

Labeo navaja, da je nerojeni otrok upravičen do odškodninske tožbe, če je nekaj izgubil z izrabljanjem.

127. Cesar Tit Antonin je v svojem reskriptu določil, da če mladoletnik trdi, da je bil njegov nasprotnik razrešen zaradi
goljufije njegovega skrbnika, in želi začeti novo tožbo proti njemu, lahko najprej vloži tožbo proti svojemu skrbniku.

128. Paulus, Mnenja, II. knjiga.

Če se kdo prostovoljno zaveže zagovarjati mladoletno osebo v sodnem postopku in ta izgubi svojo zadevo, se lahko proti
njemu vloži tožba za izvršitev sodbe; mladost stranke, ki jo je zagovarjal, mu ne bo koristila pri pridobivanju povračila, saj ne
more ugovarjati sodbi. Iz tega je razvidno, da mladoletnik, na račun katerega je bila izdana sodba, ne more zahtevati pomoči
za vrnitev v prejšnje stanje zoper odločbo.

129. Scaevola, Mnenja, prva knjiga.
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Skrbnik je pod pritiskom upnikov v dobri veri prodal premoženje svojega varovanca, njegova mati pa je kupcem ugovarjala
prodaji. Ker je bilo premoženje prodano na zahtevo upnikov in ker ni bilo mogoče utemeljeno trditi ničesar o korupciji
skrbnika, sprašujem, ali je bil varovanec upravičen do popolne restitucije? Odgovoril sem, da je treba za ugotovitev tega
opraviti preiskavo; če torej obstaja upravičen razlog za restitucijo, je ne bi smeli zavrniti, ker skrbnik ni bil kriv nobenega
kaznivega dejanja.

130. Skrbnik mladoletnih otrok je prodal nekatera zemljišča, ki jih je imel v skupni lasti s svojimi varovanci in za katera je
skrbel. Sprašujem, ali so mladoletniki upravičeni do popolne restitucije z dekretom pretorja ali pa je treba prodajo razveljaviti
le, kolikor so imeli delež v skupnem premoženju? Odgovoril sem, da jo je treba razveljaviti v tem obsegu; razen če kupec
želi, da se razveljavi celotna pogodba, ker ni hotel kupiti le deleža na zemljišču. Vprašal sem tudi, ali bi moral kupec prejeti
kupnino z obrestmi od skrbnikov, Seija in Sempronija, ali bi jo moral prejeti od dediča kuratorja? Odgovoril sem, da bi bil
odgovoren kuratorjev dedič, vendar bi se zoper Seiusa in Sempronija odobrile tožbe za deleže, ki jih imata v zemljišču;
vsekakor, če bi prejeti denar prišel v njune roke v tem znesku.

131. Paulus, Sentence, I. knjiga.

Če mladoletnik doseže popolno povračilo v zadevi, za katero je postal porok ali dal pooblastilo, ne odpusti glavnega
dolžnika.

132. Mladoletnik je prodal žensko sužnjo; če jo je kupec manumitiral, mladoletnik ne bi mogel dobiti popolne restitucije na
ta račun, vendar bi bil upravičen do tožbe proti kupcu v obsegu svojega deleža.

133. Če se položaj ženske, mlajše od petindvajset let, poslabša zaradi pogodbe o doteh in če je sklenila pogodbo, kakršne ne
bi sklenila nobena polnoletna ženska, ter jo želi iz tega razloga razveljaviti, jo je treba zaslišati.
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134. Ulpianus, O ediktu, XXXV. knjiga.

Če je premoženje, ki pripada mladoletniku ali varovancu in ga zakon ne prepoveduje prodati, odtujeno, je prodaja veljavna.
Če pa je skrbniku ali mladoletniku povzročena velika škoda, tudi če ni prišlo do dogovora, se lahko prodaja razveljavi s
popolno restitucijo.

135. Pomponij, Pisma in različni odlomki, IX. knjiga.

"Julij Diofant njegovemu prijatelju Pomponiju: Pozdrav. Mladoletnik, mlajši od petindvajsetih let, je z namenom obnoviti
pogodbo posredoval v imenu stranke, ki je bila odgovorna, v tožbi, ki bi zastarala zaradi preteka časa, ko je bilo do konca
omenjenega časa še deset dni, in nato dosegel popolno povračilo. Ali je treba pravico do vrnitve v prejšnje stanje priznati
upniku zoper nekdanjega dolžnika za deset dni ali za daljše obdobje? Menil sem, da je treba od dneva popolne vrnitve
priznati toliko časa, kolikor ga je še ostalo, in želim, da mi napišete, kaj menite o tem." Odgovoril sem: "Nedvomno menim,
da je vaše mnenje glede pravice do tožbe, ki je odvisna od časa, v katerega je posegel mladoletnik, pravilnejše; zato bo
zastavna pravica, ki jo je dal nekdanji dolžnik, še vedno ostala obremenjena.

Naslov 5. O spremembi stanja

136. Gaj, O provincialnem ediktu, IV. knjiga. Capitis Minutio je sprememba stanja.
137. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.
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Ta edikt se nanaša na spremembe stanja, ki ne vplivajo na državljanske pravice. Kadar pa se stanje spremeni zaradi izgube
državljanstva ali svobode, se edikt ne uporablja in takih oseb nikakor ni mogoče tožiti, vendar je jasno, da bo tožba dovoljena
zoper tiste, v katerih roke je prešlo njihovo premoženje.

138. Pretor pravi: "Če naj bi moški ali ženska izgubila državljanske pravice, potem ko je opravila neko dejanje ali sklenila
pogodbo, dovolim, da se proti njej ali njemu vloži tožba, kot da do takšne spremembe stanja ne bi prišlo."

139. Tisti, katerih stanje se je spremenilo, so seveda še naprej zavezani zaradi razloga, ki je obstajal, preden se je omenjena
sprememba zgodila; če pa so nastali pozneje, bo vsakdo, ki se strinja, da bo omenjenim strankam plačal denar, ali z njimi
sklenil pogodbo, kriv le sebe, kolikor se to nanaša na pogoje tega edikta. Včasih pa je treba ugoditi tožbi, če je pogodba z
njimi sklenjena po spremembi njihovega stanja; in res, če je stranka arogantna, ni težav, saj bo tedaj odgovorna tako kot sin
družine.

140. Nihče ni oproščen kazni za kaznivo dejanje, četudi se spremeni njegovo civilno stanje.

141. Če si je stranka prisvojila svojega dolžnika, se njena pravica do tožbe zoper njega ne bo obnovila, ko bo postala njegov
lastni gospodar.

142. Ta pravica do tožbe je neomejena in se podeli dedičem in proti njim.

143. Paulus, O ediktu, XI. knjiga.
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Ugotovljeno je, da otroci, ki sledijo svojemu očetu, ki se je nad njimi znesel, izgubijo državljanske pravice, saj se znajdejo
pod nadzorom drugega in spremenijo svojo družino.

144. Pri emancipaciji sina ali drugih oseb očitno pride do spremembe stanja, saj nihče ne more biti emancipiran, ne da bi bil
pred tem spravljen v fiktivno suženjsko stanje. Povsem drugače je, kadar je suženj manumitiran, saj suženj nima nobenih
državljanskih pravic, zato ne more spremeniti svojega stanja:

145. Modestin, Pandekti, I. knjiga.

Svoj civilni status namreč prvič pridobi na dan, ko je manumitiran.

146. Paulus, O ediktu, XI. knjiga.

Do spremembe stanja pride z izgubo državljanstva, kot v primeru prepovedi ognja in vode.

147. Tisti, ki dezertirajo, izgubijo svoje državljanske pravice, za dezerterje pa velja, da zapustijo osebo, ki ji poveljujejo, in se
uvrstijo med sovražnike; to velja za osebe, ki jih senat razglasi za sovražnike ali jih za take razglasi z zakonom, tako da
izgubijo svoje državljanstvo.

148. Zdaj je treba razmisliti, kaj vse se izgubi s spremembo civilnega statusa, in sicer najprej v zvezi s tisto izgubo stanja, ki
se zgodi, če se ohrani državljanstvo, in s katero se ugotovi, da stranki niso odvzete javne pravice, saj je gotovo, da se ohrani
položaj sodnika, senatorja ali sodnika.
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149. Ulpianus, O Sabinu, knjiga LI.

Oseba, ki se ji na ta način spremeni status, namreč ne izgubi drugih javnih funkcij; sprememba statusa namreč človeku
odvzame nekatere zasebne in domače pravice, ne odvzame pa mu državljanskih pravic.

150. Paulus, O ediktu, XI. knjiga.

Sprememba stanja ne odvzame pravice do skrbništva, razen v primerih, ko so te podeljene strankam, ki so podvržene oblasti
drugih; zato skrbniki, imenovani z oporoko, zakonom ali odlokom senata, še vedno ostanejo takšni; vendar se zakonito
skrbništvo, ki temelji na zakonu dvanajstih tabel, razveljavi iz istega razloga kot zakonito dedovanje, ker je podeljeno
sorodnikom, ki s spremembo družine prenehajo biti takšni. Tako dediščine kot skrbništva, ki temeljijo na novih zakonih, se
običajno podeljujejo tako, da so stranke, ki jih prejmejo, določene po svojem naravnem sorodstvu; kot na primer, kadar se z
dekreti senata podelijo dediščine materam in sinovom.

151. Obveznosti, ki izhajajo iz poškodb, in dejanja, ki izhajajo iz kaznivih dejanj, sledijo posamezniku povsod.

152. Kadar je stranki odvzeta svoboda, se posledično spremeni njen položaj, in sužnju ni mogoče priznati pravice do
povračila, saj suženj ne more biti vezan tako, da bi bil odgovoren celo v tožbi pod pretorijansko jurisdikcijo; vendar bo proti
njegovemu gospodarju, kot trdi Julianus, priznana pravična tožba, in če se ne brani za celoten znesek, mi je treba izdati nalog
za zaseg lastnine, ki jo je prej imel.

153. Prav tako v primeru odvzema državljanstva ni pravično priznati povračila škode stranki, ki je izgubila svoje premoženje
in po odhodu iz mesta odide v izgnanstvo brez vsega.
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154. Gaj, O provincialnem ediktu, IV. knjiga.

Obveznosti, ki se razumejo kot izpolnjene v skladu z naravnim pravom, očitno ne morejo biti izgubljene s spremembo
pogojev, saj nobeno civilno pravilo ne more uničiti naravnih pravic; zato bo pravica do tožbe za doto, ki temelji na tem, kar
je dobro in pravično, ostala neokrnjena tudi po spremembi pogojev.

155. Paulus, O ediktu, XI. knjiga.

Tako lahko ženska tudi po emancipaciji vloži tožbo.

156. Modestinus, Razlike, VIII. knjiga.

Če se zapuščina plačuje vsako leto ali vsak mesec ali če se zapusti stanovanje, s smrtjo volilojemnika preneha veljati, če pa se
spremeni stanje, se nadaljuje brez prekinitve, ker je tovrstna zapuščina bolj odvisna od dejstev kot od prava.

157. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.

Obstajajo tri vrste sprememb stanja, največje, vmesne in najmanjše; tako kot obstajajo trije pogoji, ki jih lahko imamo, in
sicer pogoji svobode, državljanstva in družine. Kadar torej izgubimo vse to, torej svobodo, državljanstvo in družino, pride do
največje spremembe stanja; kadar pa izgubimo državljanstvo in ohranimo svobodo, pride do vmesne izgube stanja; kadar pa
ohranimo svobodo in državljanstvo in se spremeni le položaj družine, je ugotovljeno, da pride do najmanjše spremembe
stanja.
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Naslov 6. Na podlagi katerih so osebe, starejše od petindvajset let, upravičene do popolne
restitucije

158. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.

Nihče ne bo zavrnil priznanja, da je podlaga tega edikta popolnoma pravična; če so bile namreč človekove pravice okrnjene v
času, ko je bil v službi države, ali če ga je doletela kakšna nesreča, edikt zagotavlja pravno sredstvo; prav tako se tem osebam
odobri olajšava, tako da jim vse, kar se je zgodilo, ne bo ne koristilo ne škodilo.

159. V nadaljevanju so navedeni pogoji edikta: "Če je bil kateri koli del premoženja stranke oškodovan, ko je bila ta pod
prisilo ali, brez obstoja goljufije, odsotna v državni službi, v zaporu, v suženjstvu ali v sovražnikovi oblasti; ali če je dovolila,
da preteče čas za začetek tožbe, ali če je kdo pridobil premoženje z uporabo ali pridobil karkoli in izgubil zaradi neuporabe;
ali če je bila stranka zaradi preteka časa oproščena odgovornosti za tožbo in je bila odsotna, pa se je ni branila; ali je bil v
verigah; ali ni poskrbel, da bi ga lahko tožili; ali če ni bilo dovoljeno, da bi bil proti svoji volji priveden na sodišče, ni bila
zanj ponujena obramba; ali če je bila vložena pritožba pri sodniku ali nekomu, ki je deloval kot sodnik, in je bila njegova
pravica do tožbe izgubljena, pri čemer je bila storjena kakršna koli goljufija; v vseh teh primerih bom ugodil tožbi v letu, v
katerem je imela stranka pravico vložiti zahtevo. Poleg tega bom, če se bo zdelo, da obstaja kak drug upravičen razlog,
odobril popolno restitucijo, če to dovoljujejo zakoni, plebisciti, odloki senata ali edikti in odredbe cesarjev."

160. Callistratus, Monitory Edict, Book II.
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Ta edikt se v delu, ki se nanaša na osebe, ki so vključene vanj, trenutno ne uporablja veliko, saj se v primeru teh oseb
pravosodje izvaja po izrednem postopku, ki temelji na odlokih senata in cesarskih ustavah.

161. V okviru te postavke so v glavnem razbremenjene osebe, ki so odsotne zaradi strahu, torej kadar jih ni odvrnil preplah,
ki ni imel podlage.

162. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.

Šteje se, da je bil odsoten zaradi strahu tisti, ki je ostal odsoten zaradi upravičenega strahu pred smrtjo ali telesnim
mučenjem, kar je treba ugotoviti na podlagi učinka, ki je nanj vplival; ni dovolj, da je pod vplivom kakršne koli bojazni ostal
v strahu, ampak je ugotavljanje tega dejstva dolžnost sodnika.

163. Callistratus, Monitory Edict, Book II.

Vključeni so tisti, ki so bili brez goljufivega namena odsotni v službi države. Izraz "goljufiv namen" je treba razumeti tako,
da se nanaša na primer, ko se oseba, ki se lahko vrne, tega ne stori in ni razbremenjena, če je bila v času njene odsotnosti
zoper njo storjena kakšna krivica; kot na primer, če je ostala odsotna z namenom, da bi si med odsotnostjo v službi države
pridobila neko znatno korist, bi ji bil ta privilegij odvzet.

164. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.

Enako bi bilo, če bi si izmislil odsotnost ali poskrbel za to, čeprav s tem ni pridobil nobene koristi, ali če bi odšel prezgodaj
ali če bi bil vzrok njegove odsotnosti posledica sodnega postopka. Dodatek o goljufivem namenu se nanaša na stranke, ki so
odsotne v službi države, in ne na tiste, ki so odsotne zaradi strahu, saj pri goljufiji ni strahu.
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165. Za stranke, ki so zaposlene v javnih uradih v Rimu, se ne šteje, da so odsotne v službi države:

166. Paulus, O ediktu, XII. knjiga. Kot na primer sodniki.
167. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.

Jasno je, da je treba vojake, ki so nameščeni v Rimu, obravnavati kot odsotne v službi države.

168. Paulus, Skrajšani zapisi, III. knjiga.

Občinskim odposlancem je olajšava odobrena z ustavo cesarjev Marka in Komoda.

169. Callistratus, Monitory Edict, Book II.

Olajšava je odobrena tudi vsem, ki so v zaporu, kar se ne nanaša samo na tiste, ki so v javnih zaporih, ampak tudi na osebe,
ki jih v zaporu držijo tatovi, roparji ali osebe, ki se jim upirajo z uporabo sile. Izraz ima širši pomen, saj se za zapornike
štejejo tudi tisti, ki so zaprti v kamnolomih, saj je vseeno, ali so omejeni z zidovi ali z okovi. Vendar pa Labeo meni, da je
treba ta izraz razumeti le kot zakonito zaporno kazen.

170. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.
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V enakem položaju so tudi osebe, ki jih varujejo vojaki, spremljevalci sodnikov ali občinskih organov, če se izkaže, da niso
sposobne same upravljati svojih zadev. Prav tako menimo, da so pod prisilnim nadzorom osebe, ki so zvezane do te mere, da
se ne morejo pojaviti v javnosti brez sramote.

171. Callistratus, Monitory Edict, Book II.

Olajšava se odobri tudi tistim, ki so v suženjstvu, ne glede na to, ali so kot svobodni ljudje služili kot sužnji v dobri veri ali pa
so bili preprosto pridržani.

172. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.

Tudi tisti, ki je v sporu glede svojega statusa, ni vključen v ta odlok, takoj ko je zadeva predložena sodišču; zato se šteje, da
je v suženjstvu le, dokler ni sprožen takšen postopek.

173. Paulus, O ediktu, XII. knjiga.

Labeo zelo pravilno pravi, da stranka, ki je bila imenovana za dediča in ji je bila podeljena svoboda, ni vključena v pogoje
edikta, preden dejansko postane dedič; pred tem namreč ne more imeti premoženja, pretor pa govori o moških, ki so
svobodni.

174. Vendar menim, da za družinskega sina veljajo določbe tega edikta, kadar gre za njegov castrense peculium.

175. Callistratus, Monitory Edict, Book II.
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Olajšava se odobri tudi tistemu, ki je v sovražnikovi oblasti, torej tistemu, ki ga je zajel, saj ne smemo misliti, da je
dezerterjem, ki jim je odvzeta pravica do vrnitve, dodeljena kakršnakoli ugodnost. Vendar se lahko šteje, da so tisti, ki so v
sovražnikovi oblasti, vključeni v tisti del edikta, v katerem so omenjene osebe, ki so bile v suženjstvu.

176. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.

Olajšava se odobri osebam, ki jih je ujel sovražnik, če se vrnejo na podlagi pravice postliminium ali če umrejo; ker ne morejo
imenovati zastopnika, medtem ko je zgoraj navedenim osebam mogoče zlahka pomagati z zastopnikom, razen tistim, ki so v
suženjstvu. Menim pa, da je mogoče pomagati stranki, ki je v sovražnikovi oblasti, če je za upravljanje njenega premoženja
imenovan kurator, kar se običajno dogaja.

177. Otroku, ki se rodi v rokah sovražnika, se prizna olajšava, če ima pravico do vrnitve, enako kot otroku, ki je bil ujet.

178. Če je nekdo dobil v posest hišo vojaka, da bi preprečil grozečo poškodbo, in pretor dovoli posest komur koli, ko je bil
prisoten, ta nima pravice zahtevati povračila; če pa je bil skrbnik odsoten, je treba ugotoviti, da je upravičen do olajšave.

179. Če pretor v ediktu pravi: "Ali pozneje" brez nadaljnjega, je treba razumeti, da če je imel posestnik v dobri veri lastnino
pred odsotnostjo lastnika in je ta prenehala ob njegovi vrnitvi, je imel razlog za vložitev zahteve za vrnitev, vendar ne kadar
koli, temveč le, če se je to zgodilo kmalu po njegovi vrnitvi; to je v času, ki ga je potreboval, da si je našel stanovanje, uredil
prtljago in poiskal odvetnika; Neratius namreč pravi, da tisti, ki odloži zahtevo za vrnitev, ne sme biti obravnavan.

180. Paulus, O ediktu, XII. knjiga.

342

Olajšava se ne odobri osebam, ki so malomarne, ampak le tistim, ki jih ovirajo okoliščine. Vse to je treba prepustiti presoji
pretorja; to pomeni, da mora odobriti povračilo le, kadar oseba zaradi pomanjkanja časa ni mogla pristopiti k izdaji, in ne,
kadar je bila kriva malomarnosti.

181. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.

Julianus je v četrti knjigi navedel, da se vojaku lahko odobri olajšava ne le proti stranki, ki ima posest, temveč tudi proti
tistim, ki so jo od posestnika kupili; tako da lahko vojak, če sprejme posest, dobi posest nazaj, če pa je ne sprejme, bi
zastaranje očitno teklo tudi pozneje.

182. Če je bila zapuščina zapuščena pod naslednjimi pogoji: "Julianus v četrti knjigi in Pomponij v trideseti knjigi sta
potrdila to mnenje, saj pravica do tožbe ne ugasne zaradi poteka časa, če je potrebna pomoč pretorja, ampak je primer
pogojen.

183. Paulus, O ediktu, XII. knjiga.

Upoštevati je treba, da se pomoč pri vrnitvi v prejšnje stanje, ko so stranke polnoletne, odobri le, kadar poskušajo povrniti
svoje premoženje, in ne kadar želijo, da se jim odobri pomoč z namenom pridobitve koristi ali povzročitve kazni ali izgube
neki drugi osebi.

184. Papinianus, Vprašanja, III. knjiga.
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Poleg tega, če kupca, preden pridobi lastninsko pravico na podlagi zastaranja, zajame sovražnik, velja, da se prekinjena
posest ne obnovi na podlagi pravice postliminium, saj zastaranje ne učinkuje brez posesti, ker je posest običajno dejansko
vprašanje, ki pa ne spada pod pravilo postliminium.

185. Isto, Vprašanja, knjiga XIII.

Kupcu ni mogoče odobriti pretorske tožbe, saj bi bilo zelo nepravično lastniku odvzeti kar koli, če to ni bilo storjeno z
uporabo; prav tako ni mogoče razumeti, da je bilo izgubljeno tisto, česar ni odvzel nekdo drug.

186. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.

Pretor tudi pravi: "Kadar kdo pridobi lastnino z uporabo ali jo izgubi zaradi neuporabe ali je oproščen odgovornosti, ker je
njegova pravica do tožbe zastarala zaradi poteka časa, ko je bila stranka odsotna in zanjo ni bila pripravljena obramba."
Pretor je to klavzulo vstavil zato, da bi tako kot priskočil na pomoč zgoraj navedenim osebam, da bi preprečil njihovo
izkoriščanje, lahko posredoval tudi zato, da bi preprečil izkoriščanje drugih.

187. Opozoriti je treba, da se pretor izrazi bolj izčrpno, kadar odobri povračilo zoper odsotne, kot kadar ga odobri njim; v tem
primeru namreč ne našteje oseb, zoper katere odobri povračilo, kot zgoraj, ampak doda klavzulo, ki vključuje vse, ki so
odsotni in se ne branijo.

188. Ta vrnitev se odobri tudi, če so odsotni, ki se ne zagovarjajo, sami ali prek oseb pod njihovim nadzorom pridobili
lastninsko pravico na podlagi zastaranja, vendar le, če se nihče od njih ni pojavil kot zagovornik; če je bil namreč zastopnik,
ker imaš nekoga, ki bo vložil tožbo, se druga stranka ne sme motiti. Poleg tega, če se ni pojavil noben zagovornik, je povsem
pravično, da se odobri olajšava; in za to je toliko večji razlog, če kdo od tistih, ki se niso branili, ostane skrit; pretor namreč v
ediktu obljubi, da bo podelil posest nepremičnine in jo, če to zahteva primer, lahko prodal; če pa stranke ne ostanejo skrite,
čeprav se ne pojavi nihče, ki bi jih branil, obljubi le, da bo dal posest nepremičnine.
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189. Za obrambo stranke se ne šteje, če nekdo prostovoljno nastopi kot njen zastopnik, temveč če to zahteva tožnik in ne
opusti obrambe; popolno obrambo je treba razumeti kot obrambo, če se stranka ne izogiba sojenju in zagotovi izpolnitev
sodne odločbe.

190. Paulus, O ediktu, XII. knjiga.

Zato se je treba zavedati, da ta edikt velja le, kadar so bili prijatelji stranke vprašani, ali jo bodo branili, ali kadar ni bilo
nikogar, ki bi ga bilo mogoče pozvati, naj to stori; za odsotno osebo se namreč ne šteje, da je branjena, če jo tožnik sam
pozove, nihče pa se ne ponudi, da bi vodil obrambo, kar je treba dokazati z dokazi.

191. Tako kot pretor ne želi, da bi stranke utrpele škodo, jim po drugi strani ne dovoli, da bi pridobile kakršno koli korist.

192. Labeo navaja, da se ta edikt nanaša tudi na blazneže, dojenčke in občine.

193. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.

Pretor pravi: "Ali je bil v zaporu in ni poskrbel, da bi ga lahko tožili." Tovrstne osebe so dodane z dobrim razlogom, saj bi se
lahko zgodilo, da bi bila stranka zaprta in bi bila še vedno prisotna, pa najsi so jo pod prisilo postavile oblasti ali zasebniki;
saj je splošno znano, da lahko oseba, ki je zaprta, pridobi lastnino z uporabo, dokler ni v suženjstvu. Restitucija se ne bo
uporabljala, če ima stranka, ki je v zaporu, nekoga, ki vodi njeno obrambo.
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194. Oseba, ki je v sovražnikovi oblasti, ne more pridobiti lastnine z uporabo, niti ne more, dokler je v ujetništvu, dokončati
posesti, ki je začela teči; če se vrne na podlagi pravice postliminium, ne more obnoviti pridobitve lastnine z uporabo.

195. Poleg tega Papinijan navaja, da je treba olajšati delo osebi, ki je med ujetništvom izgubila posest zemljišča ali kvazi
posest pravice do uporabe zemljišča, in meni, da je pravično, da se dobiček, ki ga je medtem od pravice do uporabe prejela
druga oseba, ob vrnitvi vrne ujetniku.

196. Očitno je, da lahko tisti, ki so pod nadzorom ujetnika, pridobijo premoženje z uporabo, s svojim peculiumom; in
pravično bo, da se na podlagi te klavzule odobri olajšava tistim, ki so prisotni; to je tistim, ki niso v ujetništvu, kadar je kar
koli pridobil drug z uporabo, ko se niso branili. Kadar pa je čas za vložitev tožbe zoper ujetnika potekel, bo olajšava priznana
stranki, ki jo je vložila.

197. Pretor dodaja: "Če pa bi se med tem, ko je to počel, dokončala pridobitev z uporabo ali če bi se zgodilo kaj drugega, kar
je navedeno zgoraj, bi se morala odobriti restitucija. V tem je razlog, saj odredba sodišča, da se stranki izroči posest, ni vedno
zadostna, ker so včasih pogoji takšni, da posesti osebe, ki se skriva, ni mogoče izročiti; kot na primer, če je tožba zastarana
zaradi poteka roka, medtem ko stranka išče zagovornika, ali če se zgodi kaj drugega, zaradi česar se postopek zavleče.

198. Paulus, O ediktu, XII. knjiga.

Edikt se nanaša tudi na tiste, ki skušajo tožnika spraviti v zadrego ter z zavlačevanjem in zvijačo preprečiti sojenje.

199. Gaj, O provincialnem ediktu, IV. knjiga.

Podobno velja za osebo, ki se ne skriva, da bi se izognila tožbi, ampak ker jo ovirajo poslovni pritiski.
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200. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.

Če pa je kriv pretor, bo povrnjena škoda.

201. Pomponij pravi, da bo restitucija proti človeku, ki je bil degradiran, odobrena v skladu s splošnimi pogoji edikta, vendar
mu ne bo odobrena, ker bi lahko imenoval zastopnika. Kljub temu menim, da bi bil, če bi se pokazal ustrezen razlog, sam
upravičen do olajšave.

202. Pretor nadalje pravi: "Ali kadar ni bilo dovoljeno, da bi bil poklican proti svoji volji, in ga nihče ni branil." Ta določba
se nanaša na tiste, ki jih po običaju naših prednikov ni bilo mogoče pravilno poklicati na sodišče; na primer na konzula,
pretorja in druge, ki imajo moč ali oblast; ta edikt pa ne velja za tiste, ki jih pretor prepoveduje poklicati brez njegovega
dovoljenja (saj bi z zahtevo pri njem lahko dobili dovoljenje), na primer za patrone in starše.

203. Nato dodaja: "To se nanaša na vse zgoraj omenjene stranke, razen na tistega, ki je v odsotnosti nekaj pridobil z
ugrabitvijo, saj je bil ta primer že v celoti obravnavan zgoraj.

204. Pretor tudi pravi: "Ali kadar je bila njegova pravica do tožbe izgubljena z dejanjem sodnika, ne da bi bil pri tem
goljufiv." Kakšen je cilj tega? Gre za to, da se lahko odobri vrnitev v prejšnje stanje, če je pravica do tožbe odvzeta zaradi
zamud, ki jih je povzročil sodnik. Če sodnik ni pri roki, Labeo ponovno pravi, da je treba odobriti vrnitev v prejšnje stanje.
Če je bila pravica do tožbe "izgubljena zaradi dejanja sodnika", moramo razumeti, da je bilo to storjeno, kadar je ta zavrnil
dovoljenje za vložitev zadeve; sicer pa, kadar je bila opravljena preiskava in je sodnik zavrnil dovoljenje za vložitev tožbe, se
restitucija ne uporabi; tega mnenja je tudi Servij. Poleg tega se zdi, da je sodnik kriv, če je zavrnil zahtevek zaradi
naklonjenosti drugi stranki ali zaradi korupcije; v tem primeru bo veljal tako ta kot prejšnji člen, in sicer "ali pa ni poskrbel
za to, da bi ga bilo mogoče tožiti"; to je namreč storila stranka v sporu, ko je sodnika podkupila, da bi se izognila tožbi.
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205. Z "izgubo pravice do tožbe" je treba razumeti, da stranka ni več mogla vložiti tožbe.

206. Dodal je tudi: "Brez kakršne koli goljufije z njegove strani", ker če bi bil kriv goljufije, ne bi mogel dobiti nobene
pomoči, saj pretor ne pomaga osebam, ki same storijo prekršek. Če torej stranka želi vložiti tožbo pri naslednjem pretorju in
je čas za to pred sedanjim pretorjem že potekel, ne bo upravičena do olajšave. Prav tako bo pretor, če ni upošteval
pretorjevega ukaza, zavrnil obravnavo njegove zadeve; in Labeo pravi, da se restitucija ne bi smela odobriti. Enako pravilo
velja, če zadeve ni obravnaval iz katerega koli drugega utemeljenega razloga.

207. Če bi bil določen kakšen nenavaden praznik, na primer zaradi kakšnega srečnega dogodka ali v čast cesarja, in bi zaradi
tega pretor zavrnil obravnavo zadeve, je Gaj Kasij v ediktu izrecno navedel, da bo odobril restitucijo, saj je veljalo, da je to
moral storiti pretor, saj se običajni prazniki ne smejo upoštevati, ker jih je tožnik lahko in moral predvideti, da se vanje ne
vmešava; To je boljše mnenje, ki ga je sprejel tudi Celsus v drugi knjigi Digest. Kadar pa so prazniki odgovorni za potek
časa, je treba restitucijo odobriti le glede omenjenih dni, ne pa za ves čas; to je Julijan navedel v četrti knjigi Digest, saj pravi,
da je treba v primeru razveljavitve uzurpacije povrniti tiste dni, v katerih je tožnik hotel ravnati, vendar so mu to preprečili
prazniki.

208. Kadar je oseba s svojo odsotnostjo, ne izključuje nikogar iz delovanja za ves čas; kot na primer, če sem bil v posesti
vašega premoženja manj kot en dan roka, določenega za pridobitev z uzurpacijo, nato pa sem začel biti odsoten v javni
službi, bi se mi morala restitucija odobriti le za en dan.

209. Pretor pravi tudi: "Če se zdi, da obstaja kak drug upravičen razlog, bom odobril popolno povračilo." Ta klavzula je
nujno vključena v edikt, saj se lahko pojavijo številni primeri, ki bi utemeljili restitucijo, vendar jih ni mogoče posebej
našteti; tako da se lahko, kadar pravica zahteva restitucijo, sklicujemo na to klavzulo. Na primer, če stranka deluje kot
odposlanec nekega mesta, je pravično, da se ji vrne premoženje, čeprav ni odsotna v službi države; večkrat je bilo
ugotovljeno, da je upravičena do odškodnine, ne glede na to, ali je imela zastopnika ali ne. Menim, da enako pravilo velja,
kadar je bil poklican iz ene ali druge pokrajine, da bi pričal v mestu ali pred cesarjem; v reskriptih je bilo namreč zelo
pogosto navedeno, da ga je treba razbremeniti. Poleg tega je treba olajšave odobriti tistim, ki so bili v tujih deželah zaradi
sodne preiskave ali pritožbe. Na splošno pa je treba reči, da je stranka, kadar je odsotna zaradi nujnosti in ne prostovoljno,
upravičena do olajšave.
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210. Paulus, O ediktu, XII. knjiga.

Kadar oseba nekaj izgubi ali ne dobi dobička, ji je treba povrniti škodo, čeprav ni izgubila ničesar od svojega premoženja.

211. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.

Prav tako mora pretor razmisliti, ali je oseba upravičena do olajšave, kadar je odsotna iz utemeljenega razloga; na primer,
kadar je odsotna zaradi študija ali ker je njen zastopnik umrl; namen je, da se ji ne stori krivica, če je bila odsotna iz
utemeljenega razloga.

212. Poleg tega je oseba, ki ni v priporu ali v verigah, ampak je zagotovila varščino s poroki, in zaradi tega ne more oditi in je
prikrajšana, upravičena do povračila; povračilo bo odobreno tudi zoper njo.

213. Pretor še pravi: "Kadar to dovoljujejo zakoni, plebisciti, odloki senata, edikti in cesarjevi odloki." Ta določba ne
obljublja, da bo restitucija odobrena, če jo dovoljujejo zakoni, temveč če je zakoni ne prepovedujejo.

214. Če je bila oseba zelo pogosto odsotna v službi države, Labeo meni, da bi bilo treba čas, v katerem lahko zaprosi za
vračilo, šteti od njene zadnje vrnitve. Če pa vse njegove odsotnosti skupaj znašajo eno leto, vsaka posebej pa manj kot eno
leto, je treba razmisliti, ali mu bomo za restitucijo odobrili celo leto ali le toliko časa, kolikor je trajala njegova zadnja
odsotnost, in menim, da je treba odobriti celo leto.
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215. Če imate stalno prebivališče v provinci, nekaj časa pa bivate tudi v mestu, ali leto teče proti meni, ker imam pravico
vložiti tožbo proti vam? Labeo pravi, da ne. Jaz pa menim, da to velja le, kadar ima nasprotnik pravico zahtevati, da te pošlje
v tvojo provinco; sicer je treba šteti, da imam pristojnost vložiti tožbo, ker se lahko vprašanje pridruži tudi v Rimu.

216. Izjema velja tudi za osebo, ki je bila odsotna v službi države, saj ji je priznana pravica do razveljavitve; na primer, če bi
se po pridobitvi premoženja zoper njo vložila tožba za njegovo vračilo.

217. V primeru tožbe za razveljavitev, ki jo je mogoče vložiti proti vojaku, Pomponij navaja, da je to povsem pravično,
vendar se mora toženec odpovedati dobičku, ki ga je pridobil v času, ko je bil odsoten in se ni branil; zato se mora po drugi
strani dobiček odpovedati tudi vojaku, saj je pravica do tožbe na obeh straneh.

218. Africanus, Vprašanja, knjiga VII.

Razlog za to je, da javna dolžnost ne sme biti vir izgube ali dobička za nikogar.

219. Paulus, O ediktu, XII. knjiga.

Če vojak, ki je pridobil lastninsko pravico z uzurpacijo, umre in njegov dedič dopolni čas, potreben za to, je prav, da se
razveljavi tisto, kar je bilo pridobljeno po njegovi smrti; enako pravilo je treba upoštevati v primeru dedičev, ki nasledijo
pravico do uzurpacije, saj mora posest umrlega, ki je tako rekoč pridružena zapuščini, preiti na dediča, in zelo pogosto
pravica postane popolna, še preden se zapusti zapuščina.
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220. Če je oseba, ki je bila odsotna v službi države, pridobila premoženje z odtujitvijo in ga nato odtujila, je treba dovoliti
restitucijo; čeprav z njeno odsotnostjo in pridobitvijo lastništva ni bila povezana goljufija, ji je treba preprečiti, da bi se z
njima okoristila. Tudi v vseh drugih primerih je treba restitucijo odobriti, kot če bi bila zoper njega izdana sodba.

221. Isto, O ediktu, knjiga LIII.

Če tisti, čigar premoženje je nekdo pridobil z odtujitvijo, medtem ko je bil odsoten v službi države, pridobi posest nad
premoženjem, ki ga je pridobil na ta način, in ga pozneje izgubi, je upravičen do trajne tožbe in ne do časovno omejene
pravice.

222. Modestinus, Pravila, IX. knjiga.

Šteje se, da je oseba odsotna v službi države takoj, ko zapusti mesto, čeprav morda še ni prišla v pokrajino; in ko odide, velja,
da je odsotna, dokler se ne vrne v mesto. To velja za prokonzula in njegove namestnike, pa tudi za tiste, ki predsedujejo
provincam, za cesarske prokuratorje, ki zasedajo položaje v provincah, za vojaške tribune, prefekte in spremljevalce
odposlancev, katerih imena so vpisana v knjige državne zakladnice ali v cesarske registre.

223. Enako, v primerih z razlago.

Med tistimi, ki so upravičeni do olajšav na podlagi splošne klavzule edikta, je tudi državni pravobranilec.

224. Tistih, ki zapisujejo odločitve sodnikov, v javni službi zagotovo ni manjkalo.
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225. Vojaški zdravniki imajo pravico zahtevati povrnitev škode z restitucijo, saj so naloge, ki jih opravljajo, v javno korist in
jim ne bi smele povzročati škode.

226. Javolenus, O Kassiju, XV. knjiga.

Vojak, ki je doma na dopustu, se ne šteje za odsotnega v službi države.

227. Oseba, ki daje svoje storitve za pobiranje javnih davkov, ki so bili izločeni, ni odsotna v službi države.

228. Paulus, O Lex Julia et Papia.

Stranke, ki so poslane, da vodijo vojake, jih pripeljejo nazaj ali so zadolžene za novačenje, so odsotne v javni službi.

229. Tako je tudi v primerih, ko so osebe poslane z namenom, da čestitajo cesarju.

230. Podobno velja za cesarskega prokuratorja in ne le za tistega, ki so mu zaupane zadeve neke pokrajine, temveč tudi za
tistega, ki je zadolžen za opravljanje določenih zadev, ki se nanašajo nanjo, ne pa za vse. Kadar je torej več cesarskih
prokuratorjev, ki so zadolženi za različne zadeve, se šteje, da so vsi odsotni v službi države.

231. Tudi egiptovski prefekt je odsoten v službi države, pa tudi kdor iz kakršnega koli drugega razloga odide iz mesta na
javno nalogo.
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232. Božanski Pij je isto pravilo določil za mestno posadko.

233. Vprašano je bilo, ali je stranka, ki je napotena za zatiranje hudodelcev, odsotna v javni službi, in ugotovljeno je bilo, da
je.

234. Enako pravilo velja, kadar se civilna oseba pridruži odpravi pod poveljstvom častnika konzularnega ranga in je v bitki
ubita, saj je treba njenemu dediču dodeliti pomoč.

235. Oseba, ki je odpotovala v Rim na službeno pot za državo, se šteje za odsotno v javni službi. Poleg tega je odsoten v
državni službi, če zapusti svojo državo zaradi opravkov za vlado, tudi če ima pravico prečkati mesto.

236. Podobno velja, da kadar nekdo, ki se nahaja v določeni pokrajini, zapusti svoj dom ali ostane v svoji pokrajini zaradi
opravljanja javnih poslov, se takoj, ko začne opravljati svoje dolžnosti, obravnava kot stranka, ki je odsotna.

237. Človek, ki odide v tabor, je tako ob odhodu kot ob vrnitvi odsoten v službi države, saj mora vsak, ki bo služil kot vojak,
oditi v tabor in se iz njega vrniti. Vivianus pravi, da je Prokul menil, da je vojak, ki je na dopustu, odsoten v državni službi,
ko prihaja domov in se vrača v vojsko, ko pa je doma, ni odsoten.

238. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, VI. knjiga.

Kot odsotne zaradi javnih zadev razumemo le tiste, ki so odsotni ne zaradi lastnega udobja, temveč zaradi nujnosti.

239. Paulus, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.
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Za tiste, ki opravljajo funkcijo asesorjev v svoji pokrajini dlje časa, kot to določajo cesarske ustave, se ne šteje, da so odsotni
zaradi javnih zadev.

240. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, VI. knjiga.

Menim, da je odsoten v državni službi tisti, ki mu je cesar s posebno milostjo dovolil, da deluje kot asesor v svoji pokrajini;
če pa tega ne počne z njegovim dovoljenjem, moramo ugotoviti, da je s tem storil prekršek in ni upravičen do privilegijev
tistih, ki so odsotni v državni službi.

241. Šteje se, da je stranka odsotna v službi države, dokler opravlja določeno funkcijo, vendar takoj, ko ji preneha mandat,
preneha biti odsotna zaradi javnih zadev. Mi pa mu čas, ki ga ima za vrnitev, izračunamo od dneva, ko je prenehal biti
odsoten v javni službi, to je toliko, kolikor ga potrebuje za vrnitev v mesto, in smiselno mu bo odobriti čas, ki ga zakon
dopušča drugim uradnikom, ki se vračajo. Če se torej vrne zaradi kakšne lastne zadeve; ni dvoma, da mu tako porabljen čas
ne bo priznan, ampak bo izračunan glede na rok, v katerem bi se lahko vrnil; in ko ta preteče, moramo reči, da je prenehal biti
odsoten v državni službi. Jasno je, da morajo, če mu bolezen prepreči nadaljevanje poti, prevladati humani razlogi; tako kot
je to običajno v primeru slabega vremena, težav pri plovbi in drugih naključnih dogodkov.

242. Paulus, Sentence, I. knjiga.

Tisti, ki bo odsoten zaradi javnih zadev in je pustil zastopnika, ki ga lahko zagovarja, ter zahteva popolno povrnitev škode, se
ne zasliši.

243. Ulpianus, Mnenja, knjiga V.
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Če lahko vojak sproži kazenski postopek v času, ko se posveča državi, mu ta pravica ni odvzeta.

244. Če je oseba pridržana na otoku v skladu s kaznijo, ki ji je bila izrečena in zaradi katere je dobila povračilo, in se dokaže,
da si je del premoženja, ki mu ni bilo odvzeto, prisvojil nekdo drug, mu je treba to premoženje vrniti.

245. Julianus, Digest, knjiga XXXV.

Če je nekdo zapisal zapuščino Titiusu, pod pogojem, da bo ta ob zapustnikovi smrti v Italiji, ali pa jo pusti izplačljivo vsako
leto, dokler bo v Italiji; in če je zapustnik dosegel olajšavo, ker je bil izključen iz zapuščine, ker je bil odsoten zaradi javnih
zadev, je prisiljen izpolniti vsako zaupanje, ki mu je bilo naloženo. Marcellus v opombi sprašuje, ali lahko kdo dvomi, da v
primeru, ko se vojaku povrne zapuščina, ki jo je izgubil, ker je bil odsoten v službi države, ne bo prizadeta pravica do
zapuščine in zaupanja?

246. Alfenus, Digest, knjiga V.

Za tistega, ki se je pridružil veleposlaništvu zaradi svojih zasebnih zadev, ni mogoče trditi, da je odsoten v službi države.

247. Africanus, Vprašanja, knjiga VII.

Če se kdo zaveže, da bo vsako leto prejel določeno vsoto, dokler bo on ali stranka, ki je obljubila, ostala v Italiji, in je eden
ali drugi odsoten v službi države, je dolžnost pretorja, da odobri pravično tožbo. Menimo, da enako pravilo velja, kadar je
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določilo v naslednjih besedah: "Če bo neki človek naslednjih pet let v Rimu"; ali "Če ga ne bo v Rimu, ali se strinjaš, da boš
plačal sto aurejev? "

248. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.

Kdor je odsoten v službi države in je na kakršen koli način oškodovan, se mu ne prizna povračilo škode, če je škodo utrpel v
okoliščinah, v katerih bi jo utrpel, tudi če ne bi bil odsoten zaradi javnih zadev.

249. Scaevola, Pravila, Knjiga I.

Za vse vojake, ki ne morejo zapustiti svojih standardov, ne da bi pri tem tvegali, se šteje, da so odsotni v službi države.

250. Marcianus, Pravila, II. knjiga.

Oseba, ki je odsotna v službi države, je upravičena do povračila škode proti osebi, ki je prav tako odsotna zaradi javnih
zadev, če ima upravičen razlog za pritožbo, ker je utrpela škodo.

Naslov 7. O odtujitvah, opravljenih zaradi spremembe pogojev sojenja
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251. Gaj, O provincialnem ediktu, IV. knjiga.

Prokonzul se po najboljših močeh trudi, da bi preprečil, da bi se pravni položaj kogar koli poslabšal zaradi dejanja drugega;
in ker se zaveda, da nam izid sojenja včasih povzroči veliko več težav, če imamo drugega nasprotnika, kot smo ga imeli na
začetku, je to preprečil z določbo: "Če bi kdo s prenosom zadevnega premoženja namesto sebe kot nasprotnika zamenjal
drugo stranko in bi to storil namenoma z goljufivim namenom, bo odgovoren za tožbo in factum v obsegu interesa, ki ga je
imela druga stranka, da nima drugega nasprotnika."

252. Če nam torej pravdna stranka kot nasprotnika postavi človeka iz druge pokrajine ali človeka, ki je močnejši, bo
odgovarjala;

253. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII.

Ali kdor koli, ki bo nasprotnika verjetno razjezil.

254. Gaj, O provincialnem ediktu, IV. knjiga.

Razlog za to je, da če sprožim postopek proti nekomu, ki pripada drugi pokrajini, sem to prisiljen storiti v njegovi pokrajini,
in če je druga stran močnejša, ne moremo storiti ničesar enakopravno.

255. Poleg tega je naš položaj manj ugoden, če človek, ki ga tožimo, odvzame sužnja, ki je naveden v tožbi, saj so pretorji
naklonjeni svobodi.
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256. Poleg tega, če ste na zemljišču postavili kakšno zgradbo, za katero lahko dobite interdikt Quod vi aut clam; ali če ste v
tožbi proti osebi, ki preusmeri deževnico iz njenega naravnega toka, odtujili omenjeno zemljišče, se razume, da je naš položaj
še slabši; ker če bom sprožil postopek proti tebi, boš prisiljen odstraniti objekt na svoje stroške, zdaj pa sem prisiljen vložiti
tožbo zoper drugo osebo, ne zoper tistega, ki je opravil dejanje, in bom prisiljen odstraniti objekt na svoje stroške; iz razloga,
ker je tisti, ki ima v posesti kaj takega, kar je postavil drug, v tem postopku odgovoren le toliko, da dovoli odstranitev
objekta.

257. Če vas obvestim o novem objektu in nato zemljišče odtujite, kupec pa delo dokonča, velja, da ste odgovorni za to tožbo,
ker ne morem vložiti tožbe zoper vas na podlagi obvestila o novem objektu, ker niste ničesar zgradili; prav tako ne morem
vložiti tožbe zoper stranko, na katero ste prenesli nepremičnino, ker ni bila obveščena.

258. Iz vsega tega je razvidno, da lahko tožnik v tej tožbi, ker prokonzul obljublja, da bo zagotovil popolno restitucijo, po
sklepu sodišča dobi odškodnino v višini svojega interesa, da nima drugega nasprotnika; kot na primer, če je imel zaradi
zamenjave drugega nasprotnika kakšne stroške ali druge nevšečnosti.

259. Kaj bi se torej zgodilo, če je oseba, proti kateri je mogoče vložiti pretorijansko tožbo, pripravljena to tožbo braniti, kot
da bi bila še vedno v posesti premoženja? V tem primeru je zelo pravilno, da se mu tožba, ki temelji na tem ediktu, zavrne.

260. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII.

Isti odlok se uporablja tudi v primeru, ko je stranka, na katero je bilo premoženje preneseno, premoženje pridobila z
odtujitvijo, tako da ga od nje ni mogoče zahtevati nazaj.
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261. Lahko se zgodi tudi, da je posest prekinjena brez slabe vere, vendar z namenom, da se spremenijo pogoji sojenja, in
obstajajo številni drugi tovrstni primeri. Po drugi strani pa se lahko stranka goljufivo odpove posesti in morda ni ravnala z
namenom, da bi spremenila pogoje sojenja; in potem ne bo odgovorna v skladu s pogoji tega edikta, saj ne odtuji premoženja,
kdor se zgolj odpove posesti. Pretor pa ne odobrava dejanja stranke, ki se je želela tako odpovedati lastnini, da bi preprečila,
da bi bila zaradi nje nenehno udeležena v sodnih postopkih; to je pravzaprav zelo skromna odločitev tistega, ki sovraži tožbe
in mu je ni mogoče očitati; pretor pa se ukvarja le s stranko, ki, čeprav želi obdržati lastnino, prenese svoj delež v zadevi na
drugega, da bi ta namesto nje povzročal težave nasprotniku.

262. Pedij v deveti knjigi navaja, da se ta edikt ne nanaša samo na prenos lastništva, ampak tudi na prenos posesti; sicer
pravi, da če tožnik vloži stvarno tožbo, toženec pa se odpove posesti, ni odgovoren.

263. Če pa kdo zaradi bolezni, starosti ali nujnega posla prenese svojo pravico do tožbe na drugega, to ni primer, v katerem je
odgovoren po tem ediktu, saj je v ediktu omenjena goljufija; sicer bi bilo prepovedano voditi postopek prek zastopnikov, saj
se lastništvo običajno prenese nanje, kadar za to obstaja ustrezen razlog.

264. Ta edikt se nanaša tudi na stvarne služnosti, če so bile odtujene z goljufijo.

265. Predmet te tožbe je višina tožnikovega deleža, zato tožba ne bo mogla biti vložena, če premoženje ni pripadalo tožniku
ali če je odtujeni suženj umrl brez krivde stranke, ki ga je odtujila, razen če je obstajal kakšen dodaten tožnikov delež.

266. Ta tožba ni kazenska, temveč je namenjena izterjavi premoženja po odredbi sodišča, zato se odobri dediču in tudi zoper
dediča,

267. Paulus, O ediktu, XI. knjiga.
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Ali kdor koli v podobnih okoliščinah;

268. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII. Ali pa se po enem letu ne odobri.

269. Gaj, O provincialnem ediktu, IV. knjiga.

Ker se nanaša na izterjavo premoženja, se še vedno zdi, da je bila dodeljena zaradi kaznivega dejanja.

270. Paulus, O ediktu, XII. knjiga.

Oseba je po tem odloku odgovorna, tudi če predloži premoženje, če po sodnikovem obvestilu zadeve ne spravi v prvotno
stanje.

271. Pretor pravi: "Ali odtujitev, ki je bila opravljena z namenom spremeniti pogoje sojenja"; to pomeni pogoje prihodnjega
sojenja in ne sedanjega.

272. "Odtujiti" pomeni tudi prodati tujo lastnino.

273. Če pa oseba kaj odtuji z imenovanjem dediča ali z oporoko, se edikt ne uporablja.

274. Če kdo odtuji premoženje in ga nato spet vzame nazaj, ne bo odgovoren po tem ediktu.
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275. Če kupec prisili prodajalca, da vzame prodano premoženje nazaj, se ne šteje, da ga je odtujil z namenom spremeniti
pogoje sojenja.

276. Paulus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.

Zaradi tega, ker ima ob vrnitvi sužnja vse retroaktivni učinek, zato se za stranko, ki vrne premoženje, ne šteje, da ga je
odtujila, da bi spremenila pogoje sojenja; razen če vrne sužnja prav s tem namenom in ga sicer ne bi vrnila.

277. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.

Če namreč kot dolžnik izročim premoženje, za katerega ste me želeli tožiti, ta edikt ne bo veljal.

278. Če skrbnik varovanca ali skrbnik duševno bolne osebe odtuji premoženje, je mogoča pretorska tožba, saj ni mogoče
domnevati, da bi lahko imel skrbnik ali duševno bolna oseba namen storiti goljufijo.

279. Enako, Mnenja, knjiga V.

Ko je vojak zaprosil za vložitev tožbe v svojem imenu, da bi pridobil nepremičnino, ki mu je bila po njegovem mnenju
podarjena; povedali so mu, da mora, če je bilo darilo dano z namenom spremembe pogojev sojenja, tožbo vložiti prejšnji
lastnik, da bi bilo videti, da je nepremičnino prenesel na vojaka, in ne tožbo.
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280. Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.

Če kdo odtuji svoj delež na nepremičnini, da bi se izognil delitveni tožbi, mu Lex Licinia prepoveduje, da bi sam vložil
delitveno tožbo, na primer zato, da bi ga kakšen močnejši kupec pridobil z nižjo ponudbo; na ta način ga lahko dobi nazaj.
Tisti, ki je odsvojil svoj delež in želi pozneje vložiti tožbo za delitev, pa ne sme biti zaslišan; če pa želi stranka, ki ga je
kupila, sprožiti postopek, ji je to prepovedano na podlagi tistega člena edikta, v katerem je določeno, da se ne sme odtujiti z
namenom, da bi se spremenili pogoji sojenja.

Naslov 8. V zvezi z zadevami, ki so predložene drugim v arbitražo, in tistimi, ki jih
sprejmejo za izdajo arbitražne odločbe

281. Paulus, O ediktu, II. knjiga.

Arbitraža poteka na enak način kot sojenje na sodišču in je namenjena končanju sodnega postopka.

282. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.

Določeno je, da izjema ne more nastati na podlagi arbitraže, lahko pa nastane na podlagi tožbe za naloženo kazen.
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283. Isto, O ediktu, knjiga XIII.

Labeo pravi, da kadar je arbitražna odločba, s katero je stranka oproščena skrbništva mladoletnika, mlajšega od petindvajset
let, izdana v okviru arbitraže, je pretor ne sme potrditi; prav tako ne bo ugodil tožbi za izterjavo kazni zaradi nje.

284. Čeprav pretor nikogar ne prisili k arbitraži (saj je ta prostovoljna in odvisna od izražanja volje ter je zunaj njegove
pristojnosti), pa pretor vseeno meni, da je treba v primeru, ko je stranka enkrat prevzela dolžnosti te funkcije, poskrbeti za
njegovo skrb in pozornost; ne toliko zato, ker je njegov cilj, da se pravni spori končajo, temveč zato, da ne bi bile razočarane
osebe, ki so za odločanje med njimi izbrale nekoga, ki je veljal za zanesljivega človeka. Če bi namreč arbiter po tem, ko je
bila zadeva enkrat ali večkrat obravnavana, ko so bili zasebni interesi obeh strank razkriti in so bile razkrite poslovne
skrivnosti, zavrnil razsodbo; bodisi da bi pokazal pristranskost, bodisi da bi ga podkupili, bodisi iz kakšnega drugega razloga;
ali lahko kdo zanika, da ni povsem prav, da pretor posreduje in arbitra prisili k opravljanju dolžnosti, ki jih je prevzel?

285. Pretor pravi: "Stranka, ki se zaveže k arbitraži, s katero se pod denarno kaznijo podredi njegovi odločitvi."

286. Najprej premislimo o osebnosti arbitrov. Pretor lahko prisili arbitra, ne glede na to, kakšen je njegov rang, da opravlja
naloge, ki jih je prevzel, čeprav je konzularnega ranga, razen če ima kakšen magistrski položaj ali mu je podeljena druga
oblast; na primer konzul ali pretor, saj v tem primeru nima pristojnosti;

287. Paulus, O ediktu, knjiga XIII.

Sodniki namreč ne morejo biti podvrženi prisili, če imajo višjo ali enako oblast; prav tako ni pomembno, ali so funkcijo
razsodnika sprejeli med trajanjem svojega mandata ali prej. Za nižje uradnike pa se lahko uporabi prisila.
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288. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII.

Tudi sin družine je lahko prisiljen ukrepati.

289. Gaj, O provincialnem ediktu, V. knjiga.

Poleg tega je lahko sin družine imenovan za razsodnika v zadevi, v kateri je zainteresiran njegov oče, mnogi pa menijo, da je
lahko tudi sodnik.

290. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII.

Pedij v deveti knjigi in Pomponij v triintrideseti knjigi pravita, da ni pomembno, ali je stranka, ki je bila imenovana za
razsodnika, svobodnega rodu, ali je svobodnjak z dobrim ugledom, ali pa je bila zaznamovana z neslavnostjo. Labeo pravi,
da suženj ne more biti razsodnik, in to mnenje je pravilno.

291. Zato Julijan trdi, da v primeru, ko se vprašanje predloži v arbitražo Titiusu in sužnju, Titiusa ni mogoče prisiliti k
razsodbi, ker se je arbitraže lotil z drugim, čeprav trdi, da arbitraža s strani sužnja ne obstaja. Kakšen bi bil torej rezultat, če
bi Titius izdal razsodbo? V tem primeru se kazen ne bi plačala, ker ni izdal razsodbe v skladu s pogoji, pod katerimi je
prevzel funkcijo.

292. Paulus, O ediktu, knjiga XIII.

Če pa so bili pogoji arbitraže takšni, "da je veljavna samo odločba ene od strank", se lahko proti družbi Titius uporabi sila.
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293. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII.

Če pa je bil suženj imenovan za razsodnika in izda razsodbo, potem ko je postal svoboden, menim, da bo njegovo dejanje
veljavno, če to stori po pridobitvi svobode in če se stranke s tem strinjajo.

294. Za razsodnika ne more biti imenovan ne bolnik, ne nora oseba, ne gluha ali nema oseba, kot trdi Pomponij v
triintrideseti knjigi.

295. Če je stranka sodnik, ji Lex Julia prepoveduje, da bi v isti zadevi, v kateri odloča kot sodnik, delovala kot arbiter, ali da
bi sama sebe imenovala; in če izda sodbo, se tožbi zaradi kazni ne ugodi.

296. Drugih ni mogoče prisiliti, da izdajo razsodbo; na primer, če je očitno, da je arbiter pokvarjen ali brezvesten.

297. Julijan pravi, da če stranke v sporu obrekujejo razsodnika, ga pretor nikakor ne sme razrešiti, ampak le, če se pokaže
ustrezen razlog. Isti pravnik pravi, da če stranke s prezirom ravnajo z avtoriteto razsodnika in se obrnejo na sodišče,

298. Paulus, O ediktu, knjiga XIII. Ali pa kakšnemu drugemu razsodniku;

299. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII.
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Ko se stranke vrnejo k prvotnemu razsodniku, ga pretor ne sme prisiliti, da odloča med tistimi, ki so z njim ravnali žaljivo in
ga zavrnili, da bi se zatekli k drugemu.

300. Arbitra ni mogoče prisiliti, da izda odločbo, razen če je bila arbitraža dogovorjena.

301. Ko pretor pravi: "Pod denarno kaznijo", moramo razumeti, da se ne izplača denarni znesek na obeh straneh, ampak da se
lahko kot kazen obljubi drugo premoženje, če se ena od strank ne drži razsodbe; tako je menil tudi Pomponij. Kaj torej, če je
bilo premoženje položeno pri razsodniku pod pogojem, da ga izroči stranki, ki je zadevo dobila, ali da ga izroči, če ena od
strank ne spoštuje razsodbe; ali bo prisiljen izdati razsodbo? Mislim, da bo. Primer bi bil enak, če bi mu v ta namen v rokah
ostal določen znesek. Če je torej ena stranka v določbi obljubila, da bo izročila premoženje, druga pa, da bo plačala denar, je
podreditev arbitraži popolna in arbitra je mogoče prisiliti, da izda odločbo.

302. Včasih, kot ugotavlja Pomponij, se lahko arbitraža ustrezno podredi zgolj s sporazumom; kot na primer, če sta obe
stranki dolžnici in se dogovorita, da če katera od njiju ne bo izpolnila arbitrove razsodbe, ne bo imela pravice izterjati tega,
kar ji dolguje.

303. Poleg tega Julijan navaja, da arbitra ni mogoče prisiliti, da izda razsodbo, če ena stranka obljubi, druga pa ne.

304. Enako meni, kadar je bila kazen dogovorjena pod določenim pogojem, kot na primer: "Če se bo neka ladja vrnila iz
Azije, toliko in toliko tisoč", kajti razsodnika ni mogoče prisiliti, da izda razsodbo, dokler ni izpolnjen pogoj, da ne bi bila
zaradi neizpolnitve pogoja neveljavna; enako pravi tudi Pomponij v triintrideseti knjigi o ediktu.

305. Paulus, O ediktu, knjiga XIII.
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V tem primeru bo morda edini razlog za vložitev prošnje pri pretorju ta, da se lahko podaljša čas, določen za zaslišanje, saj se
bo to lahko zgodilo.

306. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII.

Pomponij pravi, da če je ena od strank oproščena dogovorjene kazni, razsodnik ne bi smel biti prisiljen izdati razsodbe.

307. Navaja tudi, da je treba v primeru, če se v arbitražo predložijo samo moji zahtevki in če sem določil, da morate plačati
kazen, preučiti, ali gre za sklicevanje na arbitražo ali ne. Vendar ne vidim, v čem vidi kakršno koli težavo; kajti če se
dogovor strank nanaša le na zahteve ene od njiju, v njegovi izjavi ni nobenega razloga, saj je zakonito, da se arbitraža nanaša
na eno stvar; če pa misli, da je določilo sprejeto le na eni strani, je to, kar pravi, razumno. Če pa je stranka, ki je sklenila
določilo, tista, ki je vložila tožbo, lahko rečemo, da je podvrženost arbitraži popolnejša, in sicer zato, ker je stranka, ki je
tožena, zaščitena; kot na primer z izjemo na podlagi pogodbe, in če ne ravna v skladu z odločbo, se lahko tisti, ki je vložil
tožbo, sklicuje na določilo. Vendar pa menim, da to mnenje ni pravilno; saj ni dovolj, da ima stranka izjemo, saj je arbiter
lahko prisiljen izdati odločbo.

308. Šteje se, da je oseba sprejela službo razsodnika (kot pravi Pedij v deveti knjigi), ko je prevzela dolžnosti sodnika in
obljubila, da bo s svojo razsodbo rešila spore med strankami. Če pa naj bi arbiter, kot pravi, ravnal le tako daleč, da bi
ugotovil, ali bodo stranke dovolile, da se njihov spor reši po njegovem nasvetu ali pooblastilu, velja, da ni prevzel dolžnosti
arbitra.

309. Arbiter, ki je bil imenovan, ni dolžan izdati odločbe na tiste dneve, ko sodniku ni treba izdati odločbe; razen če se rok,
določen z arbitražo, izteče in ga ni mogoče podaljšati.

310. Če torej pretor poziva razsodnika, naj razglasi svojo razsodbo, je povsem prav, da mu je za to odobren čas, če prisega,
da mu zadeva še ni dovolj jasna.
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311. Pomponij, O Kvintu Muciju, XI. knjiga.

Če je zadeva predložena arbitraži, ne da bi bil določen dan obravnave, je nujno, da ga arbiter določi, seveda s soglasjem
strank, in nato o zadevi odloči; če tega ne stori, ga je namreč mogoče prisiliti, da razsodi kadar koli.

312. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII.

Čeprav bi moral pretor v ediktu brez pridržkov navesti, da bo prisilil razsodnika, da izda razsodbo, bi moral včasih upoštevati
njegove razloge in sprejeti njegova opravičila, če se pokaže ustrezen razlog; kot na primer, če ga stranke v sporu obrekujejo
ali če med njim in njimi ali enim od njih nastane smrtna sovražnost; ali če ga starost ali bolezen, ki ga je napadla pozneje,
odvezuje od opravljanja dolžnosti; ali če se ukvarja s svojimi zadevami ali če je nujno potreben na pot; ali če njegova
pozornost zahteva kakšna javna služba; tako meni Labeo.

313. Paulus, O ediktu, knjiga XIII.

Ali kadar je arbiter po tem, ko je sprejel funkcijo, izpostavljen kakršnim koli drugim nevšečnostim. V primeru bolezni ali
drugih tovrstnih dogodkov pa je lahko prisiljen preložiti obravnavo zadeve, če je za to podan ustrezen razlog.

314. Arbiter bi moral biti opravičen, če je zaposlen z zadevo v svojem imenu, bodisi javno bodisi zasebno; vsekakor, če
dneva obravnave ni mogoče preložiti; če pa je to mogoče, zakaj ga pretor ne bi prisilil, da jo preloži, saj ima do tega pravico,
ker je to včasih mogoče doseči brez kakršnih koli nevšečnosti za arbitra? Kadar pa obe stranki želita, da razsodi, čeprav ni
bila dana nobena zaveza za preložitev; vseeno ne more ravnati drugače, če ima v teku lastno tožbo, razen če soglaša, da se
mu zadeva predloži na novo. To je seveda odvisno od dejstva, da se rok izteče.
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315. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII.

Poleg tega Julijan v četrti knjigi Digest navaja, da v primeru, ko je ena od strank odstopila svoje premoženje, arbitra ni
mogoče prisiliti, da izda razsodbo, saj stranka, na katero se nanaša, ne more niti tožiti niti biti tožena.

316. Če se stranke k arbitru vrnejo po dolgem času, Labeo navaja, da ni dolžan izdati razsodbe.

317. Če je več razsodnikov, ki so prevzeli to funkcijo, enega samega ni mogoče prisiliti, da izda odločbo, ampak jo morajo
izdati vsi ali pa nobeden od njih.

318. Zato Pomponij v triintrideseti knjigi sprašuje, če bi se v primeru, ko bi bila arbitraža dogovorjena tako, da bi vse, kar bi
odločil Titius, razsodil Seij, za katerega od njiju bi veljala prisila? Menim, da takšna arbitraža, pri kateri arbiter nima popolne
svobode, da izda svojo odločitev, ni veljavna.

319. Če pa je v arbitražnem postopku določeno, da bo o vprašanju odločal Titius ali Seij, Pomponij pravi - in z njim se
strinjamo -, da je arbitražni postopek veljaven, vendar je arbiter, ki ga je treba prisiliti, da izda odločbo, tisti, o katerem se
dogovorijo stranke v sporu.

320. Če je arbitraža zaupana dvema osebama pod pogojem, da lahko v primeru nesoglasja pozoveta tretjo osebo, menim, da
takšno posredovanje ni veljavno, saj se lahko ne strinjata glede osebe, na katero se obračata, če pa je pogoj, da se kot tretja
oseba pridruži Sempronius, bo arbitraža veljavna, saj pri pozivu nanj ne more priti do nesoglasja.
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321. Razmislimo o posebnem primeru, in sicer: če je vprašanje predloženo dvema razsodnikoma, ali naj ju pretor prisili, da
izdata razsodbo; ker je zaradi naravne nagnjenosti ljudi k nesoglasjem vprašanje morda skoraj nemogoče rešiti. Kadar je
število strank liho, se arbitraža iz tega razloga ohrani, ne zato, ker bi se vse stranke zlahka sporazumele, temveč zato, ker je,
če se ne strinjajo, na voljo večina, na katere odločitev se je mogoče zanesti. Vendar je običajno, da se spor predloži dvema
osebama, in če se ne strinjata, naj pretor prisili ta arbitra, da izbereta tretjo osebo, katere avtoriteto je mogoče upoštevati.

322. Celsus v drugi knjigi Digest navaja, da če je spor predložen trem razsodnikom, je dovolj, če se dva od njih strinjata, če
je tretji prisoten; če pa ga ni, čeprav se preostala dva strinjata, razsodba ne bo veljavna, ker je bila arbitraža predložena več
kot dvema in bi jih tretji s svojo prisotnostjo lahko prepričal, da sprejmejo njegovo mnenje:

323. Pomponij, Pisma in različni odlomki, knjiga XVII.

Tako kot je neveljavno, če so imenovani trije sodniki in dva od njih sporazumno sprejmeta odločitev v odsotnosti tretjega; iz
razloga, ker je sodba veljavna le, če je sprejeta z večino, kadar je očitno, da so vsi sprejeli neko odločitev.

324. Paulus, O ediktu, knjiga XIII.

Labeo pravi, da pretorja ne zanima, kakšno razsodbo izda arbiter, če le pove, kakšno je njegovo mnenje. Če bi bila torej
zadeva predložena arbitru, da bi sprejel neko določeno odločitev, to ne bi bila arbitraža; prav tako ga ne bi bilo mogoče
prisiliti, da izda razsodbo; kot navaja Julianus v četrti knjigi Digest.

325. Upoštevati moramo, da razsodnik izda odločbo, kadar jo izda z namenom, da se celotna sporna zadeva reši. Kadar pa
gre za arbitražo v zvezi z več zadevami, če ni razrešil vseh spornih zadev, ne bo veljalo, da je izdal odločbo, in še vedno ga
lahko pretor prisili, da ukrepa.
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326. Zato je treba razmisliti, ali lahko arbiter spremeni svojo odločitev; postavljeno je bilo celo vprašanje, ali naj velja, kar je
arbiter odredil ali prepovedal, kadar je odredil izročitev premoženja in pozneje to prepovedal. Sabinus meni, da lahko
spremeni svojo odločitev. Kasij podpira mnenje svojega gospodarja in pravi, da Sabin ni imel v mislih odločitve, ki bi
končala arbitražo, ampak le odločitev, ki jo je sprejel med pripravo zadeve; na primer, ko je odredil, naj se stranke spora
pojavijo na kalende, pozneje pa na ide; imel je namreč pravico spremeniti dan. Če je torej izdal odločitev v škodo tožene
stranke ali v njeno korist, potem, ker bi prenehal biti arbiter, svoje odločitve ni mogel spremeniti;

327. Gaj, O provincialnem ediktu, V. knjiga.

Ker arbiter ne more spremeniti svoje odločitve, tudi če je pri njeni izdaji storil napako.

328. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII.

Toda če arbiter, ki je bil imenovan za reševanje več sporov, ki med seboj niso povezani, izda razsodbo v zvezi z enim
sporom, ne pa tudi v zvezi z drugimi, kaj potem? Ali je prenehal biti arbiter? Zato moramo preučiti, ali ima pravico
spremeniti odločbo, ki jo je že izdal v zvezi s prvim sporom. Pri tem je zelo pomembno, ali je moral o vseh zadevah, ki so mu
bile predložene v arbitražo, odločiti hkrati ali ne, saj če je moral odločiti glede vseh, je lahko spremenil svojo odločitev, ker
je še ni izdal; če pa je moral o njih odločiti ločeno, je bilo tako rekoč treba odločiti o več stvareh in glede te posamezne
sporne zadeve je prenehal biti arbiter.

329. Če arbiter razsodi, da Titius ni dolžan Seiju ničesar, čeprav Seiju ne prepove vložiti tožbe; če bi slednji to storil, bi se
vseeno zdelo, da nasprotuje razsodbi arbitra; glede tega sta si Ofilij in Trebatij enotna.

330. Menim, da arbiter ne more določiti posebnega roka za plačilo, in zdi se, da je tega mnenja tudi Trebatius.
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331. Pomponij pravi, da je razsodnik, ki izda dvoumno odločbo, neveljaven; na primer: "Morate mu plačati, kar ste mu
dolžni"; ali "Morate se držati svoje delitve"; ali "Morate sprejeti kot svoj delež, kar ste plačali svojim upnikom".

332. Poleg tega, če arbiter prepove vložitev tožbe za kazen v skladu s pogoji arbitraže, v Pomponijevi triintrideseti knjigi
navajam, da je to neveljavno, in ima prav, saj pogoji arbitraže ne vsebujejo nobene omembe glede izterjave kazni.

333. Papinianus v tretji knjigi vprašanj navaja, da se lahko stranke v sporu, če se je čas, določen za arbitražo, iztekel,
dogovorijo za novo arbitražo z istim arbitrom, vendar če ta noče sodelovati v drugi arbitraži, ga ni mogoče prisiliti, da to
stori, če ni bil odgovoren za zamudo pri opravljanju svoje dolžnosti; če bi bil namreč kriv za zamudo, bi bilo povsem prav, da
bi ga pretor prisilil, da bi ponovno opravljal vlogo arbitra. To vprašanje se lahko pojavi le, če pri prvi arbitraži ni bil sprejet
dogovor o podaljšanju roka, če pa je bil tak dogovor sprejet in ga je sam podaljšal, bo še naprej deloval kot arbiter.

334. Izraz "popolna arbitraža" se uporablja, kadar je sklenjena poravnava glede spornih zadev, saj se nanaša na vse spore;
kadar pa pride do razhajanja samo glede ene stvari, čeprav je bila dogovorjena popolna arbitraža, pravice do tožbe v drugih
zadevah ostanejo nedotaknjene, saj je edina zadeva, ki jo arbitraža obravnava, tista, o kateri je bilo dogovorjeno, da se določi.
Vendar je varnejši način, če kdo želi, da se z arbitražo reši le določena zadeva, da se to izrecno navede, ko se predloži.

335. Če arbiter odredi nečastno dejanje, ki ga je treba opraviti, stranki v sporu nista dolžni ubogati.

336. Če stranke pridejo k arbitru v določenem roku in jim ta odredi, naj pridejo po izteku roka, ni mogoče zahtevati kazni.

337. Če katera od strank ne pride, ker je bila odsotna zaradi bolezni, odsotnosti zaradi javnega posla, dolžnosti, ki jih ima v
sodni službi, ali iz katerega koli drugega upravičenega razloga, Prokul in Atilicinus menita, da se kazen lahko izterja; če pa je
bila stranka pripravljena imenovati istega razsodnika za novo razsodbo, tožba proti njej ni dovoljena ali pa se lahko zavaruje
z izjemo. Vendar to velja le, če je bil arbiter pripravljen sprejeti drugo arbitražo; Julianus je namreč v četrti knjigi Digest zelo
pravilno navedel, da ga k temu ni mogoče prisiliti, če tega ni želel, v vsakem primeru pa je stranka oproščena kazni.
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338. Če arbiter na primer odredi, da se stranki zglasita pri njem v pokrajini, čeprav je bilo dogovorjeno, da bo postopek
potekal v Rimu, se postavlja vprašanje, ali ga je mogoče nekaznovano ubogati? Mnenje, ki ga navaja Julijan v četrti knjigi, je
boljše, in sicer da je kraj, ki ga vsebuje dogovor o predložitvi sporne zadeve, tisti, ki je bil predviden, in da ga je zato mogoče
nekaznovano ubogati, če odredi, naj se stranke zglasijo drugje. Kako je torej treba ravnati, če ni razvidno, kateri kraj je bil
dogovorjen? Boljše mnenje je, da je bil predviden tisti kraj, kjer je bil sklenjen sporazum o arbitraži. Kaj pa je treba storiti, če
arbiter odredi, naj se stranke pojavijo v nekem kraju, ki meji na mesto? Pegaz meni, da bi bila odredba veljavna; vendar
menim, da to drži le, kadar je arbiter človek s takšno avtoriteto, da lahko opravlja svoje naloge v umaknjenih krajih, stranke v
sporu pa lahko zlahka pridejo na določen kraj.

339. Če pa razsodnik odredi, naj stranki odideta v kakšen neugleden kraj, na primer v gostilno ali bordel, kot pravi Vivianus,
ga je nedvomno mogoče nekaznovano ubogati; to mnenje odobrava tudi Celsus v drugi knjigi Digest. V zvezi s tem zelo
pravilno postavlja vprašanje, če je kraj take narave, da ena od strank v sporu tja ne more častno iti, druga pa lahko, in tisti, ki
bi lahko šel, ne da bi izgubil samospoštovanje, tega ni storil, drugi pa je šel kljub sramoti, ali se lahko kazen, dogovorjena ob
arbitraži, izterja, ker dejanje ni bilo opravljeno? Zelo upravičeno meni, da je ni mogoče izterjati, saj bi bilo absurdno, če bi
bila odločba veljavna za eno stranko, za drugo pa neveljavna.

340. Preučiti je treba, v kakšnem roku je treba vložiti tožbo na podlagi določila, če stranka ne ravna v skladu z odločbo
arbitra. Celsus v drugi knjigi Digest navaja, da če ni bil določen določen čas, se razume razumen rok, in ko ta preteče, se
lahko nemudoma vloži tožba zaradi kazni; kljub temu pa pravi, da če stranka izpolni razsodbo, preden se v zadevo vključi
vprašanje, se tožba na podlagi določila ne more nadaljevati:

341. Paulus, O ediktu, knjiga XIII.

Razen če je imel tožnik določen interes za takojšnje plačilo denarja.
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342. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIII.

Celsus pravi, da če arbiter odredi plačilo do septembrskih kalend, a se to ne zgodi, čeprav je bilo plačilo oddano pozneje, še
vedno ne preneha pravica do tožbe, saj je res, da denar ni bil plačan pred kalendami, ker je kazen arbitraže enkrat zapadla. Če
pa je stranka sprejela plačilo, ko je bilo ponujeno, ne more vložiti tožbe za plačilo kazni, temveč ji bo to preprečila izjema
zaradi goljufije. Drugačen je primer, kadar je bilo stranki le naloženo, naj plača.

343. Celsus prav tako navaja, da Prokulus meni, da če mi naročiš, naj ti plačam, in ti zaradi bolezni ali kakšnega drugega
utemeljenega razloga ne moreš prejeti denarja, kazni ni mogoče izterjati, tudi če ti ga plačam šele po kalendah, čeprav si
morda že pripravljen, da ga prejmeš. Prav tako zelo upravičeno meni, da je treba upoštevati dva ukaza razsodnika, in sicer
enega, da je treba plačati neko vsoto denarja, in drugega, da jo je treba plačati pred kalendami; zato boš kljub temu, da od
tebe ni mogoče izterjati kazni, ker denarja nisi plačal pred kalendami, saj nisi bil kriv, še vedno odgovoren za tisti del, ki ga
nisi plačal.

344. Prav tako pravi, da besede "izpolniti odločbo" ne pomenijo nič drugega kot to, da mora stranka storiti vse, kar je v njeni
moči, da bi upoštevala odločbo arbitra.

345. Celsus tudi pravi, da če mi arbiter naroči, naj ti na določen dan plačam neko vsoto denarja, ti pa je nočeš sprejeti, se
lahko braniš, da kazni po zakonu ni mogoče izterjati:

346. Paulus, O ediktu, knjiga XIII.

Če pa bi ga bil kasneje pripravljen sprejeti, ga ne morem nekaznovano zavrniti, ker ga prej nisem plačal.
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347. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII.

Labeo navaja, da če je bilo v predlogu za arbitražo določeno, da mora arbiter odločiti o vseh zadevah v zadevi na isti dan in
da mora biti pooblaščen za podaljšanje roka, in je rok podaljšal, ko je bilo o nekaterih zadevah odločeno, o drugih pa ne; bo
podaljšanje veljavno, vendar se njegova odločba lahko nekaznovano krši. Pomponij odobrava Labeovo mnenje, ki se tudi
meni zdi pravilno, ker razsodnik pri izreku svoje razsodbe ni opravil svoje dolžnosti.

348. Ta klavzula tudi: "Lahko podaljša rok za arbitražo" arbitru ne daje pravice, da stori karkoli drugega kot podaljša rok,
zato ne more zmanjšati ali spremeniti pogojev prvotnega sporazuma; zato je vedno dolžan odločiti tudi o drugih zadevah in
mora izdati razsodbo glede vsega.

349. Če je bilo poroštvo predloženo v prvem arbitražnem sporazumu, mora biti po mnenju Labea ponujeno tudi v drugem
sporazumu. Vendar Pomponij dvomi, ali je treba predložiti istega ali drugega plačilno sposobnega poroka, saj pravi, kakšen
bi bil rezultat, če bi isti zavrnili vlogo poroka? Vendar menim, da bi bilo treba dati druge, enako dobre, kot so bili oni, če bi
zavrnili poroštvo:

350. Paulus, O ediktu, knjiga XIII.

Tako poroki, ki se nočejo ponovno zavezati, ne morejo povzročiti izvršitve kazni. Enako pravilo velja, če bi umrli.

351. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII.

Arbiter lahko podaljša rok, ne glede na to, ali je navzoč, ali to stori prek poslanca ali s pismom.
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352. Če dedič ali katera koli druga stranka, zainteresirana za arbitražo, ni omenjena, se arbitraža konča s smrtjo. Ne
sprejemamo mnenja Labea, ki je menil, da če arbiter odredi plačilo denarnega zneska, stranka pa umre, preden ga plača, se
kazen lahko izterja, čeprav je dedič pripravljen plačati znesek.

353. Odločitev arbitra, ki jo ta izda v zvezi s sporno zadevo, je treba spoštovati, ne glede na to, ali je pravična ali nepravična,
saj je stranka, ki je sprejela arbitražo, kriva le sama sebe, kot je bilo navedeno v reskriptu božanskega Pija, kot sledi: "Stranka
se mora mirno podrediti razsodbi, četudi nikakor ni utemeljena."

354. Če je arbitrov več in so izrekli različne razsodbe, stranka ne bo dolžna spoštovati teh razsodb, vendar mora njihova
razsodba veljati, če se z njo strinja večina; v nasprotnem primeru se lahko izterja kazen. Od tod izhaja vprašanje, ki ga je
postavil Julijan: če od treh arbitrov eden razsodi za petnajst aurei, drugi za deset, tretji pa za pet, čigava odločitev naj velja?
Julijan navaja, da je treba plačati pet, saj so se vsi strinjali s tem zneskom.

355. Če katera koli od strank v postopku ne pride, ker je storila vse, kar je lahko, da bi preprečila rešitev zadeve, se lahko
izterja kazen. Tako odločba, izdana, ko niso bile navzoče vse stranke v sporu, ne bo veljavna, razen če je bilo v sporazumu o
predložitvi zadeve arbitrom izrecno navedeno, da se lahko odločba izda ne glede na to, ali je bila odsotna ena ali obe stranki,
vendar tisti, ki je zamudil, nosi kazen, ker je bil odgovoren za to, da arbitraža ni bila izvedena.

356. Šteje se, da je razsodbo izdal v navzočnosti strank, kadar jo izda pred tistimi, ki so obdarjeni z inteligenco; vendar se
tudi ne šteje, da jo je izdal v navzočnosti stranke, ki je blazna ali dementna. Podobno tudi odločba, izdana v navzočnosti
varovanca, če ni navzoč njegov skrbnik, ni zakonito izdana. Julijan v četrti knjigi Digest navaja enako trditev v zvezi z vsemi
temi zadevami.

357. Če katera koli od navzočih strank prepreči arbitru, da bi izdal svojo odločbo, se kazen lahko izterja.
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358. Če v arbitražnem postopku ni bila omenjena nobena kazen, ampak je stranka samo obljubila, da bo izpolnila sodbo, se
lahko proti njej vloži odškodninska tožba.

359. Paulus, O ediktu, knjiga XIII.

Ni pomembno, ali je dogovorjeni znesek kazni določen ali negotov; kot na primer, če je bil dogovorjen za "toliko, kolikor je
bila nepremičnina vredna".

360. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII.

Če se tožba vloži zoper osebo, ki ji je arbiter prepovedal vložitev tožbe, je to kršitev njegove razsodbe. Kaj bi bilo torej treba
storiti, če bi bila vložena tožba zoper njegovega poroka, ali bi bilo mogoče izterjati kazen? Mislim, da bi jo lahko, in Sabinus
je enakega mnenja; saj je tožba praktično vložena zoper naročnika. Če pa je bil sklenjen dogovor s porokom, da se zadeva
predloži arbitraži, in se tožba vloži zoper naročnika, kazni ni mogoče izterjati; razen če je bilo v interesu poroka, da se tožba
ne vloži.

361. Paulus, O ediktu, knjiga XIII.

Kadar kdo na sodišče predloži zadevo, za katero je bilo dogovorjeno, da se predloži arbitraži, nekatere oblasti pravijo, da
pretor ne more posredovati in prisiliti arbitra, da izda razsodbo, ker zdaj ne bo nastala nobena kazen, kot če bi bila arbitraža
zavrnjena. Če pa bi sprejeli to mnenje, bi se zgodilo, da bi se stranka, ki se je dogovorila za arbitražo in si premisli, lahko
izognila predložitvi zadeve. Zato jo je mogoče tožiti za plačilo kazni, postopek pa se lahko začne v redni obliki pred
sodnikom.
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362. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII.

Če je kar koli storjeno v nasprotju z določbo, se lahko tožba zaradi tega vloži le, če je bilo dejanje storjeno brez goljufije s
strani osebe, ki je sklenila dogovor; tožbo na podlagi določbe je namreč mogoče vložiti le na podlagi tega, da se nihče ne
more okoristiti z lastno goljufijo. Če pa je arbitražnemu sporazumu dodano: "Če se v zadevi kaj stori z goljufijo", se lahko
tisti, ki je bil kriv goljufije, toži na podlagi določila; če torej kdo podkupi arbitra bodisi z denarjem bodisi z neprimernim
nagovarjanjem ali podkupi zagovornika druge stranke ali koga od tistih, ki jim je zaupal svojo zadevo, se lahko toži na
podlagi določila, ki se nanaša na goljufijo, pa tudi v primeru, ko z zvijačo doseže najboljše za svojega nasprotnika. In
vsekakor je mogoče vložiti tožbo na podlagi klavzule, če med postopkom kakor koli goljufivo ravna; če torej njegov
nasprotnik želi vložiti tožbo na podlagi goljufije, tega ne sme storiti, saj je upravičen do tožbe na podlagi klavzule. Če pa
takšna klavzula ni vključena v arbitražni sporazum, je tožba na podlagi goljufije ali izjeme upravičena. Ta predložitev
arbitraži je popolna, saj je v njej navedena klavzula v zvezi z goljufijo.

363. Paulus, O ediktu, knjiga XIII.

V zadevah, predloženih v arbitražo, ne upoštevamo, ali je predvidena kazen večja ali manjša od zadevnega premoženja.

364. Arbiter ni dolžan izreči kazni, če je bila kazen že izrečena.

365. Če ženska sklene dogovor o arbitraži v imenu tretje osebe, postopek za izterjavo denarja ne bo veljaven zaradi njenega
nastopa v imenu druge osebe.

366. Sklepna ugotovitev je, da pretor ne more posredovati, če na začetku ni bilo zahteve za arbitražo, če pa je bila, ni gotovo,
ali gre za zahtevo, za katero se lahko izterja kazen, ali pa kazni ni več mogoče izterjati, ker je pravica do arbitraže ugasnila
bodisi zaradi poteka časa, smrti, izpustitve, sodne odločbe ali sporazuma.
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367. Če je razsodnik pooblaščen za svetniško službo, premislimo, ali ga je mogoče prisiliti, da izda razsodbo, saj je treba
popustiti ne le dostojanstvu oseb, temveč tudi božji veličini, katere služabniki se morajo posvečati izključno svetim zadevam.
Če pa je to službo prevzel pozneje, bi moral v teh okoliščinah na vsak način izdati odločbo.

368. Arbitra ne bi smeli prisiliti, da izda odločbo, ko je sporna zadeva že rešena ali ko je suženj, ki je bil predmet arbitraže,
mrtev; razen če imajo v zadnjem primeru stranke še vedno določen interes za postopek.

369. Julijan je dvoumno izjavil, da bi moral pretor, če bi se zaradi napake obrnili na arbitražo v zvezi s kaznivim dejanjem, ki
bi vključevalo sramoto, ali v zvezi z zadevo, ki bi jo bilo mogoče kazensko preganjati, kot so na primer prešuštvo, umor in
drugi tovrstni zločini, prepovedati izdajo razsodbe, in če bi bila izdana, zavrniti njeno izvršitev.

370. Če je predloženo arbitražno vprašanje v zvezi s svobodo, arbitra ni mogoče z zakonom prisiliti k odločitvi, saj je zaradi
spoštovanja svobode treba, da o zadevah v zvezi z njo odločajo sodniki najvišjega ranga. Enako pravilo velja, kadar
vprašanje vključuje bodisi svobodo rojstva bodisi pridobitev državljanske pravice in kadar je navedeno, da je treba svobodo
podeliti na podlagi zaupanja. Enako je treba reči za tožbo, ki se nanaša na kršitev javnega reda in miru.

371. Če je ena od strank v arbitražnem postopku suženj, Oktavijan pravi, da arbitra ni treba prisiliti, da izda odločbo, in če to
stori, da ni mogoče odobriti izjeme za kazen v tožbi De Peculio. Če pa druga stranka, ki je svobodnjak, z njim sklene
sporazum, premislimo, ali je treba izjemo odobriti zoper svobodnjaka. Boljše mnenje je, da se ne sme odobriti.

372. Če se kdo strinja z arbitražo v Rimu in se tja vrne kot član veleposlaništva, arbiter ni dolžan izdati razsodbe, tako kot ne
bi bila stranka dolžna voditi postopka, če bi se prej pridružila zadevi; prav tako ni pomembno, ali je bil najprej dodeljen
veleposlaništvu ali ne. Če pa zdaj predloži vprašanje arbitraži, menim, da je arbitra mogoče prisiliti, da izda odločbo, saj bi ga
bilo mogoče prisiliti, da nadaljuje postopek, če bi stranka prostovoljno združila zadevo v pravdni zadevi. Nekateri organi pa
so glede tega neodločeni, vendar ne pravilno; saj vsekakor ne bi dvomili, če bi bila zadeva, ki jo je stranka privolila predložiti
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arbitraži, ko je bila na veleposlaništvu, pogodba, ki jo je sklenila, ko je bila v takšni službi; iz razloga, ker jo je mogoče v
takšni zadevi prisiliti, da nadaljuje s sojenjem. Na prvi stopnji je vredno razmisleka vprašanje, in sicer: ali bi bilo mogoče
arbitra prisiliti, da izda odločbo, če bi jo pred tem, ko je odposlanec privolil v arbitražo, zahteval sam odposlanec. In to bi se
v skladu s prvim določenim pravilom lahko zdelo krivično, ker je bilo podvrženo nadzoru same stranke. Vendar bo to
spadalo pod isto pravilo, kot če bi želel vložiti tožbo na sodišču, kar je imel pravico storiti. Tovrstno arbitražo je treba
primerjati z navadno tožbo na sodišču; če torej stranka želi, da arbiter izda odločbo, ne bo zaslišana, če ne bo vložila
obrambe.

373. Če oseba, ki se je dogovorila za arbitražo z nekom, ki je umrl, izpodbija dedovanje zapuščine, bo, če arbiter izda
odločbo, zapuščina oškodovana, zato je arbitru prepovedano, da bi v tem času to storil.

374. Rok, določen za arbitražo, se lahko podaljša, vendar ne s sporazumom strank, temveč z odredbo arbitra, če ga je treba
podaljšati, da ne bi nastala odgovornost za kazen.

375. Če se arbiter poskuša skriti, ga mora pretor poiskati, in če se dolgo ne pojavi, mu naložiti denarno kazen.

376. Če je bil sklenjen sporazum o predložitvi vprašanja več arbitrom pod pogojem, da morajo stranke spoštovati odločbo, če
jo izda kateri koli od njih; ne glede na to, da so drugi arbitri odsotni, se lahko enega arbitra, ki je prisoten, prisili, da izda
odločbo. Kadar pa je arbitraža dogovorjena pod pogojem, da morajo odločbo izdati vsi ali da jo mora odobriti večina;
vsakega od njih ni mogoče prisiliti, da izda odločbo posebej, saj v takem primeru odločitev enega arbitra ne bo povzročila
odgovornosti za kazen.

377. Če je arbiter očitno sovražnik ene od strank iz drugih razlogov in je bil pred pričami pozvan, naj ne izda razsodbe, on pa
je kljub temu vztrajal pri tem, čeprav ga ni nihče prisilil; cesar Antonin, pri katerem je bila vložena prošnja, je odgovoril na
pritožbo stranke, da je upravičena do izjeme zaradi zlonamerne goljufije. Isti cesar je sodniku, pri katerem je stranka vložila
tožbo za kazen, na njegovo prošnjo za nasvet odgovoril, da se sicer ni mogoče pritožiti, da pa je tožba za kazen izključena z
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izjemo zaradi zlonamerne goljufije; zato je tovrstna izjema vrsta pritožbe, saj daje možnost ponovne obravnave razsodbe
arbitra.

378. Pri obravnavi dolžnosti arbitra je treba upoštevati, da je celoten predmet odvisen od pogojev arbitražnega sporazuma, saj
arbiter ne more zakonito opraviti nobenega drugega dejanja, razen tistega, ki je bilo določeno, da ga mora opraviti; zato ne
more odločati o čemer koli se mu zljubi ali glede katere koli zadeve, ki se mu zljubi, ampak samo o tem, kar je bilo določeno
v arbitražnem sporazumu, in v skladu z njegovimi pogoji.

379. Opravljena je bila poizvedba glede izdaje arbitražne odločbe in ugotovljeno je bilo, da nobena arbitražna odločba ne bo
veljavna, čeprav glede nekaterih vprašanj obstajajo različna mnenja. Dejansko menim, da kazni ni mogoče zahtevati, če
arbiter navede, da mora stranka v takšnem vprašanju začeti novo obravnavo pred sodnikom, samim seboj ali kakšnim drugim
arbitrom. Julijan meni, da ga je mogoče nekaznovano neupoštevati, če odredi, naj se stranki zglasita pri drugem arbitru; če to
storita, namreč ne bo konca zadeve; če pa je odločil takole, namreč: da je treba z odobritvijo Publija Maevija izročiti
zemljišče ali zagotoviti jamstvo, je treba razsodbo spoštovati. Tudi Pedij sprejema to mnenje, da bi se izognil nadaljevanju
arbitraže in preprečil, da bi jo včasih prenesli na druge arbitre, ki so strankam sovražni; in nujno je, da arbiter izda svojo
razsodbo tako, da se spor konča, saj se ne bo končal, če se arbitraža bodisi preloži bodisi prenese na drugega arbitra. Prav
tako pravi, da je razsodba deloma odvisna od vrste predloženega zavarovanja in značaja porokov ter da tega ni mogoče
prenesti, razen če je bilo dogovorjeno, da arbiter določi, kdo bo predložil zavarovanje.

380. Poleg tega, če arbiter odredi, da se nekdo poveže z njim, kar pa ni bilo vključeno v arbitražni sporazum, to ne velja za
arbitražno odločbo, saj bi se morala odločba nanašati na zadevo, navedeno v sporazumu, vendar takšen dogovor ni bil
sklenjen.

381. Če sta se naročnika med seboj dogovorila in želita, da njuni zastopniki vodijo postopek pred arbitrom, lahko arbiter
odredi, da morata biti prisotna tudi naročnika.

382. Če je v arbitražnem sporazumu omenjen dedič, lahko arbiter odredi, da mora biti navzoč tudi dedič.
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383. Med dolžnosti arbitra spada tudi določitev načina izročitve proste posesti. Ali lahko odredi tudi predložitev jamstva, da
bo naročitelj potrdil dejanja svojega zastopnika? Sekst Pedij meni, da to ni smiselno, kajti če naročitelj ne ratificira dejanja,
ga je mogoče tožiti na podlagi določila.

384. Arbiter ne more storiti ničesar več, kot je določeno v arbitražnem sporazumu, zato je treba dodati, da ima pravico
podaljšati rok, določen v sporazumu, sicer se lahko njegov ukaz ne upošteva nekaznovano.

385. Papinianus, Vprašanja, I. knjiga.

Arbiter, ki je bil izbran s sporazumom o arbitraži z dogovorom, da lahko podaljša rok, lahko to stori, vendar če stranke temu
nasprotujejo, ne more odložiti postopka.

386. Paulus, O ediktu, knjiga XIII.

Če sta dva skupna dolžnika ali upnika in eden od njiju predloži vprašanje v arbitražo ter mu arbitražna odločba prepoveduje,
da bi tožil ali ne bi bil tožen, je treba preučiti, ali bo nastala kazen, če ena stranka toži drugo ali če jo druga toži. Enako
vprašanje se pojavi, kadar sta dva bankirja skupna upnika, in morda bi ju lahko postavili v položaj porokov, če sta partnerja;
v nasprotnem primeru ni mogoče vložiti tožbe proti tebi, niti je ne morem vložiti jaz, niti je ni mogoče vložiti v mojem
imenu, tudi če je vložena proti tebi.

387. Menim, da je arbitraža popolnoma končana, če je kazen enkrat nastala; prav tako ne more nastati ponovno, razen če sta
se stranki izrecno dogovorili, da bo odgovornost za njo nastala tolikokrat, kolikorkrat se bo za to pokazala priložnost.
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388. Gaj, O provincialnem ediktu, V. knjiga.

Če skrbnik sklene arbitražni sporazum brez soglasja svojega skrbnika, arbiter ni prisiljen izdati odločbe, saj v primeru, da jo
izda, skrbnik ne bo odgovoren za kazen, razen če je zagotovil poroštvo, od katerega se lahko kazen izterja s tožbo; tako je
menil tudi Julianus.

389. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXVII.

Kadar arbiter pod prisilo pretorja razsodi na praznik in se vloži tožba za plačilo kazni zaradi arbitraže, je določeno, da izjema
ni mogoča, razen če je praznik, na katerega je bila razsodba razglašena, s kakšnim zakonom izvzet.

390. Celsus, Digeste, II. knjiga.

Čeprav je arbiter eni od strank prepovedal vložiti tožbo zoper drugo stranko in je dedič kljub temu vložil tožbo, bo odgovoren
za kazen; arbitri se namreč ne obračajo na razsodnike, da bi preložili spor, temveč da bi ga popolnoma končali.

391. Modestinus, Pravila, VI. knjiga.

Če je vložena tožba za plačilo kazni, ki izhaja iz arbitraže, jo je dolžan plačati tisti, ki je zanjo odgovarjal; prav tako ni
pomembno, ali je bilo v interesu druge stranke, da se razsodba arbitra upošteva ali ne.

392. Javolenus, O Kassiju, XI. knjiga.
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Odgovornost za kazen, ki izhaja iz arbitraže, ne nastane v vseh primerih, v katerih se odločitev arbitra ne upošteva, ampak le
v tistih, ki se nanašajo na plačilo denarja ali opravljanje določene storitve. Javolenus tudi navaja, da lahko arbiter kaznuje
prepirljivost stranke v sporu tako, da ji naloži plačilo denarnega zneska njenemu nasprotniku; vendar stranke ne smemo
uvrstiti med prepirljive osebe, če ni navedla imen svojih prič v skladu z odločitvijo arbitra.

393. Če arbiter odredi podaljšanje roka, določenega za arbitražo, če mu je to dovoljeno, zaradi zamude ene od strank druga
stranka ne more izterjati kazni.

394. Pomponij, Različni izvlečki, knjiga XI.

Arbiter je strankam odredil, naj se zglasijo na Kalend januarja, vendar je pred tem dnevom umrl, ena od strank pa ni prišla. V
tem primeru ni dvoma, da kazen ni nastala, saj Aristo pravi, da je slišal Kasija trditi, da če arbiter sam ni prišel, ni razloga za
plačilo kazni, in tudi Servij pravi, da če je določevalec kriv, da ni prejel denarja, kazen ne nastane.

395. Callistratus, Monitory Edict, Book I.

Kot je v Lex Julii določeno, da mladoletnika, mlajšega od dvajset let, ni mogoče prisiliti, da bi deloval kot sodnik; prav tako
nihče ne sme izbrati mladoletnika, mlajšega od dvajset let, da bi deloval kot sodnik v arbitraži; zato v nobenem primeru ne
nastane kazen zaradi razsodbe, ki jo je izdal. Številni organi so navedli, da je treba v primeru, ko je stranka starejša od dvajset
let in mlajša od petindvajset let ter se nepremišljeno zaveže, da bo obravnavala zadevo v arbitraži, v takem primeru odobriti
olajšavo.

396. Papinianus, Mnenja, II. knjiga.
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Arbiter je odredil, da je treba nekatere sužnje vrniti v določenem roku, in ker niso bili vrnjeni, je stranki odredil, da mora v
skladu s pogoji arbitražnega sporazuma plačati kazen v državno blagajno. Državna blagajna na podlagi take razsodbe ne
pridobi nobene pravice, kljub temu pa obstaja odgovornost za plačilo kazni v skladu z določbo, ker odločba arbitra ni bila
upoštevana.

397. Scaevola, Mnenja, prva knjiga.

Lucij Titius in Maevij Sempronij sta sklenila sporazum, da bosta vse spore predložila arbitraži, vendar Lucij Titius zaradi
napake nekaterih zadev ni vključil v svojo vlogo, arbiter pa v zvezi z njimi ni izdal nobene odločbe. Postavilo se je vprašanje,
ali se lahko te izpuščene stvari vključijo v novo vlogo? Odgovor je bil, da se to lahko stori in da zaradi arbitraže ne nastane
nobena kazen; če pa je stranka dejanje storila zlonamerno, čeprav bi dejansko lahko vložila novo vlogo, bi bila odgovorna za
kazen.

398. Enako, Digest, knjiga II.

Med Castelliannom in Seijem je prišlo do spora glede meja in izbran je bil razsodnik, da bi se zadeva rešila z njegovo
razsodbo; razsodnik je v navzočnosti strank izdal svojo odločitev in določil meje. Postavilo se je vprašanje, ali je v primeru,
da Castellianus ni upošteval razsodbe, nastala odgovornost za kazen, ki je izhajala iz arbitraže? Odgovoril sem, da je kazen
nastala, če se arbiter ni upošteval v zadevi, o kateri je odločil v navzočnosti obeh strank.

399. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.

Če je v arbitražnem sporazumu določeno, da bo arbitražno odločbo izdala določena oseba, tega ni mogoče razširiti na druge
osebe.
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400. Paulus, O Sabinu, XII. knjiga.

Arbiter lahko razsodi o zadevah, obračunih in sporih, ki so na začetku obstajali med strankama, ki sta svoje zadeve predložili
arbitraži, ne pa o zadevah, ki so se zgodile pozneje.

401. Julianus, Digesta, IV. knjiga.

Sporazum o arbitraži je bil sklenjen v naslednjem besedilu: "Ena od strank v sporu je umrla in kot dediča zapustila
mladoletno osebo, je bilo ugotovljeno, da arbitražna odločba ne bo veljavna, če ne bo dano soglasje skrbnika.

402. Enako pravilo velja, če ena od strank postane nora;

48. Modestin, Pravila, IV. knjiga.

V tem primeru namreč arbiter ni prisiljen sprejeti odločitve. 49. Julianus, Digest, knjiga IV.

Lahko se mu celo odredi, da ga ne sme izdati, saj v prisotnosti blazne osebe ni mogoče zakonito storiti ničesar. Če pa ima
nora oseba skrbnika ali če je ta imenovan med obravnavo zadeve, se lahko odločba izda v navzočnosti skrbnika.

403. Arbiter lahko strankam odredi, naj se zglasijo po kurirju ali s pismom.
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404. Če je dedič omenjen le v zvezi z eno od strank, se arbitraža razveljavi s smrtjo ene od strank, kar bi se zgodilo, če dedič
ene od strank ne bi bil omenjen.

405. Alfenus, Digest, knjiga VII.

Arbiter je bil izbran na podlagi arbitražnega sporazuma in ker ni mogel odločiti v roku, določenem v sporazumu, je odredil
podaljšanje roka obravnave. Ena od strank ni bila pripravljena upoštevati odredbe, zato je bilo zahtevano mnenje, ali je
mogoče zoper njo vložiti tožbo zaradi kazni, ki izhaja iz arbitraže? Odgovoril sem, da tega ni mogoče storiti, ker arbitru ni
bilo dano pooblastilo za podaljšanje roka.

406. Marcianus, Pravila, II. knjiga.

Če je bil kdo imenovan za razsodnika v zadevi, v kateri je sam zainteresiran, ne more izdati razsodbe, ker bi sam sebi ukazal
nekaj storiti ali si prepovedal vložiti tožbo; nihče si namreč ne more ukazati, naj opravi neko dejanje, ali si prepovedati, da bi
ga opravil.

407. Isto, Pravila, IV. knjiga.

Če arbiter stranki naloži plačilo denarnega zneska v skladu s pogoji arbitraže in stranka tega ne stori, mora plačati kazen v
skladu z dogovorom, če pa jo pozneje plača, je oproščena plačila kazni.
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Naslov 9. Mornarji, gostilničarji in lastniki hlevov morajo vrniti premoženje, ki jim je bilo
zaupano

408. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.

Pretor pravi: "Če so mornarji, gostilničarji in lastniki hlevov prejeli premoženje v hrambo, bom zoper njih vložil tožbo, če ga
ne bodo vrnili."

409. Ta odlok je zelo koristen, saj je treba zelo pogosto zaupati takšnim osebam in jim zaupati skrb za premoženje. Nihče naj
ne misli, da jim ta odlok nalaga kakršno koli težavo, saj imajo možnost, da zavrnejo sprejem kogar koli; in če to pravilo ne bi
bilo uveljavljeno, bi se jim ponudila priložnost, da sodelujejo s tatovi proti tistim, ki jih sprejmejo kot goste; saj se tudi zdaj
ne vzdržijo tovrstnih goljufivih dejanj.

410. Zato premislimo, kdo so tisti, ki so odgovorni. Pretor pravi: "Mornarji". Moramo razumeti, da je "mornar" oseba, ki je
odgovorna za ladjo, čeprav se mornarji imenujejo vsi, ki so na ladji zaradi plovbe, toda Pretor ima v mislih le lastnika;
Pomponij namreč pravi, da slednji ne bi smel biti odgovoren za dejanje veslača ali podpilota, temveč le za to, kar naredi sam,
ali za dejanje kapitana; čeprav bi bil nedvomno sam odgovoren, če bi sam komu ukazal, naj nekaj zaupa v skrb mornarju.
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411. Obstajajo tudi osebe, ki na ladjah skrbijo za blago, kot je nanfulaceV, torej mornariški stražarji in stevardi. Zato menim,
da bi bilo treba, če bi kdo od njih kaj prejel, vložiti tožbo zoper lastnika ladje, ker tisti, ki je imenoval tovrstne osebe na
položaj, dovoli, da se jim zaupa premoženje; čeprav kapitan ali poveljnik naredi to, kar se imenuje ceirembolon, to je, da
"vzame premoženje v roke". Toda tudi če tega ne stori, je lastnik ladje kljub temu odgovoren za prejeto.

412. Za tiste, ki so odgovorni za splave ali čolne, ni nobene določbe, vendar Labeo pravi, da zanje velja enako pravilo, in
takšna je tudi naša praksa.

413. Z izrazoma "gostilničarji" in "konjerejci" razumemo tiste, ki vodijo gostilno ali konjušnico, ali njihove zastopnike.
Vendar pa v ta pojem niso vključene osebe, ki se ukvarjajo s pomožnimi poklici, kot so na primer vratarji, kuharji in drugi
podobni.

414. Pretor pravi: "Če so prejeli v hrambo lastnino kogar koli", to je kakršen koli predmet ali kakršno koli blago. Zato je v
Vivianu navedeno, da se ta edikt nanaša tudi na stvari, ki ne spadajo pod blago; kot so na primer oblačila, ki se nosijo na
ladji, in druge stvari, ki jih osebe vsak dan uporabljajo.

415. Poleg tega Pomponij v štiriintrideseti knjigi pravi, da je malo pomembno, ali vnesemo svojo lastnino ali lastnino drugih,
če imamo interes, da je varno shranjena, saj je treba lastnino vrniti nam in ne tistim, ki jim je pripadala; če torej sprejmem
blago v zastavo za denar, posojen na pomorski riziko, bo lastnik plovila odgovoren meni in ne dolžniku, če je prej prejel
lastnino od mene. (8) Ali "prejme premoženje v hrambo" le, če mu je bilo, potem ko je bilo položeno na ladjo, zaupano, ali
če mu ni bilo tako zaupano, še vedno velja, da ga je prejel v ta namen, če je bilo le položeno na ladjo? Menim, da premoženje
vedno prejme v hrambo, ko je položeno na ladjo, in da bi moral biti odgovoren ne le za dejanja mornarjev, temveč tudi za
dejanja potnikov:

416. Gaj, O provincialnem ediktu, V. knjiga.
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Tako kot je gostilničar odgovoren za dejanja potnikov.

417. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.

Pomponij v štiriintrideseti knjigi pravi isto v zvezi z dejanji potnikov. Prav tako zahteva, da v primeru, ko lastnina še ni bila
naložena na ladjo, ampak je bila izgubljena na kopnem, je v nevarnosti lastnik plovila, ki je najprej prevzel skrb zanjo.

418. Pretor pravi: Če je ne bodo vrnili, bom zoper njih vložil tožbo. Tožba, ki izhaja iz tega edikta, je in factum. Vendar pa
razmislimo, ali je to potrebno, saj gre za primer, v katerem lahko stranka nadaljuje postopek s civilno tožbo; to pomeni, da bo
v primeru, ko gre za kakršno koli odškodnino, mogoča tožba na podlagi zakupa ali najema. Če pa je bila celotna ladja najeta,
lahko stranka, ki je to storila, vloži tožbo na tej podlagi, tudi za manjkajoče predmete; če pa je kapitan sklenil pogodbo o
prevozu blaga, se lahko zoper njega vloži tožba na podlagi najema; če pa je blago prejel brezplačno, Pomponij pravi, da bo
na voljo tožba na podlagi depozita. Zato se čudi, da je bila uvedena pretorska tožba, saj se uporabljajo civilne tožbe; razen če,
kot navaja, je bilo to storjeno z namenom, da bi dal pretor vedeti, da želi preveriti nepoštenost tovrstnih oseb, in ker je v
primerih zakupa in najema oseba odgovorna za malomarnost, v primerih depozita pa le za goljufijo; po tem ediktu pa je tisti,
ki je prejel lastnino, absolutno odgovoren, čeprav se je blago izgubilo ali je škoda nastala brez njegove krivde, razen če se je
kaj zgodilo, da je nastala neizogibna škoda. Zato Labeo meni, da v primeru, ko se kaj izgubi zaradi brodoloma ladje ali
nasilja piratov, ni neprimerno, da se lastniku odobri izjema. Enako je treba reči, kadar je v hlevu ali gostilni uporabljena
nepremagljiva sila.

419. Gostinci in lastniki hlevov so prav tako odgovorni, če pri opravljanju svoje dejavnosti prevzamejo premoženje; niso pa
odgovorni, če to storijo zunaj svoje dejavnosti.

420. Če sin družine ali suženj prejme premoženje v hrambo in se s tem strinja oče ali gospodar, se lahko zoper njega vloži
tožba za celoten znesek. Poleg tega, če je suženj lastnika plovila premoženje ukradel ali ga poškodoval, tožba noxal ne bo
mogoča, ker je mogoče tožiti neposredno lastnika, ker je prejel blago; če pa je sin družine ali suženj ravnal brez soglasja
nadrejenih, bo tožba De Peculio odobrena.
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421. Kot navaja Pomponij, je cilj te tožbe vrnitev premoženja, zato se odobri za nedoločen čas in zoper dediča.

422. Nazadnje razmislimo, ali se lahko za isto premoženje uvede postopek s pretorijansko tožbo na podlagi prejetega
premoženja in tudi na podlagi tatvine. Pomponij dvomi, ali je to mogoče, vendar je boljše mnenje, da se mora stranka
zadovoljiti z enim ali drugim od obeh postopkov; to je bodisi z vlogo pri sodišču bodisi z izjemo zaradi goljufije.

423. Paulus, O ediktu, knjiga XIII.

Kapitan ladje, ki je sam prevzel tveganje, pa ima pravico do tožbe zaradi tatvine, razen če je sam ukradel lastnino, nato pa so
mu jo ukradli ali jo je ukradel nekdo drug, pri čemer kapitan ni plačilno sposoben.

424. Če kapitan ladje sprejme v hrambo premoženje drugega kapitana, lastnik hleva premoženje drugega lastnika ali
gostilničar premoženje drugega gostilničarja, so vsi enako odgovorni.

425. Vivianus navaja, da se ta edikt nanaša tudi na premoženje, ki je bilo na ladji po tem, ko je bilo blago, za katerega prevoz
je bilo dogovorjeno, naloženo, čeprav za njegov prevoz ni treba ničesar plačati, kot na primer oblačila ali živila za vsakdanjo
porabo, ker so te stvari vključene kot dodatek k tistim, za katere je bilo plačano nadomestilo.

426. Gaj, O provincialnem ediktu, V. knjiga.

Lastnik ladje, gostilničar in lastnik hleva prejemajo plačilo, vendar ne za varovanje premoženja; lastnik ladje ga prejme za
prevoz potnikov, gostilničar za to, da dovoli potnikom ostati v svoji gostilni, lastnik hleva za to, da dovoli nastanitev tovornih
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živali v svojem hlevu, vendar so vsi odgovorni za varovanje premoženja. Polnilec ali čevljar ne prejemata plačila za hrambo
premoženja, temveč za svoje delo; prav tako sta odgovorna za najemno tožbo za varno hrambo.

427. Kar smo povedali v zvezi s krajo, je treba razumeti, da velja tudi za škodo, saj ni mogoče dvomiti, da stranka, ki prejme
premoženje v hrambo, to stori zato, da bi ga zaščitila pred krajo in pred škodo.

428. Paulus, O ediktu, knjiga XXII.

Čeprav vas lahko brezplačno prepeljejo z ladjo ali vas brezplačno pogostijo v gostilni, vam ne bo zavrnjena tožba in factum,
če je vaše premoženje nezakonito poškodovano.

429. Če vas moj suženj spremlja na ladji ali v gostilni in poškoduje mojo lastnino ali jo ukrade; čeprav bom upravičen do
tožbe zaradi kraje ali poškodovanja lastnine, se lahko v tem primeru tožba, ker je in factum, vloži proti vam tudi zaradi
dejanja mojega sužnja. Enako pravilo velja, če je suženj najina skupna lastnina; kljub temu lahko, kar koli mi plačate zaradi
tega, kar je morda storil, ne glede na to, ali ste bili odgovorni v tožbi za delitev ali v tožbi na podlagi partnerstva, ali če ste
najeli le delež omenjenega sužnja ali pa celega, me lahko tudi na podlagi te pogodbe postavite za odgovornega.

430. Če pa je omenjenemu sužnju povzročil škodo nekdo drug na isti ladji ali v gostilni, katerega dejanja je pretor navajen
preiskovati, Pomponij meni, da te tožbe ni mogoče vložiti zaradi sužnja.

431. Gostilničar je prav tako odgovoren za tožbo in factum zaradi oseb, ki so nastanjene v gostilni, vendar to pravilo ne velja
za osebo, ki je gostovana kot prehodni gost, kot je na primer popotnik.
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432. Če lahko dokažemo dejanje določene osebe, lahko vložimo tudi tožbo zaradi tatvine ali odškodnine proti mornarjem;
vendar se moramo zadovoljiti z eno tožbo, in če jo vložimo proti lastniku plovila, mu moramo odstopiti pravico do tožbe,
čeprav bo tožba na podlagi najema v njegovo korist proti drugi stranki. Kadar pa je lastnik v tej tožbi oproščen odgovornosti,
oškodovanec pa nato vloži tožbo zoper mornarja: slednjemu bo odobrena izjema, da se prepreči pogosta sojenja zaradi
ravnanja istega človeka. Po drugi strani pa bo izjema odobrena, če se postopek začne zaradi ravnanja enega človeka, nato pa
se tožba in factum vloži proti lastniku.

433. Ulpianus, O ediktu, XVIII. knjiga.

Lastnik plovila je odgovoren za dejanja vseh svojih mornarjev, ne glede na to, ali so svobodnjaki ali sužnji, in to ne brez
razloga, saj jih je sam zaposlil na lastno odgovornost. Vendar pa ni odgovoren, razen če je bila škoda storjena na krovu
plovila; če se namreč zgodi zunaj plovila, čeprav so jo storili mornarji, ni odgovoren. Poleg tega ga ni mogoče tožiti, če
opozori, da je vsak potnik odgovoren za svoje premoženje in da ne bo odgovoren za škodo, in če se potniki strinjajo s pogoji
opozorila.

434. Ta tožba in factum se nanaša na dvojno odškodnino.

435. Če kdo od mornarjev povzroči škodo na lastnini drugega mornarja, to ne vpliva na lastnika ladje. Kadar pa je kdo hkrati
mornar in trgovec, bo odgovoren, in kadar je oškodovanec eden od tistih, ki se običajno imenujejo nanlepibatae, to je tisti, ki
dela na svojem prehodu, bo lastnik odgovoren tudi njemu; odgovoren bo za dejanja take osebe, saj je tudi on mornar.

436. Če suženj mornarja povzroči škodo, čeprav sam ni mornar, je povsem upravičeno odobriti pretorijansko tožbo proti
lastniku plovila.

437. Lastnik ladje je v tem primeru odgovoren v svojem imenu, kar pomeni, da je sam kriv za to, da je zaposlil osebe
takšnega tipa, zato tudi če umre, ne bo oproščen odgovornosti. Kadar pa postane odgovoren zaradi ravnanja svojega sužnja,
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je mogoče vložiti le noxalno tožbo; kadar namreč zaposluje sužnje drugih, se mora prepričati, ali so zvesti in vredni zaupanja,
vendar je oproščen zaradi svojih sužnjev, ne glede na to, kakšne sužnje je zaposlil za potrebe posadke na svoji ladji.

438. Če je več lastnikov ladje, je lahko vsak od njih tožen do višine deleža, ki ga ima v ladji.

439. Te tožbe, čeprav so častne, so še vedno večne, vendar se ne odobrijo proti dediču; če ima suženj nadzor nad ladjo in
umre, tožba De Peculio proti njegovemu gospodarju ne bo odobrena niti v enem letu; če pa suženj ali sin upravlja ladjo s
soglasjem svojega očeta ali gospodarja ali ima nadzor nad gostilno ali hlevom, menim, da se bosta morala braniti tožbe za
celotno odškodnino, če bosta prevzela popolno odgovornost za vse, kar se lahko zgodi.
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Knjiga V
1. Glede sojenja in tega, kje bi moral kdo vložiti tožbo ali biti tožen.
2. O nekoristnih oporokah.
3. V zvezi s tožbo za izterjavo zapuščine.
4. V zvezi s tožbami za izterjavo dela zapuščine.
5. V zvezi s posestnimi tožbami za izterjavo premoženja.
6. V zvezi s tožbami za izterjavo premoženja iz skrbništva.

Naslov 1. O sodnih postopkih in o tem, kje naj bi kdo vložil tožbo ali bil tožen

1. Ulpianus, O ediktu, II. knjiga.
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Če se osebe prostovoljno strinjajo, da se podredijo pristojnosti nekega sodišča, lahko zadevo obravnava kateri koli sodnik, ki
predseduje navedenemu sodišču ali je zanj pristojen, kar zadeva stranke, ki so se strinjale.

(2) Isto, O ediktu, III. knjiga.

"Soglasje" pomeni, da stranke, ki se zavedajo, da zanje ni pristojen določen sodnik, kljub temu soglašajo, da bo sodil on. Če
pa mislijo, da je sodnik pristojen, mu le zato ne bo pripadala; kajti (kot pravi Julijan v prvi knjigi Digest) zmota strank v
sporu ne pomeni sporazuma; ali če mislijo, da je pretor oseba, ki to ni, ta zmota prav tako ne daje pristojnosti, prav tako pa ni
pristojnosti, če ena od strank v sporu noče izpolniti odločitve pretorja in je k temu prisiljena s silo.

1. Ali je dovolj, da se zasebne stranke dogovorijo med seboj, ali je potrebno tudi soglasje pretorja? Lex Julia o sojenju pravi:
"Da bi preprečili, da bi se zasebne osebe sporazumele". Če se torej zasebne osebe dogovorijo in pretor ne ve, da so se
dogovorile, ter meni, da je pristojen, ali ne bi bilo treba preučiti, ali so bile zahteve zakona izpolnjene ali ne? Menim, da je
mogoče trditi, da je pristojen.

2. Če je kdo imenovan za sodnika za določen čas in se vse stranke strinjajo, da se čas, ki ga je določil za obravnavo zadeve,
podaljša, se to lahko stori; razen če je podaljšanje časa posebej prepovedano s cesarjevim ukazom.

3. Poslancem je priznana pravica, da se zadeva prenese v kraj njihovega stalnega prebivališča, če so pred imenovanjem
sklenili določeno pogodbo; podobni privilegiji so priznani tudi tistim, ki so bili pozvani k pričanju ali so bili poslani ali
imenovani, da gredo v neko pokrajino, kjer bodo predsedovali kot sodniki. Če se je stranka sama pritožila, ji ni treba
odgovarjati v postopkih, ki so jih drugi sprožili v času njene pritožbe v Rimu ali drugje; Celsus namreč navaja, da se v tem
primeru zadeva lahko prenese v kraj njenega prebivališča, ker je prišla v Rim z nekim drugim namenom. To Celsovo mnenje
je razumno. Božanski Pij je namreč v reskriptu Plociju Celsiju izjavil, da stranke, ki jo je poklical v Rim, da bi podala
poročilo o nekem skrbništvu, ni mogoče prisiliti, da se pridruži zadevi v drugem skrbništvu, v katerem ni bila poklicana. V
reskriptu Claudiu Flavianu je tudi navedel, da mladoletnik, mlajši od petindvajset let, ki je vložil prošnjo za popolno
restitucijo proti nekemu Asinianusu, ki je prišel v Rim zaradi drugih zadev, nima pravice, da bi bil tam zaslišan.
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4. Vse te osebe lahko svoje zadeve prenesejo v kraj svojega stalnega prebivališča, če niso sklenile pogodbe tam, kjer je bila
zoper njih vložena tožba. Če pa so pogodbo sklenile tam, nimajo pravice do premestitve; razen odposlancev, ki se, čeprav so
morda sklenili pogodbo v Rimu, če so to storili pred svojim poslanstvom, niso prisiljeni braniti v tem mestu, dokler tam
ostanejo kot odposlanci. To je menil tudi Julijan, božanski Pij pa je to navedel v nekem zapisu. Očitno je, da če so ostali v
Rimu po zaključku svojega poslanstva, potem je, kot je v reskriptu navedel božanski Pij, zoper njih mogoče vložiti tožbo
tam.

5. Poleg tega, če sta pogodbo sklenila zunaj svoje pokrajine, vendar ne v Italiji, se postavlja vprašanje, ali ju je mogoče tožiti
v Rimu? Marcellus trdi, da lahko izkoristijo privilegij prenosa zadeve v kraj svojega prebivališča le, če so pogodbo sklenili v
svojem mestu ali v vsakem primeru v svoji provinci; kar je res. Če pa sami vložijo tožbo, se morajo braniti pred vsemi
drugimi; vendar ne, kadar vložijo tožbo zaradi škode, ki jim je bila storjena, ali zaradi kraje, ali zaradi škode, ki so jo utrpeli
med odsotnostjo od doma; sicer bi, kot zelo pravilno pravi Julijan, morali prenašati žalitve in izgube, ne da bi lahko dosegli
povračilo; ali pa bi jih imel vsakdo z napadom moč podvreči sodni pristojnosti, takoj ko bi zahtevali povračilo.

6. Če pa se pojavi kakršen koli dvom o tem, ali lahko kdo v takem primeru dobi prenos v kraj svojega prebivališča ali ne,
mora o tem po preiskavi odločiti pretor. Če bi ugotovil, da ima stranka pravico, da se zadeva prenese v kraj njenega stalnega
prebivališča, se mora stranka pripraviti na to, da pride na sodišče na sojenje, potem ko pretor določi dan njenega prihoda.
Marcellus dvomi, ali naj izpolni zgolj obljubo, da se bo pojavil, ali naj da varščino za to, in zdi se mi, da bi zadostovala že
sama obljuba, kar je navedel tudi Mela; sicer bi bil prisiljen pridružiti se izdaji, namesto da bi našel osebe, ki bi zanj dale
varščino.

7. V vseh primerih, ko se rok podaljša, je treba to storiti tako, da zaradi poteka roka upniki ne utrpijo nobene škode.

8. Pravico izreči globo imajo tisti, ki opravljajo funkcijo javnih sodnikov, in nihče drug, razen če jim je ta pravica posebej
dodeljena.
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3. Isto, O ediktu, IV. knjiga.

Ne domneva se, da se oseba skriva, da bi se izognila tožbi, če je ni bilo mogoče prisiliti, da se pridruži zadevi, čeprav je bila
prisotna.

(4) Gaj, O provincialnem ediktu, I. knjiga.

Proti osebi, ki je pod našim nadzorom, nimamo zakonske pravice vložiti tožbe, razen če gre za castrense peculium.

5. Ulpianus, O ediktu, V. knjiga.

Če je stranka poklicana k pretorju iz druge jurisdikcije, mora priti, kot navajata Pomponij in Vindij, saj je dolžnost pretorja,
da odloči, ali je pristojen, in tisti, ki so poklicani, ne smejo prezirati "avtoritete pretorja; saj so odposlanci in druge osebe, ki
imajo pravico do prenosa svojih zadev v kraje, kjer prebivajo, v takem položaju, da morajo po pozivu priti, da bi lahko
navedli svoje privilegije.

6. Isto, O ediktu, VI. knjiga.

Slepec lahko opravlja naloge sodnika.

(7) Isto, O ediktu, VII. knjiga.
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Če je kdo postal vojak ali podvržen kakšni drugi pristojnosti po tem, ko je bil pozvan na sodišče, ne bo imel pravice do
prenosa zadeve, ker je bil tako rekoč pričakovan.

8. Gaj, O provincialnem ediktu, II. knjiga.

Če se kdo med svojim poslanstvom zaveže, da bo poravnal obveznost, ki jo je prevzel, preden je postal odposlanec, ga ni
mogoče prisiliti, da se zagovarja v kraju, kjer je obljubo dal.

(9) Ulpianus, O ediktu, IX. knjiga.

Otoki, ki pripadajo Italiji, so del Italije, sosednji otoki pa so del vsake pokrajine.

10. Isto, O ediktu, knjiga X.

Stranka ne odstopi od zadeve, če jo odloži, ampak če jo v celoti opusti, saj odstop pomeni opustitev postopka, ki ga je začela
z namenom, da bi povzročila nevšečnosti.

1. Očitno je, da se ne šteje, da je nekdo opustil tožbo, če jo je po tem, ko je ugotovil dejstva v zadevi, opustil, ker ni želel
vztrajati pri tožbi, ki je krivična in ki je ni vložil z namenom povzročanja nevšečnosti, če je opustil tožbo.

11. Isto, O ediktu, XII. knjiga.
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Če se mi kdo, ki se je prej pridružil v tožbi, ki jo je vložil proti meni ali ki sem jo jaz vložil proti njemu, upira, pravi
Marcellus v tretji knjigi Digest, da je zadeva končana, ker na začetku med nama ni moglo biti nobene tožbe.

12. Paulus, O ediktu, knjiga XVII.

Če pretor prepove eni od več oseb, da predseduje kot sodnik, se šteje, da je to dovolil drugim.

1. Ti organi lahko imenujejo sodnika, ki mu je ta pravica dodeljena z zakonom, ustavo ali odlokom senata. Z zakonom; ta
pravica se lahko na primer podeli prokonzulu. Prav tako lahko imenuje sodnika, na katerega je bila prenesena pristojnost, kot
so na primer namestniki prokonzulov. Poleg tega lahko to storijo tudi tisti, ki jim je to dovolil običaj zaradi cesarske oblasti,
ki jo uživajo, na primer mestni prefekt in drugi magistrati v Rimu.

2. Tisti, ki imajo pravico imenovati sodnike, jih ne morejo imenovati brez razlikovanja, saj nekaterim osebam zakon
preprečuje, da bi postali sodniki, drugim to preprečuje narava, tretjim pa običaj. Po naravi; kot so gluhe in neme osebe,
osebe, ki so neozdravljivo blazne, ter mladoletni dečki, ker imajo pomanjkljivo razsodnost. Stranka, ki je bila izključena iz
senata, je izključena po zakonu. Ženskam in sužnjem to preprečuje običaj, vendar ne zato, ker so premalo razsodni, temveč
ker je bilo ugotovljeno, da ne morejo opravljati dolžnosti, ki pripadajo civilnim zaposlitvam.

3. Kadar so osebe primerne za sodnike, ni pomembno, ali so pod nadzorom drugega ali pa so sami sebi gospodarji.

13. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.
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V naslednjih treh tožbah, in sicer v tožbah za delitev zapuščine, delitev skupnega premoženja in določitev meje, se postavlja
vprašanje, kdo naj se šteje za tožnika, ker se zdi, da je položaj vseh strank enak? Boljše je mnenje, da je treba za tožnika šteti
tistega, ki vloži tožbo pri sodišču.

14. Ulpianus, Razprave, II. knjiga.

Če pa se na sodišče obrneta obe stranki, je običajno, da se vprašanje določi z žrebom.

15. Isto, O ediktu, knjiga XXI.

Če je sin družine sodnik in zadevo obravnava kot svojo, je odgovoren za znesek, ki je enak vrednosti njegovega peculuma ob
izdaji odločbe.

1. Za sodnika velja, da zadevo naredi za svojo, če zlonamerno izda odločbo v nasprotju z zakonom. Šteje se, da to stori
zlonamerno, kadar je jasno dokazano, da je nanj vplivala bodisi naklonjenost, sovražnost ali celo korupcija; v teh okoliščinah
ga je mogoče prisiliti, da plača pravi znesek sporne zadeve.

(16) Isto, O ediktu, V. knjiga.

Julianus meni, da je mogoče tožbo proti njegovemu dediču vložiti, če sodnik zadevo obravnava kot svojo, vendar to mnenje
ni pravilno in so ga številne avtoritete zavrnile.

17. Isto, O ediktu, knjiga XXII.
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Julianus pravi: Če ena od strank postavi sodnika za dediča celotnega ali dela svojega premoženja, se je treba obrniti na
drugega sodnika, ker je krivično, da bi bil kdo postavljen za sodnika v svoji lastni zadevi.

(18) Isto, O ediktu, knjiga XXIII.

Če mora preteči veliko časa, preden lahko imenovani sodnik obravnava zadevo, pretor odredi njegovo zamenjavo; to se zgodi
na primer, če sodnika zaposlijo kakšni opravki in mu preprečijo, da bi se posvetil sojenju; na primer, če ga napade bolezen ali
je prisiljen iti na potovanje ali če je ogrožena njegova zasebna lastnina.

1. Če želi sin družine sprožiti postopek za povrnitev škode, zaradi katere ima njegov oče pravico do tožbe, mu dovolimo
vložiti tožbo le, če ni nikogar, ki bi to lahko storil v imenu njegovega očeta; po Julijanovem mnenju je namreč sin družine, ki
je odsoten na veleposlaništvu ali zaradi študija in utrpi krajo ali nezakonito škodo na svojem premoženju, upravičen do
vložitve pretorijanske tožbe; če bi čakal, da tožbo vloži njegov oče, bi zlonamerno dejanje ostalo nekaznovano, ker oče
morda ne bi prišel ali pa bi se tisti, ki je storil škodo, pred njegovim prihodom umaknil. Zato sem vedno menil, da mora sin
vložiti pretorijansko tožbo, kadar vzrok tožbe ne izhaja iz zlonamernega dejanja, temveč iz pogodbe; kot na primer, kadar
želi povrniti depozit, tožiti na podlagi mandata ali za denar, ki ga je posodil; če bi bil njegov oče v provinci, on pa v Rimu
zaradi študija ali iz kakšnega drugega utemeljenega razloga in mu ne bi ugodili tožbi, bi bil posledično nekaznovano
ogoljufan in bi v Rimu živel v pomanjkanju, ker ne bi dobil premoženja, ki ga je njegov oče namenil za svoje stroške. In
recimo, da je sin zadevne družine senator in ima očeta v pokrajini; ali ne bi bila pravičnost v tem primeru večja zaradi
njegovega položaja?

(19) Isto, O ediktu, knjiga LX.

Če je dedič odsoten, se mora zagovarjati v kraju, kjer je pokojnik sklenil pogodbo o dolgu, in tam mora biti tožen, če ga je
mogoče najti; pri tem pa ne more uveljavljati nobenega posebnega privilegija kot izjeme.
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1. Če je kdo v določenem kraju vodil skrbništvo ali kuraturo ali kakšno podjetje ali bančništvo ali kaj drugega, iz česar
izhajajo obveznosti, se mora tam braniti, tudi če to ni njegovo prebivališče; če se ne brani in tam nima doma, mora dovoliti,
da se njegovo premoženje odvzame v posest.

2. Podobno velja, če je v nekem kraju prodal blago ali kako drugače razpolagal z njim ali ga kupil; velja, da se mora braniti
tam, razen če je bilo dogovorjeno, da bo to storil drugje. Ali naj torej rečemo, da stranka, ki je kupovala pri trgovcu, ki je
tujec, ali prodala blago nekomu, za katerega je vedela, da bo takoj odšel, nima pravice pridobiti posesti njegovega
premoženja, temveč mora slediti slednjemu v kraj, kjer prebiva; če pa kdo kupuje pri osebi, ki je najela trgovino ali skladišče
v nekem določenem kraju, ali je v takem položaju, da ga je mogoče tožiti tam? Ta sklep je razumnejši, saj če stranka pride v
kraj s pričakovanjem, da ga bo kmalu zapustila, lahko od nje kupiš prav tako kot od popotnika ali od tistega, ki se odpravlja
na potovanje po kopnem ali morju; in velika težava bi bila, če bi bil ne glede na to, kam je človek potoval po morju ali
kopnem, lahko tožen in bi se moral braniti. Če pa ostane kjer koli, pri čemer ne mislim na prebivališče, temveč zato, ker je
najel majhno trgovino ali stojnico, ali kaščo, ali skladišče, ali pisarno, in tam prodaja blago, se bo moral potem braniti v tem
kraju.

3. Labeo je postavil vprašanje, če ima človek, ki pripada provinci, sužnja, ki deluje kot njegov zastopnik za prodajo blaga v
Rimu, je treba vsako pogodbo, sklenjeno z omenjenim sužnjem, obravnavati, kot da je bila sklenjena z njegovim
gospodarjem, zato se mora stranka zagovarjati v Rimu.

4. Ne smemo pozabiti, da je oseba, ki je zavezana k plačilu v Italiji, če ima stalno prebivališče v provinci, lahko tožena v
obeh krajih; to mnenje so sprejeli tudi Julijan in mnogi drugi.

20. Paulus, O ediktu, knjiga LVIII.
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Ugotoviti je treba, da je treba vsako obveznost obravnavati kot obveznost, ki temelji na pogodbi, tako da kadar koli se kdo
zaveže, velja, da je sklenil pogodbo, čeprav ni šlo za zadolžitev, ki bi izhajala iz posojila.

21. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.

Če želim sprožiti postopek proti dolžniku, je treba, če ta prizna, da dolguje denar, in izjavi, da ga je pripravljen plačati,
zaslišati dolžnika in mu dati čas za plačilo na podlagi zadostne varščine, saj zamuda razumnega časa ne more povzročiti
velike škode.

1. Z "razumnim rokom" je treba razumeti rok, ki je tožencem na voljo za plačilo, potem ko je bila zoper njih izdana sodba.

22. Paulus, O Plavciju, III. knjiga.

Če stranka ni prisiljena braniti tožbe v določenem kraju; če tam sama vloži tožbo, je lahko prisiljena braniti tudi tožbe in
nastopati pred istim sodnikom.

23. Isti, O Plautiju, VII. knjiga.

Vsega, kar se pojavi po združitvi zadeve, ni mogoče obravnavati kot zadevo, ki jo je obravnavalo sodišče, zato je treba vložiti
nov zahtevek.

(24) Isti, O Plautiju, knjiga XVII.
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Proti osebam, ki jih je cesar povabil v Rim, ni mogoče vložiti tožbe, razen če sklenejo pogodbo v času, ko tam ostanejo.

1. Odposlanci morajo odgovarjati v tožbah v Rimu zaradi kaznivih dejanj, storjenih med opravljanjem te funkcije, ne glede
na to, ali so jih storili sami ali njihovi sužnji.

2. Ali se ugodi stvarni tožbi zoper odposlanca, ki temelji na sedanji posesti? Kasij je navedel, da je treba upoštevati pravilo,
da se tožbi ne sme ugoditi, če bi zaradi nje odposlanec izgubil vse svoje sužnje; če pa se nanaša le na enega od več sužnjev,
se ne sme zavrniti. Julijan brez razlikovanja pravi, da je treba tožbo zavrniti, kar je razumno, saj se tožba ne odobri, da se
stranka ne bi odvrnila od dolžnosti službe, ki jo je prevzela.

25. Julianus, Digest, Knjiga I.

Če nekdo na misiji kupi sužnja ali katero koli drugo lastnino ali jo iz kakršnega koli drugega razloga pridobi v posest, se od
njega neupravičeno ne zahteva, da se pridruži tožbi v zvezi z navedeno lastnino; sicer bodo odposlanci pod to pretvezo
pooblaščeni, da odnesejo na svoje domove lastnino drugih.

26. Paulus, O Plavciju, knjiga XVII.

Kasij v zvezi z odposlancem, ki je vstopil v posestvo, pravi, da tudi če vstopi v posestvo v Rimu, proti njemu ni mogoče
vložiti tožbe, da ne bi bilo ovirano njegovo poslanstvo; in to je res. Tožba proti njemu ni dovoljena niti volilojemnikom,
lahko pa se jim da v posest premoženje, ki pripada zapuščini, razen če ne dajo varščine, to pravilo pa velja tudi za upnike
zapuščine.
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27. Julianus, Digest, Knjiga I.

Kaj namreč odposlancu preprečuje, da bi opravljal naloge svoje službe, medtem ko je v posesti premoženja posestva
zastopnik, ki skrbi zanj?

(28) Paulus, O Plavciju, knjiga XVII.

Če pa se mu izroči zapuščina v skladu s Trebeljevim dekretom, se tožba zoper njega ne bo odobrila, ne glede na to, ali je
dedič vstopil v zapuščino prostovoljno ali pod prisilo; vsekakor je bolj primerno, da se mu izroči zapuščina; zato je treba
upoštevati, kot da je sam vstopil v zapuščino.

1. Po drugi strani pa, če odposlanec v času svojega poslanstva vstopi v posest in jo izroči, se tožba odobri zoper upravičenca
do zaupanja; zaradi položaja odposlanca tudi ni na voljo izjema po trebelskem pravu, saj gre za osebno korist odposlanca.

2. V primerih, ko odposlanec ni prisiljen, da se pridruži tožbi, ga ni mogoče prisiliti, da priseže, da ni dolžan plačati, ker
njegova prisega nadomešča pridružitev tožbi.

3. Odposlanec mora obljubiti povračilo škode, ki mu grozi, ali pa dovoliti sosedu, da prevzame stavbo v posest.

4. Če se rok za vložitev tožbe izteče, pretor dovoli vložitev tožbe proti odposlancu, če se izkaže ustrezen razlog, da se zadeva
lahko združi in prenese v kraj odposlančevega prebivališča.
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5. Če glava družine umre in zapusti sina, njegova vdova pa je noseča, sin ne more zakonito izterjati od dolžnikov polovice
posojenega denarja, čeprav bi se pozneje rodil še en sin, saj bi se jih lahko rodilo več, ker je bilo po naravi stvari gotovo, da
se bo rodil en otrok. Sabin in Kasij pa menita, da je mogoče izterjati četrti del dolgov, in sicer iz razloga, ker ni gotovo, ali se
ne bodo rodili trije, in da nam ni treba posvečati pozornosti naravi stvari, kjer je vse gotovo, saj se vse, kar se bo zgodilo, tudi
zgodi; upoštevati pa moramo svojo nevednost.

29. Isti, O Plautiju, VIII. knjiga.

Stranka, ki prva vloži tožbo, je tožnik.

30. Marcellus, Digest, Knjiga I.

Kjer koli je zadeva združena, je treba zadevo tam tudi zaključiti.

31. Celsus, Digeste, knjiga XXVII.

Če tožnik umre in zapusti več dedičev ter eden od njih začne postopek, ni res, da je vse, kar je bilo do tedaj vključeno v
zadevo, na sodišču; nihče namreč ne more na sodišču voditi postopka, ki ga je že začel drug, če se njegov soednik s tem ne
strinja.

32. Ulpianus, O službi prokonzula, I. knjiga.
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Če sodnik, ki je bil imenovan, da izda odločbo v določenem roku, umre, namesto njega pa je imenovan drug sodnik,
razumemo, da je isti rok določen tudi za slednjega, čeprav sodnik pri imenovanju tega ni izrecno navedel; pod pogojem, da ni
prekoračen zakonsko predpisani rok.

33. Modestin, Pravila, III. knjiga.

Ne šteje se, da je stranka sprejela določenega sodnika, ki od nasprotne stranke zahteva, da pred tem sodnikom navede naravo
svoje zadeve.

34. Javolenus, O Kassiju, XV. knjiga.

Če stranka umre po tem, ko je v Rimu združila potomce, mora njen dedič, čeprav prebiva onkraj morja, zagovarjati zadevo v
Rimu, ker prevzame mesto tistega, ki ga je določil za dediča.

35. Isto, Pisma, knjiga X.

Ni res, da je lahko obveznost poroštva odvisna od okoliščin ali dogovorjena v nekem prihodnjem času, tako kot je lahko tudi
tožba pogojna ali v takih pogojih, da lahko obveznost nastane pozneje; mislim namreč, da nihče ne bi dvomil, da je poroštvo
mogoče sprejeti, preden nastane obveznost glavnega dolžnika, vendar pa se ne more pridružiti, preden nastane neka
zadolžitev.

(36) Kalistrat, Vprašanja, Knjiga I.
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Včasih se obravnave preložijo iz utemeljenih razlogov in zaradi določenih strank; na primer, če naj bi dokumente v zvezi z
zadevo posedovale osebe, ki bodo odsotne zaradi javnih zadev. Zato so božji bratje v reskriptu navedli naslednje: "Človeštvo
zahteva, da se preložitev odobri zaradi naključnih nesreč; na primer, če je oče, ki je bil stranka v zadevi, izgubil sina ali hčer;
ali žena svojega moža; ali sin svojega starša; in v podobnih primerih je treba obravnavo preložiti za razumen čas."

1. Če se senator prostovoljno zaveže, da bo skrbel za posle drugega v provinci, ne more zavrniti obrambe tožbe zaradi
opravljenih poslov; Julijan pa pravi, da mora tožbo braniti, ker je prostovoljno prevzel to obveznost.

(37) Isto, Poizvedbe, knjiga V.

Kadar se opravi preiskava o nasilju in obstoju posesti, je treba najprej raziskati nasilje, preden se obravnava lastništvo
premoženja; v skladu s sklepom božanskega Hadrijana v grškem jeziku, naslovljenim na Tesalijsko skupnost.

38. Licinnius Rufinus, Pravila, IV. knjiga.

Če je premoženje zapuščinsko zapisano in se vloži tožba za njegovo izterjavo s tožbo in personam, ga je treba izročiti tam,
kjer je, razen če ga je dedič zlonamerno odstranil, in potem ga je treba izročiti tam, kjer je vložena tožba zanj. Zapuščino, ki
jo sestavljajo predmeti, ki jih je mogoče stehtati, prešteti ali izmeriti, je treba izročiti tam, kjer je vložena tožba za njeno
izročitev, razen če so dodane naslednje besede: "Sto meric koruze iz takšne in takšne kašče" ali "toliko amfor iz takšnega in
takšnega sodčka". Če pa se tožba za zapuščino vloži s stvarno tožbo, jo je treba vložiti tudi tam, kjer je premoženje. Če je
slednja premičnina, se zoper dediča lahko vloži tožba za njeno izročitev, da se ga prisili, da jo izroči, saj lahko nato
zapuščenec vloži tožbo za njeno izterjavo.

39. Papinianus, Vprašanja, III. knjiga.
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Če je za sodnika imenovana duševno bolna oseba, se sojenje ne prepreči, ker v tistem času ne more predsedovati, tako da
lahko sodba, ko jo izda, potem ko si povrne razsodnost, velja. Pri imenovanju sodnika ni potrebna niti njegova navzočnost
niti njegovo znanje.

1. Če stranka pride v Rim s službenim potovanjem, lahko v vsakem primeru postane porok, saj svojega privilegija ne more
izkoristiti, ko sklene pogodbo v Italiji.

(40) Isto, Vprašanja, IV. knjiga.

Ni vsako dejanje, ki ga lahko opravi sodnik, podvrženo omejitvam zakona.

1. Če sodnik pri opravljanju svojih nalog zlonamerno zamolči nekaj, kar je v nasprotju s pravnimi pravili, je kriv kaznivega
dejanja zoper pravo.

41. Enako, vprašanja, knjiga XI.

V vseh dobronamernih tožbah, kadar dan plačila denarja še ni nastopil in kdor koli vloži zahtevo za izvršitev varščine, se ta
dovoli, če je izkazan ustrezen razlog.

(42) Isto, Vprašanja, knjiga XXIV.

Kadar se žena odposlanca razveže v Rimu, je veljalo, da se mora njen mož zagovarjati v Rimu, kadar gre za vračilo njene
dote.
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43. Isto, Vprašanja, knjiga XXVII.

Če nekdo določi, da mu bo v določenem roku zgrajena hiša v Capui, je določeno, da lahko po preteku tega roka kjer koli
vloži odškodninsko tožbo v višini svojih obresti.

44. Enako, Mnenja, II. knjiga.

Dejstvo, da so bili po začetku postopka zoper vse varuhe nekateri od njih odsotni zaradi javnih zadev, ne posega v sodnikove
naloge, saj je upravljanje prisotnih varuhov mogoče ločiti in preiskati ločeno od upravljanja tistih, ki se niso zagovarjali.

1. Če se za osebo, v imenu katere je zastopnik vložil tožbo, pozneje ugotovi, da je suženj, je treba dolžnika razrešiti; vendar
pa to ne bo preprečilo, da bi se zavezanec iz tega razloga odločil vložiti tožbo, če bi se pozneje odločil, da jo bo vložil sam.

45. Enako, Mnenja, III. knjiga.

Bankirja je treba tožiti tam, kjer je bila z njim sklenjena pogodba, in v takem primeru se odlog odobri le iz utemeljenega
razloga, na primer zato, da se omogoči prenos njegovih knjig iz province. Enako pravilo velja za tožbo v zvezi s skrbništvom.

1. Če je bila v neki pokrajini izdana odločba proti skrbnikom varovanke, se lahko od skrbnikov varovanke zahteva, da
upoštevajo odločbo v Rimu, kjer je mati varovanke izposodila denar, njena hči pa je bila njena dedinja.
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46. Paulus, Vprašanja, II. knjiga.

Če je bil sodnik imenovan, ostane na položaju, čeprav postane nor, saj je bil na začetku pravilno imenovan za sodnika;
vendar mu huda bolezen onemogoči predsedovanje, zato je treba namesto njega imenovati nekoga drugega.

47. Kalistrat, Vprašanja, I. knjiga.

Paziti je treba, da za sodnika ne bo imenovana oseba, za katero izrecno zaprosi ena ali druga stran, saj je božanski Hadrijan v
nekem reskriptu zapisal, da bi to pomenilo slab precedens, razen če bi cesar to posebej dovolil zaradi spoštovanja do tistega,
za katerega je bilo imenovanje zaprošeno.

48. Paulus, Mnenja, II. knjiga.

Sledi del pisma božanskega Hadrijana: "Sodniki v letu svojega mandata ne morejo začeti nobenega lastnega sodnega
postopka niti kot tožniki niti kot toženci; prav tako ne morejo uradno ukrepati v nobeni zadevi, v kateri so zainteresirani na
podlagi skrbništva ali kuratorstva. Takoj ko pa se izteče mandat njihovega magistrata, bo pravično in primerno, da se tožbe
vložijo tako v njihovo korist kot zoper njih."

(49) Enako, Mnenja, III. knjiga.

Prodajalec, ki ga je kupec pozval, naj ga zagovarja v tožbi, ki jo je vložila stranka, ki je trdila, da je lastnik nepremičnine, je
izjavil, da ima pravico imeti svojega sodnika. Postavilo se je vprašanje, ali lahko zadevo iz pristojnosti sodnika, pred katerim
se je začel postopek med tožnikom in kupcem, prenese na pristojnost svojega sodnika. Paulus je odgovoril, da je običajno, da
prodajalec nastopi pred sodnikom kupca.
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(50) Ulpianus, Trusti, VI. knjiga.

Če tožbo za izvršitev zapuščine vloži kdor koli in toženec trdi, da je večji del zapuščine drugje, ga ni mogoče prisiliti v
izvršitev zapuščine; številne ustave določajo, da je treba tožbo za izvršitev zapuščine vložiti tam, kjer je večji del zapuščine;
razen če se dokaže, da je oporočitelj hotel, da se zapuščina izvrši tam, kjer je bila vložena tožba.

1. V zvezi z izposojenim denarjem je bilo postavljeno vprašanje, ali se lahko v primeru, ko je bil večji del dolga v pokrajini, v
kateri je vložena tožba za izvršitev zaupanja, tožba prenese v drug kraj, ker je bila večina premoženja drugje. Vendar je bilo v
tem primeru ugotovljeno, da dejstvo zadolženosti ni pomembno, saj ni odvisno od kraja, temveč od celotnega premoženja
zapuščine; dolg je namreč zmanjšanje celotnega premoženja in ne premoženja v določenem kraju. Kaj pa, če bi bil ta del
zapuščine obremenjen s kakšnim bremenom, kot je na primer zagotavljanje podpore, ki jo je zapustnik naročil v Rimu, ali z
davki; ali s katerim koli drugim neizogibnim bremenom; ali bi bila v teh primerih stranka upravičena do prenosa zadeve?
Menim, da je mogoče z veliko pravico reči, da bi ga.

2. Vendar je bilo v nekem opominu navedeno, da je treba tožbo za izvršitev skrbništva vložiti v kraju, kjer dedič prebiva.
Toda kadar koli kdo začne plačevati v skladu s pogoji skrbništva, tega sredstva pozneje ne more izkoristiti:

51. Marcijan, Inštituti, VIII. knjiga.

Čeprav bi moral zapuščino dobiti moški, ki ima stalno prebivališče v provinci. Božanska Severus in Antoninus pa sta v
reskriptu določila, da je stranka, če bi se strinjala, da se bo razrešila skrbništva drugje, dolžna to storiti v dogovorjenem kraju.

52. Ulpianus, Trusti, VI. knjiga.
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Če pa se dedič pojavi v tožbi na podlagi skrbništva in uporabi druge ugovore, tega pa zanemari, se pozneje ne more sklicevati
nanj niti pred izdajo sodne odločbe.

1. Če oporočitelj v oporoki določi, da se za njegove osvobojence kupijo žitne karte, je treba kljub temu, da je večji del
zapuščine v provinci, zaupanje izvršiti v Rimu, kar je pravilno mnenje, saj je glede na naravo nakupa očitno, da je bil
oporočiteljev namen, da se to stori.

2. Poleg tega, če predlagate naslednji primer, in sicer, da je bila določena količina srebra ali zlata zapuščena takšnim in
takšnim uglednim osebam in da je v Rimu dovolj premoženja za izvršitev zapuščine, čeprav se večji del premoženja nahaja v
provinci, je treba odločiti, da je treba zapuščino izvršiti v Rimu, saj ni zelo verjetno, da bi oporočitelj, ki je hotel izkazati čast
tistim, ki jim je zapuščino zapustil v okviru zapuščine, hotel, da se izplača v provinci.

3. Če je premoženje, ki je bilo zapuščeno na podlagi skrbništva, na voljo, je treba šteti, da vsakomur, ki vloži tožbo za to
premoženje, ni mogoče preprečiti, da bi se skliceval na izjemo, ker je večji del premoženja drugje.

4. Če pa premoženja, ki je predmet skrbništva, ni mogoče tožiti tam, kjer se nahaja, temveč je treba zagotoviti zavarovanje za
izvršitev skrbništva, je treba preučiti, ali se je mogoče sklicevati na izjemo (in menim, da ne), in tudi če tam ni premoženja, je
treba od stranke zahtevati, da zagotovi zavarovanje. Kaj se mora bati, saj bo, če ne bo dala zavarovanja, njen nasprotnik dobil
posest, da bi zaščitil zaupanje?

53. Hermogenianus, Epitome prava, Knjiga I.

Obstaja le nekaj primerov, v katerih lahko sužnji nastopijo proti svojim gospodarjem, in eden od njih je, če izjavijo, da je bila
določena oporoka, s katero naj bi jim bila podarjena svoboda, potlačena. Prav tako je sužnjem dovoljeno, da podajo
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informacije proti svojim gospodarjem, če so ti zadržali dostavo žita, ki je pripadalo rimskemu ljudstvu, ter vračila
premoženja za obdavčitev in tudi za ponarejanje. Poleg tega lahko sprožijo postopek za pridobitev svobode, ki jim je bila
prepuščena s skrbništvom, in tudi kadar trdijo, da so bili kupljeni z lastnim denarjem in niso bili manumitirani, s čimer je bila
kršena dobra vera pogodbe. Prav tako lahko suženj, ki je bil po svoji volji razglašen za svobodnega, ko je predložil svoje
račune, zakonito zahteva arbitra proti svojemu gospodarju, da bi pregledal njegove račune. Če se je kdo zanesel na dobro
vero druge osebe z dogovorom, da bo kupljen z denarjem prve osebe in bo manumanitiran, ko ga bo vrnil, stranka pa reče, da
ne želi prejeti denarja, ko bo ta ponujen, je sužnju dano pooblastilo, da razkrije pogoje dogovora.

54. Paulus, Mnenja, prva knjiga.

Vprašanje večjega pomena ne bi smelo biti predmet manjšega pomena; pomembnejše vprašanje namreč pritegne tisto, ki ima
manjšo težo.

55. Isto, o uradu cenilcev.

Poziv, ki ga je izdal nekdanji sodnik, je treba šteti za enega od treh predpisanih. Očitno je, tudi če je omenjeni sodnik izpolnil
celotno število, da običaj zahteva, da njegov naslednik izda še enega.

56. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.

Čeprav je res, da lahko dejanski zastopnik sodišču predloži kar koli, pa vseeno velja, da kadar stranka, ki ni zastopnik,
pristopi k zadevi in njen pooblaščenec pozneje potrdi, kar je storil; velja, da je bila zadeva z retroaktivnim učinkom pravilno
predložena sodišču.
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57. Isto, O Sabinu, knjiga XLI.

Tožba zoper sina družine se lahko vloži v zvezi s pogodbami in kaznivimi dejanji, če pa sin umre po združitvi otrok, se
pravica do tožbe prenese na njegovega očeta; vendar le v zvezi z njegovim peculiumom ali kakršno koli ugodnostjo, ki jo je
morda pridobil. Očitno je, da če sin v družini prevzame obrambo kot zastopnik druge osebe, se v primeru njegove smrti
pravica do tožbe prenese na stranko, ki jo je branil.

58. Paulus, O Sabinu, knjiga XIII.

Tožba je končana, če stranka, ki je zahtevala njeno obravnavo, prepove njeno nadaljevanje; ali če to stori kdor koli, ki ima v
isti sodni pristojnosti višjo avtoriteto; ali celo če ima sodnik sam enako avtoriteto kot tisti, ki ga je imenoval.

59. Ulpianus, O Sabinu, knjiga LI.

Če pri imenovanju sodnika ni naveden kraj, v katerem naj bi opravljal svoje naloge, velja, da je sodnik imenovan za
opravljanje nalog v kraju, v katerem lahko to počne brez nevšečnosti za stranke v postopku.

60. Paulus, O Sabinu, XIV. knjiga.

Ko sodnik umre, mora tisti, ki ga nasledi, ravnati enako, kot je bilo določeno za njegovega predhodnika.

(61) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVI.
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Običajno smo navajeni reči, da je pred sodiščem tisto, o čemer sta se stranki dogovorili, vendar Celsus trdi, da je nevarno
prositi toženca za informacije o tem, saj bo vedno rekel, da ni bil sklenjen noben dogovor, da bi se izognil izgubi svojega
primera. Kaj je torej treba storiti? Bolje je trditi, da predmet sojenja ni tisto, o čemer sta se stranki dogovorili; vendar pa
predmet sojenja ni tisto, za kar je bilo izrecno dogovorjeno, da to ne sme biti.

1. Sodnik, ki je pristojen za primere ropov, ne more obravnavati in odločati o tožbah, v katerih gre za denar.

62. Isto, O ediktu, knjiga LIX.

Tožba med dvema strankama ne more potekati, razen če je ena od njiju tožnik, druga pa posestnik premoženja; nekdo mora
namreč nositi breme tožnika, drugi pa uživati ugodnosti posesti.

63. Isto, O ediktu, knjiga XLIX.

Zakonita obramba je tista, pri kateri se stranka sama ali po drugi osebi pridruži sporu, vendar vedno z varščino; za zakonito
obrambo se ne šteje nihče, ki ne plača tistega, kar mu naloži sodišče.

(64) Isto, Razprave, prva knjiga.

Sodnik ne oceni škode zaradi goljufije glede na interese stranke, ki je vložila tožbo, ampak na podlagi tega, kar je ta prisegla
pred sodiščem; nedvomno ima tudi tat pravico do tožbe na podlagi depozita ali posojila za uporabo.
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1. Če nekdo namerava vložiti tožbo ene vrste in sprejme jamstvo, da bo sodba izpolnjena, nato pa vloži tožbo druge vrste,
tožbe ni mogoče vložiti na podlagi določila, ker se zdi, da je bilo sklenjeno v zvezi z nečim drugim.

65. Isto, O ediktu, knjiga XXXIV.

Ženska mora tožbo za doto vložiti tam, kjer ima njen mož stalno prebivališče, in ne tam, kjer je bila sklenjena darilna
pogodba; saj ne gre za takšno pogodbo, pri kateri bi bilo treba upoštevati kraj, kjer je bila navedena listina sestavljena,
temveč kraj, kamor bi se ženska v skladu s pogoji poroke vedno vrnila kot na svoj dom.

66. Isti, Razprave, II. knjiga.

Kadar kdo uporabi dvoumen jezik ali je njegov namen dvomljiv, ga je treba razumeti v smislu, ki je zanj najugodnejši.

67. Isti, Razprave, VI. knjiga.

Če suženj izjavi, da je bil kupljen z lastnim denarjem, in to dokaže, bo svoboden od trenutka, ko je bil kupljen; ker cesarska
ustava ne določa, da mora biti razglašen za svobodnega, ampak odreja, da se mu povrne svoboda, se lahko od njegovega
gospodarja zahteva, da manumitira sužnja, ki se kupi z lastnim denarjem; če pa se gospodar skriva, je treba upoštevati
precedense, ki izhajajo iz odlokov senata v zvezi s podelitvijo svobode na podlagi zaupanja.

68. Isti, Razprave, VIII. knjiga.
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V primeru nujnega vabila je treba upoštevati naslednje pravilo; stranka, ki vloži tožbo, lahko v primeru odsotnosti
nasprotnika zaprosi za eno vabilo, nato pa za drugo:

69. Isto, O vseh sodiščih, IV. knjiga. Po presledku, ki ni krajši od desetih dni;

70. Isti, Razprave, VIII. knjiga.

In nato še tretjega; ko so ti izdani, lahko nato pridobi nujni poziv. Ta izraz je uporabljen, ker se z njim konča spor; to pomeni,
da nasprotniku ne dopušča daljšega zavlačevanja.

71. Isto, O vseh sodiščih, IV. knjiga.

Sodnik, ki izda nujni poziv, z njim sporoči, da bo zadevo obravnaval in o njej odločil tudi v primeru odsotnosti druge stranke.

72. Isti, Razprave, VIII. knjiga.

Ta navedba se včasih izda po treh predhodnih, včasih po izdaji le ene ali dveh, včasih pa se izda naenkrat in je označena kot
"ena za vse". Potek postopka določi tisti, ki izvaja pristojnost, in mora urediti vrstni red navedb ali jih urediti glede na
okoliščine zadeve, osebe ali časa.

73. Isto, O vseh sodiščih, IV. knjiga.

419

Po prejemu nujnega poziva in takoj, ko nastopi dan, ki je v njem naveden, je treba pozvati odsotno stranko; ne glede na to, ali
se odzove ali ne, je treba zadevo nadaljevati in sprejeti odločitev, vendar ne vedno v korist prisotne stranke; včasih lahko
namreč odsotna stranka zmaga, če ima dober primer.

1. Če pa je stranka, ki je prejela nujni poziv, odsotna na dan, določen za obravnavo, in je navzoča stranka, proti kateri je bil
poziv vložen, je treba nujni poziv razveljaviti in se zadeva ne obravnava ter se ne izda odločba v korist stranke, ki je navzoča.

2. Če je navedba razveljavljena, premislimo, ali je mogoče toženo stranko ponovno tožiti in ali pravica do tožbe še vedno
obstaja ali pa je razveljavljen samo postopek v zvezi s to navedbo? Boljše mnenje je, da je le razveljavljen in da lahko stranki
ponovno vložita tožbo.

3. Upoštevati je treba, da se odsotna stranka, ki ji je bila izdana sodba na podlagi nujnega predloga in se pritoži, ne sme
zaslišati; to je, če je bila odsotna zaradi ugovora; če pa ni bila, jo je treba zaslišati.

74. Julianus, Digest, knjiga V.

Sodnika je mogoče prisiliti, da izda odločbo v zvezi z vsako zadevo, ki jo je obravnaval.

(1) Sodnik, ki je imenovan, da izda odločbo za določen znesek, lahko odloči tudi glede višjega zneska, če se o tem
dogovorijo stranke v sporu.

(2) Če sem nekoč privolil, da bom branil odsotno stranko, in se pridružil postopku, ko je bil toženec že mrtev, in sem bil
poražen ter plačal odškodnino, se je pojavilo vprašanje, ali je bil dedič oproščen in kakšno tožbo imam pravico vložiti zoper
njega. Odgovoril sem, da odločba ni veljavna, ker je bil dolžnik že mrtev, ko je bila zadeva pridružena, in zato dedič ni bil
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oproščen; če pa bi stranka, ki je vodila obrambo, plačala v skladu s sodbo, čeprav ne bi mogla izterjati denarja, bi bila tožba v
njeno korist proti dediču na podlagi sklenjenega posla; dedič pa bi se zagotovo lahko zaščitil z izjemo, ki bi temeljila na slabi
veri, če bi tožnik vložil tožbo proti njemu.

75. Isto, Digest, knjiga XXXVI.

Če je pretor odredil, da se mora stranka, proti kateri je vložena tožba zaradi dolga, zglasiti, in je število navedb izčrpano; in
odloči, da je odsotna stranka dolžna dolg, ter je vložena tožba za izvršitev sodbe; sodnik, ki obravnava zadevo, ne more
preveriti odloka pretorja, sicer bi bile tovrstne navedbe in odloki pretorjev iluzorni. Marcellus v opombi pravi: "Kadar tožnik
zavestno in lažno navaja karkoli z zlonamernim namenom in je jasno ugotovljeno, da je na ta način od pretorja dobil sodbo v
svojo korist; menim, da mora sodnik sprejeti tožnikovo pritožbo." Paulus v opombi pravi, da če toženec ni mogel biti navzoč,
ker mu je to preprečila bolezen ali ker je bil zaposlen pri kakšnem poslu za državo, bi bilo treba po njegovem mnenju v tem
primeru zavrniti tožbo za izvršitev sodbe zoper njega oziroma pretor ne bi smel dovoliti izdaje izvršbe.

76. Alfenus, Digest, VI. knjiga.

Predlagan je bil naslednji primer. Določeni sodniki so bili imenovani za obravnavanje iste tožbe; ker so bili nekateri od njih
po sojenju izločeni, so bili namesto njih imenovani drugi; pojavilo se je vprašanje, ali je zaradi zamenjave nekaterih
posameznih sodnikov zadeva ostala v enakem stanju ali se je spremenila? Odgovoril sem, da se lahko zamenjata ne le eden
ali dva, ampak tudi vsi sodniki, pri čemer je tožba še naprej enaka, kot je bila prej, in dejansko to ni bil edini primer, v
katerem se je zgodilo, da se je kljub zamenjavi delov stvar štela za isto, ampak se je to zgodilo še v mnogih drugih primerih.
Za legijo namreč velja, da je ista, čeprav so bili mnogi njeni pripadniki ubiti in na njihova mesta postavljeni drugi; za ljudi
velja, da so zdaj isti, kot so bili pred sto leti, čeprav morda trenutno ni živ nihče od njih; in tudi če so ladjo tako pogosto
popravljali, da ni ostala niti ena deska, ki ne bi bila nova, še vedno velja, da je ista ladja. In če bi kdo mislil, da postane
predmet, če se zamenjajo njegovi deli, drugačna stvar, bi bil rezultat tega, da po tem pravilu sami ne bi bili iste osebe, kot
smo bili pred letom dni, saj se, kot nas obveščajo filozofi, najmanjši delci, iz katerih smo sestavljeni, vsak dan ločijo od naših
teles in jih nadomestijo drugi od zunaj. Zato velja, da kadar zunanji videz česar koli ostane nespremenjen, je stvar sama po
sebi ista.
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77. Africanus, Vprašanja, III. knjiga.

V zasebnih poslih lahko oče deluje kot sodnik, kadar je njegov sin zainteresiran, in obratno:

78. Paulus, O Plavciju, XVI. knjiga. Ker je sojenje javna služba.

79. Ulpianus, O službi prokonzula, knjiga V.

Če se dokaže, da je stranka brez utemeljenega razloga poklicala nasprotnika na sodišče, mu mora povrniti potne stroške in
stroške postopka.

1. Kadar so sodniki v pravni zadregi, je običajno, da guvernerji podajo svoje mnenje, kadar pa se z njimi posvetujejo o
dejanskem stanju, tega niso dolžni storiti in morajo sodnikom odrediti, naj sprejmejo odločitev v skladu s svojo vestjo, saj
podajanje mnenj v takšnih okoliščinah včasih povzroči škandal in daje priložnost za pristranskost ali koruptivno
nagovarjanje.

(80) Pomponij, O Sabinu, II. knjiga.

V primeru napake v imenu ali priimku sodnika je Servij menil, da mora sodnik, če je bil imenovan s sporazumom strank v
postopku, delovati kot sodnik, ki sta ga imeli v mislih obe stranki v postopku.
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81. Ulpianus, Mnenja, knjiga V.

Kdor ni pristojen, mu cesar ni podelil pooblastil, ga ni imenoval uradnik, ki ima pravico imenovati sodnike, ni bil izbran s
sporazumom za arbitražo ali potrjen z zakonom, ne more biti sodnik.

82. Isto, O uradu prokonzula, I. knjiga.

Včasih imajo rimski sodniki navado izrecno imenovati sodne spremljevalce za razsodnike, kar je treba storiti zelo redko in le
v nujnih primerih.

Naslov 2. O nevestnih testamentih

(1) Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.

Upoštevati je treba, da se pritožbe pogosto nanašajo na nekoristne oporoke, saj lahko vse osebe, tako starši kot otroci,
napadejo nekoristno oporoko. Tisti sorodniki, ki presegajo stopnjo bratov, pa bodo naredili bolje, če se ne bodo
obremenjevali z nepotrebnimi stroški, saj nimajo upanja na uspeh.
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2. Marcijan, Inštituti, IV. knjiga.

Postopek se začne v primeru nedobroverne oporoke, ker oporočitelj ob sestavi oporoke ni bil pri zdravi pameti. S tem se ne
razume, da je bil oporočitelj dejansko nor ali dementen, ko je sestavil oporoko, ampak da jo je sestavil v skladu z zakonom,
vendar ne v skladu z očetovsko ali sinovsko naklonjenostjo; če bi bil namreč dejansko nor ali dementen, bi bila njegova
oporoka nična.

3. Marcellus, Digest, III. knjiga.

Reči, da je oporoka nevestna, pomeni trditi, da stranka ne bi smela biti razdedinjena ali prepuščena; ker se običajno dogaja,
da so starši pod neprimernim vplivom razdedinjeni ali prepuščeni svojim otrokom zaradi lažnih izjav.

4. Gaj, O Lex Glitia.

Staršem ne bi smeli dovoliti, da po svoji volji delajo krivico svojim otrokom, saj to večinoma počnejo zato, ker so zaradi
laskanja in spodbujanja mačeh zlonamerno nastrojeni proti lastni krvi.

(5) Marcellus, Digest, III. knjiga.

Tudi tisti, ki niso potomci oporočitelja v moški liniji, imajo pravico sprožiti postopek, kot to lahko storijo v primeru oporoke
matere, in zelo pogosto jim to uspe. Sila izraza "neporočevalec" je (kot sem že navedel) v tem, da kaže, da je bila stranka
nezasluženo in zato neprimerno prepuščena ali celo izključena z razdedinjenjem, pri čemer se na sodišču pojavi očitek, da se
zdi, da zapustnik ni bil pri zdravi pameti, ko je izvršil krivično oporoko.
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6. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.

Posmrtni sin lahko trdi, da je oporoka nekoristna, če je bil oporočitelj tisti, ki bi mu lahko bil pravi ali zakoniti dedič, če ni bil
rojen v času smrti prvega. Prav tako ima pravico izpodbijati oporoke sorodnikov, saj bi v tem primeru v primeru dedovanja
lahko pridobil posest nad premoženjem. Kaj torej? Ali je treba oporočitelju očitati, da ni umrl na podlagi oporoke? Vendar
nihče ne bi mogel dobiti soglasja sodnika, če bi bil podan tak predlog; saj tovrstnim strankam ni prepovedano sestaviti
oporoke. Vendar pa mu je to mogoče jasno očitati, in sicer: da stranke ni imenoval za svojega dediča, kajti dedič, ki je bil
imenovan, se lahko postavi v posest v skladu s klavzulo, s katero se posest lahko podeli materi nerojenega otroka; in če bi se
rodil, bi imel pravico do posesti v skladu z določbami oporoke. Menim, da lahko na podoben način tožbo vloži tudi stranka,
ki je bila po tem, ko je bila sestavljena oporoka njene matere, z operacijo carskega reza odstranjena iz njenega materinskega
telesa.

1. Če oseba, ki nima pravice do dedovanja po oporoki, sproži postopek, ker je oporoka nekoristna, in nihče ne izpodbija njene
pravice do tega, ter ji uspe, njen uspeh ne bo koristil njej, temveč le tistim, ki so upravičeni do dedovanja po oporoki, saj bo
nekdanji poglavar družine postal oporočni dedič.

2. Če nekdo umre po tem, ko je sprožil postopek zaradi nedolžnosti, ali prenese pravico do pritožbe na svojega dediča?
Papinianus je odgovoril (in to je navedeno tudi v več reskriptih), da če stranka umre, potem ko je že pridobila posest
premoženja zapuščine, preide pravica do nadaljevanja postopka na dediča; če pa se posest premoženja ne zahteva, ampak se
je spor že začel ali je v pripravi, ali če stranka umre, potem ko je prišla z namenom vložitve pritožbe zaradi nedobrovernosti;
mislim, da pravica preide na njenega dediča.

(7) Paulus, O pristojnosti septemvirov.
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Razmislimo, na kakšen način se lahko šteje, da je stranka pripravila svojo zadevo, tako da lahko prenese pravico do tožbe.
Predpostavimo, da je bil pod nadzorom oporočitelja, tako da mu posest nepremičnine ne bi bila potrebna in bi bil vstop na
nepremičnino odveč; in če je zgolj sporočil, da namerava vložiti takšno tožbo, in pristopil k vročitvi obvestila ali vložitvi
tožbe, bo prenesel pravico do vodenja zadeve na svojega dediča; in to je božji Pij navedel v reskriptu v zvezi z vročitvijo
listin in obvestila. Kako je treba ravnati, če stranka ni bila pod nadzorom pokojnika? Ali bi se pravica do tožbe prenesla na
njegovega dediča? Če je storil stvari, ki smo jih omenili zgoraj, se zdi, da je ustrezno pripravil svojo zadevo.

8. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.

Papinijan v peti knjigi vprašanj zelo pravilno pravi, da oče ne more sprožiti postopka zaradi nevestnosti v imenu svojega sina,
če ta tega ne želi, saj je bila krivica storjena proti sinu. Takoj zatem pa navaja, da če sin umre, potem ko je pridobil posest
nad premoženjem z namenom, da bi se zadeva redno nadaljevala, se pritožba zaradi nevestnosti konča; ker ni bila odobrena
očetu samemu, temveč zaradi njegovega sina.

1. Če stranka po začetku postopka opusti zadevo zaradi nepristojnosti, se je nato ne sme zaslišati.

2. V reskriptih je bilo zelo pogosto navedeno, da se lahko oporoka, če je cesar imenovan za dediča, razglasi za nekoristno.

3. Papinijan v Drugi knjigi mnenj pravi, da je mogoče vložiti tožbo zaradi nevestnega oporočnega ravnanja zoper glavo
družine, ki je veteran, čeprav ima v lasti le premoženje, ki ga je pridobil v vojaški službi.

4. Če vojak sestavi oporoko med služenjem vojaškega roka in umre leto dni po odpustu, dvomim, da bo dovoljena pritožba
zaradi nevestnega ravnanja, saj je njegova oporoka do tega trenutka veljavna v skladu z vojaškim pravom, zato je mogoče
reči, da pritožba zaradi nevestnega ravnanja ni možna.
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5. Mati ne more trditi, da je oporoka njenega mladoletnega sina nekoristna, ker jo je zanj sestavil njegov oče; in Papinijan je
podal to mnenje; tega ne more storiti očetov brat, ker gre za oporoko sina; zato tega ne more storiti niti brat mladoletnika, če
ni nasprotoval oporoki svojega očeta. Če pa je očetova oporoka uspešno izpodbijana, bo oporoka njegovega sina nična, razen
če je bila prelomljena samo glede na očeta, saj bo potem zenici del ostal veljaven.

6. Če kdo daruje sinu mortis causa četrtino tistega, do česar bi bil upravičen, če bi oporočitelj umrl po smrti, menim, da je
njegova oporoka varna.

7. Če je moški s sekundarno oporoko zagotovil nadomestilo za svojega sina, ki je mladoleten, zaradi tega ne moremo
dovoliti, da bi mladoletnik sam vložil pritožbo zaradi nevestnega dela.

8. Ker za izključitev pritožbe zadostuje četrti del pripadajočega deleža, je treba razmisliti, ali je treba vključiti tudi
razdedinjenega otroka, ki ne ugovarja, kot na primer v primeru dveh razdedinjenih sinov; nedvomno ga je treba vključiti, kot
navaja Papinian; če pa drugi reče, da je oporoka nekoristna, ne more zahtevati celotnega premoženja, temveč le polovico.
Tako bo iz istega razloga, kadar so vnuki, na primer potomci dveh sinov, trije po enem od njiju in samo eden po drugem; sin,
ki je sam, bo izključen iz pritožbe tako, da bo dobil tri štiriindvajsetine zapuščine, vsak od drugih pa tako, da bo dobil eno
štiriindvajsetino iste.

9. Ta četrti del bo seveda ocenjen po odbitku dolgov in pogrebnih stroškov; vendar je treba razmisliti, ali bodo oporočne dote
svobode zmanjšale četrti del in ali ga zmanjšajo? Če je namreč kdo imenovan za edinega dediča, ne more trditi, da je oporoka
nekoristna, ker je prejel falcidijski delež; vendar pa Lex Falcidia ne velja za oporočne manuminacije, in lahko bi rekli, da je
treba četrti del vpisati po odbitku tega, kar se izgubi z manuminacijo; ker je torej določeno, da se četrti del zmanjša z
manuminacijo, bo posledica tega, da če je premoženje osebe sestavljeno iz sužnjev, z njihovo osvoboditvijo prepreči pritožbo
zaradi nekoristne oporoke; razen če morda njegov sin, če ni bil pod njegovim nadzorom, potem ko je bil imenovan za
očetovega dediča, lahko pravilno zavrne zapuščino in jo po prenosu na nadomestnega dediča začne postopek zaradi
nedobrovernosti, tako da pridobi zapuščino na podlagi oporoke, ne da bi bil podvržen kazni, predpisani z ediktom.
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10. Če je oporočitelj svojemu dediču naročil, naj izpolni nek pogoj, ki se nanaša na njegovega sina ali drugo osebo, ki je
imela pravico vložiti isto pritožbo, in je ta v to zavestno privolil, je treba razmisliti, ali mu je preprečeno vložiti pritožbo
zaradi nedobrovernosti, ker je sprejel oporoko pokojnika. Primer je enak, če je bila stranka, ki mu je dala darilo, volilojemnik
ali statuliber; lahko bi rekli, da je sinu to preprečeno, in še posebej, če je oporočitelj ukazal dediču, naj darilo opravi; toda če
je bil volilojemnik, ali ne drži, da če je pravica do vložitve pritožbe zaradi nedobrovernosti enkrat nastala, je ponudba
volilojemnika ne odpravi? Zakaj smo to načelo absolutno določili v primeru dediča? Zato, ker nobena pravica do vložitve
pritožbe ne nastane, preden je vstopil v zapuščino. Menim, da je treba v tem primeru slediti dogodku, tako da če je bilo tisto,
kar je ostalo, ponujeno sinu, preden je ta začel postopek, se zdi, da ima vse, do česar je upravičen, saj je bila donacija
ponujena v skladu z oporočiteljevo voljo.

11. Če je bil torej kdo imenovan za dediča, na primer polovice zapuščine, čeprav bi mu pripadala šestina iz zapustnikovega
premoženja, če bi ta umrl brez oporoke, in se od njega zahteva, da se po določenem času odpove zapuščini, je mogoče
upravičeno trditi, da ne more vložiti tožbe, saj bi lahko dobil delež, ki mu je pripadal, in dobiček od njega, saj je dobro znano,
da je dobiček običajno vključen v falcidijski delež. Če je bil torej dedič na začetku določen za polovico zapuščine in je
pozvan, naj se po preteku desetih let odpove dediščini, ni razloga za tožbo, saj bi v tem času zlahka pobral delež, ki mu je
pripadal, skupaj z dobičkom od tega.

12. Kadar stranka trdi, da je oporoka nična, pomanjkljiva in nekoristna, ji je treba dati možnost izbire, kateri zahtevek želi
uveljavljati najprej.

13. Če ima sin, ki je bil razdedinjen, v posesti zapuščino, stranka, ki je bila imenovana za dediča, pa vloži tožbo za vračilo
zapuščine, lahko sin vloži nasprotno tožbo, tako kot bi to storil, če ne bi imel v posesti zapuščine, ampak bi vložil tožbo za
vračilo.

14. Ne smemo pozabiti, da stranka, ki neupravičeno trdi, da je oporoka nekoristna, in izgubi tožbo, izgubi tudi tisto, kar ji je
bilo z oporoko zapuščeno, in to lahko v tožbi izterja finančna uprava kot premoženje, ki mu je bilo odvzeto, ker ga ni bil
vreden. Odvzeto pa mu je le tisto, kar mu je bilo zapuščeno z oporoko, če je brez kakršne koli podlage nadaljeval z vodenjem
zadeve do izdaje sodbe. Če pa je odstopil ali umrl pred izdajo sodbe, se mu ne odvzame, kar mu je bilo zapuščeno. Če je bila
torej v času njegove odsotnosti izdana odločba v korist druge stranke, ki je bila navzoča, je mogoče reči, da lahko obdrži, kar
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mu je bilo zapuščeno. Vendar lahko stranka kaj izgubi le, če ji pripada uživanje tega; če se od nje zahteva, da to prepusti
drugemu, ji ne sme biti povzročena škoda. Zato Papinianus v Drugi knjigi mnenj ne napačno navaja, da kadar je stranka
imenovana za dediča in se od nje zahteva, naj se odpove premoženju, in potem, ko vloži pritožbo zaradi nevestnosti, ne uspe,
izgubi le tisto, kar bi lahko dobila po Lex Falcidia.

15. Če je bil mladoletnik podržavljen in je ena od tistih oseb, ki se lahko pritožijo na nevestno oporoko, ne da bi bili pri tem
odvisni od posvojitve ali emancipacije, menim, da mu bo to onemogočeno, saj je v skladu z ustavo božanskega Pija
upravičen do četrtega dela zapuščine. Če pa bo vložil tožbo in ne bo dobil sodbe, ali bo izgubil ta četrti del? Menim, da mu
ne bi smelo biti dovoljeno izpodbijati oporoke zaradi nevestnosti, ali pa bi mu moralo biti dovoljeno, tudi če tožbe ne dobi,
da se mu četrti del prizna kot dolg, ki mu pripada.

16. Če sodnik preiskuje zadevo, ki temelji na nedobroverni oporoki, in izda odločbo proti oporoki, na katero ni pritožbe, se
oporoka razveljavi po samem zakonu, stranka, ki nasledi, pa postane neposredni dedič ali lastnik premoženja v skladu s
pogoji iz odločbe; oporočna podelitev svobode postane nična po samem zakonu; zapuščine ne zapadejo; če so bile plačane,
jih lahko izterja tisti, ki jih je plačal, ali stranka, ki je uspela v pravdi (s pretorsko tožbo). Na splošno pa velja, da mora v
primeru, ko so bile zapuščine plačane pred začetkom postopka, uspešna stranka vložiti tožbo za njihovo izterjavo; kot sta v
reskriptu navedla božanska Hadrijan in božanski Pij.

17. Gotovo je, da če se po petih letih iz kakšnega zelo upravičenega razloga uveljavlja trditev o nedolžnosti, ni mogoče
preklicati manuminacij, ki so se že zgodile ali bi se lahko zahtevale; vendar mora vsak osvobojeni suženj plačati dvajset aurei
stranki, ki je dobila tožbo.

(9) Modestinus, O nedolžnih testamentih.

Če kdo sproži postopek v petih letih, manuminacija ne bo veljala. Vendar pa Paulus pravi, da bo v primeru, ko je svoboda
podeljena na podlagi zaupanja, dovoljena; seveda pa mora v tem primeru vsak posameznik plačati dvajset aurejev.
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10. Marcellus, Digest, III. knjiga.

Če je v primeru nekoristne oporoke del sodnikov odločil proti njej, del pa v njeno korist, kar se včasih zgodi, je bolj humano
sprejeti mnenje tistih, ki so oporoko podprli, razen če je jasno razvidno, da so sprejeli nepravično odločitev v korist stranke,
ki je bila imenovana za dediča.

(1) Znano je, da tisti, ki sprejme zapuščino, ne more pravilno trditi, da je oporoka nekoristna, razen če je celotno zapuščino
prenesel na drugo osebo.

11. Modestin, Mnenja, III. knjiga.

Menim, da tudi v primeru, ko stranka uspe na podlagi tega, da je oporoka nekoristna, morebitne dote, ki jih je oporočitelj, ko
je bil še živ, očitno dal v korist imenovanega dediča, zaradi tega niso razveljavljene; prav tako ni mogoča tožba za vračilo
dela tega, kar mu je bilo dano kot doto.

(12) Isto, O receptih, XII. knjiga.

Ni razlike, ali sin, ki je bil razdedinjen, sprejme zapuščino, ki mu je bila zapuščena, ali jo pridobi prek svojega sina ali sužnja,
ki mu je bila zapuščena; v obeh primerih bo izključen z izjemo. Če je za dediča imenovan njegov suženj in ga sin
manumitira, preden mu naroči, naj vstopi v zapuščino, tako da lahko to stori po svoji volji, sin pa to stori z goljufivim
namenom, mu bo to preprečilo nadaljevanje tožbe.
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1. Če sin, ki je bil razdedinjen, od zakonitega dediča zahteva denar, ki mu pripada, se šteje, da je sprejel očetovo oporoko.

2. Če sin vloži tožbo, da bi pridobil dediščino, ki je bila preklicana, in se po neuspehu pritoži zaradi nevestnega ravnanja, mu
to ne bo onemogočeno z izjemo; čeprav je že s tem, da je vložil tožbo, potrdil oporoko, je treba oporočitelju pripisati nekaj
krivde, tako da sinovega zahtevka ni mogoče razumno zavrniti.

3. Če je bil zapustnikov sin skupaj s Titijem dolžnik za določen denarni znesek in je bil Titij po določbah oporoke oproščen,
sin ne bo oproščen odgovornosti zaradi oprostitve Titija, prav tako pa mu ne bo preprečena pravica do vložitve tožbe zaradi
krivdne oporoke.

13. Scaevola, Mnenja, tretja knjiga.

Titija je za dedinjo imenovala svojo hčer, sinu je zapustila dediščino in v isti oporoki določila, da: "Vse, kar sem zgoraj
naročila, da naj se da ali stori, želim, da da in stori vsaka oseba, ki bo postala moja dedinja ali posestnica mojega premoženja,
tudi po oporoki. Prav tako vse, za kar bom pozneje naročil, naj se da ali stori, zaupam omenjeni osebi, da poskrbi, da bo to
dano in storjeno." Postavilo se je vprašanje, ali je treba v primeru, da je sestra pridobila zadevo pri Centumviralnem sodišču,
skrbništvo izvršiti v skladu s prejšnjo klavzulo? Moj odgovor na vprašanje, ali lahko stranka zakonito naloži skrbništvo
tistim, za katere meni, da bodo po njej nasledili njeno zapuščino, bodisi kot dediči bodisi kot posestniki njenega premoženja,
je bil, da to lahko stori. Paulus v opombi navaja, da odobrava mnenje, da skrbništva, ki ga naloži stranka, ki umre po smrti, ni
treba izvršiti, saj bi se zdelo, da ga je odredila oseba, ki ni razsodne pameti.

14. Papinianus, Vprašanja, knjiga V.

Oče je osamosvojil svojega sina in obdržal vnuka pod svojim nadzorom; sin je nato imel še enega sina, nato pa je umrl,
potem ko je oba sina razdedinil in v oporoki ni omenil svojega očeta. Pri preiskavi, ali je bila oporoka nečastna ali ne, mora
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imeti prednost interes sinov, nameni pokojnikovega očeta pa ostanejo za obravnavo; če pa je sodba izdana v škodo sinov, se
lahko obravnava očetova pritožba in on lahko sproži postopek.

15. Isto, Vprašanja, XIV. knjiga.

Čeprav starši nimajo pravice dedovati premoženja svojih otrok, je treba zaradi želje staršev in njihove naravne naklonjenosti
do otrok, kadar je moten red smrtnosti, zapustiti premoženje zaradi naklonjenosti nič manj staršem kot otrokom.

1. Če si stranka po vložitvi tožbe za razglasitev neveljavne oporoke premisli in nato umre, pritožba zaradi neveljavnosti ne bo
ugodena njenemu dediču, saj ni dovolj, da se postopek začne, če ga tožnik ne nadaljuje.

2. Če sin vloži tožbo na podlagi nedobroverne oporoke zoper dva dediča in od sodnikov dobi različni odločitvi, pri čemer
enega dediča premaga, drugi pa ga premaga, lahko toži dolžnike zapuščine, upniki pa lahko tožijo njega samega v obsegu
njegovega deleža v zapuščini ter lahko izterjajo premoženje in razdelijo zapuščino; saj je res, da je upravičen do tožbe za
delitev, saj menimo, da postane zakoniti dedič za delež zapuščine, zato del zapuščine ostane pod pogoji oporoke in se ne zdi
absurdno, da bi se štelo, da je oporočitelj umrl deloma po oporoki.

(16) Enako, Mnenja, II. knjiga.

Če je sin že sprožil postopek zaradi neveljavnosti materine oporoke proti bratu, ki je bil imenovan za dediča dela zapuščine,
in je svojo tožbo dobil; hči, ki ni vložila tožbe ali ni uspela, ne more zakonito deliti zapuščine z bratom.

1. Oče je v nasprotju z določili oporoke pridobil posest na premoženju svojega sina na podlagi pravice do manumissiona in si
lastnino ogledal; nato je hči pokojnika, ki jo je razdedinil, zelo pravilno vložila tožbo, ker je bila oporoka neveljavna, in nato
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je bila posest, ki jo je pridobil oče, razglašena za nično; ker je bilo treba v prejšnjem postopku odločiti o pravnem položaju
očeta in ne o zakonitosti oporoke, je bilo treba hčeri vrniti celotno premoženje skupaj z dobičkom od njega.

(17) Paulus, Vprašanja, II. knjiga.

Če nekdo, ki namerava zapuščino zavreči, oporoke ne izpodbija kot nekoristne, delež, do katerega je upravičen, ne ovira
drugih, ki bi morda želeli sprožiti postopek v ta namen. Kadar torej eden od dveh otrok, ki sta bila razdedinjena, sproži
postopek za razglasitev očetove oporoke za nečastno - kajti če bo oporoka razveljavljena, bo imel drugi sin pravico do
dediščine na podlagi dedovanja, zato ne more zakonito vložiti tožbe za vračilo celotne zapuščine -, lahko v primeru uspeha v
svoji zadevi izkoristi avtoriteto res judicata, saj bi centumviri, ko so razglasili oporočitelja za nečastnega, verjeli, da gre za
edinega živega sina.

1. Če je oporoka izpodbijana iz razloga neučinkovitosti, se šteje, da zapustnik ni bil sposoben sestaviti oporoke. Tega mnenja
ni mogoče odobriti, kadar je odločba izdana v korist tožnika in se dedič ne brani; saj se v tem primeru ne razume, da je zakon
vzpostavljen z odločbo sodišča, zato se manumijacije ohranijo in se lahko vložijo tožbe za zapuščino.

18. Enako, o nedolžnih pričevanjih.

O tem je ohranjena konstitucija Božjih bratov, ki priznava tovrstno razlikovanje.

19. Enako, vprašanja, II. knjiga.

Neka mati, ki je bila tik pred smrtjo, je za dediča treh četrtin svojega premoženja določila tujca, za dediča ene četrtine tega
premoženja pa eno hčerko, drugo hčerko pa je izpustila; ta je nato vložila tožbo, da bi oporoko razglasila za nekoristno, in
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dosegla svoj prav. Sprašujem, do kakšnega nadomestila je upravičena hči, ki je bila imenovana za dedinjo? Odgovoril sem,
da bi morala hči, ki je bila prepuščena, vložiti tožbo za izterjavo vsega, kar bi dobila, če bi njena mati umrla brez oporoke.
Zato je mogoče reči, da bo tista, ki je bila prepuščena, tudi če bo vložila tožbo za celotno zapuščino na podlagi oporoke in bo
uspela, upravičena do izključnega dedovanja, kot če bi se druga hči odpovedala svojemu zakonitemu deležu. Vendar pa ne bi
smeli dopustiti, da se prva lahko zasliši proti sestri, če sproži postopek na podlagi nedobrovernosti.

1. Poleg tega je treba reči, da sestra, ki je vstopila v zapuščino v skladu z določbami oporoke, ni v enakem položaju kot tista,
ki je bila prepuščena, zato mora slednja vložiti tožbo za izterjavo polovice zapuščine od tuje osebe; in lahko se ugotovi, da
lahko na ta način izterja polovico, ker ji pripada celotna polovica. V skladu s tem se celotna oporoka ne razveljavi, ampak
oporočiteljica postane do določene mere neporočena, tudi če sodišče oporoko razglasi za nično, ker jo je sestavila oseba, ki je
bila nora.

2. Če pa bi kdo menil, da je v primeru, ko hči pridobi pravico, celotna oporoka neveljavna, je treba ugotoviti, da lahko sestra,
ki je bila imenovana za dedinjo po oporoki, vstopi v zapuščino, saj ker vstopi v skladu s pogoji oporoke, za katero je menila,
da je veljavna, ni mogoče šteti, da je zavrnila svoj zakoniti delež zapuščine, za katerega dejansko ni vedela, da ji pripada; če
se namreč osebe zavedajo svojih pravic, jih ne izgubijo, če izberejo ravnanje, za katerega menijo, da ga lahko uresničijo. To
se zgodi, kadar varovanec, spodbujen z napačnim mnenjem, sprejme oporoko umrlega svobodnjaka; saj se ne šteje, da je
zavrnil posest premoženja v nasprotju z oporoko. Iz tega je razvidno, da hči, ki je bila prepuščena, ne more zakonito vložiti
tožbe za vračilo celotne zapuščine, saj v primeru razveljavitve oporoke ostaja pravica enega od imenovanih dedičev, da
vstopi v zapuščino, neokrnjena.

20. Scaevola, Vprašanja, II. knjiga.

Če kdo želi, da se oporoka razglasi za neveljavno, čeprav se lahko zanika, da je zapustnikov sin, ni upravičen do karbonarske
posesti premoženja, saj je to dovoljeno le, če bi bil stranka dejansko sin, bi bil dedič ali zakoniti posestnik premoženja; tako
da če bi medtem pridobil posest in bil podprt, njegove pravice ne bi bile prizadete z morebitnimi tožbami, ki bi jih vložil. Če
stranka uveljavlja zahtevek za nevzdržnost, ne more vložiti nobene tožbe, razen tožbe za pridobitev zapuščine, in nima
pravice do podpore. To se stori zato, da ne bi bila v boljšem položaju, kot če bi jo nasprotna stranka priznala za
zapustnikovega sina.
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(21) Paulus, Mnenja, tretja knjiga.

Če stranka, ki je sprožila postopek zaradi neveljavnosti oporoke, opusti tožbo zaradi goljufive trditve imenovanega dediča, ki
trdi, da mu je tiho zavezan dati tretjino zapuščine, se ne šteje, da se je odpovedala pravici do tožbe, in ji zato ni mogoče
prepovedati nadaljevanja postopka, ki ga je začela.

1. Prav tako je bilo postavljeno vprašanje, ali je treba dediča zaslišati, ko zahteva, da se mu vrne tisto, kar je plačal pred
vložitvijo tožbe za razglasitev ničnosti oporoke? Odgovor je bil, da tisti, ki je ob poznavanju dejstev izplačal denar v skladu s
skrbništvom, s katerim ni imel nobene zveze, zaradi tega ne bo upravičen do tožbe za njegovo vračilo.

2. Isti pravnik je menil, da je treba v primeru, ko je stranki, ki je bila imenovana za dediča, odvzeta zapuščina s tožbo za
razglasitev ničnosti oporoke, vse potekati tako, kot da zapuščina ne bi bila vpisana; zato ima imenovani dedič popolno
pravico do tožbe proti stranki, ki je zadevo pridobila, za izterjavo morebitnega dolga, pa tudi pravico do pobota z vsemi
dolgovi.

22. Tryphoninus, Disputations, knjiga XVII.

Sinu ni prepovedano, da bi napadel oporoko svoje matere kot nekoristno, če je njegov oče prejel zapuščino po materini
oporoki ali je vstopil v zapuščino, čeprav je bil omenjeni sin še vedno pod očetovim nadzorom; navedel sem, da očetu ni
prepovedano, da v imenu svojega sina napade oporoko, ker je slednji prizadet.

1. Vprašano je bilo tudi, ali bi v primeru, da sin ne bi uspel z napadom na oporoko, to, kar je ostalo očetu, pripadlo državi?
Ker mu njegov uspeh ne bi prinesel nobene koristi in ker v tem primeru ni bila v ničemer udeležena očetova dolžnost, temveč
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je bilo vse odvisno od zaslug sina, se moramo nagibati k mnenju, da oče ne izgubi tistega, kar mu je ostalo, če je bila izdana
odločba v korist oporoke.

2. Toliko bolj to velja, če mi je oporočitelj zapustil zapuščino in je njegov sin, potem ko je sprožil postopek na podlagi tega,
da je bila oporoka nekoristna, umrl in me zapustil kot dediča, jaz pa še vedno nadaljujem s tožbo zoper zapuščino in sem
poražen, ne izgubim tistega, kar mi je bilo zapuščeno z oporoko; če je seveda zapustnik že začel postopek.

3. Poleg tega, če posvojim osebo, potem ko je ta že vložila tožbo za razglasitev oporoke, s katero mi je bila dodeljena
zapuščina, in vodim postopek v imenu svojega posvojenega sina, vendar ne uspem, ne smem izgubiti zapuščine, ker sem bil
kriv nečesa, zaradi česar bi mi morala državna zakladnica odvzeti to, kar mi je bilo dodeljeno; tožbe namreč nisem vložil v
svojem imenu, temveč zaradi določene vrste pravnega nasledstva.

23. Paulus, O neučinkovitih testamentih.

Če predpostavimo primer emancipiranega sina, ki je preminil, in njegovega vnuka, ki je bil še naprej pod nadzorom
oporočitelja in je imenovan za dediča; sin lahko proti svojemu sinu, ki je oporočiteljev vnuk, sproži postopek za pridobitev
zapuščine, vendar ne more vložiti tožbe na podlagi tega, da je oporoka nekoristna. Če pa je bil oporočni sin razdedinjen,
lahko vloži tožbo in se potem lahko pridruži sinu ter skupaj z njim pridobi zapuščino.

1. Če so otroci, ki so bili razdedinjeni, od oseb, ki so bile imenovane za dediče, kupili zapuščino ali katero koli premoženje,
ki ji pripada, čeprav so vedeli, da so dediči, ali so od njih najeli zemljišče ali storili kaj podobnega, ali so plačali dedičeve
dolgove, ki so jih imeli do zapustnika, se šteje, da so sprejeli zapustnikovo voljo, in so izključeni iz vložitve tožbe.

2. Če sta dva sinova razdedinjena in oba vložita tožbo, ker je oporoka nekoristna, eden od njiju pa se pozneje odloči, da ne bo
nadaljeval postopka, bo njegov delež pripadel drugemu s prirastkom. Enako pravilo se uporablja, kadar mu to preprečuje
potek časa.
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(24) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVIII.

V zvezi s tožbami zaradi nevestnega dela se pogosto zgodi, da so v isti zadevi izdane različne odločbe. Kaj pa, če sta brat, ki
sproži postopek, in imenovani dediči osebi, ki zasedata različna pravna položaja? Če je tako, se šteje, da je zapustnik umrl
delno po oporoki in delno po zakonu.

25. Isti, Razprave, II. knjiga.

Če darilo ni dano mortis causa, temveč interivos, in v vsakem primeru z dogovorom, da bo vključeno v četrtino, je mogoče
reči, da tožbe ni mogoče vložiti zaradi nevestnosti, če stranka prejme četrtino darila; ali če prejme manj, se manjkajoči
znesek nadomesti po arbitraži kakšnega dobrega državljana; ali, v vsakem primeru, da je treba podarjeno vložiti v skupni
sklad.

1. Če je osebi, ki nima pravice vložiti tožbe na podlagi neveljavne oporoke, to dovoljeno in poskuša doseči delno
razveljavitev oporoke ter izbere določenega dediča, zoper katerega bo vložila tožbo; je treba reči, da je oporoka delno
veljavna in da so stranke, ki so imele prednost pred tožnikom, izključene, zato je tožnik pravilno vložil tožbo.

(26) Isti, Razprave, VIII. knjiga.

Če je bil dedič določen pod določenim pogojem, na primer, če bi moral manumitirati Stichusa, in ga manumitira, nato pa bi
bila oporoka razglašena za krivično ali nepravično, je prav, da dobi pomoč, to je, da od njega izterja vrednost sužnja po
njegovi manumitaciji, da ga ne izgubi v celoti.
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27. Enako, Mnenja, VI. knjiga.

Če sta se stranki po tem, ko je bila oporoka izpodbijana kot nedobroverna, dogovorili o kompromisu in dedič ne izpolni
pogojev kompromisa, se ugotovi, da tožba, vložena zaradi nedobrovernosti, še vedno ostaja nespremenjena.

1. Če kdo trdi, da je sin oporočitelja, ki je to v oporoki zanikal, a ga je kljub temu razdedinil, še vedno obstaja razlog za tožbo
zaradi neveljavne oporoke.

2. Vojak ne more trditi, da je volja drugega vojaka brezobzirna.

3. Če je vnuk zoper svojega strica po očetovi strani ali drugo osebo, ki je bila imenovana za dediča, sprožil postopek zaradi
neveljavnosti določenega dela oporoke in ga dobil, vendar se je oporočni dedič pritožil; medtem je bilo odločeno, da je treba
zaradi revščine mladoletnika dodeliti dodatek za preživljanje v sorazmerju s premoženjem zapuščine (za del tega premoženja
je vložil tožbo v okviru napada na oporoko kot nekoristno) in da ga mora njegov nasprotnik oskrbovati s potrebščinami do
konca postopka.

4. Pritožbo je mogoče vložiti zaradi nevestnega ravnanja v primeru oporoke matere, ki je, misleč, da je njen sin mrtev,
določila drugega dediča.

(28) Paulus, O pristojnosti septemvirov.

Če je mati slišala lažno vest, da je njen sin, ki je bil vojak, mrtev, in je z oporoko določila druge dediče, je božanski Hadrijan
odredil, da mora zapuščina pripadati sinu, ker je treba ohraniti oporočno svobodo in volila. To, kar je bilo dodano v zvezi s
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podelitvami svobode in volil, je treba skrbno upoštevati, kajti če se odloči, da je oporoka nekoristna, nič, kar vsebuje, ni
veljavno.

29. Ulpianus, Mnenja, knjiga V.

Če zapuščinski dediči sumijo, da obstaja tajno dogovarjanje med imenovanimi dediči in osebo, ki vlaga tožbo zoper oporoko
kot nedobroverno, je bilo ugotovljeno, da imajo zapuščinski dediči pravico nastopiti in braniti oporoko pokojnika, prav tako
pa imajo pravico do pritožbe, če je izdana sodna odločba zoper oporoko.

1. Nezakonski otroci lahko prav tako ugovarjajo volji svoje matere iz razloga neporočenosti.

2. Kadar se oporoka izpodbija zaradi nedobrovernosti, čeprav se zadeva lahko reši s kompromisom, oporoka še vedno ostane
v polni veljavi in učinku, zato vse oporočne svobode in volila, ki jih oporoka vsebuje, še vedno veljajo v obsegu, ki ga
dopušča Lex Falcidia.

3. Ker ženska nikoli ne more posvojiti sina brez soglasja cesarja, noben moški ne more sprožiti postopka na podlagi
nevrednosti proti volji ženske, ki jo je zmotno imel za svojo posvojiteljico.

4. Postopek zaradi neveljavnosti oporoke je treba sprožiti v pokrajini, v kateri imajo oporočni dediči stalno prebivališče.

(30) Marcijan, Inštituti, IV. knjiga.
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Naravni oče lahko zakonito sproži postopek zoper oporoko svojega sina, ki je bil dan v posvojitev, ker je ta oporoka
nekoristna.

1. Božanska Severus in Antoninus sta v reskriptu navedla, da lahko skrbniki v imenu svojih varovancev sprožijo postopek na
podlagi tega, da je oporoka nevestna ali ponarejena, ne da bi pri tem tvegali izgubo tistega, kar jim je bilo zapuščeno z
oporoko.

31. Paulus, O pristojnosti septemvirov.

Če oseba, ki ima pravico izpodbijati oporoko, tega ne želi ali ne more storiti, je treba preučiti, ali se osebi, ki je naslednja po
vrsti, dovoli, da v ta namen sproži postopek; ugotovljeno je bilo, da ga lahko sproži, saj gre za dedovanje.

(1) V zvezi s tožbo zaradi nevrednosti, ki jo vložijo otroci ali starši, ni razlike med tem, kdo je lahko imenovan za dediča, ali
eden od otrok, tujec ali prebivalec istega mesta.

(2) Če postanem dedič stranke, ki je bila sama imenovana za dediča na podlagi oporoke, za katero želim dokazati, da je bila
nekoristna, mi to dejstvo ne bo preprečilo, zlasti če nimam v posesti spornega dela premoženja ali ga imam le v lastništvu.

(3) Pravimo, da je drugače, če mi je stranka zapustila premoženje, ki ga je sama prejela na podlagi oporoke; če ga namreč
sprejmem, sem izključen iz izpodbijanja oporoke.

(4) Kaj je torej treba reči, če oporočiteljevo oporoko sprejmem na kakšen drug način, na primer, če po očetovi smrti na
oporoko napišem, da se z njo strinjam? V tem primeru mi je onemogočeno, da bi oporoko napadel.
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32. Enako, o nedolžnih pričevanjih.

Če izobčeni sin deluje kot odvetnik ali prevzame dolžnost zastopnika stranke, ki vloži tožbo za zapuščino na podlagi
oporoke, oporoke ne bo smel izpodbijati, saj se šteje, da je tisti, ki se strinja z oporoko zapustnika, sprejel njegovo oporoko.

(1) Če izobčeni sin postane dedič zapustnika in vloži tožbo za zapuščino, premislimo, ali mu ni prepovedano izpodbijati
oporoke, saj je oporoka pokojnika gotova, po drugi strani pa je res, da mu z oporoko ni bilo ničesar zapuščeno. Vendar bo
varnejši, če se bo vzdržal vložitve zapuščinske tožbe.

Naslov 3. O tožbi za izterjavo zapuščine

1. Gaj, O provincialnem ediktu, VI. knjiga.

Premoženje nam lahko pripada po starem ali novem pravu; po starem pravu v skladu z določbami dvanajstih tabel ali po
zakonito izvršeni oporoki:

2. Ulpianus, O ediktu, XV. knjiga.
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Ne glede na to, ali postanemo dediči neposredno po svojih dejanjih ali po dejanjih drugih;

3. Gaj, O provincialnem ediktu, VI. knjiga.

Na primer, če neki osebi, ki je pod našim nadzorom, naročimo, naj sprejme zapuščino, za katero je bila imenovana za dediča.
Če neka oseba postane dedič Titija, sama pa je dedič Seija, lahko rečemo, da ker je dedič Seija, lahko zahteva tudi zapuščino
Titija. Stranka lahko postane dedič na podlagi zapuščine, kot na primer, če je neposredni dedič pokojnika ali njegov sorodnik
ali če je pokojnika manumitiral ali ga je manumitiral njegov oče. Osebe postanejo dediči po novem pravu, kadar imajo
pravico do dediščine, ki izhaja iz odlokov senata ali cesarskih konstitucij.

4. Paulus, O ediktu, prva knjiga.

Če vložim tožbo za izterjavo nepremičnine zoper stranko, ki ima v posesti samo tisti del nepremičnine, ki je predmet spora,
mora izročiti vse, kar pozneje pridobi v posest.

5. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.

Božanski Pij je v nekem reskriptu določil, da je treba imetniku spornega posestva prepovedati, da bi pred začetkom postopka
razpolagal s katerim koli delom posestva, razen če želi zagotoviti varščino za celoten znesek posestva ali za vrnitev
premoženja, ki mu pripada. Vendar je pretor v ediktu določil, da: "Če bi se pokazal ustrezen razlog, bi dovolil odsvojitev dela
premoženja, tudi če ne bi bilo dano takšno zavarovanje, ampak le običajna zaveza po uvedbi postopka; da ne bi, če bi bilo
preprečeno razpolaganje s katerim koli premoženjem zapuščine, to tako ali drugače oviralo sprejetje drugih ugodnih ukrepov;
kot na primer, če bi bilo kaj potrebno za pogrebne stroške; (ker dovoli zmanjšanje zapuščine zaradi pogrebnih stroškov), in to
stori tudi, kadar je treba prodati zastavo, če se v določenem času ne plača določen denarni znesek. Zmanjšanje premoženja, ki
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pripada zapuščini, je prav tako potrebno za zagotovitev hrane za družino, pretor pa mora dovoliti tudi prodajo pokvarljivih
predmetov, ki bi se v kratkem času uničili.

1. Božanski Hadrijan je v reskriptu Trebiju Sergianu zapisal, da bi moral Aelius Asiaticus dati varščino za premoženje, da bi
si povrnil; tožba je bila vložena proti njemu, in potem lahko trdi, da je oporoka ponarejena. To je storjeno iz razloga, da lahko
postopek za izterjavo ostane prekinjen, medtem ko poteka preiskava domnevnega ponarejanja.

2. Pristojnost tožbe za izterjavo zapuščine je takšna, da je ne smejo prizadeti nobeni drugi sodni postopki.

6. Isto, O ediktu, knjiga LXXV.

Če se domneva, da je oporoka ponarejena, in se vloži tožba za zapuščino na podlagi oporoke, jo je treba plačati po vložitvi
varščine ali pa je treba sprožiti preiskavo, da se ugotovi, ali je dolgovana. Če se domneva, da je oporoka ponarejena, se
stranki, ki jo izpodbija iz tega razloga, ne sme izplačati zapuščina, če je bila zadeva predložena sodišču.

7. Isto, O ediktu, XIV. knjiga.

Če kdo izjavi, da je upravičen do svobode na podlagi oporoke, sodnik ne sme odločati o vprašanju njegove svobode, da ne bi
posegel v odlok, izdan v zvezi z oporoko; in ta zakon je sprejel senat. Božanski Trajan je v reskriptu določil, da je treba
sojenje za določitev njegove svobode preložiti, dokler ne bo zavrnjena ali končana tožba zaradi nedolžnosti.

(1) Vendar se sojenje v zvezi s svobodo prekine le, če je bilo v tožbi zaradi nedovoljene oporoke združeno vprašanje, če pa to
ni bilo storjeno, se sojenje v zvezi s svobodo ne preloži. To je božanski Pij navedel v nekem reskriptu, ko so nekega Licinnija
privedli na sodišče, da bi ugotovili njegov status, in je, da bi preprečil prezgodnjo odločitev o tem, kakšen je, zavrnil, da bi
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prišel na sojenje, na katerem bi se obravnavalo vprašanje njegove svobode, rekoč, da bo združil zadevo zaradi nečastne
oporoke in nato vložil tožbo za vračilo premoženja; ker je trdil, da mu je oporoka podelila tako svobodo kot premoženje.
Božanski Pij je dejal, da bi imel Licinij, če bi bil v posesti, večjo pravico do zaslišanja, saj bi se potem lahko pridružil tožbi v
imenu posesti, stranka, ki trdi, da je njegov gospodar, pa bi se lahko odločila, ali bo nadaljevala na podlagi tega, da je bila
oporoka nepristojna; vendar Licinij ne sme ostati v suženjstvu pet let pod pretvezo nepristojnosti oporoke, glede katere se
sam ni pridružil tožbi. Na koncu je cesar dovolil, da sodnik na splošno ugotovi, ali je bilo sojenje v zvezi z oporoko
zahtevano v dobri veri, in če je ugotovil, da je bilo, naj se mu določi razumen rok; če pa pred njegovim iztekom ni bilo
pridruženo vprašanje, naj se sodniku odredi, naj opravi svoje naloge v sojenju, ki vključuje vprašanje svobode.

(2) Božanski Pij je v nekem reskriptu izjavil, da kadar je kdo prisiljen zagovarjati zadevo, ki se nanaša na njegovo svobodo in
dedovanje premoženja, pri čemer ne trdi, da je postal svoboden na podlagi oporoke, ampak na kakšen drug način - kot na
primer, da ga je oporočitelj za časa svojega življenja manumitiral -, se zadeva v zvezi s svobodo ne sme odložiti, čeprav se
predvideva, da bo vložena tožba v zvezi z oporoko. V reskriptu je jasno dodal: "Pod pogojem, da je bil sodnik, ki bo odločal
o vprašanju svobode, obveščen, da ne sme slišati nobenih izjav v prid svobodi, ki bi temeljile na oporoki".

8. Paulus, O ediktu, XVI. knjiga.

Osebi ni prepovedano vložiti tožbe za izterjavo zakonitega premoženja, ker je izpolnila pokojnikovo namero v času, ko ni
vedela, ali je oporoka veljavna ali ne.

9. Ulpianus, O ediktu, XV. knjiga.

Določiti je treba splošno pravilo, da je "edina oseba, ki je odgovorna za tožbo za vračilo premoženja, tista, ki ima pravico do
dela premoženja kot dedič ali kot posestnik."

10. Gaj, O provincialnem ediktu, VI. knjiga. Ne glede na to, kako majhna je.
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(1) Če je torej stranka dedič celotne zapuščine ali njenega dela, trdi, da je zapuščina v celoti ali delno njena, vendar ji je s
sklepom sodišča izročena le tista, ki jo je imel v posesti njen nasprotnik; to je celotna zapuščina, če je sploh dedič, ali njen
delež, do katerega je upravičen kot dedič.

11. Ulpianus, O ediktu, XV. knjiga.

Oseba je v posesti "kot dedič", kadar misli, da je dedič. Vendar se lahko vprašamo, kako je s tistim, ki ve, da ni dedič, in
kljub temu ima posest v tej vlogi? Arrijan v drugi knjigi O interdiktih meni, da je odgovoren; Prokul pa navaja, da je to naša
praksa, saj velja, da ima posestnik premoženja zapuščine to premoženje v posesti v vlogi dediča.

(1) Odvzemnik ima dejansko posest "kot posestnik",

12. Isto, O ediktu, knjiga LXVII.

Kdor na vprašanje, zakaj je upravičen do posesti, odgovori: "Ker sem", in ne bo trdil, da je dedič, niti z lažnim
prikazovanjem:

13. Isto, O ediktu, XV. knjiga.

Ali kdor koli, ki ne more uveljavljati pravice do posesti; zato so tatovi in roparji odgovorni za tožbo za izterjavo premoženja.
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(1) Tudi ta naslov "kot lastnik" je priložen in tako rekoč združen z vsemi drugimi naslovi. Zato je lahko povezan z naslovom
"kot kupec"; če kupim od blazne osebe, čeprav vem, da je takšna, imam lastnino "kot posestnik". Tudi v zvezi z naslovom
"kot darovalec" se pojavi vprašanje, ali ima stranka v posesti kot posestnik na primer ženo ali moža; in sprejemamo
Julijanovo mnenje, da ima kateri koli od njiju v posesti nepremičnino kot posestnik, zato bi bil odgovoren v tožbi za izterjavo
nepremičnine. Tudi lastninska pravica "na podlagi pravice do dote" ima obliko posesti; kot na primer, če se poročim z
dekletom, mlajšim od dvajset let, in sprejmem premoženje kot doto, saj se zavedam njene starosti. Poleg tega, če mi je
zapuščina izplačana na podlagi, za katero vem, da je lažna, je gotovo, da imam premoženje "kot posestnik".

(2) Tisti, ki izroči nepremičnino v okviru zaupanja, pa ne more biti odgovoren v tožbi za njeno vračilo, razen če je ravnal
goljufivo; to je, če je vedel, da je ne bi smel izročiti, pa jo je kljub temu izročil; kajti v tožbi za vračilo nepremičnine je treba
upoštevati tudi predhodno storjeno goljufijo, saj se je stranka goljufivo odpovedala posesti.

(3) Neratius v Šesti knjigi pergamentov pravi, da se lahko tožba za vračilo zapuščine vloži zoper dediča, tudi če ta ni vedel,
da je imel pokojnik zapuščino kot dedič ali posestnik. V sedmi knjigi navaja, da isto pravilo velja tudi, če je dedič mislil, da
je zahtevano premoženje pripadalo neki zapuščini, do katere je bil upravičen.

(4) Kako bi bilo, če bi oseba kupila nepremičnino? Ali bi mu bilo treba odobriti pretorsko tožbo za vračilo premoženja, da ga
ne bi nadlegovale ločene tožbe? Gotovo je, da je prodajalec odgovoren. Toda predpostavimo, da se prodajalec ne pojavi ali
da je odtujil nepremičnino za majhen znesek denarja in je bil dobronamerni posestnik; ali je mogoče zahtevati regresno
pravico od kupca? Gaj Kasij meni, da je treba ugoditi pretorski tožbi.

(5) Enako pravilo je treba upoštevati, ko je dedič, ki mu je bilo naročeno, naj zapuščino proda za majhno vsoto, to prodal
Titiusu. Papinianus meni, da bi bilo treba odločiti, da se tožba lahko odobri proti upravičencu do zaupanja, saj ni primerno,
da se tožba vloži proti dediču, če je ta prejel neznaten znesek.

(6) Enako pravilo velja, če je bil dedič pozvan, naj se odpove zapuščini, potem ko je zadržal določen znesek. Očitno je, da če
je bil po prejemu določenega zneska pozvan, naj se odpove preostanku, zoper njega ni mogoče vložiti tožbe za vračilo; (in to
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je mnenje Papinianusa), saj tisto, kar je dedič prejel, da bi izpolnil pogoj, ni v njegovi lasti. Sabinus pa meni drugače v
primeru sužnja, ki naj bi bil pogojno svoboden, in to je boljše mnenje, ker denar pripada zapuščini.

(7) To pravilo se uporablja, kadar stranka obdrži le dobiček iz zapuščine in je odgovorna tudi za tožbo za izterjavo zapuščine.

(8) Če kdo zavestno kupi nepremičnino, ki pripada drugemu, in jo ima kot posestnik, nekatere avtoritete menijo, da se zoper
njega lahko vloži tožba za izterjavo; vendar menim, da to mnenje ni pravilno, saj nihče ni izterjevalec, ki plača ceno, vendar
je kot kupec celotne nepremičnine odgovoren za pretorsko tožbo.

(9) Poleg tega je povsem upravičeno, da se zoper nekoga, ki kupi nepremičnino od državne blagajne, pri čemer se zaveda, da
ta nima lastnika, uvede pretorijanska tožba.

(10) Marcellus v četrti knjigi Digest navaja, da če ženska podari nepremičnino kot doto, jo ima mož v posesti na podlagi
dote, vendar je za njeno vračilo odgovoren po pretorijanski tožbi. Marcellus pa pravi, da je ženska sama odgovorna za
neposredno tožbo, zlasti če je že prišlo do razveze zakonske zveze.

(11) Ugotovljeno je tudi, da je dedič premoženja, ki ga je pokojnik posedoval kot kupec, odgovoren za tožbo za vračilo tega
premoženja, ker ga poseduje "kot dedič", čeprav je odgovoren tudi za tožbo za premoženje, ki ga je pokojnik posedoval
bodisi kot dedič bodisi kot posestnik.

(12) Če kdo poseduje premoženje v imenu odsotne osebe in ni gotovo, ali bo ta potrdila njegova dejanja ali ne, menim, da se
lahko tožba za izterjavo vloži v imenu odsotne osebe, zagotovo pa ne za njegov račun; ker se ne šteje, da je v posesti "kot
dedič" ali zgolj "kot posestnik" človek, ki ima premoženje kot zastopnik drugega; razen če bi kdo rekel, da je zastopnik, ker
naročitelj ni ratificiral njegovih dejanj, do neke mere odtujitelj, saj je potem lahko odgovoren za svoj račun.
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(13) Tožba za izterjavo zapuščine se lahko vloži ne le zoper osebo, ki ima premoženje, ki pripada zapuščini, temveč tudi, če
nima ničesar; če oseba nima ničesar in sama predlaga obrambo tožbe, je treba razmisliti, ali se s tem ne postavi v odgovor.
Celsus v četrti knjigi Digest navaja, da je odgovoren zaradi goljufije; kajti vsakdo, ki sam ponudi obrambo tovrstne tožbe,
ravna goljufivo. Temu mnenju na splošno pritrjuje tudi Marcellus v svojih komentarjih o Julijanu, saj pravi, da je vsakdo, ki
se prostovoljno javi, da bo branil tožbo za vračilo premoženja, odgovoren, kot da bi ga imel v posesti.

(14) Poleg tega, če je kdo kriv goljufije, da bi se izognil posesti, je odgovoren za tožbo za izterjavo zapuščine. Kadar pa
izgubim posest zaradi goljufije in jo pridobi nekdo drug ter je pripravljen braniti tožbo, Marcellus v četrti knjigi Digest
razpravlja o tem, ali pravica do odškodnine ne ugasne proti stranki, ki je prenehala biti v posesti; in pravi tudi, da ugasne,
razen če ima tožnik interes za nasprotno odločitev. Pozitivno navaja, da če je stranka pripravljena izročiti lastnino, pravica do
odškodninske tožbe nedvomno ugasne; če pa je tisti, ki se izroči posesti z goljufijo, tožen pred drugim, posestnik ne bo
oproščen odgovornosti.

(15) Tožba za izterjavo nepremičnine se lahko vloži tudi zoper dolžnika, in sicer po načelu, da je imetnik pravice;
ugotovljeno je, da se lahko tožba za izterjavo nepremičnine vloži zoper imetnika pravice.

14. Paulus, O ediktu, knjiga XX.

Pri tem ni razlike, ali je oseba dolžnik zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storila, ali na podlagi pogodbe. Izraz "dolžnik
zapuščine" se razume tako, da vključuje osebo, ki ji je nastala neka obveznost do sužnja, ki pripada zapuščini, ali osebo, ki je
pred vpisom v zapuščino povzročila kakšno škodo,

15. Gaj, O provincialnem ediktu, VI. knjiga.

Ali pa nekdo, ki je nekaj ukradel iz zapuščine.
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16. Ulpianus, O ediktu, XV. knjiga.

Če pa je oseba, zoper katero je vložena tožba za izterjavo zapuščine, dolžnik za znesek, ki ga je treba plačati v določenem
roku in pod določenim pogojem, se sodba zoper njo ne sme izdati. Jasno je, da bi moralo sodišče pri ugotavljanju, ali je
nastopil dan plačila, upoštevati čas izdaje sodbe, v skladu z mnenjem Oktavena, ki ga je navedel Pomponij; tako bi bilo tudi v
primeru pogojne določbe. Če pa dan plačila še ni prišel, mora toženec po odredbi sodnika poskrbeti za plačilo dolga ob
ustreznem času ali ob izpolnitvi pogoja.

(1) Tudi tisti, ki ima v posesti ceno premoženja, ki pripada zapuščini, ali ki je izterjal terjatev od dolžnika zapuščine, je
odgovoren v tožbi za izterjavo zapuščine.

(2) Zato Julijan v šesti knjigi Digest navaja, da je tožbo za vračilo premoženja mogoče vložiti zoper stranko, ki ga prav tako
zahteva in ki je v tožbi izterjala odškodnino.

(3) Tožba za izterjavo zapuščine se lahko vloži ne le zoper pokojnikovega dolžnika, temveč tudi zoper dolžnika zapuščine.
Tako Celsus kot Julijan menita, da jo lahko vloži vsakdo, ki je opravljal posle zapuščine; če pa je stranka opravljala posle za
dediča, tega ni mogoče storiti, saj tožbe za izterjavo zapuščine ne more vložiti nihče, ki je dolžnik dediča.

(4) Julianus trdi, da če je oseba, ki je v posesti kot dedič, nasilno izseljena, lahko vloži tožbo kot imetnik pravice zoper
posest, ker ima pravico do interdikta Unde vi, ki ga mora odstopiti, če je poražen; vendar je stranka, ki jo je izselila, prav tako
odgovorna za tožbo za izterjavo, ker je v posesti "kot imetnik" premoženja, ki pripada posesti.
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(5) Julianus nadalje pravi, da kadar kdo proda premoženje, ki pripada nepremičnini, ne glede na to, ali je v posesti, ali je
prejel kupnino ali ne, ali ima pravico vložiti tožbo za to premoženje, mora tudi v tem primeru odstopiti svoje pravice do
tožbe.

(6) Prav tako pravi, da patron ne more vložiti tožbe za zapuščino zoper osebo, na katero je njegov svobodnjak goljufivo
opravil prenos, ker je ta odgovorna kalvijski tožbi na zahtevo omenjenega patrona, saj je dolžnik slednjega in ne dolžnik
zapuščine. Zato proti tistemu, na katerega je bila donacija opravljena mortis causa, ne bo mogoče vložiti tožbe za izterjavo
zapuščine.

(7) Julijan vedno pravi, da kadar kdo prenese nepremičnino ali izroči določene predmete, ki ji pripadajo, v skladu z
zaupanjem, se lahko proti njemu vloži tožba za vračilo; ker ima pravico vložiti osebno tožbo za vračilo iz tega razloga
prenesenega premoženja in je tako rekoč imetnik pravice. Navaja tudi, da je v primeru, ko je izplačal kupnino za predmete, ki
jih je prodal v skladu s trustom, mogoče zoper njega vložiti tožbo za izterjavo premoženja, ker lahko sam izterja denar. V
takih primerih pa mora dedič le odstopiti svoje pravice do tožbe; ker premoženje obstaja, ga lahko tožnik izterja tudi s
stvarno tožbo.

17. Gaj, O provincialnem ediktu, VI. knjiga.

Če bi imetnik zapuščine plačal zapuščino s svojim denarjem, ker je mislil, da je dedič po oporoki, in mu kdo odvzame
zapuščino zaradi dedovanja - čeprav se lahko šteje, da je imetnik oškodovan, ker ni poskrbel zase z določbo, da če zapuščino
pridobi druga oseba, bi mu bilo treba zapuščino vrniti - še vedno, ker se lahko zgodi, da je zapuščino plačal v času, ko ni bilo
spora glede lastništva zapuščine, in zaradi tega ni pridobil zavarovanja, je v takem primeru določeno, da mu je treba, če
zapuščino izgubi, odobriti tožbo za vračilo plačanega. Kadar pa ni bilo dano nobeno zavarovanje in je takšna tožba odobrena,
obstaja nevarnost, da zaradi revščine stranke, ki ji je bila zapuščina plačana, ne bo mogel ničesar izterjati; zato je v skladu z
odlokom senata upravičen do olajšave in se lahko poplača tako, da obdrži premoženje, ki pripada zapuščini; vendar mora
svoje pravice do tožbe prenesti na tožnika, da lahko sproži postopek na lastno odgovornost.
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18. Ulpianus, O ediktu, XV. knjiga.

Prav tako je treba razmisliti, ali je lastnik nepremičnine, ki jo proda prek posrednika, ta pa izgubi denar, odgovoren za tožbo
za izterjavo, saj nima ničesar in ne more ničesar dobiti? Labeo meni, da je odgovoren, ker je nespametno in na lastno
odgovornost zaupal posredniku. Oktavijan pa pravi, da ne sme odstopiti ničesar razen svojih pravic do tožbe, saj je
odgovoren za tožbo za izterjavo teh pravic. Zdi se mi, da je Labeovo mnenje pravilno v primeru stranke, ki ima posest v slabi
veri, Oktavnovo mnenje pa je tisto, ki ga je treba sprejeti, kadar je posestnik v dobri veri.

(1) Ali je lahko stranka, ki v času vložitve tožbe za izterjavo premoženja ni bila imetnik niti premoženja niti pravice, vendar
je pozneje pridobila posest enega ali drugega, odgovorna za takšno tožbo, če je vložena zoper njo? Celsus v četrti knjigi
Digest zelo pravilno navaja, da je treba odločbo izdati proti njemu, čeprav na začetku ni imel ničesar v posesti.

(2) Razmislimo, katere stvari so vključene v tožbo za izterjavo zapuščine. Velja, da tovrstna tožba vključuje vse premoženje,
ki pripada zapuščini, ne glede na to, ali gre za pravice ali materialne dobrine.

19. Paulus, O ediktu, knjiga XX.

In dejansko ne zajema le stvarnega premoženja, ki je del zapuščine, ampak tudi tisto, ki ni del zapuščine, vendar je kljub
temu v nevarnosti dediča; kot so na primer predmeti, ki so bili dani v zastavo pokojniku, mu posodeni ali shranjeni pri njem.
Glede predmetov, ki so ostali v zastavi, dejansko obstaja posebna tožba za njihovo izterjavo, čeprav so vključeni v
zapuščinsko tožbo, tako kot predmeti, ki so predmet publicistične tožbe. Toda čeprav tožbe glede predmetov, ki so bili
posojeni ali deponirani, ni mogoče zlahka vložiti, je še vedno pravično, da se vrnejo, saj so stranke izpostavljene tveganju na
njihov račun.

(1) Če pa je rok, ki je potreben za pridobitev lastninske pravice na podlagi užitka, kot kupec izpolnil dedič, to je tožnik,
nepremičnina ne bo vključena v tožbo za vrnitev zapuščine, niti ne bo priznana nobena izjema posestniku.
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(2) V tožbo za vrnitev premoženja so vključeni tudi tisti predmeti, ki jih ima imetnik pravico obdržati, čeprav nima pravice
do tožbe za njihovo vrnitev; na primer, če je pokojnik prisegel, da premoženje ne pripada tožniku, in nato umrl, je treba vrniti
tudi to. Še več, če je posestnik premoženje izgubil po lastni krivdi, bo odgovoren tudi iz tega razloga. Isto pravilo bo veljalo
tudi v primeru odtujitelja, čeprav ta ni odgovoren zaradi malomarnosti, ker ne bi smel obdržati premoženja.

(3) Navedel sem, da služnosti niso vključene v vračilo premoženja, ki pripada nepremičnini, saj v okviru tega ni treba ničesar
vračati, kot v primeru materialnih stvari in njihovih koristi; če pa lastnik zemljišča drugi stranki ne dovoli nemotenega
prehoda, se lahko proti njemu vloži ustrezna tožba.

20. Ulpianus, O ediktu, XV. knjiga.

Tudi stvari, ki so bile pridobljene na račun zapuščine, so vključene v tožbo za njeno izterjavo; kot na primer sužnji, živina in
vse drugo, kar je bilo nujno pridobljeno v korist zapuščine. Če so bile te stvari kupljene z denarjem, ki je pripadal zapuščini,
so nedvomno vključene vanjo. Če pa denar ni bil del zapuščine, je treba razmisliti, ali je temu tako; menim, da bi morale biti
vključene, če so bile v veliko korist zapuščine in mora dedič na vsak način vrniti ceno, plačano zanje.

(1) Vse, kar je bilo kupljeno z denarjem, ki pripada zapuščini, pa ni vključeno v tožbo za njeno izterjavo. Julijan namreč v
šesti knjigi Digest pravi, da če je posestnik kupil sužnja z denarjem, ki pripada posesti, in je zoper njega vložena tožba za
izterjavo, bo suženj vključen v premoženje posesti le, če je bilo v interesu posesti, da ga kupi; če pa ga je posestnik kupil za
lastno uporabo, je treba vključiti ceno, ki jo je zanj plačal.

(2) Podobno, če je posestnik brez utemeljenega razloga prodal zemljišče, ki je pripadalo zapuščini, se v tožbo za izterjavo
zapuščine ne vključijo samo zemljišče, ampak tudi njegovi pridelki; če pa je to storil zaradi plačila dolga iz zapuščine, se ne
vključi nič drugega kot cena, ki je bila plačana.
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(3) V tožbo za izterjavo zapuščine je treba vključiti ne le premoženje, ki je obstajalo v času smrti, temveč tudi tisto, ki je bilo
zapuščini dodano pozneje; zapuščina namreč dopušča tako povečanje kot zmanjšanje svojega premoženja. Menim, da bi
moralo biti vse, kar se zapuščini doda po njenem vpisu - če dejansko izhaja iz same zapuščine -, del te zapuščine; če pa izhaja
iz drugega vira, ne, ker je to premoženje pripadalo osebnemu lastniku. Tudi vsi pridelki predstavljajo povečanje posesti, ne
glede na to, ali so bili pridobljeni pred vstopom v posest ali po njem, in potomstvo ženskih sužnjev nedvomno povečuje
obseg posesti.

(4) Ker smo že omenili, da se lahko vse pravice, ki pripadajo premoženju, vključijo v tožbo, vloženo za njegovo izterjavo, se
postavlja vprašanje, ali s seboj prinesejo svojo pravo naravo ali ne; na primer, če se znesek odškodnine v tožbi poveča zaradi
zanikanja toženca, ali takšna tožba vključuje navedeno povečanje ali se vloži le za navadno odškodnino, kot po Lex Aquilia?
Julianus v šesti knjigi Digest pravi, da obstaja odgovornost samo za navadno škodo.

(5) Isti organ zelo pravilno meni, da se imetnik, ki je bil obsojen na podlagi tožbe zaradi škodljivih snovi v korist pokojnika,
ne more osvoboditi z izročitvijo tistega, kar je povzročilo škodo; ker ima toženec pravico izročiti premoženje le v ta namen,
dokler zoper njega ni vložena tožba za izvršitev sodbe; ko je vložena, pa se s takšno izročitvijo ne more osvoboditi; in v tem
primeru je bil zoper njega tak postopek dejansko uveden z vložitvijo zahtevka za izterjavo zapuščine.

(6) Poleg teh točk so obravnavane še številne druge, ki se nanašajo na tožbe za izterjavo zapuščine, prodajo premoženja
umrlih oseb, storjeno goljufijo in dobiček. Ker pa je bilo pravilo določeno z odlokom senata, bo najbolje navesti vsebino
samega odloka z njegovimi besedami in ga nato razlagati: "Na dan pred marčevskimi idami so Kvinto Julij Balbus in Publij
Juvencij Celsus, Titius Aufidius in Oenus Severianus, ki so bili konzuli, podali izjave glede tistih vprašanj, ki jih je cesar
Cezar, sin Trajana Partika, vnuk božanskega Nerve, Hadrijan Avgust, največji od vladarjev, predlagal in vključil v pisno
sporočilo petega dne noči marca, kaj želi, da se naredi, in nato so sprejeli naslednje resolucije: Ker so tisti, ki so mislili, da so
dediči omenjenega premoženja, to premoženje prodali, preden je državna zakladnica vložila tožbo za določen del
Rustikovega premoženja, ki je bilo odvzeto državi; odrejamo, da se od cene prodanega premoženja ne smejo obračunati
obresti in da je treba v podobnih primerih upoštevati isto pravilo. Poleg tega odrejamo, da morajo stranke, ki so bile tožene za
vračilo zapuščine, v primeru izreka sodbe povrniti ceno premoženja, ki pripada tej zapuščini, tudi če je bilo to premoženje
uničeno ali je njegova vrednost padla, preden je bila vložena tožba za vračilo. Poleg tega, če je katera od strank prevzela
posest premoženja zapuščine, čeprav je vedela, da ji ne pripada, čeprav je bilo to storjeno pred začetkom postopka, da bi se
izognila posesti tega premoženja, se zoper njo izda sodba, kot da bi imela navedeno premoženje v posesti; če pa je
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upravičeno verjela, da je upravičena do navedenega premoženja, je odgovorna le v obsegu, v katerem se je s svojim dejanjem
okoristila. "Senat je menil, da je treba šteti, da je bila tožba za izterjavo premoženja vložena s strani finančnega ministrstva
takoj, ko je stranka izvedela, da je bila tožena; to je, ko je bila obveščena ali pozvana bodisi s pismom bodisi s pozivom."
Sedaj je treba pravilno razložiti posamezne izraze odloka senata.

(7) Senat pravi: "Preden je ministrstvo za finance vložilo tožbo za določen del premoženja, ki je bilo odvzeto državi".
Zgodilo se je, da je državna zakladnica vložila tožbo za določen del premoženja, ki je bilo zaplenjeno državi, če pa bi bilo
zahtevano celotno premoženje, bi se prav tako uporabljal odlok senata; če pa je državna zakladnica vložila tožbo za
neprevzeto premoženje ali blago, do katerega je bila upravičena iz katerega koli drugega utemeljenega razloga, bi veljalo
enako pravilo.

(8) Enak odlok Senata se uporablja, kadar tožbo vloži občina.

(9) Če tožbo vloži zasebna stranka, nihče ne dvomi, da se uporablja tudi odlok senata, čeprav je bil izdan v zvezi z javno
zadevo.

(10) Tega odloka senata ne uporabljamo le pri vprašanjih, ki se nanašajo na zapuščino, ampak tudi pri vprašanjih, ki se
nanašajo na peculium castrense ali katero koli drugo premoženjsko celoto.

(11) V zvezi s klavzulo: "Tožba za izterjavo nepremičnine se šteje za vloženo takoj, ko" itd., to pomeni takoj, ko stranka izve,
da se od nje zahteva nepremičnina, saj takoj, ko izve za to, takoj postane imetnik v slabi veri, torej "takoj, ko je bil
obveščen". Kako pa bi bilo v primeru, če bi se tega zavedal, pa ga kljub temu nihče ne bi obvestil? Ali bo postal zavezanec za
vračilo obresti od denarja, ki ga je prejel za prodajo nepremičnine? Menim, da bo, saj bo tako postal imetnik v slabi veri.
Toda predpostavimo, da je bil obveščen, vendar se tega ni zavedal, ker obvestila ni prejel sam, temveč njegov zastopnik?
Senat zahteva, da je treba obvestiti njega samega; zato ne bo prizadet, če ga ne obvesti stranka, ki ji je bilo obvestilo dano; če
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pa je zastopnik to lahko storil, pa tega ni storil, ne bo odgovoren. Senat ni določil, kdo mora obvestiti stranko, zato bo tisti, ki
to stori, povzročil odgovornost tistega, ki ga je obvestil.

(12) To se nanaša na dobronamerne lastnike, saj senat omenja tiste, "ki so mislili, da so dediči"; če pa stranka proda
nepremičnino, za katero ve, da ji ne pripada, potem je nedvomno v tožbo za vračilo vključen ne le kupnina za nepremičnino,
ampak tudi sama nepremičnina in dobiček od nje. Vendar se zdi, da je cesar Sever v pismu Celerju to pravilo uporabil tudi za
imetnike v slabi veri; čeprav je senat omenil le tiste, ki so se imeli za dediče; razen če se besede nanašajo na predmete, ki jih
je bilo smotrno prodati, ker so bili v breme in ne v korist posesti, tako da bi lahko tožnik po lastni presoji izbral, kakšen račun
lahko izstavi imetniku v slabi veri; ali bo od njega po začetku postopka zahteval nepremičnino in njene dobičke ali kupnino
in obresti.

(13) Čeprav Senat omenja tiste, ki mislijo, da so dediči, bodo imeli enak položaj, če se imajo za posestnike premoženja ali
druge zakonite posestnike ali če jim je bilo premoženje izročeno.

(14) Papinianus v tretji knjigi vprašanj navaja, da če lastnik premoženja ne ravna z denarjem, ki je bil najden med
premoženjem, proti njemu nikakor ni mogoče vložiti tožbe zaradi obresti.

(15) V odloku senata je zapisano: "Na kupnino, prejeto za prodano premoženje". S "prejetim kupnim denarjem" ne smemo
razumeti le tistega, kar je bilo že pridobljeno, ampak tudi tisto, kar bi lahko bilo pridobljeno, pa ni bilo.

(16) Kaj je treba storiti, če imetnik proda nepremičnino po vložitvi tožbe za izterjavo zapuščine? Tedaj se vključita sama
nepremičnina in dobiček od nje. Če pa bi bilo premoženje take narave, da ne bi bilo produktivno ali da bi ga lahko uničil čas,
in bi bilo prodano po svoji pravi vrednosti, se lahko tožnik morda odloči, da bo dobil kupnino in obresti od nje.

(17) Senat pravi, da je odrejeno: "Če je zoper katero koli osebo vložena tožba za vračilo premoženja in je zoper njo izdana
sodba, mora vrniti kupnino, ki jo je prejela za prodajo premoženja, ki spada v to premoženje; čeprav je bilo to premoženje
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uničeno ali se je njegova vrednost zmanjšala, preden je bila vložena tožba." Kadar dobronamerni posestnik proda premoženje
iz zapuščine, ne glede na to, ali je prejel kupnino ali ne, mora vrniti kupnino, ker ima pravico do tožbe; kadar pa ima pravico
do tožbe, zadostuje, če to pravico odstopi.

(18) Če pa je nepremičnino prodal in na podlagi sodbe za to nepremičnino plačal dejanskemu lastniku znesek, ki ga je zanjo
prejel, se ne šteje, da je prišla v njegove roke; čeprav bi lahko rekli, da na začetku kupnina ni bila vključena v tožbo, ker
prodana nepremičnina ni bila del zapuščine. Toda čeprav senat ni omenjal premoženja, ki je pripadalo zapuščini, temveč
predmete, ki so bili vanjo vključeni, ne bo prisiljen v vračilo, ker v njegovih rokah ni ostalo ničesar. Julijan v šesti knjigi
Digest navaja, da stranki ne bo treba povrniti tistega, kar je pobrala in česar dejansko ni dolžna; prav tako ne bo upravičena
do dobropisa za denar, ki ga je plačala in ni bil dolgovan.

(19) Če pa je bilo premoženje vrnjeno, je zagotovo del zapuščine in cena, ki je bila vrnjena, ne bo vključena v tožbo za
izterjavo zapuščine.

(20) Če je imetnik nepremičnine odgovoren kupcu zaradi prodaje, je treba šteti, da je zavarovan z varščino.

(21) Posestnik mora vrniti kupnino ne glede na to, ali je lastnina uničena ali se je njena vrednost zmanjšala. Toda ali ga mora
vrniti brez razlike, če je imetnik v dobri veri ali celo v slabi veri? Če nepremičnina še vedno obstaja in je v posesti kupca ter
ni uničena ali zmanjšana; potem mora imetnik v slabi veri nedvomno izročiti dejansko nepremičnino ali, če je od kupca
nikakor ne more izterjati, plačati toliko, kolikor je vrednost nepremičnine zaprisežena na sodišču. Če pa je nepremičnina
izgubljena ali se je poslabšala, je treba plačati njeno dejansko vrednost, saj bi jo tožnik, če bi jo zavaroval, lahko prodal in ne
bi mogel izgubiti njene dejanske vrednosti.

21. Gaj, O provincialnem ediktu, VI. knjiga.
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Premoženje je uničeno, ko preneha obstajati, in izgubljeno, ko je bila lastninska pravica nanj pridobljena z odtujitvijo in je
bilo zaradi tega izločeno iz premoženja zapuščine.

22. Paulus, O ediktu, knjiga XX.

Če je dobronamerni posestnik pridobil tako nepremičnino kot kupnino za isto stvar, na primer ker je kupil identično stvar, ali
ga je treba zaslišati, če se želi odpovedati nepremičnini in ne kupnini? Menimo, da mora imeti tožnik v primeru odtujitve
možnost izbire; vendar ima v tem primeru posestnik večjo pravico do zaslišanja, če želi izročiti samo nepremičnino, četudi je
ta morda poslabšana; če pa želi tožnik dobiti kupnino, ne sme biti zaslišan, ker je takšna želja predrzna; ali naj menimo, da bi
jo moral izročiti s presežkom kupnine nad njeno trenutno vrednostjo, ker se je kupec obogatil z nepremičnino, ki je vključena
v zapuščino? V nekem nagovoru božanskega Hadrijana je zapisano naslednje: "Konskripcijski očetje preučujejo, ali je bolj
pravično, da posestnik ne dobi dobička, ampak da se odpove kupnini, ki jo je prejel za prodajo premoženja, ki pripada
drugemu, saj se lahko odloči, da kupnina prevzame mesto premoženja nepremičnine, ki je bilo prodano, in do določene mere
postane del premoženja te nepremičnine." Zato mora posestnik tožniku izročiti ne le samo samo nepremičnino, temveč tudi
dobiček, ki ga je pridobil s prodajo te nepremičnine.

23. Ulpianus, O ediktu, XV. knjiga.

Razmisliti je treba, ali mora dobronamerni imetnik izročiti ves kupni denar ali pa mora to storiti le v primerih, ko je bil z njim
obogaten; na primer, če ga je po prejemu izgubil, porabil ali podaril. Klavzula "prišel v njegove roke" je dvomljivega
pomena, ali se nanaša samo na tisto, kar je bilo na začetku, ali tudi na tisto, kar je ostalo; menim, da je dvoumna tudi
naslednja klavzula v odloku senata in da zahtevka ni mogoče uveljavljati, razen če je stranka pridobila premoženjsko korist.

(1) Če torej v njegove roke ne pride le kupnina, ampak tudi kazen, ki je nastala zaradi zamude pri plačilu, se lahko šteje, da je
tudi ta vključena, saj je bila stranka obogatena v celotnem znesku, čeprav je senat omenil le kupnino.
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24. Paulus, O ediktu, knjiga XX.

Če je lastnik nasilno izseljen, mu ni treba odstopiti od nastale kazni, ker tožnik do nje nima pravice. Prav tako se mu ni treba
odpovedati kazni, ki mu jo je nasprotnik obljubil, če ne bo navzoč na sojenju.

25. Ulpianus, O ediktu, XV. knjiga.

Če je del premoženja prodal na podlagi pogojne pogodbe, je treba navesti, da se uporablja isto pravilo in da se mora
odpovedati dobičku, ki ga je pridobil pod takimi pogoji.

(1) Če je prodal nepremičnino in za kupnino kupil drugo nepremičnino, bo slednja vključena v tožbo za izterjavo zapuščine,
ne pa tudi nepremičnina, ki jo je dodal svojemu premoženju. Če pa je bilo kupljeno premoženje manjše vrednosti, kot je bilo
plačano zanj, se bo štelo, da je obogatel le do višine vrednosti navedenega premoženja, tako kot se ne bi štelo, da je obogatel
do njegove polne vrednosti, če bi ga porabil.

(2) Ko Senat reče: "Če so stranke prevzele v posest premoženje, za katero vedo, da jim ne pripada, čeprav so to storile pred
začetkom postopka, da bi se izognile posesti tega premoženja, se jim izda sodba, kot da bi ga imele v posesti"; to je treba
razumeti tako, da se lahko v tožbi za izterjavo premoženja zatrjuje tako storjena goljufija kot tudi malomarnost; zato se lahko
tožba vloži zoper stranko, ki ni izterjala dolga iz premoženja od drugega ali celo od sebe, če je bila zaradi poteka časa
oproščena, tj. če je lahko izterjala dolg.

(3) Kar zadeva to, kar pravi Senat, namreč: "Če so si prisvojili premoženje", se tu misli na roparje, torej tiste, ki vedo, da jim
premoženje ne pripada, in si ga prisvojijo; vsekakor pa, če nimajo utemeljenega razloga, da bi si premoženje prisvojili.
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(4) Kar zadeva dobiček, pa odlok določa, da bodo morali predati ne le tisto, kar so pridobili, temveč tudi tisto, kar bi morali
pridobiti.

(5) V tem primeru se Senat nanaša na stranko, ki si je prisvojila premoženje posestva z namenom, da bi ga izropala. Če pa je
imel na začetku utemeljen razlog za prevzem posesti in je pozneje, ko je spoznal, da mu nobena posest ne pripada, ravnal
plenilsko, se zdi, da ga senat ne omenja; kljub temu menim, da se namen dekreta nanaša tudi nanj; saj ni velike razlike, ali se
je nekdo v zvezi s posestjo sprva ravnal goljufivo ali pa je to začel početi pozneje.

(6) Ali je treba v zvezi z določbo: "Kdor ve, da lastnina ne pripada njemu" šteti, da velja za tistega, ki se zaveda dejstev, ali
za tistega, ki se je zmotil glede prava? Morda je namreč mislil, da je bila oporoka pravilno sestavljena, čeprav je bila
neveljavna, ali da je do premoženja upravičen on in ne kakšen drug sorodnik, ki je bil pred njim. Menim, da ne bi smeli
nikogar, ki nima goljufivega namena, uvrstiti med plenilce, čeprav se je morda zmotil glede prava.

(7) V odloku je navedeno: "Čeprav bi to storili, preden je bila zadeva združena"; to je bilo dodano iz razloga, ker so po
združitvi zadeve vsi posestniki odgovorni za slabo vero; in to dejansko velja po začetku postopka. Čeprav je v dekretu senata
omenjena združitev zadeve, so vsi posestniki po začetku postopka v enakem položaju in so odgovorni kot plenilci, zato to
pravilo uporabljamo tudi zdaj. Zato stranka takoj, ko je pozvana k odgovoru, spozna, da premoženje, ki ga ima v posesti, ne
pripada njej; in res, kadar je nekdo plenilec, bo odgovarjal zaradi goljufije, še preden se začne postopek, saj bi šlo za vrsto
goljufije, ki je že bila storjena.

(8) "Zato", je še navedeno v odloku, "je treba zoper njih izreči sodbo, kot da bi bili v posesti". To je smiselno, saj je treba
stranki, ki ravna goljufivo, da bi se izognila posesti, izreči sodbo, kot da je dejanski posestnik; kar je treba razumeti tako, da
se goljufivo odpove posesti ali z goljufivim namenom zavrne prevzem posesti. Ta klavzula se uporablja ne glede na to, ali je
nepremičnina v posesti drugega ali pa je popolnoma prenehala obstajati; če je torej posestnik nekdo drug, se lahko tožba za
izterjavo nepremičnine vloži zoper vsako stranko, če pa je posest prehajala prek več oseb, so odgovorne vse.
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(9) Ali je za dobiček odgovoren samo tisti, ki je v posesti, ali tudi tisti, ki se je z goljufijo izognil posesti? Po odloku senata je
treba reči, da sta odgovorna oba.

(10) Te besede v odloku dovoljujejo, da se prisega poda tudi zoper stranko, ki ni v posesti, saj lahko tisti, ki je goljufal, da bi
se izognil posesti, na sodišču prisega na znesek, tako kot to lahko stori toženec, ki je v posesti.

(11) Senat je poskušal dati prednost dobronamernim posestnikom, da bi preprečil, da bi bili izpostavljeni izgubi celotnega
zneska, in da bi bili odgovorni le do višine, do katere so obogateli; zato ne glede na to, kakšne stroške so povzročili posestvu,
bodisi z zapravljanjem ali izgubo katerega koli premoženja, če so mislili, da so zapravili, kar jim je pripadalo, ne bodo
prisiljeni v povračilo; prav tako se v primeru, da so kaj podarili, ne bo štelo, da so obogateli, čeprav so morda komu naložili
naravno dolžnost, da jim povrne škodo. Jasno je, da če so v zameno sprejeli kakršno koli nadomestilo, je treba šteti, da so
obogateli do višine tistega, kar so prejeli, saj bi šlo za določeno vrsto menjave.

(12) Če kdo zaradi upravičenosti do zapuščine izdatneje uporablja svoje premoženje, Marcellus v peti knjigi Digest meni, da
ne bo upravičen do nobenega odbitka od zapuščine, če ni ničesar od nje uporabil.

(13) Enako velja isto načelo, če si je izposodil denar, kot da je bogat, in se je prevaral.

(14) Če pa je zastavil nekaj premoženja iz zapuščine, je treba upoštevati, ali je uporabil katero koli od teh sredstev? Na to
vprašanje je težko odgovoriti, saj je odgovoren sam.

(15) V tolikšni meri velja, da ni odgovoren tisti, ki ni obogaten, da če kdo, ki je v prepričanju, da je edini dedič, brez
goljufivega namena zapravi polovico premoženja, se Marcel v četrti knjigi Digest pri obravnavi te točke sprašuje, ali je
odgovoren, saj je to, kar si je prilastil, izviralo iz premoženja, ki ni pripadalo njemu, ampak njegovim soednikom; če namreč
človek, ki ni dedič, zapravi vse, kar ima pod nadzorom, nedvomno ni odgovoren, saj ni bil obogaten. V predlaganem
vprašanju pa so vključena tri mnenja; eno je prvo omenjeno, nato drugo, namreč da bi lahko rekli, da je dolžan izročiti vse
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preostalo premoženje, ker je zapravil svoj delež, in tretje, da je treba to, kar je bilo zapravljeno, naložiti obema; in pravi, da je
treba nekaj zagotovo izročiti, vendar dvomi, ali naj se vrne vse ali samo del. Vendar menim, da se ne bi smel odpovedati
celotnemu preostanku, temveč le polovici.

(16) Če je kdo porabil del premoženja, ali mora izgubiti vse, ali pa se del izgube vzame iz njegovega premoženja? Kot na
primer, če je popil vso zalogo vina, ki je pripadalo posestvu; ali mora posestvo nositi vse stroške ali pa se del stroškov odšteje
od njegovega premoženja? To bi veljalo ob predpostavki, da se šteje, da je bogatejši za toliko, kolikor je imel navado porabiti
za vino, preden je prejel dediščino; če je bil zaradi dediščine bolj razsipen pri svojih izdatkih, se ne bi štelo, da je bogatejši za
znesek presežka, ampak bi se štelo, da je obogatel, kar zadeva njegove redne izdatke; ker, če je to res, ne bi imel tako velikih
izdatkov; vendar bi nekaj porabil za svoje vsakdanje preživljanje. Božanski Markus je v primeru nekega Pitodorja, od
katerega so zahtevali, naj se odpove tolikšnemu delu posesti, kolikor je ostalo pod njegovim nadzorom, odredil, da je treba
vrniti tisto, kar je bilo odtujeno brez namena zmanjšanja zaupanja in za ceno česar se Pitodorjeva zasebna lastnina ni
povečala, ter da se to zaračuna Pitodorjevi zasebni lastnini in posesti, in ne samo posesti. Zato je treba razmisliti, ali je treba v
skladu z reskriptom božjega Marka običajne stroške vzeti iz zapuščine ali iz zasebne lastnine omenjene stranke; boljše
mnenje je, da je treba stroške, ki bi jih imel, če ne bi bil dedič, plačati iz njegove lastnine.

(17) Poleg tega, če je dobronamerni posestnik prodal premoženje iz zapuščine in ni obogatel z denarjem, ima tožnik pravico,
da od kupca zahteva vračilo določenih predmetov, če do njih še ni pridobil lastninske pravice z odtujitvijo? In če vloži tožbo
za njihovo izterjavo, ali mu tega ne preprečuje ta izjema; ("Ker zapuščina ne bi smela biti prizadeta zaradi kakršnega koli
vprašanja, ki bi nastalo med tožnikom in stranko, ki je opravila prodajo, na podlagi tega, da se cena navedene nepremičnine
ne šteje za vključeno v tožbo, vloženo za izterjavo zapuščine"), in tudi če kupec izgubi svojo tožbo, ali ima pravico do
povračila od stranke, ki je opravila prodajo? Menim, da je premoženje mogoče izterjati, razen če ima kupec regresno pravico
do dobrovernega imetnika. Kaj pa, če je stranka, ki je opravila prodajo, pripravljena postaviti obrambo, da bi se lahko tožila,
kot da bi bila v posesti? V tem primeru bi za kupca veljala izjema. Gotovo je, da če je bila nepremičnina prodana po nizki
ceni in jo tožnik izterja, ne glede na to, kakšen je bil znesek, potem je veliko bolj mogoče reči, da mu bo prepovedana z
izjemo. Če namreč posestnik kaj pobere od dolžnikov nepremičnine in denar plača tožniku, Julijan v četrti knjigi Digest
pravi, da so omenjeni dolžniki oproščeni odgovornosti, ne glede na to, ali je bil tisti, ki je od njih pobral dolgove,
dobronamerni posestnik ali ropar, in da so oproščeni po zakonu.
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(18) Tožba za izterjavo zapuščine, čeprav gre za stvarno tožbo, še vedno vključuje nekatere osebne obveznosti; kot na primer
plačilo sredstev, prejetih od dolžnikov, in kupnine za prodano premoženje.

(19) Čeprav je bil ta odlok Senata sprejet za olajšanje postopkov za izterjavo premoženja, se po ustaljeni praksi uporablja tudi
za tožbo za delitev; v nasprotnem primeru bi se uveljavilo absurdno načelo, da je mogoče vložiti tožbo za izterjavo
premoženja, ne pa tudi za njegovo delitev.

(20) Mladiči čred in goveda so del povečanja posesti.

26. Paulus, O ediktu, knjiga XX.

Če se rodijo jagnjeta in se iz njih potem rodijo druga, se je treba tudi slednjim odpovedati kot povečanju premoženja.

27. Ulpianus, O ediktu, XV. knjiga.

Izdajanje ženskih sužnjev in potomci njihovih ženskih otrok se ne štejejo za dobiček, ker ni običajno, da se ženske sužnje
pridobivajo za vzrejo; njihovi potomci pa so kljub temu povečanje premoženja; ker so vsi ti del premoženja, ni dvoma, da jih
mora imetnik predati, ne glede na to, ali je dejanski imetnik ali je po vložitvi tožbe ravnal goljufivo, da bi se izognil
imetništvu.

(1) Poleg tega so v tožbo vključene najemnine, ki so bile pobrane od oseb, ki so najele stavbe, čeprav so bile morda pobrane
v bordelu, saj so bordeli v prostorih številnih uglednih oseb.
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28. Paulus, O ediktu, knjiga XX.

V skladu z dekretom senata je namreč treba upoštevati vse vrste dobička, ne glede na to, ali je pridobljen od dobronamernega
lastnika ali od plenilca.

29. Ulpianus, O ediktu, XV. knjiga.

Očitno je, da se vsa plačila, prejeta iz oporok, štejejo za dobiček. Nadomestilo za delo sužnjev je v istem razredu kot
najemnina, prav tako plačilo za prevoz z ladjami in tovornimi živalmi.

30. Paulus, O ediktu, knjiga XX.

Julianus trdi, da bi se moral tožnik odločiti, ali bo zahteval samo glavnico ali tudi obresti, pri čemer bi moral na lastno
odgovornost prevzeti pravice do tožbe. Toda v skladu s tem ne bomo opazili tega, kar je nameraval senat, namreč, da bi
moral dobronamerni posestnik odgovarjati do zneska, za katerega je bil obogaten; in kaj bi se zgodilo, če bi tožnik izbral, da
bo vzel denar, ki ga toženec ni mogel zadržati? Zato je treba v zvezi z dobronamernim imetnikom reči, da je dolžan plačati le
glavnico in obresti, če jih je prejel, ali pa odstopiti pravico do tožbe za vse, kar mu še pripada na podlagi te pogodbe; seveda
na tožnikovo odgovornost.

31. Ulpianus, O ediktu, XV. knjiga.

Če je posestnik plačal kakšne upnike, ima pravico do vključitve teh plačil, čeprav dejansko ni odpustil stranke, ki je vložila
tožbo za izterjavo; če namreč kdo opravi plačilo v svojem imenu in ne v imenu dolžnika, dolžnika ne odpusti. Zato Julijan v
šesti knjigi Digest pravi, da se lahko posestniku v takšnih okoliščinah prišteje le, če jamči, da bo tožnika branil pred upniki.
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Toda o tem, ali mora dobronamerni posestnik dati varščino, da bo branil tožnika, je treba razmisliti, saj se ne zdi, da bi bil s
plačili, ki jih je opravil, obogaten; razen če je imel morda pravico do tožbe za njihovo izterjavo in se v tem pogledu zdi, da je
obogaten, ker lahko vloži tožbo za izterjavo denarja; na primer kadar meni, da je dedič, in je plačal, kar je bilo treba, na svoj
račun. Zdi se mi, da je Julijan mislil le na plenilca, ki bi moral dati varščino, ne pa na dobronamernega posestnika; slednji pa
mora odstopiti svojo pravico do tožbe. Kadar tožnika tožijo upniki, mora uporabiti izjemo.

(1) Če je bil kaj dolžan plenilec sam, tega ne sme odšteti, zlasti če je šlo za dolg, ki je bil dolgovan na podlagi naravne
obveznosti. Kaj pa, če je imel tožnik korist od plačila dolga, ker je nastal s kaznijo ali iz kakšnega drugega razloga? V tem
primeru se lahko navede, da je plačal sam ali da bi moral to storiti.

(2) Zakoniti posestnik bi nedvomno moral odšteti, kar mu pripada.

(3) Tako kot lahko odbije stroške, ki jih je imel, tako mora, če bi jih moral imeti in jih ni imel, odgovarjati za svojo
malomarnost, razen če je dobronamerni posestnik; in ker je zanemaril svoj posel, pred tem proti njemu ni mogoče vložiti
tožbe za vračilo premoženja, po tem času pa je sam plenilec.

(4) Očitno je, da plenilca ni mogoče poklicati na odgovornost, ker je dovolil, da se dolžniki razbremenijo odgovornosti ali
postanejo revni, namesto da bi jih takoj tožil, saj ni imel pravice do tožbe.

(5) Poglejmo, ali mora imetnik vrniti, kar mu je bilo plačano. Ne glede na to, ali je bil dobronamerni posestnik ali ne, je
določeno, da mora vrniti premoženje, in če to stori, so dolžniki po zakonu oproščeni (kot navaja Kasij in tudi Julijan v Šesti
knjigi).

32. Paulus, O ediktu, knjiga XX.
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Premoženje, pridobljeno s sužnjem, je treba izročiti dediču. To pravilo se uporablja tudi za premoženje svobodnega
državljana in kadar se postopek začne na podlagi neveljavne oporoke, kadar je suženj zaenkrat vključen v premoženje dediča:

33. Ulpianus, O ediktu, XV. knjiga.

Razen če je suženj sklenil pogodbo, ki temelji na premoženju omenjenega dediča.

(1) Julianus pravi, da če lastnik proda sužnja, če ga posest ne potrebuje, se od njega v tožbi za izterjavo lahko zahteva, da
vrne kupnino, saj bi mu jo bilo treba plačati, če ga ne bi prodal; če pa je bil suženj potreben zapuščini, je treba izročiti njega
samega, če je živ, če pa je mrtev, morda ni treba izročiti niti kupnine, plačane zanj; vendar pravi, da sodnik, ki je pristojen za
zadevo, posestniku ne bo dovolil, da si prisvoji kupnino, in to je boljše mnenje.

34. Paulus, O ediktu, knjiga XX.

Menim, da je v primeru, ko je zapuščina družinskega sina, ki je vojak, z oporoko zapuščena komur koli, mogoče vložiti tožbo
za izterjavo tega premoženja.

(1) Če ima suženj ali sin družine v posesti premoženje, ki pripada zapuščini, lahko tožbo za zapuščino vloži oče ali gospodar,
če je stranka pooblaščena, da se odpove premoženju. Očitno je, če je gospodar pridobil kupnino za premoženje, ki pripada
posesti, kot del suženjskega peculiuma, da je potem, kot meni Julianus, tožbo za izterjavo mogoče vložiti zoper gospodarja
kot imetnika pravice.

35. Gaj, O provincialnem ediktu, VI. knjiga.
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Julianus prav tako pravi, da se "tožba za vračilo premoženja lahko vloži proti gospodarju kot imetniku pravice, tudi če suženj
še ni prejel kupnine za premoženje, in sicer zato, ker ima pravico do tožbe, s katero lahko izterja denar; to pravico do tožbe
lahko pridobi vsakdo, tudi če se tega ne zaveda".

36. Paulus, O ediktu, knjiga XX.

Ali je treba v primeru tožbe za izterjavo zapuščine zoper lastnika sužnja ali očeta, ki ima kupnino, postopek začeti v enem
letu po smrti sina ali sužnja ali po manumitu sužnja ali emancipaciji sina? Julijan navaja, da je boljše mnenje (in s tem se
strinja tudi Prokul), da je treba odobriti trajno tožbo in da ni treba odšteti lastnega dolga stranke, ker se postopek ne nanaša na
peculium, ampak je tožba vložena zaradi izterjave premoženja. To je pravilno, kadar ima suženj ali sin kupnino; če pa je
tožba vložena zoper lastnika sužnja, ker je dolžnik sam suženj, je treba ukrepati, kot da bi šlo za peculium. Mauricianus
pravi, da isto pravilo velja, tudi če suženj ali sin zapravi denar, pridobljen kot kupnino, vendar ga je mogoče na kak drug
način nadomestiti iz njegovega peculiuma.

(1) Vendar pa ni dvoma, da se lahko tožba za izterjavo zapuščine vloži zoper družinskega sina, ker je ta pooblaščen za
izročitev zapuščine; prav tako jo mora predložiti na sodišču. Z veliko večjim razlogom lahko rečemo, da je tožbo za izterjavo
mogoče vložiti zoper sina družine, ki je, ko je bil glava gospodinjstva in je imel v posesti nepremičnino, dovolil, da se mu je
ta razlastila.

(2) Če posestnik ubije sužnja, ki pripada posesti, se lahko tudi ta vključi v tožbo za izterjavo; vendar Pomponij pravi, da se
mora tožnik odločiti, ali želi, da se v njegovo korist izreče sodba proti posestniku, če jamči, da ne bo nadaljeval postopka po
Lex Aquilia, ali pa želi, da njegova pravica do tožbe po Lex Aquilia ostane nedotaknjena in da sodišče ne opravi cenitve
premoženja. Ta pravica do izbire velja, kadar je bil suženj ubit, preden je bila zapuščina vpisana; če se je to zgodilo pozneje,
postane pravica do tožbe njegova lastna in je ni mogoče vključiti v tožbo za izterjavo zapuščine.
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(3) Če se ropar goljufivo odreče posesti in je premoženje uničeno na enak način, kot bi bilo uničeno, če bi v enakih
okoliščinah ostal v posesti, je glede na besedilo senatnega odloka položaj roparja boljši od položaja dobronamernega
posestnika, saj je lahko prvi, če se je goljufivo odrekel posesti, obsojen, kot če bi bil še vedno v posesti, in v odloku ni
dodano: "Če bi bilo premoženje uničeno". Vendar ni dvoma, da položaj plenilca ne bi smel biti boljši od položaja
dobronamernega posestnika. Če je torej nepremičnina prinesla več, kot je bila vredna, bi moral imeti tožnik pravico do izbire,
ali bo vzel kupnino ali ne; sicer bo plenilec v določeni meri pridobil.

(4) Izražen je bil dvom o tem, kdaj je dobronamerni imetnik obogatel, vendar je boljše mnenje, da je treba v tem primeru
upoštevati čas, ko je bila zadeva rešena.

(5) V zvezi z dobičkom se razume, da je treba odšteti stroške, ki so nastali pri ustvarjanju, zbiranju in ohranjanju samega
dobička, in to se ne zahteva le na podlagi naravne pravičnosti v primeru dobronamernih imetnikov, ampak tudi v primeru
plenilcev, kot je menil tudi Sabinus.

37. Ulpianus, O ediktu, XV. knjiga.

Če je oseba imela stroške in ni ustvarila dobička, je povsem upravičeno, da se stroški upoštevajo v primeru dobronamernih
imetnikov.

38. Paulus, O ediktu, knjiga XX.

V primeru drugih nujnih in koristnih stroškov je očitno, da jih je mogoče ločiti, tako da lahko dobronamerni lastniki dobijo
kredit za te stroške, vendar je plenilec lahko kriv le sam, če je zavestno porabil denar za tujo lastnino. Vendar je bolj
prizanesljivo, če menimo, da je treba v tem primeru dovoliti obračun njegovih izdatkov, saj se tožnik ne bi smel okoristiti z
izgubo drugega, in del sodnikove dolžnosti je, da poskrbi za to; izjema zaradi goljufije namreč ni potrebna. Jasno je, da lahko
med strankama obstaja naslednja razlika, saj lahko dobronamerni posestnik v vseh okoliščinah odbije svoje stroške, čeprav
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zadeva, v kateri so nastali, ne obstaja več, tako kot lahko skrbnik ali kurator dobi nadomestilo za svoje; plenilec pa tega ne
more storiti, razen če je premoženje zaradi izdatkov postalo boljše.

39. Gaj, O provincialnem ediktu, VI. knjiga.

Stroški se štejejo za koristne in nujne, kadar nastanejo zaradi popravila stavb ali drevesnic ali kadar se plačuje odškodnina za
sužnje, saj je ugodneje plačati kot predati sužnja; jasno pa je, da mora biti še veliko drugih razlogov za tovrstne stroške.

(1) Vendar pa preverimo, ali ne moremo imeti koristi od izjeme zaradi goljufije tudi v zvezi z izdatki za slike, kipe in druge
stvari, kupljene za užitek, dokler smo imetniki v dobri veri; kajti čeprav se lahko plenilcu zelo pravilno reče, da ne bi smel
imeti nepotrebnih izdatkov za tujo lastnino, mora imeti vedno moč, da odstrani vse, kar je mogoče odvzeti brez škode za
samo lastnino.

40. Paulus, O ediktu, knjiga XX.

Tudi izjava, ki je vsebovana v nagovoru božanskega Hadrijana, in sicer: "da je treba tožniku, potem ko je bila zadeva
združena, izročiti tisto, kar bi imel, če bi mu bilo premoženje izročeno ob vložitvi tožbe," včasih povzroča težave. Kaj če bi
namreč po tem, ko je bila zadeva združena, umrli sužnji, tovorna živina ali govedo? V tem primeru mora stranka v skladu s
pogoji iz Addressa odškodovati tožnika, ker bi jih ta lahko prodal, če bi bilo premoženje izročeno. Prokulus meni, da bi bilo
to primerno, če bi bila vložena tožba za vračilo določenih predmetov, Kasij pa meni drugače. Prokulovo mnenje je pravilno,
kadar gre za plenilca, Kassijevo pa v primeru dobronamernih posestnikov; kajti posestnik ni dolžan zagotoviti zavarovanja za
primer smrti ali zaradi strahu pred takšno nesrečo nepremišljeno pustiti svojo pravico nezavarovano.

(1) Ropar ni upravičen do nobenega dobička, ki ga ustvari, vendar se s tem poveča premoženje, zato mora izročiti vse, kar je
pridobil s samim dobičkom. V primeru dobronamernega posestnika se v vračilo kot povečanje zapuščine vključijo samo tisti
dobički, s katerimi je posestnik obogatel.
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(2) Če je posestnik pridobil kakršne koli pravice do tožbe, se jim mora odpovedati, če je izseljen s posestva; na primer, če mu
je bil izdan interdikt Unde vi ali Quod precario.

(3) Po drugi strani pa je treba imetniku povrniti škodo, če je dal jamstvo za preprečitev grozeče škode.

(4) Noxal actions so prav tako vključeni v sodnikovo pristojnost, tako da če je lastnik pripravljen izročiti sužnja zaradi škode,
ki jo je povzročil posestvu, ali ker je bil kriv tatvine, je oproščen odgovornosti, tako kot je to storjeno v interdiktu Quod vi
aut clam.

41. Gaj, O provincialnem ediktu, VI. knjiga.

Če je imel ob vložitvi tožbe zoper posestnika nepremičnine le malo premoženja, ki mu pripada, in je pozneje pridobil v
posest več, bo moral v primeru izgube zadeve predati tudi to, ne glede na to, ali ga je pridobil v posest pred ali po vložitvi
tožbe. Če poroštva, ki jih je dal, ne zadoščajo za zadevni znesek, bo prokonzul od njega zahteval, naj da ustrezna poroštva.
Po drugi strani, če pridobi v posest manjše premoženje, kot ga je imel na začetku, pod pogojem, da se to zgodi brez njegove
goljufije, mora biti oproščen odgovornosti, kar zadeva premoženje, ki ga je prenehal posedovati.

(1) Julijan pravi, da je treba vključiti tudi dobiček, pridobljen s premoženjem, ki ga je imel pokojnik v zastavi.

42. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVII.
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Če dolžnik zapuščine noče plačati, ne zato, ker pravi, da je dedič, ampak zato, ker zanika ali dvomi, da zapuščina pripada
stranki, ki je vložila tožbo za njeno izterjavo, ne bo odgovoren na podlagi tožbe za izterjavo.

43. Paulus, O Plavciju, II. knjiga.

Ko sem od vas sprejel zapuščino, sem vložil tožbo za izterjavo zapuščine. Atilicinus pravi, da so nekatere avtoritete menile,
da nisem upravičen do izterjave proti tebi, če ne vrnem zapuščine. Vseeno pa razmislimo, ali mora tožnik, ki vloži tožbo za
izterjavo zapuščine, vrniti zapuščino le, če mu je dano jamstvo, da mu bo zapuščina vrnjena, če bo v zadevi izrečena sodba
proti njemu; ker je nepravično, da bi v tem primeru posestnik zadržal zapuščino, ki jo je plačal, in še zlasti, če njegov
nasprotnik ni vložil tožbe z namenom nadlegovanja, temveč zaradi napake; in Laelius to mnenje odobrava. Cesar Antonin pa
je v nekem reskriptu navedel, da je treba v primeru, ko nekdo obdrži zapuščino na podlagi oporoke, zavrniti tožbo za
izterjavo zapuščine, če je za to izkazan ustrezen razlog; to je, če je bil namen povzročitve nadloge očiten.

44. Javolenus, O Plavciju, I. knjiga.

Če stranka, ki je prejela zapuščino na podlagi oporoke, vloži tožbo za izterjavo zapuščine in zapuščina iz tega ali onega
razloga ni vrnjena, je dolžnost sodnika, da poskrbi za izročitev zapuščine tožniku, potem ko odšteje znesek, ki ga je prejel.

45. Celsus, Digeste, IV. knjiga.

Če kdo prostovoljno sodeluje pri obrambi, ne da bi imel premoženje v posesti, se sodba izreče proti njemu; razen če lahko z
najbolj jasnimi dokazi dokaže, da je tožnik od začetka postopka vedel, da premoženja nima v posesti; ker v teh okoliščinah ni
bil prevaran in bo tisti, ki je prostovoljno sodeloval pri obrambi tožbe za vračilo, odgovoren zaradi goljufije; seveda pa je
treba škodo oceniti glede na interes tožnika, da ni bil prevaran.

470

46. Modestinus, Razlike, VI. knjiga.

Razumeti ga je treba kot plenilca, ki se tiho strinja z izročitvijo premoženja nekomu, ki do njega nima pravice.

47. Isto, Mnenja, knjiga VIII.

Ker nekemu Luciju Titiusu ni uspelo razveljaviti oporoke sorodnika kot ponarejene, ga sprašujem, ali ne bi mogel vložiti
pritožbe zoper oporoko, ker je bila nepravilno sestavljena in ni bila zapečatena? Odgovor je bil, da mu ne bi bilo preprečeno,
da sproži postopek, s katerim bi dokazal, da oporoka ni bila izvršena v skladu z zakonom, samo zato, ker mu je ni uspelo
razveljaviti kot ponarejeno.

48. Javolenus, O Kassiju, IV. knjiga.

Pri ocenjevanju vrednosti nepremičnine je treba vključiti kupnino, pridobljeno za njeno prodajo, in vse drugo, kar je bilo
vredno, če je bilo to storjeno zaradi posla; če pa je bila nepremičnina odtujena v skladu s pogoji skrbništva, se ne vključi nič
več kot to, kar je stranka pridobila v dobri veri.

49. Papinianus, Vprašanja, III. knjiga.

Če želi dobronamerni imetnik začeti postopek proti dolžnikom zapuščine ali strankam, ki imajo premoženje, ki pripada
zapuščini, ga je treba na vsak način zaslišati, če obstaja nevarnost, da bi zaradi zamude izgubil pravico do tožbe. Vendar pa
lahko tožnik vloži stvarno tožbo za izterjavo zapuščine, ne da bi se bal, da bo naletel na izjemo. Kaj pa, na primer, če je
posestnik nepremičnine malomaren ali če ve, da nima zakonite pravice?
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50. Enako, vprašanja, VI. knjiga.

Po zakonu lahko zapuščina obstaja, čeprav ne vključuje ničesar materialnega.

(1) Če dobronamerni posestnik postavi spomenik umrli osebi, da bi izpolnil pogoj, se lahko zaradi upoštevanja želje umrlega
v tej zadevi reče, da če stroški postavitve spomenika ne presegajo razumnega zneska ali so višji od zneska, ki ga je v ta
namen odredil zapustnik, ima stranka, od katere se zapuščina izterja, pravico zadržati porabljeni znesek, če se sklicuje na
izjemo, ki temelji na goljufiji; ali pa ga lahko izterja s tožbo na podlagi opravljenih poslov ali, tako rekoč, za skrb za zadeve,
povezane z zapuščino. Čeprav po strogem pravu dediči niso odgovorni za nobeno tožbo, ki bi jih prisilila k postavitvi
spomenika, jih lahko cesarska ali papeška oblast prisili, da izpolnijo zadnjo voljo pokojnika.

51. Enako, Mnenja, II. knjiga.

Dedič blazne osebe bo moral nadomestnemu dediču ali sorodniku v naslednjem kolenu povrniti škodo za dobiček v vmesnem
času, s katerim je omenjena blazna oseba očitno obogatela prek svojega skrbnika; razen stroškov, ki so nastali bodisi nujno
bodisi koristno v zvezi s premoženjem. Če pa so nastali kakšni nujni stroški v korist navedene blazne osebe, jih je treba prav
tako izvzeti; razen če je imela navedena blazna oseba drugo zadostno premoženje, s katerim bi se lahko preživljala.

(1) Obresti na dobiček, ki je bil prejet po vložitvi tožbe za izterjavo zapuščine, se ne plačajo. Drugačno pravilo se uporablja,
če so bili prejeti pred vložitvijo tožbe za izterjavo zapuščine in so iz tega razloga povečali premoženje.

52. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
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Če je posestnik pridobil nepoštene koristi od nepremičnine, bo moral predati tudi te, da mu stroga razlaga ne bi prinesla
koristi od nepošteno pridobljenih koristi.

53. Paulus, O Sabinu, X. knjiga.

Odtujitev premoženja s strani posestnika ni potrebna le za plačilo dolgov iz zapuščine, ampak tudi, kadar so nastali stroški
posestnika na račun zapuščine ali kadar se lahko premoženje zaradi zamude uniči ali poslabša.

54. Julianus, Digest, VI. knjiga.

Če stranka od državne blagajne kupi določene deleže premoženja ali celotno premoženje, ni nepravično, da se ji dodeli
pravica do tožbe, s katero lahko vloži tožbo za celotno premoženje; tako kot se pravica do tožbe za izterjavo dodeli
vsakomur, ki mu je bilo premoženje izročeno na podlagi trebelskega odloka senata.

(1) Ni dvoma, da lahko dedič dolžnika s tožbo za izterjavo zapuščine pridobi v posest predmete, ki jih je zastavil pokojnik.

(2) Če so se zgradbe in zemljišča zaradi malomarnosti posestnika poslabšali; na primer, če so bili vinogradi, sadovnjaki ali
vrtovi obdelani na način, ki ni bil podoben načinu, ki ga je uporabljal pokojni lastnik; mora posestnik dovoliti sodno oceno
škode v obsegu, v katerem se je vrednost nepremičnine zmanjšala.

55. Enako, Digest, knjiga LX.
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Če je bila nepremičnina vrnjena s tožbo, bo moral dobronamerni posestnik predati vse, kar je zbral na podlagi Lex Aquilia,
ne le do višine preproste vrednosti, temveč do dvakratnega zneska, saj ne sme imeti dobička od tega, kar je zbral na račun
nepremičnine.

56. Africanus, Vprašanja, IV. knjiga.

Kadar je vložena tožba za vrnitev nepremičnine, je treba izročiti vse koristi, ki jih je pridobil posestnik, tudi če jih tožnik sam
ne bi pridobil.

57. Neratius, Pergamenti, knjiga VII.

Kadar ista stranka zagovarja dve tožbi zoper isto premoženje in je sodba izdana v korist ene od njiju, se včasih pojavi
vprašanje, ali je treba premoženje nato predati tistemu, ki je pridobil tožbo, tako kot bi bilo storjeno, če se druga stranka ne bi
branila; tako da bi bila tožena stranka dejansko oproščena odgovornosti, če bi bila sodba pozneje izdana v korist druge
stranke; ker ni bil niti v posesti niti ni ravnal goljufivo, da bi se izognil posesti, saj je nepremičnino predal, ko je izgubil
zadevo; ali ker je bilo mogoče, da bi drugi tožnik lahko dosegel odločitev v svojo korist, toženec ne bi smel biti dolžan
izročiti nepremičnine, razen če mu je bilo dano zavarovanje, in sicer iz razloga, ker je bil prisiljen braniti tožbo za vračilo
nepremičnine proti drugi stranki. Boljše mnenje je, da bi morala biti dolžnost sodnika, da priskoči na pomoč poraženi stranki
z varščino ali jamstvom, saj tako premoženje ostane v korist tistega, ki počasi uveljavlja svoje pravice proti uspešnemu
tožniku, ki je bil pred njim.

58. Scaevola, Digest, III. knjiga.

Sin, ki ga je oče emancipiral v skladu s pogojem materine oporoke, je vstopil v posestvo, ki ga je imel njegov oče v lasti,
preden ga je emancipiral, in od katerega je pridobil tudi dobiček, ter ga delno porabil v čast svojega sina, ki je bil senator. Ker
se je bil oče pripravljen odpovedati premoženju, potem ko je znesek, ki ga je porabil za sina, zadržal, se je postavilo
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vprašanje, ali bi lahko slednjemu, če bi še vedno vztrajal pri vložitvi tožbe za vračilo premoženja, preprečil ugovor zaradi
goljufije. Odgovoril sem, da tudi če oče ne bi izkoristil te izjeme, bi lahko sodnikova dolžnost zadostno rešila zadevo.

Naslov. 4. O tožbah za izterjavo dela zapuščine

1. Ulpianus, O ediktu, V. knjiga.

Po tožbi, ki jo pretor obljubi stranki, ki trdi, da ji pripada celotna zapuščina, sledi, da mora odobriti tožbo tistemu, ki zahteva
delež zapuščine.

(1) Kadar kdo vloži tožbo za zapuščino ali za njen del, svojega zahtevka ne utemeljuje z zneskom, ki ga ima posestnik,
ampak s svojo pravico; zato bo, če je edini dedič, zahteval celotno zapuščino, čeprav ima druga stranka morda v posesti samo
eno stvar; če je dedič enega dela, bo zahteval delež, čeprav ima druga stranka morda v posesti celotno zapuščino.

(2) Še več, če imata dve stranki v posesti nepremičnino, drugi dve pa trdita, da jima pripadajo določeni deleži, se jima ni
treba zadovoljiti s tem, da svoje zahtevke uveljavljata proti dvema strankama, ki imata nepremičnino v posesti; kot na primer
prvi tožnik proti prvemu posestniku ali drugi proti drugemu posestniku, temveč morata oba vložiti tožbo proti prvemu in oba
proti drugemu; saj eden nima v posesti deleža, ki ga zatrjuje prvi, drugi pa deleža, ki ga zatrjuje drugi, temveč imata oba v
posesti deleže vsakega od drugih v vlogi dedičev. Če imata posestnik in tožnik oba v posesti nepremičnino, pri čemer vsak od
njiju trdi, da je upravičen do polovice, morata vložiti tožbo drug proti drugemu, da bi dobila svoje deleže nepremičnine; če pa
ne sprožita spora na podlagi dedovanja, morata vložiti tožbo za delitev nepremičnine.
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(3) Če trdim, da sem dedič deleža zapuščine, moj sodedič pa jo ima skupaj s tujcem, ker moj sodedič nima več kot svoj delež,
se postavlja vprašanje, ali moram vložiti tožbo za vračilo zapuščine samo proti tujcu ali tudi proti svojemu sodediču? Pegaz
naj bi bil mnenja, da moram tožbo vložiti samo proti tujcu in da mora ta izročiti vse, kar ima v posesti; in morda bi moralo to
na zahtevo odrediti sodišče. Razum pa meni, da bi moral vložiti tožbo za vrnitev premoženja proti obema, torej tudi proti
svojemu sodediču, ta pa bi moral vložiti tožbo proti posestniku, ki je tujec. Vendar je Pegazovo mnenje bolj pravično.

(4) Poleg tega, če trdim, da sem dedič polovice zapuščine, imam v lasti tretjino zapuščine in želim pridobiti preostalo šestino,
premislimo, kakšen načrt naj izberem. Labeo navaja, da bi moral vložiti tožbo proti vsakemu od njih za polovico, tako da bi
od vsakega od njih dobil šestino in bi tako imel dve tretjini. Menim, da je to pravilno, vendar se bom moral sam odpovedati
eni šestini tretjine, ki sem jo prej imel; zato mi mora sodnik pri opravljanju svoje dolžnosti naročiti, naj odštejem, kar imam,
če so moji sodediči tisti, od katerih zahtevam zapuščino.

(5) Pretor včasih dovoli vložitev tožbe za del zapuščine, ki ni zagotovo ugotovljen, če za to obstaja ustrezen razlog; na
primer, če je sin umrlega brata in so preživele žene drugih umrlih bratov noseče. V tem primeru ni gotovo, kakšen del
zapuščine lahko zahteva sin umrlega brata, ker ni znano, koliko otrok drugih umrlih bratov se bo rodilo. Zato je povsem
pravično, da se zahtevek za delež, ki ni znan, odobri sinu; tako da morda ni pretirano reči, da bi bilo treba v primeru, ko je
kdo v razumnem dvomu, kakšen delež naj vloži tožbo za izterjavo, dovoliti, da zahteva delež, ki je še negotov.

2. Gaj, O provincialnem ediktu, VI. knjiga.

Če ista nepremičnina pripada več osebam, od katerih se nekatere odločijo, da jo bodo sprejele, pa se druge odločijo, da jo
bodo sprejele, velja, da če tisti, ki se odločijo, vložijo tožbo za vračilo nepremičnine, ne smejo zahtevati večjega deleža, kot
bi ga imeli, če bi se odločili drugi; prav tako jim ni v korist, če se drugi ne odločijo. Če pa drugi ne vstopijo, lahko vložijo
tožbo za deleže slednjih, če so do njih upravičeni.
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3. Paulus, O Plavciju, knjiga XVII.

Starodavne oblasti so si tako prizadevale ohraniti interese nerojenega otroka, ki bi bil ob rojstvu svoboden, da so vse njegove
pravice ohranile neokrnjene do trenutka, ko se bo rodil. To je razvidno iz dednega prava v zvezi s tistimi, ki so v bolj
oddaljeni stopnji sorodstva od nerojenega otroka in ki niso sprejeti v dedovanje, dokler ni gotovo, ali se bo otrok rodil ali ne.
Kadar pa so v isti stopnji sorodstva kot nerojeni še drugi, se je pojavilo vprašanje, kateri delež zapuščine naj ostane v
suspenzu, saj ni mogoče ugotoviti, koliko se jih lahko rodi; zato je v zvezi s to zadevo podanih toliko različnih in neverjetnih
pripovedi, da jih običajno uvrščamo med pravljice. Pravijo, da so se neki poročeni ženski ob enem rojstvu rodile štiri hčere;
prav tako so nekateri pisci, ki niso nezanesljivi, navedli, da se je neki Peloponežanki ob štirih različnih priložnostih rodilo pet
otrok in da so številne Egipčanke rodile več otrok hkrati. Videli smo tri brate Horatije, senatorje, ki so bili rojeni v enem letu,
opasane za boj; Laelius pa trdi, da je na Palatinskem griču videl svobodno žensko, ki so jo pripeljali iz Aleksandrije, da bi jo
pokazali Hadrijanu s petimi otroki, od katerih naj bi štiri rodila naenkrat, petega pa štiri dni pozneje. Do kakšnega sklepa je
treba torej priti? Avtorji, ki so se učili prava, so ubrali srednjo pot, in sicer so upoštevali, kaj se lahko zgodi ne prav redko; in
ker se lahko zgodi, da se ob eni priložnosti rodijo trije, so že rojenemu sinu dodelili četrti delež; kajti (kot pravi Teofrast), kar
se zgodi enkrat ali dvakrat, zakonodajalci ne upoštevajo, in zato, če bo ženska dejansko rodila samo enega otroka, živi dedič
ne bo upravičen do polovice premoženja, ampak samo do četrtine:

4. Ulpianus, O ediktu, XV. knjiga.

Če se jih rodi manj, se njegov delež sorazmerno poveča, če pa se jih rodi več kot trije, se delež, ki mu pripada, zmanjša.

5. Paulus, O Plavciju, knjiga XVII.

Upoštevati je treba naslednje: če ženska ni noseča, vendar se domneva, da je, je njen sin medtem edini dedič zapuščine,
čeprav se tega ne zaveda.
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(1) Enako pravilo velja v primeru tujca, ko je imenovan za dediča določenega dela zapuščine, posmrtni otroci pa za preostali
del. Če pa se zgodi, da je imenovanje dedičev opravljeno v naslednjih pogojih: "Če se v zapuščino vpiše nekdo, ki ni vedel,
do kakšnega deleža je upravičen po oporoki, lahko nastane dvom, ali ne more vstopiti v zapuščino, tako kot tisti, ki ni vedel,
do katerega deleža je upravičen po oporoki. Vendar pa je ugodneje, da se mu omogoči vstop v zapuščino, če ne ve, do
katerega deleža je upravičen, če ne pozna drugih zadev, ki bi jih moral poznati.

6. Ulpianus, Mnenja, VI. knjiga.

Če je bilo odločeno, da je sestra skupaj s svojimi štirimi brati sodedinja zapuščine svoje matere, ji je treba dodeliti peti del
vsakega deleža, ki so ga imeli, tako da ji bodo dali največ peti del vsakega od štirih ločenih deležev, do katerih so bili prej
prepričani, da so upravičeni.

(1) Če stroški upravičeno nastanejo zaradi obveznosti iz zapuščine, jih je treba sorazmerno izračunati v breme stranke, ki je
pridobila delež zapuščine na podlagi pravice patrona.

7. Julianus, Digesta, VIII. knjiga.

Stranka ne more pridobiti tega, kar si je zagotovila s sodbo v postopku za delitev, s tožbo za vračilo premoženja, ker je bila
solastninska skupnost odpravljena; pristojnost sodnika se namreč razteza le na to, da lahko odredi, da se nerazdeljeni delež
premoženja izroči stranki, ki to zahteva.

8. Isto, Digest, knjiga XLVIII.
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Posestniku nepremičnine je treba dovoliti, da se brani pred tožbo, če se odpove svojemu deležu; saj mu ni prepovedano, da
ima v lasti celotno nepremičnino, ker se zaveda, da mu pripada polovica nepremičnine, in glede druge polovice ne sproži
nobenega spora.

9. Paulus, Epitome Alfenove Digeste, III. knjiga.

Če je bilo imenovanih več dedičev in je bil eden od njih v tistem času v Aziji, je njegov zastopnik opravil prodajo in obdržal
denar kot delež svojega pooblaščenca. Pozneje je bilo ugotovljeno, da je dedič, ki je bil v Aziji, prej umrl, potem ko je
svojega zastopnika imenoval za dediča polovice svojega deleža, drugo polovico pa za drugo stranko; zato se je pojavilo
vprašanje, na kakšen način je mogoče vložiti tožbo za izterjavo denarja, pridobljenega iz zapuščine. Odgovor je bil, da bi jo
bilo treba vložiti za celotno zapuščino proti stranki, ki je bila zastopnik, ker je denar, ki je pripadal zapuščini, s prodajo prišel
v posest omenjenega zastopnika; kljub temu pa morajo vložiti tožbo proti temu sodediču za polovico zapuščine. Če bi bil ves
denar v posesti stranke, ki je bila zastopnik, bi lahko od nje s pomočjo sodišča izterjali celoten znesek; če pa bi polovico
denarja vrnila svojemu sodediču, bi lahko zoper njo vložili tožbo za polovico, za drugo polovico pa proti njenemu sodediču.

10. Papinianus, Vprašanja, VI. knjiga.

Če sin osebe, ki je bila imenovana za dediča določenega dela zapuščine, ni vedel, da je njegov oče umrl za časa življenja
oporočitelja, se je v imenu svojega očeta, kot da bi bil odsoten, udeležil zapuščine in po prodaji določenega premoženja
pobral kupnino za to premoženje; zoper njega ni bilo mogoče vložiti tožbe za izterjavo, ker kupnine ni imel niti kot dedič niti
kot posestnik, temveč kot sin, ki je opravljal posle za svojega očeta; vendar bi bila tožba zaradi opravljenih poslov odobrena
drugim sodedičem, ki jim je pripadal delež pokojnikovega premoženja. Naslednje torej ne bi smelo vzbujati bojazni, da bi
moral sin odgovarjati dedičem svojega očeta (od katerih je bil morda razdedinjen), ker je tako rekoč skrbel za njihove posle,
ki so bili povezani z zapuščino; saj zadeva, s katero se je ukvarjal, ni spadala v zapuščino njegovega očeta; saj je edino
pravično, da se v primeru tožbe na podlagi sklenjenih poslov, ki se vloži v imenu drugega, to, kar se zbere za nekoga
drugega, izroči upravičencu do tega. Toda v tem primeru posel ni pripadal očetu, saj je ta prenehal obstajati, niti ni pripadal
očetovskemu dedovanju, saj je izhajal iz zapuščine drugega. Kadar pa sin postane očetov dedič in sproži spor, da je njegov
oče umrl po tem, ko je postal dedič; se pojavi vprašanje, ali se lahko šteje, da je spremenil naravo svoje lastninske pravice?
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Ker se lahko stranka, ki je opravljala posle v zvezi s premoženjem in se zaradi tega zadolžila, nato pa sproži spor v zvezi z
dedovanjem, toži kot imetnik pravice, je treba šteti, da v tem primeru enako pravilo velja tudi za sina.

Naslov 5. O posestnih tožbah za vračilo premoženja

1. Ulpiamis, O ediktu, XV. knjiga.

Po navadi pretor upošteva tiste stranke, ki jih šteje za dejanske dediče, tj. tiste, ki jim je dodeljena posest zapuščine, potem ko
so bile dedičem predlagane civilne tožbe:

2. Gaj, O provincialnem ediktu, VI. knjiga.

S to tožbo za izterjavo zapuščine pa imetnik premoženja pridobi prav toliko, kot lahko dedič pridobi in zagotovi z zgoraj
navedenimi civilnimi tožbami.

Naslov 6. O tožbah za izterjavo skrbniških nepremičnin
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1. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Naslednja po vrsti je tožba, ki jo lahko vložijo stranke, ki jim je bila zapuščina izročena. Vsakdo, ki prejme zapuščino, ki je
bila izročena v skladu z odlokom senata, na podlagi katerega preidejo pravice do tožbe, lahko uporabi tožbo za izterjavo
zapuščine, ki temelji na skrbništvu:

2. Paulus, O ediktu, knjiga XX.

Ta tožba ima enak učinek kot civilna tožba za izterjavo zapuščine.

3. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Prav tako ni pomembno, ali je bila oseba pozvana, naj izroči premoženje meni ali tistemu, čigar dedič sem; če sem lastnik
premoženja kakšnega drugega naslednika stranke, ki ji je bilo premoženje zaupano, lahko nadaljujem postopek s to tožbo.

(1) Upoštevati je treba, da ta tožba ne more biti vložena zoper osebo, ki se odpove zapuščini.

(2) Te tožbe, ki so mi odobrene, se lahko vložijo v korist mojega dediča in proti njemu.

481

Knjiga VI
1. V zvezi z ukrepi za izterjavo določenega premoženja.
2. V zvezi z javnopravno stvarno tožbo.
3. O tožbah za vračilo zemljišč, ki so bila dana v trajni zakup (..)

Naslov 1. O tožbah za izterjavo določenega premoženja

1. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Po tožbah za izterjavo celotnega zneska je dodana tožba za izterjavo določenega posebnega premoženja.
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(1) Ta stvarna tožba za izterjavo določenega premoženja se uporablja za vse premičnine, tako za živali in stvari, ki so brez
življenja, kot tudi za tiste, pri katerih gre za zemljišče.

(2) Vendar pa s to tožbo ni mogoče uveljavljati zahtevka za osebe, ki so svobodne, a nad katerimi imamo določen nadzor, kot
so na primer otroci, ki so podrejeni očetovski oblasti; zato so postopki, uvedeni zaradi njih, bodisi preiskave sodnika bodisi
interdikti ali tožbe pred pretorjem; in kot pravi Pomponij v sedemintrideseti knjigi: "Razen če stranka navede naravo svojega
zahtevka"; kot v primeru, ko trdi, da mu sin pripada ali da je pod njegovim nadzorom v skladu z rimskim pravom. V tem
primeru se tako meni kot Pomponiju zdi, da je njegov način postopka pravilen, saj pravi, da lahko stranka v skladu s pravom,
ki ureja rimsko državljanstvo, vloži tožbo za izterjavo, če navede podlago svojega zahtevka.

(3) S to tožbo je mogoče vrniti ne le določeno premoženje, temveč Pomponij v petindvajseti knjigi Pasusov pravi, da je
mogoče vložiti tožbo za čredo, čredo goveda in čredo konj, pa tudi za vse druge živali, ki se redijo v čredah, in da je to
mogoče trditi tudi za vse druge živali, ki se redijo v čredah. Zadostuje, če nam pripada čreda sama, čeprav posamezne glave v
njej morda niso naše, saj se zahteva čreda in ne posamezniki, ki jo sestavljajo.

2. Paulus, O ediktu, XXI. knjiga.

Če je enako število članov črede v lasti dveh strank, nobena od njiju nima pravice vložiti tožbe za celotno čredo ali celo za
polovico črede. Kadar pa ima eden večje število kot drugi, tako da lahko ob odstranitvi tistih, ki mu ne pripadajo, še vedno
zahteva čredo, tiste, ki mu ne pripadajo, pa ne bodo vključene med tiste, ki jih je treba predati.

3. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Marcellus v četrti knjigi Digest navaja, da je imel nekdo čredo tristo glav, od katerih jih je sto izgubil, enako število drugih pa
je kupil od osebe, ki jih je imela v lasti ali je bila dobronamerni lastnik, čeprav so pripadale nekomu drugemu; tudi te živali
483

bodo po njegovem mnenju vključene v tožbo za vračilo; in tudi če mu ne ostanejo druge, razen kupljenih, jih lahko vključi v
tožbo za vračilo črede.

(1) Za predmete, ki sestavljajo opremo plovila, je treba vložiti ločeno tožbo, na enak način pa je treba vložiti tudi tožbo za
čoln, ki pripada ladji.

(2) Pomponij pravi, da je treba v primeru, ko so predmeti istega opisa tako zmešani in pomešani, da jih ni mogoče ločiti,
vložiti tožbo za izterjavo ne vseh predmetov, temveč njihovega dela; kot na primer, če se moje in tvoje srebro stopi v eno
maso, je to najina skupna last; in vsak od naju lahko vloži tožbo za izterjavo zneska, sorazmernega s težo, ki jo imava v tej
masi, čeprav morda ni jasno, do katere teže je vsak od naju upravičen.

4. Paulus, O ediktu, XXI. knjiga.

V tem primeru je mogoče vložiti tudi tožbo za delitev skupnega premoženja, vendar bo stranka odgovorna tako za tožbo za
krajo kot za tožbo za izterjavo premoženja na sodišču, če ji bo z goljufijo uspelo zmešati srebro; pri tožbi za izterjavo
premoženja je namreč treba upoštevati višino vrednosti, pri tožbi za delitev skupnega premoženja ali pri tožbi za izterjavo pa
bo stranka, katere srebro je imelo večjo vrednost, dobila več.

5. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Pomponij tudi pravi, da če je bilo žito, ki je pripadalo dvema osebama, pomešano brez njune privolitve, je vsak od njiju
upravičen do stvarne tožbe za toliko žita na kupu, kolikor mu pripada; če pa je bilo žito pomešano z njuno privolitvijo, se
šteje, da je skupno, in je mogoča tožba za delitev skupnega premoženja.
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(1) Pravi tudi, da če se iz mojega medu in tvojega vina naredi mešanica, nekatere avtoritete menijo, da tudi ta postane skupna
last; jaz pa menim, da je boljše mnenje (in sam ga je omenil), da mešanica pripada tistemu, ki jo je naredil, saj ne ohrani
svojega prvotnega značaja. Če pa je svinec pomešan s srebrom, zaradi tega, ker ga je mogoče ločiti, ne postane skupna
lastnina, niti ni mogoče vložiti tožbe za delitev skupne lastnine; ampak je mogoča stvarna tožba, ker je kovini mogoče ločiti.
Pravi pa, da je treba v primeru, ko ju ni mogoče ločiti, kot na primer, če sta bron in zlato pomešana, tožbo za vračilo vložiti
sorazmerno s količino; in to, kar je bilo navedeno v zvezi z mešanico medu in vina, ne bo veljalo, ker čeprav sta obe snovi
pomešani, še vedno ostaneta.

(2) Prav tako pravi, da v primeru, ko je vaš žrebec oplodil mojo kobilo, žrebiček ne bo vaš, ampak moj.

(3) Glede drevesa, ki je bilo presajeno na polje drugega in je pognalo korenine, sta Varus in Nerva odobrila pravično stvarno
tožbo; če namreč drevo še ni pognalo korenin, ne bi prenehalo biti moje.

(4) Kadar se začne stvarnopravni postopek in se stranke strinjajo glede premoženja, ki je predmet tožbe, vendar je v imenu
slednjega storjena napaka, se šteje, da je tožba pravilno vložena.

(5) Če je več sužnjev z istim imenom, na primer več sužnjev z imenom Eros, in ni jasno, na katerega se nanaša dejanje,
Pomponij pravi, da ni mogoče sprejeti nobene odločitve.

6. Paulus, O ediktu, VI. knjiga.

Kadar kdo vloži stvarno tožbo, mora navesti stvar in tudi to, da vlaga tožbo za celotno stvar ali za njen del; beseda "stvar"
namreč ne pomeni nekaj v naravi, temveč določen predmet. Oktavijan v zvezi s tem pravi, da mora stranka navesti težo
surovine in, kadar je lastnina ožigosana, njeno številko, in kadar je bilo blago izdelano, njegovo naravo.
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(1) Navesti je treba tudi dimenzije, če je mogoče izdelek izmeriti. Če vložimo tožbo, s katero zahtevamo, da so določena
oblačila naša ali da nam jih je treba dostaviti, ali moramo navesti tudi število kosov in barvo? Boljše mnenje je, da je treba
storiti oboje; saj bi nas bilo težko prisiliti, da navedemo, ali so naša oblačila rabljena ali nova.

(2) Včasih se pojavi težava v zvezi z gospodinjskimi pripomočki, in sicer ali je treba navesti le posodo ali pa moramo dodati,
ali je kvadratna ali okrogla, navadna ali okrašena, saj je te dodatke težko vključiti v tožbo; zahteve tudi ne bi smele biti tako
stroge, čeprav je treba v tožbi za vrnitev sužnja navesti njegovo ime, pa tudi, ali je deček ali odrasel moški, in to na vsak
način, če jih je več kot eden. Če pa ne poznam njegovega imena, moram uporabiti kakšen njegov opis; kot na primer, da je
del nekega posestva ali sin neke ženske. Podobno mora človek, ki vloži tožbo za zemljišče, navesti njegovo ime in kraj, kjer
se nahaja.

7. Isto, O ediktu, XI. knjiga.

Če človek, ki se ponudi, da bo vodil obrambo v tožbi za vrnitev zemljišča, izgubi svojo tožbo, ima kljub temu utemeljeno
pravico do tožbe, da ga dobi nazaj od lastnika, kot pravi Pedij.

8. Isto, O ediktu, XII. knjiga.

Pomponij v šestintrideseti knjigi sprejema naslednje mnenje. Če sva ti in jaz skupna lastnika zemljišča in ga imata v posesti ti
in Lucij Titius, ne bi smel vložiti tožbe proti tebi za obe četrtini, ampak proti Titiusu, ki ni lastnik, za celotno polovico.
Drugače bi bilo, če bi oba imela v posesti različne dele omenjenega zemljišča; potem bi bil namreč nedvomno prisiljen
vložiti tožbo proti tebi in Titiusu za vsak svoj delež celotnega zemljišča; ker so bili deli zemljišča v ločeni posesti, mora biti
določen del nujno moj; zato moraš sam vložiti tožbo proti Titiusu za četrtino istega zemljišča. To razlikovanje ne velja za
premičnine niti za tožbo za vrnitev nepremičnine; v teh primerih namreč ne more obstajati posest nepremičnine za razdeljeni
del.
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9. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

V tej tožbi je dolžnost sodnika, da ugotovi, ali je toženec v posesti ali ne; vendar ni pomembno, na podlagi kakšnega naslova
ima posest; če sem dokazal, da je lastnina moja, jo bo moral posestnik izročiti, razen če se bo skliceval na kakšno izjemo.
Nekatere avtoritete, med njimi tudi Pegaz, pa menijo, da je edina vrsta posesti, ki je vključena v to tožbo, tista, ki velja, kadar
se zahteva interdikt Uti possidetis ali Utrubi; kot pravi, da kadar je lastnina pri kom deponirana ali posojena; ali kadar jo je
najel; ali jo ima v posesti zaradi zavarovanja plačila zapuščine ali dote; ali v imenu nerojenega otroka; ali če ni bilo dano
zavarovanje za preprečitev grozeče škode; ker nobeden od teh primerov ne dopušča posesti, ni mogoče vložiti tožbe za
izterjavo. Menim pa, da je tožbo mogoče vložiti zoper vsakogar, ki ima premoženje in je pooblaščen, da ga odda.

10. Paulus, O ediktu, XXI. knjiga.

Kadar je vložena tožba za premičnine, kam jih je treba izročiti, če dejansko niso v rokah imetnika? Kadar je tožena stranka
dobronamerni posestnik, ni slaba ureditev, da se premoženje izroči bodisi tam, kjer se nahaja, bodisi tam, kjer je vložena
tožba za njegovo izterjavo; vendar je treba to storiti na stroške tožnika, ki so nastali zaradi potovanja po kopnem in morju,
poleg stroškov vzdrževanja,

11. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Razen če tožnik želi, da se premoženje izroči na njegove stroške in tveganje, ko je izdana sodna odločba, saj bo v tem
primeru za izročitev poskrbljeno z varščino.

12. Paulus, O ediktu, XXI. knjiga.
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Če je toženec sicer imetnik v slabi veri, ki je premoženje pridobil na drugem kraju, velja isto pravilo; če pa ga je odstranil s
kraja, kjer je bilo izdano, in ga odnesel drugam, ga mora na svoje stroške izročiti na kraju, od koder ga je odstranil.

13. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Ne samo, da je treba nepremičnino dostaviti, sodnik mora upoštevati tudi morebitno poslabšanje njenega stanja. Recimo, da
se izroči suženj, ki je bil oslabljen, bičan ali ranjen; sodnik mora upoštevati, koliko se je morda zmanjšala njegova vrednost,
čeprav se lahko lastnik toži s tožbo v skladu z Lex Aquilia. Zato se postavlja vprašanje, ali sodnik ne bi smel oceniti višine
povzročene škode, če se ne bi odpovedal pravici do tožbe po Lex Aquilia? Labeo meni, da mora tožnik dati jamstvo, da ne bo
vložil tožbe na podlagi Lex Aquilia; in to mnenje je pravilno.

14. Paulus, O ediktu, XXI. knjiga

Če pa bi tožnik raje uporabil tožbo na podlagi Lex Aquilia, je treba imetnika razbremeniti odgovornosti. Zato ima tožnik
možnost izbire, da pridobi ne trojno, ampak dvojno odškodnino.

15. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Če toženec izroči sužnja po tem, ko je bil bičan, Labeo pravi, da je tožnik prav tako upravičen do tožbe zaradi škode.

(1) Če kdo proda premoženje po sili razmer, je morda dolžnost sodnika, da ga razbremeni tako, da mora izročiti le kupnino;
če je namreč pospravil pridelke in jih prodal, da ne bi bili pokvarjeni, mu v tem primeru ne bo treba izročiti ničesar več kot
kupnino.
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(2) Poleg tega, če je obstajala njiva, za katero je bila vložena tožba, in je bila dodeljena vojakom za majhno vsoto, plačano
lastniku, ali mora slednji izročiti tudi to? Menim, da mora.

(3) Če je vložena tožba za sužnja ali žival, ki je poginila, ne da bi bila njena smrt posledica zlonamernosti ali malomarnosti
imetnika, več organov meni, da se cena ne sme plačati. Boljše mnenje pa je, da bi bilo treba, če bi tožnik prodal premoženje,
če bi ga pridobil, plačati vrednost, če je bila stranka v zamudi, saj bi ga lahko druga stranka prodala, če bi ga izročila, in bi se
s ceno okoristila.

16. Paulus, O ediktu, XXI. knjiga.

Nedvomno pa je treba tudi v primeru smrti sužnja sprejeti določeno odločitev glede dobička in potomstva sužnje in skleniti
dogovor o izselitvi, saj lastnik po pridobitvi potomstva zagotovo ni odgovoren za nesrečo.

(1) Za malomarnost se ne šteje, če imetnik ladjo, ki je predmet spora, ob primernem času pošlje čez morje, čeprav je bila
morda izgubljena, razen če jo je zaupal v oskrbo nesposobnim osebam.

17. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Julijan v šesti knjigi Digest pravi, da če od Titiusa kupim sužnja, ki je pripadal Maeviju, in ga potem, ko Maevij sproži tožbo
proti meni, da bi ga dobil nazaj, prodam in ga kupec ubije, je pravično, da Maeviju plačam ceno, ki sem jo dobil zanj.
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(1) Julijan v isti knjigi navaja tudi, da je treba v primeru, ko lastnik zamudi z izročitvijo sužnja in ta umre, upoštevati račun
dobička, ki je nastal do trenutka, ko je bila zadeva rešena. Julijan prav tako pravi, da je treba izročiti ne le dobiček, temveč
tudi vse, kar je povezano s premoženjem samim; torej tudi potomstvo sužnje in dobiček, ki izhaja iz slednjega. To načelo
sega tako daleč, da Julijan v sedmi knjigi navaja, da bi moral posestnik, če bi na podlagi Lex Aquilia pridobil pravico do
tožbe prek sužnja, to pravico odstopiti. Če pa bi se posestnik s prevaro odpovedal posesti in bi nekdo protipravno ubil sužnja,
ga je mogoče prisiliti, da plača vrednost sužnja ali pa odstopi svojo tožbeno pravico, odvisno od tega, kaj je tožniku ljubše.
Prav tako se mora odpovedati dobičku, ki ga je morda pridobil od drugega posestnika, saj ne more ničesar realizirati prek
sužnja, katerega lastninska pravica je predmet spora. Vendar se mu ni treba odpovedati dobičkom, ki so nastali v času, ko je
bil suženj v posesti stranke, ki ga je pridobila v tožbi. To, kar Julianus navaja glede tožbe po Lex Aquilia, velja, kadar je
imetnik pridobil pravico do sužnja z uzurpacijo, potem ko je bila pridružena izdaja, saj takrat začne imeti popoln naslov.

18. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

Če je imetnik pridobil pravico do sužnja z ugrabitvijo, potem ko se je pridružil izdaji, ga mora predati in predložiti jamstvo za
odškodnino tožniku za goljufijo, kolikor ga to zadeva; obstaja namreč nevarnost, da ga je zastavil ali manumitiral.

19. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Labeo pravi, da mora toženec zagotoviti tudi, da je bilo vse pravilno opravljeno v zvezi z zadevnim premoženjem; na primer,
če je zagotovil jamstvo za preprečitev grozeče škode.

20. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

Posestnik mora izročiti tudi vse, kar je morda pridobil prek sužnja po pridružitvi izdaje, ne pa tudi tistega, kar je pridobil z
lastnim premoženjem, kamor spadajo dediščine in volila, ki jih je pridobil prek sužnja; ne zadostuje namreč, da se izroči
samo njegovo telo, ampak je treba izročiti tudi vse, kar je povezano s premoženjem; to pomeni, da mora tožnik dobiti vse, kar
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bi dobil v posest, če bi mu bil suženj izročen v času pridružitve izdaje. Zato je treba izročiti potomce sužnja, čeprav so se
morda rodili po tem, ko je imetnik pridobil lastninsko pravico na materi z izročitvijo; to je po tem, ko je bila izdaja združena;
v tem primeru je treba izročitev in zagotovitev zavarovanja pred goljufijo opraviti tako glede potomcev kot glede matere.

21. Paulus, O ediktu, XXI. knjiga.

Kadar suženj pobegne od dobronamernega lastnika, se lahko vprašamo, ali je bil suženj takšen, da bi ga bilo treba varovati?
Če se je namreč zdelo, da je imel dober ugled, tako da ga ne bi bilo treba varovati, mora biti imetnik oproščen odgovornosti;
če pa je medtem pridobil lastništvo nad njim z odtujitvijo, mora svoje pravice do tožbe odstopiti tožniku in se odpovedati
dobičku, ki ga je pridobil, ko je imel sužnja v posesti. Če pa še ni pridobil lastništva nad njim z uzurpacijo, ga je treba
odpustiti, ne da bi dal jamstvo, tako da se mu ni treba zavezati tožniku, da bo zasledoval sužnja; saj to lahko stori tožnik sam;
toda ali lahko medtem, ko je suženj na begu, postane njegov lastnik z uzurpacijo? Pomponij v devetintrideseti knjigi Edikta
pravi, da to ni nepravično. Če pa bi moral biti suženj varovan, bo imetnik odgovarjal za sužnja; tako da mora tožnik, tudi če z
uzurpacijo ne bi pridobil lastništva nad njim, nanj prenesti svoje tožbene pravice. Julianus pa v takih primerih meni, da mora
imetnik sužnja, kadar je oproščen odgovornosti zaradi njegovega pobega, čeprav mu ni treba zagotoviti varščine za njegovo
zasledovanje, dati poroštvo, da ga bo, če ga bo zavaroval, izročil. Pomponij to mnenje potrjuje v štiriintrideseti knjigi Raznih
odlomkov in je boljše.

22. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Če suženj pobegne zaradi goljufije imetnika, se mu izreče sodba, kot da bi ga imel v posesti.

23. Paulus, O ediktu, XXI. knjiga.

Oseba je upravičena do stvarne tožbe, če je postala lastnik premoženja na podlagi prava narodov ali civilnega prava.
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(1) Svetih in verskih krajev ni mogoče tožiti s stvarnimi tožbami, kot da bi bili lastnina posameznikov.

(2) Kadar kdo k svoji lastnini doda nekaj, kar pripada drugemu, tako da to postane del lastnine; kot na primer, kadar kdo k
svojemu kipu doda roko ali nogo, ki pripada drugemu, ali ročaj ali dno skodelice, ali reliefno figuro na svečnik, ali nogo na
mizo, večina avtoritet zelo pravilno navaja, da postane lastnik celote in da lahko po resnici reče, da je kip ali skodelica
njegova.

(3) Poleg tega vse, kar je napisano na mojem papirju ali naslikano na moji tabli, takoj postane moje, čeprav so nekatere
avtoritete zaradi vrednosti slike menile drugače; toda če ena stvar ne more obstajati brez druge, jo je treba nujno dati skupaj z
njo.

(4) Zato v vseh teh primerih, v katerih moja lastnina z nadrejenostjo pritegne k sebi tujo lastnino, postane moja; in če vložim
tožbo za njeno izterjavo, me lahko z ugovorom zaradi goljufije prisilijo, da plačam povečano vrednost predmeta.

(5) Vse, kar je združeno ali dodano čemu drugemu, postane del tega s pristopom, zato lastnik ne more vložiti tožbe za
izterjavo, dokler sta predmeta povezana; lahko pa sproži postopek za njuno predložitev sodišču, da bi ju ločili in vložili tožbo
za izterjavo, razen seveda v primeru, ki ga je navedel Kasij, ko so predmeti varjeni skupaj; pravi namreč, da če je roka
privarjena k kipu, ki mu pripada, jo prevzame enotnost večjega dela in da se vse, kar je enkrat postalo last drugega, ne more
vrniti prejšnjemu lastniku, tudi če bi se odlomilo. Isto pravilo ne velja za kar koli, kar je spajkano s svincem; varjenje namreč
povzroči mešanje istega materiala, spajkanje pa tega ne povzroči. Zato je v vseh teh primerih potrebna tožba in factum; to je,
kadar ni mogoča tožba za proizvodnjo ali in rem. V zvezi s predmeti, ki so sestavljeni iz ločenih stvari, pa je očitno, da ločeni
deli ohranijo svoj poseben značaj; kot na primer ločeni sužnji in ločene ovce; zato lahko vložim tožbo za izterjavo črede ovac
kot take, čeprav je med njimi morda tudi tvoj oven, in ti sam lahko vložiš tožbo za izterjavo svojega ovna. Pravilo ni enako,
kadar je stvar sestavljena iz skladnih delov, saj če na moj kip pritrdite roko kipa neke druge osebe, ni mogoče reči, da je roka
vaša, ker je celoten kip vključen v eno zasnovo.
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(6) Če je bil gradbeni material ene osebe uporabljen v hiši druge osebe, je tožba za njegovo izterjavo na podlagi zakona
dvanajstih tabel nedopustna; prav tako ni mogoče vložiti tožbe za izterjavo, razen zoper osebo, ki je zavestno uporabila
material druge osebe pri gradnji svoje hiše; ampak je treba uporabiti starodavno tožbo z naslovom de tigno juncto, ki se
nanaša na dvojno škodo in izhaja iz zakona dvanajstih tabel.

(7) Poleg tega lahko nekdo, ki zgradi hišo na svojem zemljišču s kamnom, ki pripada drugemu, res vloži tožbo za vrnitev
hiše; vendar lahko prejšnji lastnik prav tako vloži tožbo za vrnitev kamna, če je ta odstranjen, čeprav je bila hiša morda
porušena po preteku časa, potrebnega za uzurpacijo, po datumu, ko hiša pride v last dobronamernega kupca; posamezni
kamni namreč niso pridobljeni z uzurpacijo, tudi če stavba zaradi preteka časa postane last drugega.

24. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

Stranka, ki namerava vložiti tožbo za vračilo premoženja, mora razmisliti, ali ga lahko pridobi v posest s kakšno sodno
prepovedjo, saj je veliko bolj priročno, da je sama v posesti in prisili nasprotnika, da prevzame breme tožnika, kot pa da sama
vloži tožbo, medtem ko je ta v posesti.

25. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.

Če oseba prevzame obrambo v zadevi brez utemeljenega razloga, ker ni v posesti in ni ravnala goljufivo, da bi se izognila
posesti, Marcellus pravi, da se zadeva ne more zavrniti, če tožnik ni obveščen o dejstvih, in to mnenje je pravilno; vendar je
to ob predpostavki, da je bila zadeva združena. Če pa stranka pred priključitvijo zadeve zatrjuje, da ni v posesti, čeprav v
resnici ni, in ne zavede tožnika ter odide, ni mogoče trditi, da se je zavezala, da bo zadevo branila.

26. Paulus, O Plavciju, II. knjiga.
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Če se namreč tožnik zaveda dejstev, ga ni prevaral drug, temveč on sam, zato bo toženec oproščen.

27. Isto, O ediktu, knjiga XXI.

Če pa, ko želim tožiti Titiusa, kdo izjavi, da je v posesti, in se nato prostovoljno zagovarja v obrambi, in to dokažem s
pričanjem med sojenjem, mora biti sodba nedvomno izrečena proti drugi stranki.

(1) Stranka bi morala biti v posesti ne le, ko je zadeva pridružena, temveč tudi, ko je izdana odločba. Če je bila v posesti ob
pridružitvi zadeve, vendar jo je brez goljufije izgubila, ko je bilo o zadevi odločeno, bi morala biti oproščena odgovornosti.
Če pa v času združitve zadeve ni imel posesti, vendar jo je imel, ko je bilo o zadevi odločeno, je treba sprejeti mnenje
Prokulusa, in sicer: da je treba na vsak način izdati odločbo proti njemu, zato bodo v sodbo vključeni vsi dobički od trenutka,
ko je pridobil posest.

(2) Če je vrednost sužnja, za katerega je vložena tožba, padla zaradi zlonamernosti lastnika, nato pa je umrl, vendar ne po
krivdi lastnika, temveč iz drugega razloga, se znesek zmanjšanja njegove vrednosti ne oceni, ker to za tožnika ni pomembno.
Vendar se to nanaša le na stvarno tožbo; kajti pravica do tožbe po Lex Aquilia se nadaljuje.

(3) Stranka, ki se je pred začetkom postopka goljufivo odpovedala posesti nepremičnine, je odgovorna za stvarno tožbo; to je
mogoče sklepati iz odloka senata, ki določa, kot smo že navedli, da je predhodno storjena goljufija vključena v tožbo za
izterjavo nepremičnine; če je že storjena goljufija vključena v tako tožbo, ki je sama po sebi stvarna, je torej nesmiselno, da
bi bila že storjena goljufija vključena v stvarno tožbo za izterjavo nekega določenega predmeta.

(4) Če ima oče ali lastnik sužnja v posesti prek svojega sina ali sužnja in je eden od slednjih ob izreku sodbe odsoten brez
krivde omenjenega očeta ali lastnika, je treba odobriti čas ali zagotoviti varščino za izročitev posesti.
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(5) Če ima posestnik kakršne koli stroške v zvezi s premoženjem, za katerega je vložena tožba, preden se zadeva začne
obravnavati, je treba navedene stroške obračunati z izjemo zaradi goljufivega namena; če tožnik vztraja pri tožbi za vračilo
svojega premoženja, ne da bi povrnil stroške. Enako pravilo bo veljalo, kadar posestnik brani sužnja v tožbi zaradi škodljivih
snovi in po izgubi zadeve plača odškodnino; ali kadar po pomoti zgradi hišo na nezasedenem zemljišču, ki pripada tožniku,
razen če mu slednji dovoli odstranitev stavbe. Nekateri organi so navedli, da mora to storiti tudi sodišče, ki obravnava zadevo
za izterjavo dote, ki vključuje zemljišče, dano ženi. Če pa daš svojemu sužnju navodila, ko je v tvoji posesti, Prokulus meni,
da tega pravila ne bi smeli upoštevati; ker mi sužnja ne bi smeli odvzeti, pa tudi ni mogoče uporabiti istega pravnega
sredstva, ki smo ga navedli zgoraj v primeru zemljišča.

28. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

Če ste ga na primer izučili za umetnika ali kopista, velja, da ocene ni mogoče pridobiti z zahtevo na sodišču:

29. Pomponij, O Kvintu Muciju, XXI. knjiga.

Razen če imaš sužnja za prodajo in bi zanj zaradi njegovega poklica dobil boljšo ceno;

30. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

Ali pa je bil tožnik predhodno obveščen, da mora plačati stroške, tožena stranka pa je v izogib temu vložila ugovor zaradi
goljufije.

31. Paulus, O ediktu, XXI. knjiga.
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Kadar pa se zahteva dobiček v primeru sužnja, za katerega je vložena tožba za vračilo, je treba upoštevati ne le njegovo
zrelost, temveč tudi to, kakšne storitve bi lahko opravljal, tudi če še ne bi bil tako star. Vendar bi bilo nečastno, če bi tožnik
zahteval obračun dobička, ki bi ga lahko pridobil s spretnostjo sužnja, ker ga je pridobil na račun posestnika.

32. Modestinus, Razlike, VIII. knjiga.

Če pa je sužnja naučil kakšnega poklica, se lahko stroški, ki so nastali pri tem, po tem, ko je suženj dopolnil 25 let, pobotajo.

33. Paulus, O ediktu, XXI. knjiga.

Oceniti je treba ne le dobičke, ki so bili zbrani, temveč tudi tiste, ki bi jih bilo mogoče pošteno zbrati; zato Pomponij meni, da
je v primeru izgube premoženja, ki je predmet spora, bodisi zaradi goljufije bodisi zaradi malomarnosti lastnika, boljše
mnenje Trebatija, in sicer da je treba upoštevati dobičke v obsegu, ki bi obstajali, če premoženje ne bi bilo uničeno, to je do
izdaje odločbe; to mnenje sprejema tudi Julianus. V skladu s tem pravilom je treba, če lastnik navadne lastnine vloži tožbo in
je užitek izgubljen zaradi zamude, računati dobiček od trenutka, ko je bil užitek ločen od navadne lastnine.

34. Julianus, Digest, knjiga VII.

Enako pravilo velja, kadar se zemljišče z naplavino pridruži drugemu zemljišču.

35. Paulus, O ediktu, XXI. knjiga.
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Po drugi strani pa, če tožnik zapusti pravico do uporabe določenega premoženja po tem, ko je bilo premoženje združeno,
nekateri organi zelo pravilno menijo, da se dobiček ne sme upoštevati po tem, ko je bila pravica do uporabe ločena od
premoženja.

(1) Če vložim tožbo za zemljišče, ki mi ne pripada, in sodnik v svoji odločbi navede, da je moje, bi moral izreči sodbo tudi
proti posestniku za dobiček; ker mu je treba po isti napaki naložiti izročitev dobička, saj se tožnik ne sme odpovedati dobičku
v korist posestnika, ki je zadevo izgubil; sicer, kot pravi Mavricij, sodnik ne more odločiti, da je treba izročiti lastnino; in
zakaj bi moral posestnik imeti tisto, česar ne bi mogel imeti, če bi se takoj odpovedal posesti?

(2) Tožnik, ki je sprejel oceno premoženja, ni dolžan zavarovati imetnika pred izselitvijo, saj si mora imetnik sam krivdo
pripisati, če premoženja ni predal.

(3) Če premoženja ni mogoče razdeliti, ne da bi bilo uničeno, je določeno, da je mogoče vložiti tožbo za del premoženja.

36. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

Ko nekdo začne postopek za izterjavo, se mora, da ne bi bil zaman, pozanimati, ali je toženec, zoper katerega vlaga tožbo,
posestnik ali se je posesti goljufivo odpovedal.

(1) Stranka, ki je tožena in rem, je lahko obsojena tudi zaradi malomarnosti; lastnik sužnja, proti kateremu je vložena tožba
za njegovo vrnitev, je kriv malomarnosti, če mu dovoli, da se pojavi v areni, in je ubit; in tudi če je bil suženj na begu in ga ni
zavaroval ter je pobegnil; ali če je vložena tožba za plovilo in ga je poslal v slabem vremenu ter je propadlo zaradi
brodoloma.
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37. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.

Julianus v osmi knjigi Digest pravi, da če gradim na zemljišču drugega, katerega dobronamerni kupec sem, vendar to storim
v času, ko sem vedel, da zemljišče pripada drugemu, bi morali ugotoviti, ali nisem upravičen do izjeme; razen če lahko kdo
reče, da sem upravičen do izjeme, ker sem pričakoval izgubo. Vendar menim, da taka stranka nima pravice do izjeme; kajti
takoj, ko je bila prepričana, da zemljišče pripada drugemu, ne bi smela postaviti stavbe; treba pa bi ji bilo dovoliti, da
odstrani stavbo, ki jo je postavila, če to stori brez škode za lastnika zemljišča.

38. Celsus, Digeste, III. knjiga.

Na tujem zemljišču, ki ste ga kupili brez preiskave, ste gradili ali sadili, nato pa so vas izselili. V tem primeru bo dober
sodnik odločil na različne načine glede na pravni položaj strank in okoliščine primera. Če predpostavimo, da je lastnik storil
enako, potem vam mora, da bi dobil nazaj svoje zemljišče, povrniti vaše stroške, vendar le do višine, za katero je postalo
vrednejše; če pa je to, kar je bilo dodano, večje od kupnine, bo moral plačati le to, kar je bilo porabljeno. Predpostavimo, da
je stranka revna, in če je prisiljena to plačati, mora žrtvovati svoje gospodinjske predmete in grobove svojih prednikov;
potem bo dovolj, da vam bo dovoljeno odstraniti čim več tistega, kar ste zgradili, pod pogojem, da zemljišče ne bo postalo
slabše, kot bi bilo, če na njem sploh ne bi bila postavljena stavba. Odločili pa smo, da če vam je lastnik pripravljen plačati
znesek, ki je enak znesku, ki bi ga imel lastnik, če bi bile te stvari odstranjene, je pooblaščen, da to stori. Vendar vam ne
smemo dovoliti, da bi ravnali zlonamerno, na primer strgali omet, ki ste ga nanesli, ali poškodovali slike, kar ne bi imelo
drugega učinka kot povzročanje nevšečnosti. Predpostavimo, da je lastnik stranka, ki pričakuje, da bo nepremičnino prodala
takoj, ko jo dobi nazaj; potem je treba, če ne izroči zneska, za katerega smo že navedli, da ga mora izročiti v prvem primeru,
odškodnino, za katero je bila izdana sodba zoper vas, plačati po odbitku tega zneska.

39. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.

Izvajalci, ki gradijo z lastnim materialom, takoj prenesejo lastništvo na tiste, ki so lastniki zemljišča, na katerem so zgradili
stavbo.
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(1) Julianus v dvanajsti knjigi Digest zelo pravilno pravi, da lahko ženska, ki da zemljišče v zastavo kot jamstvo za dolg
drugega, izterja zemljišče s stvarno tožbo, čeprav je upnik zemljišče prodal:

40. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

Ker se šteje, da je upnik prodal zastavno pravico, ki je bila nična.

41. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.

Če kdo kupi nepremičnino pod pogojem, da bo odstopil od nakupa, če bo druga stranka ponudila višjo ceno, po izpolnitvi
pogoja ne more več uveljavljati stvarne tožbe; če pa je bilo zemljišče preneseno na stranko pod takšnim pogojem, lahko
uporabi stvarno tožbo, da bi ga dobila nazaj, preden se ponudi višja cena, pozneje pa tega ne more storiti.

(1) Če mi suženj ali družinski sin proda in izroči zemljišče, sem upravičen do stvarne tožbe za vračilo tega zemljišča, če je
svobodno upravljal svoj peculium. Enako pravilo velja, kadar suženj izroči premoženje svojega gospodarja s soglasjem
slednjega; prav tako, kadar zastopnik proda ali izroči premoženje s soglasjem svojega naročitelja, bom upravičen do
stvarnopravne tožbe.

42. Paulus, O ediktu, knjiga XXVI.

Če je vložena stvarnopravna tožba, bo dedič posestnika - če sam ni v posesti - oproščen; če pa je nastala kakšna osebna
odgovornost pokojnika, jo je treba vsekakor vključiti v sodbo.
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43. Isto, O ediktu, knjiga XXVII.

Kar je pritrjeno na verske predmete, je samo po sebi versko, zato kamnov, ki so bili del verskega objekta, ni mogoče vrniti,
tudi če so bili odstranjeni; vendar bo tožnik upravičen do izrednih pravnih sredstev s tožbo in factum, tisti, ki je kamne
odstranil, pa jih bo prisiljen vrniti. Če pa so bili kamni, ki pripadajo drugemu, uporabljeni za gradnjo spomenika brez soglasja
lastnika in so bili pred uporabo spomenika odtrgani in odstranjeni, da bi bili uporabljeni drugje, jih lahko lastnik vrne. In tudi
če so bili odstranjeni, da bi jih nadomestili v isti zgradbi, je določeno, da jih lahko lastnik na enak način vrne.

44. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXIX.

Sadje, ki visi na drevesu, se šteje za del tal.

45. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII.

Če je suženj vrnjen tožniku po vložitvi tožbe za njegovo izterjavo in je to storil dobronamerni imetnik, menim, da bi moral
dati jamstvo samo za zlonamernost, drugi imetniki pa bi morali dati jamstvo tudi za malomarnost; in dobronamerni imetnik
mora biti vključen mednje, potem ko se je zadeva pridružila.

46. Paulus, O Sabinu, X. knjiga.

Če je premoženje, za katero je vložena stvarna tožba, ocenjeno na znesek, ki ga tožnik priseže na sodišču, lastništvo nad njim
takoj preide na imetnika; saj se šteje, da sem z njim sklenil kompromis in uredil zadevo na podlagi, ki jo je sam določil.
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47. Isti, O Plautiju, knjiga XVII.

To velja, če je lastnina pri roki, če je drugje, pa preide, ko jo pridobi posestnik s soglasjem tožnika; zato ni v nasprotju s
pravilom, da se sodnikova ocena opravi le, če tožnik jamči, "da ne bo storil ničesar, da bi preprečil izročitev lastnine".

48. Papinianus, Mnenja, II. knjiga.

Če je dobronamerni posestnik imel stroške v zvezi z zemljiščem, za katerega je očitno, da pripada drugemu, ne more vložiti
tožbe za povrnitev navedenih stroškov od tistega, ki mu je zemljišče podaril, ali od njegovega lastnika; vendar se mu lahko s
pomočjo izjeme zaradi goljufije povrnejo navedeni stroški po sklepu sodišča na podlagi pravičnega razloga; to je, če stroški
presegajo znesek dobička, zbranega pred priključitvijo zemljišča, kajti če je dovoljen pobot, bo moral lastnik vrniti znesek,
do katerega stroški presegajo dobiček, če je bilo zemljišče koristno.

49. Celsus, Digeste, knjiga XVIII.

Menim, da je zemljišče, na katerem stoji hiša, del hiše in ne le podpora, kot je morje za ladje.

(1) Vse, kar ostane od mojega premoženja in kar imam pravico dobiti nazaj po zakonu, je moje.

50. Callistratus, Monitory Edict, Book II.
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Če je njiva v lasti kogar koli na podlagi kupne pravice, se postopek s tovrstno tožbo ne more ustrezno začeti, dokler njiva ni
izročena in se ne izgubi njena posest.

(1) Dedič lahko pravilno vloži tožbo za plačilo dolga iz zapuščine, čeprav je še ni dobil v posest.

51. Pomponij, O Sabinu, XVI. knjiga.

Če je vložena stvarna tožba in je odločba izdana zoper dediča posestnika, je treba pri izdaji sodbe upoštevati malomarnost in
goljufijo dediča v zadevi.

52. Julianus, Digest, knjiga LV.

Če se je lastnik zemljišča goljufivo odrekel posesti, preden je bila izdana odločba, njegovih dedičev ni mogoče prisiliti, da
prevzamejo obrambo stvarne tožbe, temveč je treba zoper njih vložiti tožbo in factum, s katero jih je mogoče prisiliti, da
izročijo znesek, do katerega so se z lastnino okoristili.

53. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXI.

Če je lastnik zemljišča zemljišče obdelal ali posadil in je zemljišče pozneje vrnjeno s tožbo, ne more odstraniti tistega, kar je
posadil.

54. Ulpianus, Mnenja, VI. knjiga.
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Obstaja velika razlika med dolžnostmi odvetnika in obrambo lastne zadeve; če stranka pozneje ugotovi, da ji neko
premoženje pripada, ne bo izgubila lastništva nad njim, ker je, čeprav tega ni vedela, pomagala drugemu, ki je vložil tožbo za
njegovo vračilo.

55. Julianus, Digest, knjiga LV.

Če posestnik zemljišča umre, še preden je bil izdan sklep o dedovanju, in zapusti dva dediča, ter se tožba za vračilo celotne
zapuščine vloži zoper enega od njiju, ki jo je imel v posesti, ni dvoma, da je treba zoper njega izdati sodbo za celotno
zapuščino.

56. Isto, Digest, knjiga LXXVIII.

Tožba za izterjavo peculiuma ne bo dovoljena, kot je to v primeru črede, ampak mora stranka, ki ji je bil peculium zapuščen,
vložiti tožbo za posamezne predmete, ki ga sestavljajo.

57. Alfenus, Digest, VI. knjiga.

Stranko, proti kateri je bila vložena tožba za vračilo zemljišča, je druga stranka ponovno tožila za isto zemljišče; in postavilo
se je vprašanje, kako bi se izognila dvojni izgubi, če bi po sklepu sodišča izročila zemljišče enemu od tožnikov, nato pa bi
bila izdana sodba v korist drugega tožnika? Odgovoril sem, da mora sodnik, ki bo o zadevi odločil prvi, odrediti, da se
zemljišče izroči tožniku pod pogojem, da ta izpolni obveznico ali da imetniku jamči, da mu bo zemljišče izročil, če ga bo
druga stranka izterjala.
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58. Paulus, Epitome iz Alfenovih razprav, III. knjiga.

Če je bil nekdo tožen za vrnitev sužnja in tudi za krajo, ki jo je storil ta suženj, se je postavilo vprašanje, kaj bi moral storiti,
če bi bila zoper njega izdana sodba v obeh primerih, če bi mu bil najprej vrnjen suženj? Odgovor je bil, da ga sodnik ne bi
smel prisiliti k izročitvi sužnja, razen če bi bilo predhodno zagotovljeno jamstvo, da mu bo v primeru plačila morebitne
odškodnine ta v celoti povrnjena, ker se je pridružil zadevi, v kateri je šlo za istega sužnja. Če pa je bila najprej izdana sodba
v zadevi, ki je vključevala krajo, in je izročil sužnja kot odškodnino, nato pa je bila izdana druga sodba v korist tožnika v
tožbi za vračilo sužnja; sodnik ne bi smel oceniti škode, ker suženj ni bil izročen, saj stranki ni bilo mogoče pripisati
malomarnosti ali zlobe, ker ni izročila sužnja.

59. Julianus, O Miniciju, VI. knjiga.

Moški, ki je živel v hiši drugega lastnika, je vanjo namestil okna in vrata, ki jih je lastnik stavbe po enem letu odstranil.
Sprašujem, ali lahko oseba, ki jih je postavila, vloži tožbo za vračilo teh vrat in oken? Odgovor je bil, da lahko, saj vse, kar je
pritrjeno na stavbo drugega, tvori del te stavbe, dokler je tako, vendar se takoj, ko je odstranjeno, takoj vrne v prejšnje stanje.

60. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXIX.

Če imetnik, ki je otrok ali blaznež, kaj uniči ali pokvari, ga ni mogoče kaznovati.

61. Julianus, O Miniciju, VI. knjiga.
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Minicij, ko je nekdo uporabil material, ki je pripadal drugemu, za popravilo svoje ladje, je na vprašanje, ali bo ladja še vedno
ostala last istega človeka, odgovoril, da bo; če pa je to storil med gradnjo ladje, to ne bo veljalo. Julijan v opombi navaja, da
lastnina na celotni ladji sledi položaju kobilice.

62. Papinianus, Vprašanja, VI. knjiga.

Kadar se proti imetniku v slabi veri vloži tožba za ladjo, je treba oceniti dobiček, tako kot v primeru trgovin in zemljišč, ki se
običajno dajejo v zakup. To ni v nasprotju s pravilom, da dedič ni prisiljen plačevati obresti za denar, ki je bil deponiran,
vendar z njim ne ravna; čeprav je res, da tovor, tako kot obresti, ne izhaja iz narave, temveč ga je mogoče izterjati po zakonu;
vendar je v tem primeru mogoče zahtevati tovor, ker se od posestnika ladje ne zahteva, da je tožniku odgovoren za tveganje,
denar pa se posodi z obrestmi na tveganje posojilodajalca.

(1) Na splošno pa velja, da je treba pri vprašanju, ki se nanaša na oceno dobička, upoštevati, ne ali ga je imetnik v slabi veri
užival, temveč ali bi ga tožnik lahko užival, če bi mu bilo dovoljeno, da ima nepremičnino v posesti. To mnenje je sprejel
tudi Julijan.

63. Enako, vprašanja, XII. knjiga.

Če kdo izgubi posest zaradi malomarnosti, vendar ne zaradi goljufije, saj mora dovoliti, da se opravi cenitev, bo upravičen do
zaslišanja pred sodiščem, če bo zahteval, da se njegovemu nasprotniku odredi odstop pravice do tožbe; in ker mu bo pretor
odobril pomoč kadar koli, ko bo posest imel kdo drug, ne bo na noben način izkoriščan. Pomoč mu je treba odobriti, tudi če
je v posesti stranka, ki je prejela odmerjeni znesek; slednji pa ne bo zlahka uslišan, če bo želel vrniti denar, potem ko ga je
enkrat prejel po sodnikovi odločbi na tveganje toženca.

64. Enako, vprašanja, knjiga XX.
505

Kadar je vložena stvarna tožba, je gotovo, da je treba izročiti dobiček tudi v zvezi s stvarmi, ki se hranijo samo za uporabo in
ne za uživanje.

65. Enako, Mnenja, II. knjiga.

Če kdo, ki je kupil zemljišče od nekoga, ki ni bil njegov lastnik, ugovarja zaradi goljufije, mu ne bo treba izročiti zemljišča
lastniku, razen če je denar, ki je bil plačan upniku, ki je imel zemljišče v zastavi za dolgove, skupaj z obrestmi za vmesni čas,
izterjal, tj. če obresti znašajo več kot dobiček, ki ga je izterjal pred vložitvijo tožbe, saj se lahko poračuna le z nedavno
zapadlimi obrestmi na glavnico; ker je pravično, da se stroški dovolijo kot v primeru izboljšav zemljišča.

(1) Če moški hčerki, ki je bila sužnja, ni dal dote, ampak del njenega peculiuma, potem je treba sužnjo, če ji ni zapustil
ničesar kot peculium, vključiti med premoženje zapuščine. Če pa je oče svojo hčerko razdedinil zaradi njene dote in
peculiuma in ji zato z oporoko ni zapustil ničesar ali pa ji je zapustil toliko manj; bo obramba, ki temelji na očetovi nameri,
zaščitila hčerko.

66. Paulus, Vprašanja, II. knjiga.

Nič manj nimamo pravice vložiti tožbo za vračilo nečesa, kar je naša last, ker je pričakovati, da bomo izgubili lastništvo nad
tem, če bo izpolnjen pogoj, od katerega je odvisna zapuščina ali podelitev svobode.

67. Scaevola, Mnenja, prva knjiga.
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Moški, ki je od skrbnika mladoletne osebe kupil hišo, je poslal mizarja, da jo popravi, in ta je v njej našel nekaj denarja.
Postavlja se vprašanje, komu pripada ta denar? Odgovoril sem, da če ne gre za skrit denar, ampak za denar, ki se je izgubil ali
ga stranka, ki ji je pripadal, po pomoti ni odstranila, mora kljub temu ostati njegov lastnik, ki mu je prvotno pripadal.

68. Ulpianus, O ediktu, knjiga LI.

Če je osebi odrejena izročitev premoženja in ne izpolni sodnega naloga, češ da tega ne more storiti; če dejansko ima
premoženje, se ji na podlagi zahteve pri sodniku prisilno odvzame posest, pri čemer se edina odločitev v zadevi sprejme
glede na dobiček. Če pa premoženja ne more izročiti in je ravnal goljufivo, da bi se temu izognil, mu je treba naložiti, da
plača toliko, kolikor prisega njegov nasprotnik, brez kakršne koli omejitve; če pa premoženja ne more izročiti in ni ravnal
goljufivo, da bi se temu izognil, mu je mogoče naložiti, da plača največ toliko, kolikor je vredno; to je znesek obresti
njegovega nasprotnika. To je splošno načelo, ki velja za vse zadeve, v katerih je treba premoženje izročiti po odredbi sodišča,
ne glede na to, ali gre za prepovedi ali tožbe in rem ali in personam.

69. Paulus, O Sabinu, knjiga XIII.

Če je oseba ravnala goljufivo, da bi se izognila posesti, se lahko kaznuje na ta način, in sicer: od tožnika se ne zahteva, da mu
da jamstvo, da bo nanj prenesel pravice iz tožbe, ki jih ima v zadevi:

70. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXIX.

Prav tako je določeno, da mu ni mogoče odobriti niti publicistične tožbe, da ne bi s plačilom poštene cene z nasiljem in proti
volji lastnika pridobil premoženja.
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71. Paulus, O Sabinu, knjiga XIII.

Če se je posestnik goljufivo odrekel posesti, tožnik pa ne želi dati prisege in želi, da se njegovemu nasprotniku naloži plačilo
dejanske vrednosti nepremičnine, je treba njegovi želji ugoditi.

72. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Če si kupil Sempronijevo zemljišče od Titiusa in ti je bilo po plačilu kupnine izročeno, nato pa Titius postane Sempronijev
dedič ter isto zemljišče proda in izroči drugi osebi, je prav, da imaš prednost ti; kajti tudi če bi prodajalec sam vložil tožbo
zoper tebe, da bi dobil nazaj lastnino, mu lahko to preprečiš z izjemo; če pa bi bil sam v posesti in bi ti vložil tožbo zoper
njega, bi lahko uporabil replikacijo zoper izjemo zaradi lastništva.

73. Isto, O ediktu, knjiga XVII.

V tožbi, vloženi zaradi vračila določenega premoženja, imetnik ni dolžan navesti, kakšen delež mu pripada, saj je to dolžnost
tožnika in ne imetnika. Enako pravilo je upoštevano v publicistični tožbi.

(1) za nadrejeno osebo,

74. Paulus, O ediktu, XXI. knjiga.

(To je tisti, ki ima pravico zasedati površino zemlje, ki pripada drugemu, pod pogojem, da zanjo plačuje določeno
najemnino),
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75. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Pretor obljubi stvarno tožbo, če se izkaže ustrezen razlog.

76. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

Načela, ki so bila navedena v zvezi s tožbo za izterjavo celotnega premoženja, je treba razumeti tako, da veljajo tudi za
izterjavo dela tega premoženja, in dolžnost sodnika je, da hkrati z izročitvijo samega deleža odredi tudi izročitev stvari, ki jih
je treba izročiti v sorazmernem deležu.

(1) Tožba za izterjavo deleža, ki še ni ugotovljen, bo odobrena, če za to obstaja utemeljen razlog. To je utemeljen razlog,
kadar se na primer Lex Falcidia uporablja v primeru oporoke zaradi negotovega zneska, ki ga je treba rezervirati iz
zapuščine, kadar sodišče ni opravilo temeljite preiskave. Kadar volilojemnik, ki mu je bil zapuščen suženj, sploh ne ve, za
kakšen delež navedenega sužnja bi moral vložiti tožbo; tovrstna tožba bo odobrena. Razumemo, da enako pravilo velja tudi
za druge zadeve.

77. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.

Neka ženska je s pismom podarila zemljišče moškemu, ki ni bil njen mož, nato pa je to zemljišče od njega najela. Lahko bi
trdili, da je imel pravico do stvarnopravne tožbe, saj je posest pridobil prek nje, tako kot prek najemnika. Navedeno je bilo,
da je bil ob pošiljanju pisma dejansko na zemljišču, ki mu je bilo podarjeno; to je zadostovalo za izročitev posesti, čeprav do
najema zemljišča ni prišlo.
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78. Labeo, Epitome o verjetnostih po Paulusu, IV. knjiga.

Če niste pospravili pridelkov na zemljišču, ki pripada drugemu in ga imate le v posesti, niste dolžni izročiti ničesar, kar je
bilo pridelano na tem zemljišču. Po drugi strani pa Paulus sprašuje, ali posevki postanejo last posestnika, ker jih je nabral na
svoj račun? Z žetvijo pridelkov moramo razumeti ne le, če so ti v celoti pobrani, temveč tudi, če se je to začelo in nadaljevalo
do te mere, da pridelkov ni več podpiralo zemljišče; kot na primer, če so bile pobrane oljke ali grozdje, vendar nihče ni
pridelal vina ali olja; v tem primeru namreč velja, da je tisti, ki je pridelke pobral, od tistega trenutka dalje pridobil pridelke.

79. Isto, Epitomi verjetnosti, ki jih je napisal Paulus, VI. knjiga.

Če zoper mene vložite tožbo za izterjavo sužnja in ta umre po tem, ko je bil izdan, je treba dobiček oceniti za čas, ko je živel.
Paulus pravi: "Mislim, da to velja le, če suženj še ni bil tako bolan, da bi bile njegove storitve brez vrednosti; kajti tudi če bi
še naprej živel v slabem zdravstvenem stanju, ne bi bilo primerno, da se dobiček oceni za ta čas."

80. Furius Anthiannus, O ediktu, I. knjiga.

Nismo prisiljeni prenašati stvarne tožbe, saj lahko vsakdo trdi, da ni v posesti, tako da lahko, če njegov nasprotnik dokaže, da
je druga stranka dejansko v posesti nepremičnine, s sodno odločbo doseže prenos posesti nase, čeprav ne dokaže, da je
nepremičnina njegova.

Naslov 2. O stvarnopravni tožbi
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1. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Pretor pravi: "Če kdo želi sprožiti postopek za vrnitev premoženja, ki mu je bilo izročeno iz utemeljenega razloga in katerega
lastninska pravica še ni prešla z izročitvijo, mu bom odobril tožbo."

(1) Pretor pravi, in to zelo pravilno: "Če naziv še ni prešel z uzurpacijo"; če se je to enkrat zgodilo, ima namreč pravico do
civilne tožbe in ne potrebuje častne tožbe.

(2) Toda zakaj je omenil le izročitev in odtujitev, če obstajajo številne določbe zakona, s katerimi lahko vsakdo pridobi
lastninsko pravico, kot na primer v primeru zapuščine?

2. Paulus, O ediktu, knjiga XIX.

Ali donacije mortis causal Za Publician tožbo je mogoče vložiti, če je bila posest izgubljena, saj se pridobi na enak način kot
zapuščina.

3. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Podobno velja tudi za številne druge določbe zakona.
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(1) Pretor pravi: "Lahko vloži tožbo iz dobrega razloga"; in ne le dobronamerni kupec, temveč tudi drugi, na primer tisti, na
katerega je bilo premoženje preneseno z doto in ki ga še ni pridobil z odkupom, saj obstaja zelo dober razlog za tožbo, ne
glede na to, ali je bilo premoženje, dano z doto, ocenjeno ali ne. Podobno velja za primere, ko se premoženje prenese na
podlagi sodne odločbe:

4. Paulus, O ediktu, knjiga XIX. Ali za plačilo dolga,

5. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

ali za predajo sužnja namesto odškodnine, ne glede na to, ali je za to obstajal utemeljen razlog ali ne.

6. Paulus, O ediktu, knjiga XIX.

Poleg tega lahko v primeru noxalne tožbe, v kateri ni bilo obrambe, po pretorjevem ukazu odstranim sužnja in če po
odstranitvi izgubim lastništvo nad njim, lahko uporabim publicistično tožbo.

7. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Če pa mi je bilo premoženje dodeljeno, lahko vložim javno tožbo.

(1) Če je vrednost premoženja ocenjena na sodišču, je podobna sužnju; Julianus v dvaindvajseti knjigi Digest pravi, da bo
publicistična tožba upravičena, če bo toženec ponudil znesek ocene.
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(2) Marcellus v sedemindvajseti knjigi Digest pravi, da če kdo kupi premoženje od blazne osebe, ne da bi vedel, da gre za
blazno osebo, ga lahko pridobi z izžemanjem; zato bo imel pravico do Publicijeve tožbe.

(3) Če kdo pridobi premoženje kot darilo, je upravičen do publicistične tožbe, ki se uporabi tudi proti darovalcu, saj je tožnik
zakoniti posestnik, če sprejme darilo.

(4) Če stranka kupi premoženje od mladoletne osebe, čeprav ni vedela, da je taka oseba, ima pravico do publicistične tožbe.

(5) Enako se ravna tudi v primeru zamenjave.

(6) Tožba publicista ne temelji na vprašanju posesti, temveč na vprašanju lastništva.

(7) Če mi daš prisego v tožbi, ki sem jo vložil za izterjavo premoženja, in prisežem, da je to premoženje moje, sem upravičen
do publicistične tožbe, vendar samo proti tebi; kajti edina oseba, ki ji lahko prisega škoduje, je stranka, ki jo je dala. Če pa je
prisega dana posestniku in ta priseže, da lastnina ne pripada tožniku, lahko ta uporabi izjemo le zoper slednjega; ta namreč ne
učinkuje tako, da bi mu podelila pravico do tožbe.

(8) Pri publicistični tožbi je treba upoštevati vsa pravila, ki smo jih navedli pri tožbi za vračilo premoženja.

(9) Ta tožba je v korist dediča in pretorijanskih naslednikov.
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(10) Če jaz ne opravim nakupa, moj suženj pa ga opravi, sem upravičen do publicistične tožbe. Enako pravilo velja, če nakup
opravi moj zastopnik, skrbnik, kurator ali kdo drug, ki opravlja moje posle.

(11) Pretor pravi: "Kdor kupuje v dobri veri"; zato ne more imeti koristi od tožbe vsak nakup, ampak samo tisti, ki je
opravljen v dobri veri; zato je dovolj, če sem kupec v dobri veri, tudi če ne kupim od lastnika, čeprav mi je morda prodal z
goljufivim namenom; kajti goljufija prodajalca mi ne bo škodovala.

(12) V tej tožbi mi ne bo v škodo, če sem naslednik kupca in sem ravnal goljufivo, če je kupec, ki sem ga nasledil, opravil
nakup v dobri veri; prav tako mi ne bo v korist, če nisem bil kriv goljufije, če je bil kupec, ki sem ga nasledil, kriv goljufije.

(13) Če pa je nakup opravil moj suženj, je treba upoštevati njegovo goljufijo in ne mojo, in obratno.

(14) Publicistična tožba se nanaša na čas nakupa, zato Pomponij meni, da nič, kar je bilo goljufivo storjeno pred nakupom ali
po njem, ne more biti predmet preiskave v tej tožbi.

(15) To dejanje se nanaša samo na dobro vero kupca.

(16) Zato morajo za uporabo tožbe publicista obstajati naslednji pogoji: oseba, ki je opravila nakup, mora delovati v dobri
veri, kupljeno premoženje pa ji mora biti izročeno s tem razumevanjem. Toda tudi če je nakup opravil v dobri veri, ne more
uporabiti publicistične tožbe pred izročitvijo.

(17) Julijan je v sedmi knjigi Digest navedel, da mora biti izročitev kupljenega premoženja opravljena v dobri veri; če torej
stranka zavestno ponaredi posest nečesa, kar pripada drugemu, ne more uporabiti publicistične tožbe, ker ne bo mogla
pridobiti premoženja z uzurpacijo. Prav tako ne sme nihče misliti, da po našem mnenju zadostuje, da kupec ob začetku
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izročitve ne ve, da je lastnina pripadala drugemu, da bi lahko uporabil Publicistično tožbo, temveč je treba, da je tudi takrat
dobronameren kupec.

8. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

Nič pa ni navedeno v zvezi s plačilom kupnine, zato je treba domnevati, da po mnenju pretorja ni treba vprašati, ali je bila
kupnina plačana ali ne.

9. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Publicistična tožba je na voljo tako kupcu kot njegovemu dediču.

(1) Kadar stranka kupi premoženje, ki je bilo pri njej deponirano, posojeno ali zastavljeno, je treba šteti, da je bilo izročeno,
če po nakupu ostane v njeni posesti.

(2) Enako pravilo velja, če je bila dostava opravljena pred nakupom.

(3) Poleg tega Neratius navaja, da bom upravičen do publicistične tožbe, če kupim posest in mi je bilo izročeno določeno
premoženje, ki mu pripada.

(4) Če nekdo proda isto premoženje ločeno dvema dobronamernima kupcema, poglejmo, kateri od njiju ima večjo pravico do
Publicijske tožbe; tisti, ki mu je bilo premoženje najprej izročeno, ali tisti, ki ga je samo kupil? Julijan v sedmi knjigi Digest
navaja: "Če sta stranki kupili od iste osebe, ki ni bila lastnik, bo imel prednost tisti, ki mu je bila izročitev opravljena prva; če
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pa sta omenjeno nepremičnino kupili od različnih oseb, ki niso bile lastniki, je v boljšem pravnem položaju tisti, ki jo ima v
posesti, kot tisti, ki vlaga tožbo; in to mnenje je pravilno."

(5) Ta tožba ni mogoča za premoženje, ki ga ni mogoče pridobiti z odtujitvijo, kot na primer v primeru ukradenih predmetov
ali pobeglih sužnjev.

(6) Če suženj, ki pripada zapuščini, kupi premoženje pred vpisom zapuščine in ga po izročitvi izgubi v posest, ima dedič zelo
pravilno pravico do publicistične tožbe, kot če bi bil sam v posesti. V enakem položaju bodo tudi člani občine, kadar je bilo
premoženje izročeno njihovemu sužnju;

10. Paulus, O ediktu, knjiga XIX.

Ne glede na to, ali je suženj kupil navedeno premoženje z ozirom na svoj peculium ali ne.

11. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Če sem opravil nakup in je bila lastnina na mojo zahtevo izročena drugi stranki, je cesar Severus v reskriptu določil, da mu je
treba odobriti publicistično tožbo.

(1) Publicijska tožba je dovoljena, kadar se vloži tožba za izterjavo izročenega užitka, pa tudi kadar so služnosti na mestnih
posestvih nastale z izročitvijo ali trpljenjem; na primer, kadar je stranka dovolila, da se skozi njeno hišo zgradi vodovod.
Enako pravilo velja za rustikalne služnosti, saj je ugotovljeno, da jih v tem primeru varujeta izročitev in trpljenje.
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(2) Potomec ukradene sužnje, ki je bil spočet v času, ko je bila sužnja v posesti dobronamernega kupca, se lahko izterja s to
tožbo, tudi če otrok ni bil v posesti stranke, ki ga je kupila; vendar dedič tatove ni upravičen do te tožbe, ker je naslednik
pomanjkljivega naslova pokojnika.

(3) Včasih, čeprav ukradena mati ni bila prodana, ampak mi je bila podarjena (jaz tega nisem vedel) in je pozneje spočela in
rodila, ko je bila v moji lasti, imam pravico do publicistične tožbe za vrnitev otroka, kot pravi Julianus, pod pogojem, da v
času, ko vložim tožbo, ne vem, da je bila mati ukradena.

(4) Julijan tudi na splošno trdi, da ne glede na to, kako bi lahko pridobil mater z ugrabitvijo, če ne bi bila ukradena, lahko na
enak način pridobim otroka, če nisem vedel, da je bila mati ukradena. Zato bom v vseh teh primerih upravičen do
publicistične tožbe.

(5) Enako pravilo velja za otroka hčerke sužnje, tudi če ni bil rojen, ampak je bil po materini smrti izvlečen iz njene
maternice s carskim rezom, kot navaja Pomponij v Štirideseti knjigi.

(6) Prav tako pravi, da se lahko v primeru, ko je bila hiša kupljena in uničena, s tožbo iz tega naslova izterjajo vsi dodatki, ki
so bili na njej narejeni.

(7) Če se zemljišče poveča z naplavinami, postane enake narave kot zemljišče, ki mu je dodano; ker torej zemljišča samega
ni mogoče izterjati z javnopravno tožbo, tudi povečanja ni mogoče izterjati; če pa je mogoče, je mogoče izterjati tudi del, ki
je bil dodan z naplavinami; to je omenil Pomponij.

(8) Dodaja tudi, da je podobna tožba na voljo tudi v primeru, ko je treba vložiti tožbo za dele kupljenega kipa, ki so bili
odstranjeni.
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(9) Prav tako trdi, da če kupim prazno parcelo in na njej zgradim hišo, lahko pravilno uporabim javno tožbo.

(10) Pravi tudi, da če zgradim hišo in se zemljišče pozneje izprazni, lahko prav tako uporabim javno tožbo.

12. Paulus, O ediktu, knjiga XIX.

Če je moški svoji zaročenki podaril sužnja in ga je, preden je lastninska pravica prešla z izročitvijo, prejel nazaj kot doto, je
božanski Pij v reskriptu določil, da je treba sužnja vrniti, če se stranki ločita, saj je darilo med dvema zaročencema veljavno;
zato se ji kot posestnici odobri izjema; če pa je bila posest izgubljena, se odobri Publicijeva tožba, ne glede na to, ali ima
posest v posesti tujec ali darovalec.

(1) Če je posest izročena komur koli na podlagi trebelskega odloka senata, lahko stranka, tudi če je ne dobi v posest, uporabi
publicistično tožbo.

(2) V primeru trajnih zakupov in drugih nepremičnin, ki jih ni mogoče pridobiti z odtujitvijo, je tožba Publician na voljo, če
je bila opravljena dobronamerna izročitev zemljišča.

(3) Enako pravilo velja, če sem v dobri veri od osebe, ki ni lastnik, kupil hišo, ki je s seboj nosila površino zemljišča.

(4) Če je premoženje takšne narave, da kakšen zakon ali ustava prepoveduje njegovo odsvojitev, v tem primeru publicistična
tožba ne pride v poštev, saj v takšnih okoliščinah pretor nikomur ne zagotavlja zaščite, ki bi mu preprečila kršitev zakona.

(5) Publicistično tožbo lahko uporabimo tudi v primeru otroka, starega manj kot eno leto.
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(6) Če želi kdo dobiti nazaj del premoženja, lahko uporabi javno tožbo.

(7) To dejanje lahko pravilno uporabi tudi tisti, ki ga ima v posesti le za trenutek.

13. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

Kadar koli na kakršen koli način zakonito pridobimo premoženje in ga izgubimo, nam bo ta tožba odobrena za vračilo
navedenega premoženja.

(1) Včasih pa Publicijeve tožbe ne morejo vložiti osebe, ki so zakonito pridobile posest; saj je posest, ki izhaja iz zastavne
pravice in negotovih daril, zakonita; vendar pa pravica do tožbe v takih primerih običajno ni dovoljena, seveda iz razloga, ker
niti upnik niti stranka, ki ima negotovo pravico, ne pridobi posesti z namenom, da bo verjela, da je lastnik.

(2) Kadar kdo kupuje od mladoletnika, mora dokazati, da je to storil s soglasjem njegovega skrbnika in ne v nasprotju z
zakonom. Če pa je nakup opravil s prevaro navideznega skrbnika, velja, da je ravnal v dobri veri.

14. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.

Papinianus v šesti knjigi vprašanj navaja, da če nekdo prepove izročitev ali da o tem obvesti in je nepremičnino na njegovo
zahtevo prodal njegov zastopnik, ki jo je kljub temu izročil, bo pretor zaščitil kupca, ne glede na to, ali je v posesti ali pa je
vložil tožbo za vrnitev nepremičnine. Če pa je zastopnik prisiljen plačati kupcu zaradi tožbe, ki temelji na nakupu, lahko prvi
zahteva vračilo z nasprotno tožbo na podlagi pooblastila; lahko se namreč zgodi, da bi kupcu nepremičnino lahko vrnil tisti,
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ki je dal nalog za prodajo, ker zaradi nevednosti ni uporabil izjeme, ki bi jo moral uveljavljati, na primer: "Če stranka, s
katero sem posloval, ni opravila prodaje z vašim soglasjem".

15. Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.

Če moj suženj na begu kupi premoženje od nekoga, ki ni njegov lastnik, je tožba publicista v mojo korist, čeprav prek njega
morda nisem pridobil posesti nad izročenim premoženjem.

16. Papinianus, Vprašanja, knjiga X.

Paulus v opombi navaja, da je mogoče uveljavljati izjemo na podlagi zakonitega lastništva, ki preprečuje vložitev
publicistične tožbe.

17. Neratius, Pergamenti, III. knjiga.

Publicistična tožba ni bila izumljena z namenom, da bi dejanskemu lastniku odvzela njegovo lastnino (to je dokazano, prvič,
na podlagi pravičnih načel in, drugič, z uporabo izjeme): "Če sporna stvar ne pripada lastniku"), temveč zato, da bi bil v
primeru, ko nekdo nekaj kupi v dobri veri in pridobi posest, upravičen do posesti on in ne njegov nasprotnik.
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Naslov 3. O tožbah za vrnitev zemljišč, ki so bila dana v trajni zakup, in sicer emfitetičnih
zemljišč

1. Paulus, O ediktu, XXI. knjiga.

Nekatera zemljišča, ki pripadajo mestom, se imenujejo "vectigales", druga pa ne. Kot vectigales se imenujejo tista zemljišča,
ki so dana v najem za nedoločen čas, tj. po dogovoru, da dokler se zanje plačuje najemnina, jih ni dovoljeno odvzeti tistim, ki
so jih dali v najem, ali njihovim naslednikom. Ne gre za zemljišča, ki so dana v zakup za obdelovanje pod pogoji, pod
katerimi smo jih vajeni dajati v zasebni najem za ta namen.

(1) Kadar stranke od občine za nedoločen čas najamejo zemljišče, čeprav ne postanejo njegovi lastniki, je bilo ugotovljeno,
da so kljub temu upravičene do stvarnopravne tožbe proti posestniku in celo proti samim članom občine:

2. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII. Vendar pod pogojem, da vedno plačujejo najemnino.

3. Paulus, O ediktu, XXI. knjiga.

Enako pravilo velja, če so sklenili najemno pogodbo za določen čas in dogovorjeni rok še ni potekel.
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Knjiga VII

1. O užitku ter njegovi uporabi in uživanju.
2. Glede nastanka pravice do uporabe.
3. Kdaj se zapuščina užitka prenese.
4. Na kakšen način se izgubi užitek ali uporaba.
5. O užitku stvari, ki se porabijo ali zmanjšajo z uporabo.
6. O tožbi za vrnitev pravice do uporabe in o tožbi, s katero se ta zavrne.
7. O službah sužnjev.
8. Glede uporabe in bivanja.
9. Na kakšen način mora uporabnik dati jamstvo.

///
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Naslov 1. O užitku, njegovi uporabi in uživanju

1. Paulus, O Vitelliju, III. knjiga.

Običajna lastnina je pravica do uporabe in uživanja tuje lastnine, pri čemer je treba hkrati ohraniti njeno vsebino.

(2) Celsus, Digeste, knjiga XVIII.

Kajti užitek je pravica na materialnem delu stvari, tako da mora biti, če je ta odstranjen, odstranjen tudi užitek sam.

3. Gaj, Dnevnik ali Zlate zadeve, II. knjiga.

Pravica uporabe se lahko ustanovi na kateri koli nepremičnini z zapuščino, tako da se lahko dediču naroči, naj pravico
uporabe prenese na neko osebo; šteje se, da jo prenese, če zapuščenca vodi po zemljišču ali mu dovoli, da ga uživa ali
uporablja. Če želi kdo ustanoviti pravico do uporabe, lahko to stori s pogodbami in določili, ne da bi sestavil oporoko.

1. Pravica uporabe se lahko ustanovi ne le za zemljišča in stavbe, temveč tudi za sužnje, tovorne živali in drugo premoženje.

2. Da pa zaradi trajnega obstoja pravice do uporabe ne bi postala povsem brez vrednosti, je bilo odločeno, da lahko pravica
do uporabe preneha na različne načine in se vrne v navadno lastnino.
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3. Poleg tega lahko na enak način, ne glede na to, kako nastane in preneha užitek, nastane in preneha tudi navadna uporaba.

(4) Paulus, O ediktu, II. knjiga.

V mnogih primerih je užitek del lastništva in je samostojen, saj se lahko podeli takoj ali od določenega datuma.

5. Papinianus, Vprašanja, knjiga VII.

Pravica do uporabe se lahko na začetku ustanovi glede na delež nepremičnine, ne glede na to, ali je ta razdeljen ali
nerazdeljen, in jo je mogoče izgubiti tudi s potekom časa, določenega z zakonom; po istem načelu se lahko zmanjša z
delovanjem Lex Falcidia. Če pa stranka, ki je obljubila užitek, umre, se obveznost dodelitve tega užitka razdeli sorazmerno z
deleži nepremičnine; če pa ga je treba dodeliti na zemljišču v skupni lasti in je eden od lastnikov toženec v tožbi, se prenos
opravi sorazmerno z deležem navedenega toženca.

6. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

Pravica uporabe se lahko ustanovi na več načinov; lahko se na primer odda kot zapuščina. Z oporoko se lahko zapusti samo
lastništvo nepremičnine in pridrži užitek, tako da užitek ostane dediču.

(1) Užitno pravico je mogoče ustanoviti tudi s tožbo za delitev zapuščine ali tožbo za delitev skupnega premoženja, v kateri
sodišče eni stranki prizna zgolj lastninsko pravico, drugi pa užitno pravico.
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(2) Poleg tega lahko pravico do uporabe pridobimo ne le mi sami, temveč tudi osebe, ki jih imamo pod nadzorom.

(3) Nič ne preprečuje, da bi bil moj suženj imenovan za dediča in da bi se gola lastnina zapustila kot dediščina, pri čemer se
pridrži pravica uporabe.

7. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Če je užitek podeljen kot zapuščina, pripada celoten dobiček nepremičnine užitkarju. Zaporoči se lahko užitek na
nepremičnini ali osebnem premoženju.

(1) Kadar se zapušča nepremičnina, kot na primer, kadar se zapusti užitek hiše, pripada užitkarju ves dohodek, ki izhaja iz
tega, in tudi vse, kar izhaja iz zgradb, ograj in drugih stvari, ki spadajo k hiši. Zato je bilo ugotovljeno, da se lahko užitkar z
namenom preprečitve grozeče škode postavi v posest sosednje stavbe; in lahko obdrži posest navedene stavbe kot lastnik, če
druga stranka vztrajno ne zagotovi zavarovanja; prav tako ne bo ničesar izgubil, ko bo užitek prenehal. Na podlagi tega
načela Labeo navaja, da lastnik nepremičnine nima pravice dvigniti svoje stavbe, če si tega ne želi; tako kot v primeru, ko je
bila uporabna pravica na nezasedenem zemljišču zapuščena, na njem ne more postaviti hiše; to mnenje se mi zdi pravilno.

(2) Ker torej ves proizvod nepremičnine pripada užitkarju, ga je mogoče, kot navaja Celsus v osemnajsti knjigi Digest, z
zahtevo pri sodišču prisiliti, da hišo popravi, vendar le toliko, da jo ohrani v dobrem stanju, če pa se kaj od tega uniči zaradi
starosti, ni mogoče prisiliti nobene od strank, da jo popravi; če pa to stori dedič, mora dovoliti užitkarju, da jo uporablja; zato
Celsus sprašuje, v kakšnem obsegu jo je treba popravljati? Če so kakšni deli zaradi starosti uničeni, ga ni mogoče prisiliti, da
jih popravi, zato je odgovoren le za zmerna popravila, saj glede na to, da mu je prepuščen užitek, prevzame tudi druga
bremena, kot so na primer davki, dajatve, najemnina ali rezerva za vzdrževanje, ki bremenijo nepremičnino; to je v trinajsti
knjigi navedel Marcellus.
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(3) Kasij v osmi knjigi civilnega prava tudi pravi, da je mogoče uporabnika prisiliti k popravilom z zahtevo na sodišču, tako
kot je dolžan saditi drevesa; Aristo v opombi navaja, da je to pravilno. Neratius v Četrti knjigi pergamentov prav tako pravi,
da uporabniku ni mogoče prepovedati popravil iz istega razloga, kot mu ni mogoče prepovedati oranja ali obdelovanja
zemlje; in ne le, da lahko opravi nujna popravila, ampak lahko tudi izboljša stavbe zaradi uživanja, kot so štukature, mozaični
tlaki in podobne stvari; ne sme pa stavb povečati ali iz njih odstraniti ničesar, kar je koristno:

8. Isto, O ediktu, knjiga XL.

Čeprav je njegov namen postaviti nekaj boljšega na njeno mesto in je to mnenje resnično.

9. Isti, O Sabinu, knjiga XVII.

Poleg tega je v primeru, ko je bila zapuščina prepuščena v uporabo, vse, kar izhaja iz zemlje in kar je mogoče iz nje pobrati,
vključeno v dobiček, ki pripada volilojemniku, vendar pod pogojem, da jo uporablja kot dober državljan; Celsus v osemnajsti
knjigi Digest navaja, da ga je mogoče prisiliti, da obdeluje zemljo na primeren način.

1. Če so na zemljišču čebele, mu pripada tudi pravica do njihove uporabe.

2. Če pa so na zemljišču kamnolomi in želi uporabnik sekati kamen ali če so na njem kredne ali peščene jame, Sabin pravi,
da ima pravico vse to uporabljati, kot bi to storil varčen lastnik, kar je po mojem mnenju pravilno mnenje.

3. Tudi če so bili ti kamnolomi odkriti po prenosu pravice uporabe, ko je bila zapuščena pravica uporabe celotne njive in ne
določenih delov njive, so vključeni v zapuščino.
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4. S tem je tesno povezano vprašanje, ki je bilo pogosto obravnavano v zvezi s pristopi k lastnini, in sicer je bilo ugotovljeno,
da tudi užitek na naplavinah pripada užitkarju. Kadar pa se v reki nasproti zemljišča pojavi otok, Pegaz pravi, da užitek na
njem ne pripada užitkarju sosednjega zemljišča, čeprav gre za pristop k lastnini; gre namreč za tako rekoč poseben del
nepremičnine, do katerega užitka niste upravičeni. To mnenje ni neutemeljeno, saj se tam, kjer povečanje ni opazno, užitek
poveča, kadar pa se pojavi ločeno, ne prispeva v korist užitkarja.

5. Kasij v osmi knjigi civilnega prava navaja, da prihodki, pridobljeni z ulovom ptic in divjadi, pripadajo užitkarju, torej tudi
prihodki od ribolova.

6. Menim, da je tudi donos drevesnice v lasti uporabnika, tako da ima tudi on pravico prodajati in saditi; vendar mora imeti
vedno pripravljeno gredico in jo obnavljati za ponovno sajenje kot nekakšno orodje, ki se uporablja v korist zemljišča, tako
da se po prenehanju pravice uporabe lahko vrne lastniku.

7. Prav tako je upravičen do tistega, kar to orodje za dobro zemljišča proizvede, vendar ga ne more prodati; če je bila namreč
uporabna pravica na zemljišču zapuščena in je na njem njiva, na kateri je lastnik običajno pridobival kole, osmice ali trstiko
za uporabo zemljišča, je bila uporabna pravica na njej zapuščena; menim, da lahko uživalec to zemljišče uporablja, če iz
njega ničesar ne proda, razen če se zgodi, da mu je bila zapuščena užitna pravica na grmadi vrb ali na gozdu, kjer so bili
najdeni koli, ali na trstišču; potem lahko to zemljišče proda. Trebatij pravi, da lahko uživalec poseka kolišča in trstičje tako,
kot je bil navajen lastnik zemljišča, in jih lahko proda, čeprav prvi tega ni bil navajen početi, temveč jih je uporabljal sam; saj
je treba pogoj uživalca obravnavati glede na količino, ki jo je treba uporabiti, in ne glede na način njene uporabe.

10. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.

Uživalec lahko iz grmičevja vzame koli za oporo, iz dreves veje, iz gozda, ki ni grmičevje, pa lahko vzame, kar potrebuje za
svoj vinograd, če s tem ne zmanjšuje vrednosti zemljišča.
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11. Paulus, Epitome Alfenovih razprav, II. knjiga. Kjer pa so drevesa večja, jih ne more posekati.
12. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Kadar veter podre drevesa ali jih podre, Labeo pravi, da jih lahko uporabnik pridobi nazaj za lastno uporabo in uporabo
svojega gospodinjstva, vendar lesa ne sme uporabiti za kurjavo, če ima za to na voljo kakšen drug les; menim, da je to
mnenje pravilno, saj bi sicer uporabnik lahko odstranil vsa drevesa, če bi se ta nesreča zgodila na celotnem zemljišču. Labeo
pa meni, da ima pravico posekati toliko dreves, kolikor jih je potrebnih za popravilo hiše; prav tako lahko žge apno, koplje
pesek ali vzame kar koli drugega, kar je potrebno za gradnjo.

1. Če je bila ladja dodeljena v uporabo, menim, da jo je mogoče poslati na morje, čeprav obstaja nevarnost brodoloma, saj je
ladja zgrajena za plovbo.

2. Uživalec lahko bodisi uživa nepremičnino sam bodisi pravico do uživanja prenese na drugega, lahko jo zapusti ali proda;
kajti tisti, ki daje v najem, in tisti, ki prodaja, tudi uživa. Kadar pa jo prenese na nekoga, da bi jo imel v posesti, ali jo podari,
menim, da jo uporablja in zato ohrani pravico do uporabe; tako sta menila Kasij in Pegaz, Pomponij pa jo sprejema v peti
knjigi o Sabinu. Kajti ne le, da obdržim pravico uporabe, če jo dam v zakup, ampak tudi kadar jo da v zakup druga oseba, ki
opravlja moje posle, Julijan v enaintrideseti knjigi navaja, da jo še vedno obdržim. Kadar pa ga ne dam v zakup, ampak ga
nekdo, ki opravlja moje posle, v času moje odsotnosti in nevednosti uporablja in ga uživa, kljub temu obdržim pravico
uporabe, ker sem pridobil pravico do tožbe na podlagi opravljenih poslov; to mnenje potrjuje Pomponij v peti knjigi.

3. Pomponij je v dvomu glede naslednjega primera, in sicer: če pobegli suženj, v katerem imam pravico uporabe, nekaj
zahteva v zvezi z mojo lastnino ali nekaj prejme z izročitvijo, ali v teh okoliščinah obdržim pravico uporabe, ker ga
uporabljam? Popolnoma priznava, da ga obdržim, saj pravi, da zelo pogosto sužnjev ne uporabljamo, vendar obdržimo
pravico do uporabe; na primer, če je suženj bolan ali dojenček in njegove storitve nimajo vrednosti, ali če postane slaboten
zaradi starosti. Še vedno ohranimo pravico do uporabe, če zorjemo polje, čeprav je tako neplodno, da ne daje nobenega
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pridelka. Julijan pa v petintrideseti knjigi Digest navaja, da se užitek ohrani tudi, če pobegli suženj ne zahteva ničesar; pravi
namreč, da po načelu, da lastnik obdrži posest, če suženj pobegne, se po istem načelu ohrani tudi užitek.

4. Obravnava tudi naslednje vprašanje, in sicer: ali je treba v primeru, ko kdo pridobi lastništvo nad sužnjem, izgubiti pravico
do uporabe, tako kot suženj preneha biti v lasti navadnega lastnika? In najprej pravi, da je mogoče trditi, da se užitek izgubi,
vendar je treba tudi v tem primeru trditi, da lahko užitkar pridobi vse, kar je suženj določil v zvezi s premoženjem užitkarja, v
roku, ki ga določa zakon. Iz tega je mogoče sklepati, da tudi če je suženj v posesti druge osebe, užitek ni izgubljen, če je
suženj določil nekaj zame; pri tem ni velike razlike, ali je v posesti dediča ali nekoga drugega, ki mu je bilo premoženje
prodano ali ki mu je bilo zapuščeno samo lastništvo, ali celo plenilca; za ohranitev užitka zadostuje, če obstaja želja, da bi ga
imel, in če suženj opravi kakšno dejanje v korist užitkarja; in to mnenje se zdi razumno.

5. Julijan v petintrideseti knjigi Digest postavlja naslednje vprašanje. Če tat odtrga ali odreže zrel sadež, ki visi na drevesu,
kdo bo upravičen do tožbe proti njemu za njegovo vračilo: lastnik zemljišča ali uporabnik? In meni, da ker sadje ne pripada
užitkarju, razen če ga je nabral, čeprav bi ga od zemljišča ločila druga oseba, ima lastnik večjo pravico vložiti tožbo za
njegovo povrnitev; užitkar pa ima pravico do tožbe zaradi kraje, saj je bilo v njegovem interesu, da se sadje ne bi odstranilo.
Na Marcellusa pa vpliva dejstvo, da bo sadje morda postalo njegovo, če ga bo uživalec pozneje pridobil v posest; in če se to
zgodi, po kakšnem pravilu se bo to zgodilo, razen če je v vmesnem času pripadal navadnemu lastniku, saj takoj, ko ga
uzurpator zagotovi, postane njegov, tako kot kadar je premoženje zapuščeno pod nekim pogojem in v vmesnem času pripada
dediču, ko pa je pogoj izpolnjen, preide na zapustnika; res je namreč, da je navadni lastnik upravičen do tožbe za njegovo
vračilo. Kadar pa je lastninska pravica v suspenzu, kot pravi sam Julijan v primeru, ko so mladiči živali, ki jim je dovoljeno
odrasti, poginili; in kadar je suženj, za katerega velja užitek, z izročitvijo prejel nekaj, za kar cena še ni bila plačana, vendar
je bila dana varščina; je treba šteti, da pravica do tožbe za izterjavo ostaja v suspenzu in da je lastninska pravica še bolj v
suspenzu.

13. Isti, O Sabinu, XVIII. knjiga.

Če je bila uporabna pravica na nepremičnini zapuščena, lahko lastnik zahteva zavarovanje nepremičnine, in to po odredbi
sodišča, saj ima tako kot ima uporabnik pravico do uporabe in uživanja, ima tudi navadni lastnik pravico, da je zavarovan
glede svoje nepremičnine. To velja tudi za vsak užitek, kot navaja Julijan v osemintrideseti knjigi Digest. Če je bil užitek
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zapuščen, se tožba za njegovo izterjavo ne sme odobriti užitkarju, če ne da zagotovila, da ga bo uporabljal in užival tako, kot
bi to odobril dober državljan; in če je več dedičev, ki so obremenjeni z navedenim užitkom, je treba zagotoviti jamstvo za
vsakega od njih posebej.

1. Zato se ob vložitvi tožbe v zvezi z užitkom ne odloča le o tem, kaj je bilo storjeno, ampak tudi o tem, kako naj se užitek
uživa v prihodnosti.

2. Uživalec je po Lex Aquilia odgovoren za že storjeno škodo in lahko je pod interdiktom Quod vi aut clam, kot pravi
Julianus; gotovo pa je uživalec odgovoren tudi za zgoraj omenjena dejanja in tudi za tatvino, tako kot vsaka druga stranka, ki
je bila kriva tovrstnega prekrška v zvezi s tujo lastnino. Zato je Julijan na vprašanje, kakšna je korist od tega, da pretor
obljubi tožbo, če je ta obstajala že po Lex Aquilia, odgovoril, da zato, ker obstajajo primeri, v katerih akvilejske tožbe ni
mogoče vložiti, in je zato imenovan sodnik, da bi stranka upoštevala njegovo odločitev; kajti kadar kdo ne razdrobi njive ali
ne posadi trte ali dovoli, da se uničijo akvadukti, ni odgovoren po Lex Aquilia. Enaka načela se uporabljajo, kadar ima
stranka samo pravico do uporabe premoženja.

3. Ko pride do spora med dvema užitkarjema, Julijan v osemintrideseti knjigi Digest pravi, da je popolnoma prav, da se jima
odobri takšen postopek, kot je delitev, ali da se z določbo medsebojno zavarujeta glede tega, kako bosta uporabljala svoje
užitke; kajti zakaj, sprašuje Julijan, bi pretor dopustil, da se poslužujeta oborožene sile, če ju lahko zadrži s svojo sodno
oblastjo? Tudi Celsus v dvajseti knjigi Digest potrjuje to mnenje in mislim, da je pravilno.

4. Uživalec ne more poslabšati stanja nepremičnine, lahko pa ga izboljša. Če je bilo zemljišče podeljeno kot užitek,
uporabnik ne sme posekati sadnega drevja, porušiti stavb ali storiti kar koli drugega v škodo nepremičnine. Če pa je posestvo
namenjeno uživanju in ima vrtove za užitek, poti ali senčne in prijetne sprehajalne poti, urejene pod drevesi, ki ne rodijo
sadja, jih ne sme posekati zaradi ureditve vrtov ali česa drugega, kar bi prinašalo dohodek.

5. Zato se je pojavilo vprašanje, ali lahko uporabnik sam odpre kamnolome za kamen, kredo ali peskokope? Menim, da to
lahko stori, če v ta namen ne uporablja nobenega dela zemljišča, ki je potreben za kaj drugega. Zato lahko išče mesta za
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tovrstne kamnolome in izkope ter obdeluje rudnike zlata, srebra, žvepla, bakra, železa ali drugih rudnin, ki jih je odprl
prvotni lastnik, ali pa jih odpre sam, če to ne ovira obdelovanja zemlje. In če se zgodi, da bo s tem pridobil več dohodka, kot
ga ima od vinogradov, nasadov ali oljčnih nasadov, ki so že tam, jih bo morda lahko posekal, saj mu je dovoljeno, da izboljša
lastnino.

6. Če pa dejavnosti, ki jih je začel izvajati uporabnik, onesnažujejo zrak na zemljišču ali zahtevajo veliko število delavcev ali
vrtnarjev, kar je več, kot lahko prenese navaden lastnik, se ne bo štelo, da uporabnik izvaja svojo pravico, kot bi jo moral
izvajati skrbni človek. Na zemljišču tudi ne more postaviti stavbe, razen tiste, ki je potrebna za spravilo pridelkov.

7. Če pa je bila zapuščinska pravica na hiši, sin Nerva pravi, da lahko postavi okna, pobarva stene, doda slike, marmorje,
kipce in vse drugo, kar krasi hišo; vendar ne bo smel spreminjati sob, jih mešati skupaj ali ločevati, obračati sprednjih in
zadnjih vhodov ali odpirati zaprtih prostorov, spreminjati dvorane ali kakor koli spreminjati vrtov za razvedrilo; skrbeti mora
namreč za vse, kar je našel, ne da bi spreminjal ureditev stavbe. Poleg tega Nerva pravi, da stranka, ki ji je bila zapuščena
užitna pravica do hiše, ne more povečati njene višine, tudi če s tem ne bi zasenčila nobene luči, saj bi bila streha bolj verjetno
motena; in to Labeo trdi tudi v zvezi s samim lastnikom. Labeo prav tako navaja, da uporabnik ne more zakrivati luči.

8. Če se zapusti pravica uporabe hiše, uporabnik ne more oddajati sob v njej, niti je ne more razdeliti na stanovanja,
nedvomno pa jo lahko odda v najem, vendar mora to storiti kot eno prebivališče; prav tako ne more odpreti javnega kopališča
v njej. Ko je rečeno, da "v njej ne more oddajati sob", je treba to razumeti tako, da je s tem mišljeno tisto, kar se običajno
imenuje prenočišča za popotnike ali trgovine za polnilce. Vendar menim, da če je v hiši kopališče za uporabo gospodinjstva
in se nahaja na kakšnem odmaknjenem kraju in med prijetnimi sobami, uporabnik ne bi ravnal pravilno ali v skladu s presojo
skrbnega človeka, če bi ga dal v najem kot javno kopališče; prav tako kot če bi hišo dal v najem kot prostor za rejo tovornih
živali ali če bi jo dal v najem kot pekarno, če je v hiši stavba, ki bi se lahko uporabljala kot hlev in kočija.

14. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.

Čeprav bi moral s tem prejeti veliko manj dohodka.
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(15) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVIII.

Če pa hišo dopolni, je pozneje ne more odstraniti ali ločiti, čeprav je jasno, da lahko kot lastnik pridobi nazaj vse, kar je bilo
ločeno.

1. Če zapuščino sestavljajo sužnji, jih ne sme zlorabljati, ampak jih mora uporabljati v skladu z njihovim stanjem. Če namreč
pošlje kopista na deželo in ga prisili, da nosi košaro apna, če igralca prisili, da opravlja naloge kopališkega oskrbnika, ali
pevca, da opravlja naloge vratarja, ali če vzame sužnja iz rokoborske arene in ga zaposli, da čisti oklepe vodnih omar, se bo
štelo, da premoženje uporablja neprimerno.

2. Prav tako mora sužnjem zagotoviti dovolj hrane in oblačil glede na njihov položaj in položaj.

3. Labeo kot splošno veljavno pravilo navaja, da mora uporabnik pri vseh vrstah premičnin upoštevati določeno mero
zmernosti, da jih ne pokvari z grobim ravnanjem ali nasiljem, sicer se proti njemu lahko vloži tožba na podlagi Lex Aquilia.

4. Če je zapuščeno uživanje oblačil, pri čemer se pravica ne nanaša na količino, je treba reči, da jih mora uporabljati, da ne bi
bila obrabljena, vendar jih ne more najeti, saj jih dober državljan ne bi uporabljal na takšen način.

5. Če torej zapusti pravico uporabe gledaliških kostumov, zaves ali drugih podobnih predmetov, jih ne sme uporabljati nikjer
drugje kot na odru. Upoštevati je treba, ali jih lahko najame ali ne; in menim, da je to mogoče, čeprav je bil zapustnik navajen
te predmete posojati in ne najemati. Kljub temu menim, da lahko užitkar najame tako gledališke kostume kot tiste, ki se
uporabljajo na pogrebih.
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6. Preprost lastnik nepremičnine ne sme ovirati uporabnika, če le ta ne uporablja predmeta tako, da bi poslabšal njegovo
stanje. V zvezi z nekaterimi predmeti se pojavi dvom, če mu prepove njihovo uporabo, ali to lahko stori zakonito; kot na
primer v primeru sodov, kadar je bila zapuščena užitna pravica na zemljišču. Nekatere avtoritete menijo, da je uporaba
sodov, ki so zakopani v zemljo, lahko prepovedana; enako pravijo za kadi, sode, kozarce in steklenice, pa tudi za okenska
stekla, če je bila zapuščena užitna pravica na hiši. Vendar menim, da je vključeno vse, kar pripada zemljišču in hiši, če ni
nasprotnega namena.

7. Lastnik nepremičnine je ne more podvreči služnosti, niti ne more dovoliti, da bi jo izgubil, očitno pa je, da lahko pridobi
služnost, tudi če je užitkar noče, kot pravi Julijan. Zato po istem pravilu užitkar ne more pridobiti služnosti na zemljišču,
lahko pa jo ohrani, in če obstaja in se izgubi, ker je užitkar ne uporablja, je za to odgovoren. Lastnik na zemljišču ne more
ustanoviti služnosti, tudi če se s tem strinja užitkar,

(16) Paulus, O Sabinu, III. knjiga.

Razen če se s tem ne poslabša položaj užitkarja; kot na primer, če lastnik podeli služnost sosedu, da sam ne bi imel pravice
dvigniti svoje hiše.

17. Ulpianus, O Sabinu, III. knjiga.

S privolitvijo uporabnika lahko kraj spremeni v religiozen, kar je dovoljeno v korist vere. Včasih pa lahko lastnik
nepremičnine sam poskrbi, da kraj postane verski; recimo, da tam pokoplje oporočitelja, če ni drugega tako primernega kraja
za njegov pokop.

(1) Na podlagi načela, da lastnik ne sme poslabšati položaja uporabnika, se pogosto postavlja vprašanje, ali lahko lastnik
sužnja kaznuje? Aristo v opombi Kasiju navaja, da ga ima popolno pravico kaznovati, če to stori brez zlonamernosti; čeprav
533

uporabnik z neprimernimi ali nenavadnimi nalogami ali s pohabljanjem sužnja z brazgotinami ne sme ravnati s sužnjem tako,
da bi zmanjšal vrednost njegovih storitev.

(2) Lastnik lahko odda sužnja tudi zaradi povračila škode, ki mu jo je povzročil, če to stori brez zlonamernega namena, saj
takšna oddaja pravno ne prekine užitka, tako kot ne prekine užitka, ki je bil odvzet po ustanovitvi užitka. Jasno je, da je treba
tožbo za vračilo užitka zavrniti, razen če znesek, ki je ocenjen kot škoda, užitkar ponudi stranki, ki je prejela sužnja, kot
odškodnino.

(3) Če kdo ubije sužnja, nikoli nisem dvomil, da bo imel uživalec pravico do pretorijanske tožbe na enak način kot po Lex
Aquilia.

18. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.

Če je zapuščinsko premoženje v obliki njive, je treba namesto odmrlih dreves nadomestiti druga drevesa, ki bodo pripadla
užitkarju.

19. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.

Prokulus meni, da je mogoče prepustiti pravico uporabe hiše tako, da se na njej lahko ustanovi služnost v korist neke druge
hiše, ki pripada zapuščini, in sicer na naslednji način: "Če ta in ta obljubi mojemu dediču, da ne bo storil ničesar, s čimer bi
se določene stavbe lahko dvignile v višino, mu podarim in zapišem pravico uporabe omenjenih stavb"; ali takole: "Dajam in
zapuščam So-ju in So-ju pravico uporabe takšne in takšne hiše, dokler ne bo zgrajena višje, kot je zdaj".
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1. Če veter podre drevesa, lastnik pa jih ne odstrani in je zaradi tega užitek na zemljišču bolj neugoden ali je ovirano cestišče,
lahko užitkar proti njemu vloži tožbo v ustreznem postopku.

20. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVIII.

Če kdo zapusti zapuščino z naslednjimi besedami: "To določbo je treba razumeti enako, kot če bi bila zapuščena pravica do
uporabe posesti.

21. Isti, O Sabinu, knjiga XVII.

Če je suženjski užitek zapuščen, vse, kar zasluži z lastnim delom ali z lastnino užitkarja, pripada slednjemu; ne glede na to,
ali suženj to določi ali pa se mu izroči posest. Kadar pa je suženj imenovan za dediča ali prejme zapuščino, Labeo razlikuje
glede na to, v čigavem imenu je imenovan za dediča ali prejme zapuščino.

22. Isti, O Sabinu, XVIII. knjiga.

Poleg tega se v primeru, ko je kar koli dano sužnju, ki ga ima nekdo drug, postavlja vprašanje, kaj je treba storiti v tem
primeru? V vseh takšnih primerih, ko je sužnju kar koli prepuščeno ali dano v korist uporabnika, suženj to pridobi zanj, če pa
je dano v korist lastnika, to pridobi zanj, če pa je bilo dano v korist samega sužnja, to pridobi lastnik; ne upoštevamo namreč,
od kod je tisti, ki je podaril ali zapustil dediščino, poznal sužnja ali kakšno storitev je suženj opravil, da si je to zaslužil.
Kadar pa suženj, ki ima pravico užitka, nekaj pridobi zaradi izpolnjevanja pogoja in se ugotovi, da je bil pogoj postavljen v
korist užitkarja, je treba šteti, da je slednji upravičen do tega; enako pravilo velja v primeru donatio mortis causa.

(23) Isti, O Sabinu, knjiga XVII.
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Toda tako kot suženj z določitvijo pridobi lastnino za užitkarja, lahko, kot navaja Julijan v trideseti knjigi Digest, z
neformalno pogodbo pridobi izjemo za užitkarja, prav tako pa lahko z zagotovitvijo izpusta zanj pridobi razrešitev.

1. Prej smo navedli, da vse, kar je pridobljeno z delom sužnja, pripada užitkarju; vendar je treba upoštevati, da ga je mogoče
prisiliti k delu; Sabin je namreč podal mnenje, da lahko užitkar izreče zmerno kazen, Kasij pa v osmi knjigi civilnega prava
pravi, da ne more mučiti sužnja ali ga bičati.

24. Paulus, O Sabinu, X. knjiga.

Če nekdo, ki želi dati darilo užitkarju, obljubi sužnja, ki je podvržen užitku po lastnem določilu, bo zavezan užitkarju, ker je
običajno, da lahko suženj sklene določilo v korist užitkarja.

25. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVIII.

Kadar pa oseba zase ali za Stichusa določi kar koli za sužnja, ki je predmet užitka, z namenom, da bo ta zaradi darila prešel
na užitkarja, je treba navesti, da bo, če se sužnju plača denar, pridobljen za užitkarja.

1. Včasih pa vprašanje, za koga bo ta suženj, ki je podvržen užitku, to pridobil, ostane v ozadju; kot na primer, če suženj kupi
drugega sužnja in ga prejme z izročitvijo, pri čemer še ne plača kupnine, temveč le zagotovi varščino zanjo; medtem se
pojavi vprašanje, komu pripada suženj? Julijan v petintrideseti knjigi Digest navaja, da je lastništvo sužnja v mirovanju in da
bo plačilo kupnine odločilo, komu pripada; če je namreč plačana iz denarja užitkarja, bo suženj z učinkom za nazaj pripadel
slednjemu. Enako pravilo velja, kadar suženj na primer sklene dogovor o plačilu denarja; plačilo samo bo namreč odločilo, v
čigavo korist je bil dogovor sklenjen. Zato vidimo, da je lastninska pravica zadržana, dokler ni plačana cena. Kaj bi bilo torej
v primeru, če bi bila cena plačana po prenehanju užitka? Julianus v petintrideseti knjigi Digest pravi, da je treba še vedno
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upoštevati, od kod bo prišla cena; Marcellus in Mauricianus pa menita, da bo v primeru izgube užitka lastništvo pridobila
oseba, ki ji lastnina pripada. Vendar je Julijanovo mnenje bolj pravično. Če pa se cena plača iz premoženja, ki pripada obema
strankama, Julijan pravi, da lastništvo pripade obema; seveda sorazmerno z zneskom, ki ga je plačala vsaka od njiju.
Predpostavimo pa, da suženj plača iz premoženja obeh hkrati; kot na primer, če bi bil dolžan plačati deset tisoč sestercij kot
ceno in bi plačal deset tisoč iz sredstev vsakega od njiju; za katerega od njiju suženj dejansko pridobi lastnino? Če plača z
odštevanjem denarja, je pomembno, kdo je bil lastnik zneska, ki je bil najprej plačan, saj lahko druga stranka vloži tožbo za
izterjavo tistega, ki je bil plačan pozneje; če pa je denar že porabil posameznik, ki ga je prejel, je mogoče vložiti osebno
tožbo za njegovo izterjavo. Če pa je suženj plačal celoten znesek v vreči, tisti, ki ga je prejel, ne pridobi lastnine, zato se ne
šteje, da je lastništvo pridobil kdor koli, saj kadar suženj plača več, kot je bila cena, denarja ne prenese na prejemnika.

2. Če tak suženj odda svoje storitve v zakup in se dogovori, da bo vsako leto plačal določeno vsoto, bo ta določba v času
trajanja užitka v korist užitkarja, v naslednjem letu pa bo v korist lastnika, čeprav je bila na začetku v korist užitkarja; ne
glede na to, da ni običajno, da določba, ko je enkrat pridobljena v korist koga, preide na drugega, razen na njegovega dediča
ali na osebo, po kateri je bila arogirana. Če je torej užitek zapuščen za več let, suženj pa daje svoje storitve v zakup in se
zaveže, kot je navedeno zgoraj, bo v primeru, ko se užitek izgubi zaradi spremembe stanja užitkarja in se pozneje obnovi,
zaveza prešla z enega na drugega, in ko bo prešla na dediča, se bo vrnila na užitkarja.

3. Lahko se vprašamo, ali lahko lastnik pridobi tisto, česar ne more pridobiti uporabnik? Julianus v petintrideseti knjigi
Digest navaja, da kar ne more pridobiti užitkar, pripada lastniku. Prav tako navaja, da če suženj glede na lastnino uzurpatorja
izrecno ali po njegovem ukazu določi za lastnika, pridobi za slednjega; po drugi strani pa, če določi za uzurpatorja ne zaradi
lastnine slednjega in ne za svoje delo, je določitev nična.

4. Če se suženj, ki ima pravico do uporabe, dogovori za prenos te pravice, ne da bi koga navedel ali pa izrecno za svojega
lastnika, pridobi za slednjega; prav tako kot v primeru sužnja v skupni lasti dveh strank, ki se z dogovorom dogovori za
enega od lastnikov za lastnino, ki mu že pripada, dogovor ni veljaven; kajti če se katera koli stranka dogovori za to, kar ji
pripada, je dogovor ničen, če pa se suženj dogovori za drugega lastnika, pridobi zanj celotno navedeno lastnino.

5. Julijan v isti knjigi navaja tudi, da je v primeru, ko uporabnik zakupi storitve sužnja slednjemu, pogodba neveljavna, saj
pravi, da če se kdo dogovori z mano za mojo lastnino, je dogovor neveljaven; to namreč ni nič bolj operativno, kot če suženj,
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ki pripada drugemu in mi dobroverno služi, stori isto, bo pridobil lastnino za svojega lastnika. Podobno, pravi, če od mene,
užitkarja, najame mojo lastnino, me to ne bo naredilo odgovornega. Splošno načelo, ki ga vzpostavi, je, da kadar bi kdo, ki se
dogovori z drugim, pridobil lastnino zame, je njegovo dejanje, če se dogovori z mano, neveljavno; razen če, res, dodaja
Julijan, se dogovori z mano ali jo od mene najame posebej v korist svojega lastnika.

6. Če predpostavimo, da gre za dva uživalca in da suženj sklene pogodbo glede premoženja enega od njiju, se postavi
vprašanje, ali je upravičen do vsega premoženja ali le do deleža, ki ga ima v užitku. Ta primer je isti, kot ga obravnava
Scaevola v drugi knjigi vprašanj v zvezi z dvema dobronamernima posestnikoma, in pravi, da na splošno velja in je v skladu
z razumom, da če je bila sklenjena določba glede premoženja enega od njiju, se del premoženja pridobi le zanj, del pa za
lastnika. Kadar pa je določilo izrecno dano, ne sme biti dvoma, če je navedeno ime stranke, da bo ta dobila vse. Pravi, da je
pravilo enako, kadar suženj določa po naročilu stranke, saj se razume, da naročilo nadomešča ime. Enako pravilo velja tudi v
primeru užitkarjev; tako da bo povsod, kjer užitkar ne pridobi celotne nepremičnine, to pridobil navadni lastnik, saj smo že
pokazali, da jo lahko pridobi z naslovom, ki se sklicuje na lastnino užitkarja.

7. Ker smo že navedli, da lahko uživalec pridobi lastnino s tem, kar ima v lasti, ali z delom sužnja, je treba upoštevati, ali to
velja le, če je užitek ustanovljen z oporoko, ali če je pridobljen z izročitvijo, določitvijo ali na kakršen koli drug način.
Pravilno je Pegazovo mnenje, ki mu je Julijan v šestnajsti knjigi sledil, in sicer: da ga v vsakem primeru pridobi uživalec.

(26) Paulus, O Sabinu, III. knjiga.

Kadar suženj, ki je podvržen užitku, odda svoje storitve v najem in pred iztekom časa najema užitek preneha, preostali čas
pripada lastniku. Kadar pa se suženj od začetka dogovori za določeno vsoto v zameno za opravljanje določenih storitev in
uživalec zaradi tega izgubi civilne pravice, velja enako pravilo.

27. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVIII.
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Če oporočitelj pusti na drevesu viseti sadje, ki je že dozorelo, je do njega upravičen uživalec, če ga vzame z drevesa na dan
prenosa zapuščine; kajti tudi stoječi pridelki pripadajo uživalcu.

1. Če je lastnik običajno uporabljal trgovine za prodajo svojega blaga ali za opravljanje svoje dejavnosti, jih lahko uporabnik
odda v najem tudi za prodajo drugega blaga; pri tem je treba upoštevati le to, da uporabnik ne sme uporabljati nepremičnine
na nenavaden način ali uporabljati pravice do uporabe na način, ki bi žalil ali škodoval lastniku.

2. Če je bilo sužnju podeljeno užitno pravo in ga je bil zapustnik navajen uporabljati na različne načine ter ga užitkar
izobražuje ali uči neke obrti, lahko izkoristi tako pridobljeno obrt ali spretnost.

3. Če je treba plačati davek za izgradnjo kanalizacije ali za strugo vodotoka, ki prečka zemljišče, mora breme tega prevzeti
uporabnik; in če je treba plačati davek za vzdrževanje avtoceste, menim, da mora tudi ta strošek nositi uporabnik. Zato mora,
kadar se zaradi prehoda vojske obračuna kakršen koli prispevek za pridelke ali kadar se dolguje občini, ker imajo posestniki
nepremičnin navado, da občinskim oblastem izročijo določen del svojih pridelkov po nizki ceni in da plačujejo tudi davke v
državno blagajno, vsa zgoraj navedena bremena prevzeti užitkar.

4. Če je na zemljišču naložena kakršna koli služnost, jo bo uporabnik prisiljen prenašati, zato menim, da bo veljalo enako
pravilo, če bo služnost nastala na podlagi določila.

5. Če pa je bil suženj prodan in je kupcu pod kaznijo prepovedano, da bi ga uporabil za določene namene, če je pravica do
uporabe sužnja zapuščena, ali mora uporabnik izpolniti te pogoje? Menim, da jih mora upoštevati, sicer ne bo uporabljal in
užival svoje pravice na način, ki bi ga odobril dober državljan.

28. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.
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Zaupati je mogoče pravico uporabe starih zlatih in srebrnih kovancev, ki se običajno uporabljajo za okraske.

29. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVIII.

Celsus v dvaintrideseti knjigi in Julijan v enainšestdeseti knjigi Digest navajata, da je mogoče zapustiti pravico do uporabe
celotne nepremičnine, če ta ne presega treh četrtin ocenjene vrednosti, in to je boljše mnenje.

30. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.

Če oseba, ki ima dve hiši, zapusti pravico uporabe ene od njiju, Marcel pravi, da lahko dedič ugasne luči v eni od njiju tako,
da dvigne višino druge, saj je hiša lahko naseljena, tudi če je zatemnjena. To je treba urediti do te mere, da celotna hiša ne
sme biti zatemnjena, temveč mora imeti določeno količino svetlobe, ki bo zadostovala za stanovalce.

31. Isto, O Sabinu, X. knjiga.

Besedno zvezo "na podlagi premoženja uživalca" je treba razumeti tako, da se nanaša na vse, kar je uživalec lahko podaril ali
dodelil sužnju ali če je suženj kaj pridobil s svojim poslom.

32. Pomponij, O Sabinu, XXXIII knjiga.

Če oseba prenese hišo, ki je edina, ki jo ima, ali zemljišče, si lahko pridrži služnost, ki je osebna in ne praedialna, kot je na
primer uporaba ali užitek. Če pa rezervira pašo ali pravico do prebivanja, je to veljavno, saj se s pašo na številnih gozdnih
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površinah pridobivajo dobički. Če je pridržana pravica do prebivanja, bodisi za določen čas bodisi do smrti tistega, ki jo
pridrži, velja, da gre za pridržek uporabe.

33. Papinianus, Vprašanja, knjiga XVII.

Če je užitek zapuščen Titiusu, samo lastništvo pa Maeviju, in če Titius za časa življenja oporočitelja umre, stranki, ki je bila
imenovana za dediča, ne ostane nič v rokah; tako je menil tudi Neratius.

(1) Ugotovljeno je, da v nekaterih primerih užitka ni mogoče šteti za del nepremičnine, zato če je vložena tožba za del
zemljišča ali užitka in toženec zadevo dobi, pozneje pa je vložena tožba za izterjavo drugega dela, ki je bil pridobljen s
prirastkom, Julianus pravi, da se je v tožbi za nepremičnino na podlagi predhodno izdane odločbe mogoče sklicevati na
izjemo; v tožbi zaradi užitka pa je ni mogoče uveljavljati, saj bi del zemljišča, ki je bil dodan, na primer z naplavino, pripadal
prvotnemu delu, povečan užitek pa bi pripadel osebi.

34. Julianus, Digest, knjiga XXXV.

Kadar je užitek zapuščen dvema osebama, in sicer tako, da "ga bosta uporabljali in uživali izmenično"; kot na primer, če bi
bil zapisan "Titiusu in Maeviju"; lahko rečemo, da je bil za prvo leto zapuščen Titiusu, za drugo pa Maeviju. Kadar pa sta
dve stranki z istim imenom in so pogoji oporoke naslednji: "Če se ne dogovorita, kdo bo imel pravico do uporabe prej, se
bosta med seboj ovirala, če se ne dogovorita, kdo bo imel pravico do uporabe prej, se bosta ovirala. Če pa Titius pridobi
lastninsko pravico v letu, v katerem je užival užitek, v tem času ne bo imel zapuščine, ampak bo užitek pripadal Maeviju za
izmenična leta; če pa Titius odtuji lastnino, bo še vedno upravičen do svojega užitka; kajti tudi če bi mi bil užitek zapuščen
pod nekim pogojem in bi v tem času pridobil lastnino od dediča, vendar bi, dokler pogoj še ni bil izpolnjen, odtujil lastnino,
mi je treba dovoliti, da pridobim zapuščino.
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(1) Če zakupniku prepustite pravico do uporabe zemljišča, lahko ta vloži tožbo za izterjavo te pravice in proti vašemu dediču
na podlagi zakupa; tako se bo izognil plačilu najemnine in izterjal stroške, ki jih je imel z obdelovanjem zemljišča.

(2) V zvezi s tem, ali je bila zapuščena užitna pravica na celotnem premoženju ali na določenih predmetih, menim, da se to
uporablja, kadar v primeru požiga hiše ni mogoče vložiti tožbe zaradi užitne pravice na njej - če je predmet posebne
zapuščine; če pa je bila zapuščena užitna pravica na celotni nepremičnini, je mogoče vložiti tožbo za užitno pravico na
zemljišču; ker velja, da vsakdo, ki zapusti užitno pravico na svoji nepremičnini, vključuje ne le užitno pravico na stvareh
določene vrste, ki so na njej, ampak tudi na celotnem premoženju, in zemlja, na kateri je stala hiša, je del tega premoženja.

35. Isto, O Urseiusu Feroxu, I. knjiga.

Če je bil zapuščen užitek in oseba, imenovana za dediča, namerno odlaša z vstopom v zapuščino, da bi odložila pridobitev
zapuščine, bo treba to upoštevati; tako je menil Sabinus.

1. Zapustil sem pravico do uporabe sužnja, in ko sem ga prenehal uporabljati in uživati, je bilo ukazano, da se ga osvobodi;
pozneje sem od dediča dobil ocenjeno protivrednost zapuščine v denarju. Sabinus je menil, da suženj iz tega razloga ne bo
postal svoboden; lahko se namreč šteje, da uživam pravico do uporabe v njem, ker sem namesto njega pridobil drugo
premoženje, pogoj njegove svobode pa ostaja enak, tako da bo postal svoboden ob moji smrti ali če se spremeni moj civilni
položaj.

36. Africanus, Vprašanja, knjiga V.

Oporočitelj je zapustil pravico uporabe zemljišča in na njem zgradil hišo, ki je bila za časa njegovega življenja porušena ali
požgana, zato je bilo ugotovljeno, da je mogoče zahtevati pravico uporabe. Po drugi strani pa enako pravilo ne bi veljalo, če
bi bila zapuščena užitna pravica na hišo, zemljišče pa bi bilo pozneje pozidano. Enako bi veljalo, če bi bila uporabna pravica
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na določenih skodelicah, ki so se nato stopile v maso in bile drugič oblikovane v skodelice; čeprav se jim je povrnilo prejšnje
stanje skodelic, niso bile enake tistim, na katerih je bila uporabna pravica zapuščena.

(1) S Titiusom sem se dogovoril glede kornelijanskega posestva, pri čemer sem si pridržal pravico uporabe; Titius je nato
umrl in vprašal sem ga, kaj mi mora njegov dedič izročiti? Odgovor je bil, da se glavna točka nanaša na namen, s katerim je
bila pridržana pravica uporabe, kajti če je bilo dejansko dogovorjeno, da se pravica uporabe ustanovi samo na nekoga, mora
dedič prenesti golo lastništvo; če pa je bil namen, da se pravica uporabe pridrži samo za obljubitelja, mora njegov dedič
prenesti lastništvo brez kakršnih koli omejitev. Da to drži, je še jasneje razvidno v primeru zapuščine, kajti če dedič, ki mu je
bilo po pridržanju pravice do uporabe naloženo, da zapusti zgolj lastninsko pravico, umre, preden se začne postopek v zvezi z
oporoko, je še manj razlogov za dvom, da bo moral dedič prenesti popolno lastninsko pravico. Enako pravilo velja, kadar je
zapuščina zapuščena pod določenim pogojem in dedič umre pred njegovo izpolnitvijo.

(2) Titiusu je bila zapuščena pravica do uporabe sužnja, ki je umrl, še preden jo je dedič, ki je namerno zamujal, prenesel. Ni
bilo mogoče priti do drugega zaključka, kot da je odgovornost dediča sorazmerna z višino zapustnikovega interesa, da ni
smelo priti do zamude, tako da je treba vrednost užitka oceniti od datuma zamude do trenutka, ko je suženj umrl. Posledica
tega bi bila tudi, da bi bilo treba v primeru smrti samega Titiusa njegovemu dediču izplačati znesek, ki bi bil enak vrednosti
užitka od začetka zamude do dneva njegove smrti.

37. Isto, vprašanja, knjiga VII.

Postavilo se je vprašanje, če bi se s teboj dogovoril, da mi boš dal pravico uporabe za naslednjih deset let, ti pa tega ne bi
storil in bi minilo pet let, kakšno bi bilo pravo? Poleg tega, če bi se s teboj dogovoril, da mi boš naslednjih deset let dajal
služnost Stichus, in bi minilo pet let, kot je navedeno zgoraj, kaj potem? Odgovor je bil, da je mogoče pravilno vložiti tožbo
tako za pravico do uporabe kot tudi za storitve sužnja za obdobje, ki ste ga dopustili, da je poteklo, ne da bi mu jih dali.

38. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.
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Ne šteje se, da uživalec kaj uporablja, če tega ne stori niti on niti kdo drug v njegovem imenu; kot na primer, če je stranka
kupila ali najela pravico do uporabe ali jo prejela v dar ali opravila posle uživalca. Očitno je, da je tu treba razlikovati; če
namreč prodam užitek, potem velja, da kljub temu, da kupec ne uporablja nepremičnine, še vedno obdržim užitek:

(39) Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

Kajti za tistega, ki uživa kupnino, se nič manj ne šteje, da ima pravico uporabe, kot za tistega, ki uživa in uporablja dejansko
lastnino:

40. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.

Če pa podarim pravico do uporabe, je ne obdržim več, razen če jo oseba, ki ji je bila dana, uporabi.

41. Isti, Inštituti, VII. knjiga.

Še bolj očitno je, da je mogoče zapustiti pravico do uporabe kipa ali slike, saj imajo tovrstni predmeti določeno korist, če so
shranjeni na ustreznem mestu.

1. Čeprav so nekatera posestva takšna, da zanje porabimo več, kot od njih prejmemo, se lahko užitek na njih zapusti.

42. Florentin, Inštituti, XI. knjiga.
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Če se nekomu zapusti uporaba neke nepremičnine, drugemu pa njen donos, dobi uporabnik vse, kar ostane po izpolnitvi
zahtev upravičenca do uporabe, sam pa bo imel določeno količino uporabe za uživanje.

1. Ni vseeno, ali vam je bila zapuščena užitna pravica na nepremičnini ali njena vrednost; če vam je bila zapuščena užitna
pravica na nepremičnini, je treba od nje odšteti vsak predmet, ki vam je bil zapuščen kot dodatek, in upravičeni boste do
užitne pravice na tistem, kar ostane; če pa vam je zapuščena užitna vrednost v denarju, bo tudi ta ocenjena, ker gre za
dodatno zapuščino, saj oporočitelj z večkratno oporoko istega premoženja ne poveča zapuščine; če pa je bil zapuščen en
določen predmet, lahko zapuščino povečamo tako, da zapišemo tudi njegovo ocenjeno vrednost.

43. Ulpianus, Pravila, knjiga VII.

Zapustiti je mogoče pravico uporabe le dela premoženja, in če ni izrecno navedeno, za kateri del gre, se razume, da je
mišljena polovica premoženja.

44. Neratius, Pergamenti, III. knjiga.

Uporabnik ne sme na grobe stene nanesti svežega ometa, ker čeprav bi z izboljšanjem hiše izboljšal lastnikovo stanje, tega ne
more storiti po svoji lastni pravici; kajti eno je, da skrbi za to, kar je prejel, drugo pa, da naredi nekaj novega.

45. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.
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Tako kot mora stroške vzdrževanja sužnja, ki ima pravico do uporabe v lasti kogar koli, plačati slednji; tako je tudi očitno, da
mora stroške njegove bolezni seveda kriti sam.

(46) Paulus, O Plavciju, IX. knjiga.

Če je za dediča z oporoko imenovan tujec, emancipirani sin pa je preminil in je lastninska pravica na nepremičnini zapuščena
materi pokojnika, pri čemer je užitek zadržan; če se v nasprotju z oporoko vloži tožba za posest nepremičnine, ji je treba
zaradi sinovske dolžnosti do matere izročiti celotno lastninsko pravico.

(1) Če oporočitelj zapiše, da mora njegov dedič popraviti hišo, katere pravico uporabe je zapustil, lahko uporabnik na podlagi
oporoke vloži tožbo, da bi od dediča zahteval popravilo hiše.

47. Pomponij, O Plavciju, V. knjiga.

Če pa dedič ne opravi teh popravil in zaradi tega užitkar ne more uživati nepremičnine, je dedič užitkarja upravičen do tožbe
iz tega razloga za odškodnino v višini razlike, ki bi jo dobil užitkar, če dedič ne bi opravil navedenih popravil, čeprav je
užitek prenehal s smrtjo užitkarja.

48. Paulus, O Plavciju, IX. knjiga.

Če dedič med odsotnostjo užitkarja opravi popravilo kot oseba, ki vodi njegovo podjetje, je upravičen do tožbe zoper
užitkarja zaradi opravljenega posla, čeprav je dedič pričakoval svojo bodočo korist. Če pa se je užitkar pripravljen odpovedati
užitku, mu ni treba opraviti popravil in je oproščen tožbe na podlagi opravljenega posla.
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1. Če se poseka grmičevje, čeprav se to naredi v neprimernem letnem času, se to šteje za del pridelka zemlje; tako kot se za
del pridelka štejejo tudi oljke, ki se poberejo, preden dozorijo, in trava, pokošena pred primernim časom.

49. Pomponij, O Plavciju, VII. knjiga.

Če je užitek zapuščen meni in tebi v breme Sempronija in Mucija, dedičev zapustnika, bom upravičen do četrtine od
Sempronijevega deleža in do druge četrtine od Mucijevega deleža, ti pa boš na enak način upravičen do dveh četrtin od
njunih deležev.

50. Paulus, O Vitelliju, III. knjiga.

Titius je zapustil toskulsko posestvo Maeviju in ga imenoval za skrbnika za prenos pravice uporabe polovice omenjenega
posestva na Titiusa. Maevius je obnovil hišo, ki jo je uničila starost in je bila potrebna za zbiranje in ohranjanje pridelkov.
Postavilo se je vprašanje, ali mora Titija prevzeti del stroškov v sorazmerju s svojim užitkom. Scaevola je odgovoril, da če je
bilo treba hišo obnoviti pred prenosom pravice uporabe, je Maevius ne bi bil prisiljen izročiti, razen če bi bila dovoljena
tožba za stroške.

51. Modestinus, Razlike, IX. knjiga.

Razume se, da je zapis pravice do uporabe v korist Titiusa, "ko umre", ničen, saj se nanaša na čas, ko mora prenehati
pripadati zadevni stranki.
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52. Isto, Pravila, IX. knjiga.

Če je užitek zapuščen z oporoko pod pogojem, da se plačajo davki na nepremičnino, ni dvoma, da jih mora plačati užitkar;
razen če se dokaže, da je oporočitelj izrecno določil, da jih mora plačati tudi dedič.

53. Javolen, Pisma, II. knjiga.

Če je uporabna pravica na hiši zapuščena, dokler ostane kateri koli del te hiše, je volilojemnik upravičen do uporabne pravice
na celotnem zemljišču.

54. Isti, Pisma, III. knjiga.

Pravica uporabe določenega zemljišča je bila pogojno zapuščena Titiusu, vi pa ste bili zanjo zadolženi kot dedič, in ste mi to
zemljišče prodali in izročili, potem ko ste si pridržali pravico uporabe. Sprašujem, če pogoj ne bi bil izpolnjen ali če bi bil
izpolnjen in bi užitek prenehal, komu bi pripadel? Odgovor je bil, kot sem razumel, da se vaše vprašanje nanaša na užitek, ki
je bil zapuščen; zato, če je bil pogoj, od katerega je bila odvisna zapuščina, izpolnjen, ni dvoma, da bo užitek pripadel
volilojemniku; če pa bi ga ta po kakšni nesreči izgubil, se bo vrnil v last zapuščine. Če pa pogoj ni izpolnjen, bo užitek
pripadel dediču, saj se izvedejo vsa pravila, ki se nanašajo na dediča, tako kot se običajno upoštevajo pravila, ki se nanašajo
na izgubo užitka. Vendar je treba pri tovrstni prodaji upoštevati, kaj sta se dogovorila kupec in prodajalec; če je očitno, da je
bila pravica uporabe pridržana zaradi zapuščine, čeprav pogoj ni bil izpolnjen, jo mora prodajalec vrniti kupcu.

55. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXVI.
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Če je zapuščina namenjena samo uporabi otroka, čeprav se do takrat njegove storitve ne uporabljajo, začne veljati takoj, ko
otrok dopolni otroško dobo.

56. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XVII.

Postavljeno je bilo vprašanje, ali bi bilo treba tožbo iz naslova užitka priznati občini? V tem primeru se zdi, da obstaja
nevarnost, da bi lahko uzurpacija postala večna, saj je ni mogoče izgubiti s smrtjo ali zlahka s spremembo civilnega stanja;
zaradi tega bi bila lastnina brez vrednosti, saj bi bila uzurpacija vedno ločena od nje. Kljub temu je bilo ugotovljeno, da je
treba tožbi ugoditi. Od tod se poraja še en dvom, in sicer, kako dolgo bi morala biti občina zaščitena pri uživanju užitka.
Določeno je bilo, da bo varovana sto let, ker je to rok najdaljšega človekovega življenja.

57. Papinianus, Mnenja, knjiga VII.

Lastnik nepremičnine je z oporoko zapustil užitkarju delež, ki ga je ta imel na podlagi užitka, in to nepremičnino je moral
zapustnik, potem ko jo je nekaj časa posedoval, predati zapustnikovemu sinu, ki je uspešno izpeljal primer nevestnega
oporočnega ravnanja; iz poznejših dogodkov je bilo razvidno, da je pravica do užitka ostala nedotaknjena.

(1) Če so bili pridelki z določenih zemljišč prepuščeni v skrbništvo za vzdrževanje svobode in če katera koli od strank, ki so
upravičene do njih, umre, se dobiček njihovih deležev vrne na navadnega lastnika zemljišča.

58. Scaevola, Mnenja, tretja knjiga.

Ženska, ki je imela pravico uporabe, je umrla decembra, in ker so najemniki že oktobra odpeljali vse pridelke z zemljišča, se
je pojavilo vprašanje, ali je treba najemnino plačati dedinji uporabnice, čeprav je umrla pred marčevskimi prazniki, ko je
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najemnina zapadla v plačilo, ali pa jo je treba razdeliti med dedinjo uporabnice in občino, ki ji je bila lastnina zapuščena.
Odgovoril sem, da občina ni upravičena do kakršne koli tožbe zoper najemnika, vendar pa bi imel v skladu z navedenim
dedič užitkarice pravico do izterjave celotne najemnine na dan, ko ta zapade v plačilo.

1. "Semproniju podarjam in zapuščam šestino pridelka zelja in pora, ki ga imam na polju Farrarii." Postavlja se vprašanje, ali
se s temi besedami zapušča užitek? Moj odgovor je bil, da užitek ni bil zapuščen, ampak da je bil zapuščen določen del
pridelkov, ki so bili zbrani in ki so bili omenjeni v oporoki. Če to ni bil užitek, se je pojavilo tudi vprašanje, ali ni oporočitelj
zapustil šestega dela pridelka, ki se je pobiral vsako leto. Odgovoril sem, da je treba šteti, da je bil zapuščen vsako leto, razen
če dedič izrecno dokaže nasprotno.

59. Paulus, Mnenja, tretja knjiga.

Kadar se drevesa podrejo zaradi neurja, ne da bi uporabnik kaj zanemaril, je bilo odločeno, da mu jih ni treba nadomestiti.

(1) Vse, kar zraste na zemljišču ali se na njem nabere, pripada užitkarju, pa tudi najemnina za že zakupljena polja, če so ta
izrecno vključena. Toda tako kot v primeru prodaje, če najemnine niso izrecno pridržane, lahko užitkar izloči najemnika.

(2) Vse, kar se pridobi z rezanjem trstičja ali kolov, pripada uporabniku, kjer je bilo v navadi, da se to šteje za del dohodka
zemljišča.

60. Enako, Mnenja, knjiga V.

550

Uživalec katerega koli zemljišča, če je oviran pri uživanju tega zemljišča ali izseljen, lahko vloži tožbo za povrnitev vsega,
kar je bilo hkrati zaseženo; če pa se medtem zaradi nesreče prekine užitek, se odobri pretorska tožba za povrnitev vseh
pridelkov, ki so bili morda predhodno zbrani.

1. Če zemljišče, za katerega je vložena tožba, ni v lasti lastnika, se tožba odobri. Če torej med strankama obstaja spor glede
lastništva zemljišča, je uporabnik kljub temu upravičen zasedati prostore; če je sporna njegova lastna pravica, pa mu je treba
s posestjo zagotoviti varnost, "da tistemu, ki mu je bila uzuitna pravica zapuščena, ne bo onemogočeno uživanje te pravice,
dokler se ukvarja z ugotavljanjem svoje lastninske pravice". Če pa je sporna pravica samega užitkarja, bo njegov užitek ostal
v mirovanju; vendar mu mora lastnik zemljišča zagotoviti, da mu bo vrnil vse pridelke, ki jih je ta morda zbral na zemljišču,
če pa tega noče storiti, bo užitkar lahko užival nepremičnino.

61. Neratius, Mnenja, II. knjiga.

Uporabnik ne more pritrditi novega žleba na steno; če stavba ni dokončana, je bilo odločeno, da je uporabnik ne more
dokončati, tudi če brez tega ne more uporabljati tega dela stavbe. In dejansko se šteje, da nima niti pravice užitka na navedeni
stavbi; razen če je bilo ob ustanovitvi ali zapuščini izrecno dodano, da lahko stori eno od obeh zgoraj navedenih stvari.

62. Tryphoninus, Disputations, Book VII.

Zelo pravilno je bilo ugotovljeno, da ima uporabnik pravico do lova v gozdu ali na gorah na zemljišču, na katerem ima
pravico uporabe; če je ubil divjega prašiča ali jelena, ne vzame ničesar, kar pripada lastniku zemljišča, temveč to, kar je
pridobil po civilnem pravu ali pravu narodov, naredi za svoje.

1. Če so bile divje živali v ogradah, jih lahko uživalec ob uveljavitvi užitka uporablja, ne sme pa jih ubiti; če pa jih je na
začetku ogradil z lastnimi močmi in jih je ujel v pasti, ali so zakonito last uživalca? Vendar je zaradi težavnega razlikovanja,
ki bi nastalo v zvezi z negotovimi pravicami užitkarja glede različnih živali, najprimerneje, da se šteje, da ob prenehanju
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užitka zadostuje, da se lastniku nepremičnine izroči enako število različnih vrst živali, kot jih je bilo v času, ko je užitek začel
učinkovati.

63. Paulus, O zasebnem pravu.

Kar ni naša last, lahko prenesemo na druge; na primer, če ima nekdo zemljo, lahko kljub temu, da nima pravice do uporabe,
pravico do uporabe podeli drugi osebi.

64. Ulpianus, O ediktu, knjiga LI.

Če se je uporabnik pripravljen odpovedati pravici do uporabe, ga ni mogoče prisiliti, da popravi hišo, tudi če bi se to običajno
zahtevalo od uporabnika. Vendar je treba po tem, ko je bilo vprašanje združeno in se je uživalec pripravljen odpovedati
užitku, ugotoviti, da ga mora sodišče odvezati odgovornosti.

65. Pomponij, O Plavciju, V. knjiga.

Ker pa je uporabnik dolžan popraviti vse, kar je bilo poškodovano z njegovim dejanjem ali dejanjem kogar koli iz njegove
družine, ne sme biti oproščen, čeprav se je pripravljen odpovedati pravici do uporabe, saj je sam dolžan storiti vse, kar bi v
svoji hiši storil skrbni vodja gospodinjstva.

1. Dedič ni nič bolj prisiljen popraviti premoženja, ki ga je zapustnik uničil zaradi starosti, kot bi bil, če bi ga zapustnik komu
zapustil v last.

552

66. Paulus, O ediktu, XLVII. knjiga.

Tožba se lahko vloži ne le zoper uporabnika na podlagi Lex Aquilia, temveč je ta odgovoren tudi za demoralizacijo sužnja in
za škodo, če je z mučenjem sužnja zmanjšal njegovo vrednost.

67. Julianus, O Miniciju, I. knjiga.

Kdorkoli, ki mu je bila zapuščena užitna pravica, jo lahko proda tujcu, tudi brez soglasja dediča.

(68) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

V starih časih se je postavljalo vprašanje, ali je bila izdaja ženske sužnje pripadala uživalcu? Prevladalo je Brutovo mnenje,
in sicer da do nje uživalec nima pravice, saj enega človeka ni mogoče šteti za proizvod drugega, zato uživalec ne more biti
upravičen do užitka na njej. Če pa je bila uzurpacija prepuščena otroku, preden se je rodil, ali bi bil do nje upravičen?
Odgovor je, da ker je potomce mogoče zapustiti, je mogoče zapustiti tudi pravico do užitka na njem.

1. Sabin in Kasij menita, da je povečanje staleža živine v lasti uživalca.

2. Očitno je, da mora oseba, ki ji je bila zapuščena pravica do uporabe črede ali črede, nadomestiti morebitno izgubo iz
prirasta, torej nadomestiti poginule živali,

69. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.
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Ali da namesto tistih, ki so brez vrednosti, priskrbi druge, ki po zamenjavi postanejo last uporabnika, da lastnik ne bi imel
koristi od celotnega števila. In ker tisti, ki so nadomeščeni, takoj pripadajo lastniku, mu po naravnem proizvodnem zakonu
prenehajo pripadati tudi prejšnji; sicer namreč prirastek pripada uživalcu, in ko ga ta nadomesti, mu preneha pripadati.

70. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Kaj je torej treba storiti, če uporabnik ne ravna, kot je navedeno zgoraj, in ne nadomesti živine? Gaj Kasij v deseti knjigi
civilnega prava pravi, da je odgovoren lastniku.

1. Medtem, ko jih vzgajamo in nadomeščamo mrtve, pa se postavlja vprašanje, komu pripada prirastek? Julijan v
petintrideseti knjigi Digest meni, da je lastništvo v mirovanju; če se uporabljajo za nadomeščanje drugih, pripadajo lastniku,
če pa ne, pripadajo uživalcu; to mnenje je pravilno.

2. V skladu s tem bo v primeru smrti mladičev to tveganje prevzel uporabnik in ne lastnik, ki bo moral poskrbeti za druge.
Zato Gaj Kasij v osmi knjigi navaja, da meso vsakega mrtvega mladiča pripada uporabniku.

3. Če je navedeno, da mora uporabnik zagotoviti druge, to velja le, če je bila zapuščena čreda, čreda ali konjski hlev, torej
celotno število, saj če so ostale le nekatere glave teh živali, jih ne bo mogel nadomestiti.

4. Poleg tega predpostavimo, da se ob rojstvu mladičev ni zgodilo nič, zaradi česar bi moral nekatere od njih nadomestiti, po
njihovem rojstvu pa je bilo to potrebno; treba je razmisliti, ali naj jih nadomesti z mladiči, ki so se rodili zadnji, ali s tistimi,
ki so se rodili prej? Menim, da je boljše mnenje, da tisti, ki se rodijo, ko je čreda popolna, pripadajo uživalcu; in da jih bo
izgubil le zaradi poznejše škode čredi.
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5. Zamenjava je stvar dejstva in Julijan zelo pravilno pravi, da to pomeni ločiti, izločiti in narediti določeno delitev; ker je
lastništvo tistih, ki so izločeni, v lasti lastnika.

71. Marcellus, Digest, knjiga XVII.

Če nekdo zgradi hišo na parceli, na kateri ima druga oseba pravico uporabe, in hišo odstrani pred iztekom roka, v katerem se
pravica uporabe izteče, je treba pravico uporabe ponovno vzpostaviti; v skladu z mnenjem starih avtoritet.

(72) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Če lastnik samega premoženja zapiše užitek, je pravilno, kar je Marcianus navedel v tretji knjigi vprašanj o skrbništvu, in
sicer, da je zapis veljaven, in če se užitek za časa zapustnikovega življenja ali pred začetkom zapuščine združi s
premoženjem, bo pripadel volilojemniku. Marcianus gre še dlje, saj meni, da če se je užitek združil po tem, ko je bila
zapuščina vpisana, postane pravno veljaven in pripada volilojemniku.

73. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.

Če mi je bila zapuščena pravica uporabe nezasedenega zemljišča, lahko tam postavim kočo za zaščito osebne lastnine na
navedenem zemljišču.

74. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.
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Če je užitek zapuščen tvojemu sužnju Stihu in mojemu sužnju Pamfilu, je to enako, kot če bi bil zapuščen meni in tebi, zato
ni dvoma, da nam pripada v enaki meri.

Naslov 2. O nastanku pravice do uporabe

(1) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Če je užitek zapuščen, pravica do prirastka med užitkarji obstaja le, če je užitek zapuščen skupaj; če pa je zapuščen vsaki od
strank posebej, pravica do prirastka nedvomno preneha obstajati.

1. Zato Julijan v petintrideseti knjigi Digest sprašuje, če je suženj v skupni lasti deležen užitka, ki ga pridobita oba lastnika,
ali če eden od njiju odkloni ali izgubi užitek, ga ima drugi v celoti? Meni, da pripada drugemu, in četudi sta lastnika sužnja
pridobila uzurpatorij ne v enakih deležih, temveč v deležih, ki ustrezajo njunemu deležu v sužnju, je vseeno treba upoštevati
osebnost sužnja in ne lastnikov; tako da pripada enemu od lastnikov in ne pripada zgolj lastnini.

2. Prav tako pravi, da če je užitek zapuščen sužnju, ki je v skupni lasti, in posebej Titiusu, drugi solastnik pa ga izgubi, ne
pripada Titiusu, ampak samo preostalemu lastniku, saj je bil edini, ki je imel pravico do njega v skupni lasti; in to mnenje je
pravilno, saj dokler samo eden uporablja lastnino, je mogoče reči, da je užitek v prejšnjem stanju. Enako pravilo velja, kadar
je užitek prepuščen dvema osebama skupaj, drugi osebi pa ločeno.

3. Včasih, tudi če stranki nista bili skupni volilojemniki, zapuščinska pravica preide na eno od njiju s prirastkom; kot na
primer, če je pravica uporabe celotne zapuščine zapuščena meni ločeno in je na enak način zapuščena tebi. Kajti (kot navaja
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Celsus v osemnajsti knjigi in Julijan v petintrideseti knjigi Digest), imamo deleže s sočasnostjo; in to bi se zgodilo tudi, kar
zadeva lastnino; če bi jo namreč eden zavrnil, bi bil drugi upravičen do celotne posesti. Vendar pa je v zvezi z užitkom treba
dodati še to; ker je bil ustanovljen in nato izgubljen, pravica do prirastka kljub temu obstaja, saj so vsi avtorji, ki jih navaja
Plautius, tega mnenja; in (kot zelo pravilno pravita Celsus in Julijan) se užitek ustvari in zapušča vsak dan in ne, tako kot
lastnina, šele takrat, ko je mogoče vložiti tožbo za njegovo vračilo. Tako lahko takoj, ko ena od strank ne najde nikogar, ki bi
bil z njo povezan, sama uporablja celoten uzurpatorij; prav tako ni nobene razlike, ali je bil zapuščen skupno ali posamično.

4. Julianus v petintrideseti knjigi Digest prav tako navaja, da kadar sta bila imenovana dva dediča in zapuščena samo
lastnina, pri čemer je bila pridržana užitna pravica, dediči nimajo pravice do prirastka, saj velja, da je bila užitna pravica
ustanovljena in ne razdeljena s sočasnostjo;

2. Africanus, Vprašanja, knjiga V.

Zato se izgubljen del užitka vrne zapustniku, ki je lastnik samega premoženja.

3. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Neratius v prvi knjigi mnenj meni, da pravica do prirastka v takšnih okoliščinah ugasne, in načelo, ki ga je navedel Celsus, se
strinja s tem mnenjem, in sicer da pravica do prirastka obstaja, kadar imata dve stranki celotno pravico do uporabe in se ta
razdeli med njiju z njunim združenjem.

(1) Zato Celsus v osemnajsti knjigi pravi, da če dva lastnika nepremičnine preneseta nepremičnino, potem ko sta si pridržala
pravico do uporabe, in eden od njiju izgubi pravico do uporabe, se ta vrne na samo nepremičnino, vendar ne na vso; kajti
pravica do uporabe vsakega od njiju pripada deležu, ki ga je prenesel, in se mora vrniti na delež, od katerega je bil na začetku
ločen.
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(2) Vendar pravica do prirastka ne obstaja le, kadar je užitek zapuščen dvema strankama, temveč tudi, kadar je zapuščen eni
stranki, premoženje pa drugi; če namreč tisti, ki mu je bil užitek zapuščen, le-tega izgubi, bo pripadel drugi stranki prej na
podlagi pravice do prirastka kot na podlagi vrnitve v lastnino; v tem ni nič nenavadnega, kajti če je užitek zapuščen dvema
osebama in se, medtem ko ga ima ena od njiju, združi s samo nepremičnino, pravice do prirastka ne izgubi niti tisti, s katerim
je bil združen, niti ta v korist drugega; in ne glede na to, kako je lahko izgubil svoj užitek pred združitvijo, ga lahko na enak
način izgubi tudi zdaj. Tega mnenja sta Neratij in Aristo, odobrava pa ga tudi Pomponij.

4. Julianus, Digest, knjiga XXXV.

Če je samo premoženje na nepremičnini zapuščeno tebi, užitek na isti nepremičnini pa meni in Maeviusu, bomo imeli ti,
Maevius in jaz vsak tretjino užitka, druga tretjina pa bo združena s premoženjem. Če pa bi jaz ali Maevius izgubila
državljanske pravice, se bo tretjina delila med teboj in enim ali drugim od naju, tako da bo tisti, ki ni izgubil državljanskih
pravic, imel polovico užitka, nepremičnina pa bo skupaj s preostalo polovico užitka pripadla tebi.

5. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

Če pa nepremičnino prenesete na kogar koli po rezervaciji pravice uporabe, Julianus meni, da bo pravica do prirastka kljub
temu obstajala in da se ne šteje, da ste pridobili novo pravico uporabe.

(6) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Enako pravilo velja, kadar je užitek združen v premoženje v rokah enega od treh uživalcev.
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1. Če pa je premoženje zapuščeno komur koli, pri čemer je pridržana pravica uporabe, in je del pravice uporabe zapuščen
meni, je treba preučiti, ali med mano in dedičem obstaja pravica do prirastka? Vendar je pravilno mnenje, da se pravica do
užitka, če jo kdo izgubi, vrne v lastnino.

2. Če je užitek na nepremičnini prepuščen meni absolutno, vam pa pod določenim pogojem, je mogoče reči, da mi v tem času
pripada užitek na celotni nepremičnini in da bo, če izgubim državljanske pravice, celoten užitek izgubljen; če pa je pogoj
izpolnjen, bo celoten užitek pripadel vam, če bom izgubil državljanske pravice, če pa ohranim svoj pogoj, je treba užitek
razdeliti med naju.

7. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.

Če kdo zapusti pravico do uporabe Attiusu in njegovim dedičem, je Attius upravičen do polovice te pravice, njegovi dediči
pa do preostale polovice. Če pa je besedilo: "Aciju in Seiju skupaj z mojimi dediči", bo užitek razdeljen na tri dele, od katerih
bodo imeli dediči enega, Acij enega in Seij enega; prav tako ni nobene razlike, ali je zapuščina namenjena A in B z
Maevijem ali "A in B ter Maeviju".

(8) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Če je užitek zapuščen ženski "z njenimi otroki" in ta izgubi svoje otroke, bo upravičena do užitka; če pa mati umre, bodo
njeni otroci kljub temu upravičeni do užitka na podlagi pravice do prirastka. Kajti, kot ugotavlja Julijan v trideseti knjigi
Digest, je treba isto pravilo razumeti tako, da velja, kadar oporočitelj imenuje svoje otroke za svoje edine dediče; čeprav jih
ne imenuje za volilojemnike, ampak želi le jasneje določiti, da bo mati uživala premoženje in da ga bodo z njo uživali njeni
otroci. Toda Pomponij se sprašuje: "Kaj če so otroci in tuji dediči pomešani skupaj?" Pravi, da je treba otroke razumeti kot
volilojemnike; po drugi strani pa je treba, če je oporočitelj želel, da njegovi otroci uživajo zapuščino skupaj z materjo, šteti,
da je treba mater razumeti kot volilojemnico; tako bo v tem primeru učinek zakona v vseh pogledih podoben prej
omenjenemu.
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9. Africanus, Vprašanja, V. knjiga.

Če je samo premoženje zapuščine zapuščeno dvema strankama, užitek pa eni, vse stranke niso upravičene do tretjih delov
užitka, ampak dve stranki vzameta polovico, užitkar pa drugo polovico. Po drugi strani pa enako pravilo velja, kadar sta dva
uzurpatorja in en volilojemnik zapuščine.

(10) Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.

Včasih delež užitka pridobi s prirastkom stranka, ki nima svojega deleža, ampak ga je izgubila; če je namreč užitek zapuščen
dvema osebama in ena od njiju po pridružitvi izdaje izgubi svoj užitek, kmalu zatem pa ga izgubi tudi njen sostanovalec, ki ni
pristopil k izdaji; potem bo tisti, ki se je pridružil izdaji proti stranki, ki se je ponudila za obrambo tožbe, od posestnika dobil
le polovico, ki jo je izgubil; delež njegovega sostanovalca bo namreč pripadel njemu s prirastkom, ne pa lastniku
nepremičnine; kajti užitek pripada osebi, četudi ga je morda izgubila.

11. Papinianus, Definicije, II. knjiga.

Če je užitek na isti stvari zapuščen različnim osebam v breme različnih dedičev, se šteje, da sta užitkarja ločena, kot če bi bil
užitek na isti stvari zapuščen obema v enakih deležih; zato se zgodi, da med njima ne obstaja pravica do prirastka:

(12) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Ker lahko vsak volilojemnik vloži tožbo proti enemu od dedičev za izterjavo pravice do uporabe.
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Naslov 3. Kdaj se zapuščinski posestni delež prenese na dediča

1. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Čeprav je užitek sestavljen iz uživanja, torej iz napora tistega, ki pravico uživa in uporablja, se ta podeli le enkrat, kar je
drugače, kot če je nekaj zapuščeno vsak mesec, vsak dan ali vsako leto, kajti takrat se zapuščina podeli vsak dan, vsak mesec
ali vsako leto. Zato se lahko postavi vprašanje, ali se pravica uporabe, ki je zapuščena komur koli za vsak dan ali za vsako
leto, podeli le enkrat? Mislim, da ne, ampak tolikokrat, kolikorkrat je omenjena, tako da gre za več zapuščin. Marcellus to
mnenje potrjuje v četrti knjigi Digest, kjer je užitek zapuščen vsakomur za različne dni.

1. Če se torej zapusti užitek, ki ga ni mogoče uživati vsak dan, zapuščina ne bo neveljavna, ampak bo pridobljena na dan, ko
jo je mogoče uživati.

2. Vendar pa užitek in prav tako uporaba ne nastaneta, dokler se ne začne uporabljati nepremičnina, saj užitek ne nastane,
dokler ga nekdo ne more nemudoma uživati. V skladu s tem pravilom, če je užitek zapuščen sužnju, ki je del zapuščine,
Julijan meni, da je treba v primeru užitka počakati na osebo lastnika, ki ga lahko uporablja in uživa, čeprav se lahko z
zapuščino pridobijo tudi druge zapuščine.

3. Poleg tega, če je užitek zapuščen od določenega dne dalje, ne bo pridobil pravice, dokler ta dan ne nastopi; določeno je
namreč, da se lahko užitek zapusti od določenega časa ali do določenega časa.
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4. Ne samo, da užitek ne nastane pred vstopom v zapuščino, ampak tudi pravica do tožbe, ki temelji na užitku, ne nastane;
enako pravilo velja, kadar je užitek zapuščen po določenem dnevu; zato Scaevola pravi, da stranka, ki vloži tožbo pred
dnevom užitka, ne pridobi ničesar, čeprav je vsak pravni postopek, ki je bil uveden pred ustreznim časom, ničen.

Naslov 4. Na kakšne načine se izgubi užitek ali uporaba

1. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Ugotovljeno je bilo, da se užitek ne izgubi le z izgubo civilnih pravic, temveč tudi s pravico do tožbe, ki temelji na užitku; pri
tem je malo pomembno, ali je bil užitek ustanovljen na podlagi zakona ali s pomočjo pretorja. Če je torej užitek izročen ali ni
ustvarjen strogo po zakonu, temveč z večnim zakupom ali zasedbo površine zemljišča, se izgubi z izgubo civilnih pravic.

1. Tako se lahko užitek izgubi z odvzemom civilnih pravic le, če je že bil ustanovljen; če pa kdo odvzame svoje civilne
pravice, preden se zapusti nepremičnina ali preden je užitek pridobljen, velja, da se ne izgubi.

2. Če je zemljišče z določenim dnem dodeljeno vam in se od vas zahteva, da mi izročite pravico uporabe, je treba preučiti, ali
je moja pravica uporabe varna, če sem izgubil državljanske pravice pred dnem, ki je naveden v dodelitvi vam, saj mora do
izgube državljanskih pravic priti pred pridobitvijo pravice uporabe, kar se lahko šteje za liberalno razlago.
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3. Dejstvo je, da izguba državljanskih pravic ne uniči le že ustanovljenega užitka, ampak če je bil užitek zapuščen za vsako
leto, mesec ali dan, se izgubi le tisti, ki v tistem trenutku teče; če je bil na primer zapuščen za posamezna leta, se izgubi le
užitek za to leto, če za posamezne mesece, pa za ta mesec, če za posamezne dneve, pa za ta dan.

2. Papinianus, Vprašanja, knjiga XVII.

Če je užitek prepuščen dvema strankama ločeno za izmenična leta, nepremičnina obstaja več let brez pravice do uživanja; če
pa je prepuščena enemu samemu volilojemniku, ki mu je prepuščen užitek za vsako drugo leto, bo celotno premoženje
pripadlo dediču v času, ko pravica do uživanja ne pripada volilojemniku. Če pa ena od obeh strank umre, bo pravica do
premoženja za neparna leta popolna, saj ne more priti do pripisa drugi stranki), ker je imel vsak svoj čas za uživanje
celotnega užitka, ne da bi bil drugi z njim povezan.

(1) Če ne pride do smrti, temveč do izgube civilnih pravic, se zaradi več zapuščin izgubi pravica uporabe samo za to leto, če
je imela stranka pravico uporabe samo za ta čas; to načelo je treba ohraniti v primeru volilojemnika, ki je prejel pravico
uporabe za določeno število ločenih let, tako da ima navedba pogojev učinek obnovitve pravice.

(2) Če je užitek zapuščen določenim osebam za izmenična leta in se dogovorijo, da ga bodo uživale v istem letu, se med
seboj ovirajo, saj se zdi, da ni bilo mišljeno, da bi ga uživale skupaj; saj je zelo pomembno, ali je užitek zapuščen dvema
osebama skupaj za izmenična leta (saj potem ne more trajati dlje kot prvo leto, bolj kot če bi bil na enak način zapuščen eni
od njiju) ali je zapuščen različnim osebam za izmenična leta; če jo namreč želijo uživati skupaj, se bodo med seboj ovirale,
ker je to v nasprotju z namenom oporočitelja, ali pa, če temu ni tako, užitka za vsako drugo leto ne bo užival nihče.

3. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Tako kot se lahko užitek zapiše za posamezna leta, se lahko tudi ponovno zapiše, če se izgubi zaradi izgube civilnih pravic,
kot je to v primeru dodatka: "Ko ta in ta izgubi državljanske pravice, mu zapišem"; ali kot sledi: "Ko ta in ta izgubi
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državljanske pravice, mu zapišem"; ali kot sledi: "Ko ta in ta izgubi državljanske pravice, mu zapišem": "Če se izgubi z
odvzemom državljanskih pravic, se šteje, da je bila obnovljena. Zato se je razpravljalo o tem, ali je treba v primeru, ko je
užitek zapuščen komur koli za časa njegovega življenja, šteti, da se obnovi vsakič, ko se izgubi? Marcianus sprejema to
mnenje, jaz pa menim, da je treba šteti, da se obnavlja; zato bo veljalo enako načelo, če je užitek zapuščen za določen čas,
kot na primer za deset let.

(1) V zvezi z obnovitvijo, ki se izvede po tem, ko je bil užitek izgubljen zaradi izgube civilnih pravic, se postavlja vprašanje,
ali pravica do prirastka ostane nedotaknjena; na primer, če je bil užitek zapuščen Titiusu in Maeviusu in je Titius po izgubi
civilnih pravic drugič zapustil užitek; in če bi Titius ponovno prejel užitek z obnovitvijo, ali bi pravica do prirastka med
strankama ostala nedotaknjena? Papinianus v sedemnajsti knjigi vprašanj trdi, da ostane neokrnjena, kot da bi bila pri
uživanju užitka namesto Titiusa kakšna druga oseba; za ti dve stranki velja, da sta povezani dejansko, če že ne z besedami.

(2) Papinianus tudi sprašuje, ali bi se v primeru, če oporočitelj po tem, ko je prepustil pravico do uporabe Titiusu in
Maeviusu, v drugi oporoki ne bi prepustil celotne pravice do uporabe, temveč le del pravice Titiusu, štelo, da sta združena? V
odgovoru pravi, da če bi Titius izgubil svoj delež, bi ves pripadel njegovemu družbeniku; če pa bi Maevius izgubil svojega,
ne bi pripadel ves, ampak bi mu pripadla polovica, polovica pa bi se vrnila v lastnino. To mnenje je smiselno, saj ni mogoče
trditi, da bi bil zaradi razloga, zaradi katerega oseba izgubi užitek in ga vzame nazaj, upravičen do kakršnega koli prirastka iz
užitka; po našem mnenju namreč tisti, ki izgubi užitek, ne more ničesar pridobiti s prirastkom iz tega, kar je izgubil.

(3) Nobenega dvoma ni, da se lahko užitek izgubi tudi s smrtjo, saj pravica do uživanja ugasne s smrtjo, tako kot vsaka druga
pravica, ki se nanaša na osebo.

4. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.

Kadar se od volilojemnika uzurata zahteva, da ga izroči drugi osebi, bi moral pretor določiti, da bi morala biti v primeru
njegove izgube bolj prizadeta oseba volilojemnika kot volilojemnika.
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5. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Zapuščeno pravico do uporabe se lahko obnovi brez upoštevanja načina, kako je bila izgubljena, če ni bila izgubljena s
smrtjo, razen če jo je oporočitelj v takih okoliščinah zapustil dedičem uporabnika.

(1) Če kdo odtuji le pravico do uporabe sužnja, po katerem je pridobil pravico do uporabe, ni dvoma, da obdrži pravico do
uporabe, ki jo je pridobil po njem.

(2) Ugotovljeno je, da užitek preneha s spremembo nepremičnine, ki ji pripada; če mi je bil na primer zapuščinski zapisan
užitek na hiši in je bila hiša porušena ali požgana, je užitek nedvomno prenehal. Ali to velja tudi za zemljo? Popolnoma
gotovo je, da v primeru, ko je hiša požgana, ne ostane nobena uzurpacija niti na zemlji niti na materialih; in Julijan je tega
mnenja.

(3) Če se zapusti pravica uporabe zemljišča in se na njem zgradi hiša, se ugotovi, da se lastnina spremeni in da pravica
uporabe preneha. Jasno je, da bo, če jo je zgradil navadni lastnik, odgovoren za tožbo na podlagi oporoke ali tožbo na podlagi
goljufije.

6. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.

Uporabnik pa bo upravičen tudi do interdikta Quod vi aut clam; 7. Julianus, Digest, knjiga XXXV.
Razen če je bila stavba odstranjena, mi lastnik podeli pravico uporabe na zemljišču; to je tam, kjer je pretekel čas, v katerem
je bila pravica uporabe izgubljena.
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8. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Če je uporabna pravica na nepremičnini zapuščena, uporabna pravica v primeru uničenja hiše ne ugasne, ker je hiša dodatek
k zemljišču, kakor tudi ne, če bi se podrla drevesa.

9. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.

Toda še vedno sem lahko uporabljal in užival v zemlji, na kateri je stala hiša.

10. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Kako pa bi bilo, če bi bilo zemljišče pripojeno k hiši? Poglejmo, ali ne bi v tem primeru ugasnila tudi pravica do uporabe
zemljišča, pri čemer moramo biti enakega mnenja, in sicer, da ne bi ugasnila.

(1) Pravica uporabe ne preneha le, če je bila stavba poravnana s tlemi, ampak tudi, če zapustnik po tem, ko je hišo porušil, na
njenem mestu postavi novo; očitno je namreč, da moramo, če popravi določene dele hiše, določiti drugačno pravilo, četudi bi
bila obnovljena celotna hiša.

(2) Če je uporabna pravica na njivi ali ogradi zapuščena in jo zalije voda, tako da postane ribnik ali močvirje, uporabna
pravica nedvomno ugasne.
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(3) Poleg tega v primeru, da je bila uporabna pravica na ribniku zapuščena in se ribnik izsuši, tako da postane njiva; ker se
lastnina spremeni, uporabna pravica preneha.

(4) Vendar pa menim, da v primeru, ko je uporabna pravica na obdelovalnem zemljišču zapuščena in so na njem zasajeni
vinogradi ali obratno, uporabna pravica ne ugasne. Vendar pa je gotovo, da uporabna pravica na gozdu, ki je zapuščeno, in
drevesa, ki so posekana, na zemljišču pa posejana semena, ugasne.

(5) Kadar je zapuščeno pravo uporabe kovinske mase in so iz nje izdelane posode ali obratno, Kasij, kot ga navaja Urseij,
pravi, da je pravo uporabe prenehalo, in menim, da je to mnenje pravilno.

(6) Če se torej okrasek uniči ali spremeni njegova oblika, s tem preneha pravica uporabe.

(7) Sabinus v zvezi s pravico uporabe ladje pravi, da če se popravijo nekateri deli ladje, se pravica uporabe ne izgubi, če pa se
razgradi, čeprav bi jo ponovno zgradili iz istega lesa in ne bi dobili ničesar dodatnega, pravica uporabe ugasne; to mnenje se
mi zdi boljše, kajti če se obnovi hiša, pravica uporabe ugasne.

(8) Če je zapuščinska pravica na čredi štirih konj in eden od njih umre, se postavi vprašanje, ali pravica ugasne? Menim, da je
zelo pomembno, ali je bila zapuščinska pravica na konjih ali na moštvu; če je bila na konjih, bo ostala drugim, če pa je bila
na moštvu, ne bo ostala, ker je prenehalo biti moštvo:

11. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.

Razen če se pred izročitvijo zapuščine na mesto umrlega konja postavi drug konj.
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12. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Če je bila zapuščinska pravica do kopališča zapuščena in jo je oporočitelj spremenil v stanovanje ali trgovino ali iz nje
naredil bivališče, je treba šteti, da je ta pravica prenehala.

(1) Zato je treba reči, da je uzurpacija ugasnila, če nekdo pusti uzurpacijo pri akterju in ga nato prestavi v kakšno drugo
službo.

13. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.

Če uporabnik požanje pridelek in nato umre, Labeo pravi, da pridelek, ki leži na zemlji, pripada njegovemu dediču, zrnje, ki
je še vedno pritrjeno na zemljo, pa pripada lastniku zemljišča; pridelek se namreč šteje za pobranega, ko so žitne glave ali
stebla trave pokošena, grozdje obrano ali oljke otresene z dreves, čeprav zrnje morda še ni zmleto, olje pridelano ali letina
končana. Čeprav je to, kar je navedel Labeo v zvezi z oljkami, ki se otresejo z dreves, res, pa pravilo ni enako za oljke, ki so
padle same od sebe. Julijan pravi, da pridelki postanejo last uživalca, ko jih ta pobere, vendar pa pripadajo dobronamernemu
posestniku takoj, ko se enkrat ločijo od zemlje.

14. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.

Razen izgube državljanskih pravic in smrti drugi vzroki prenehanja pravice do uporabe omogočajo njeno delno izgubo.

15. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVIII.
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Včasih lahko prost lastnik podeli svobodo sužnju, na primer, če je bil užitek zapuščen do manumitacije sužnja; kajti užitek
preneha, ko lastnik začne z manumitacijo.

16. Isto, Razprave, V. knjiga.

Če je užitek pod določenim pogojem zapuščen meni in je medtem v posesti dediča, lahko slednji zapusti užitek nekomu
drugemu; če je pogoj, od katerega je odvisna moja zapuščina, izpolnjen, užitek, ki ga je zapustil dedič, preneha. Če pa
izgubim pravico do uporabe, se ta ne bo vrnila tistemu volilojemniku, ki mu jo je dedič absolutno zapustil, ker pravice
skupnih volilojemnikov ni mogoče pridobiti na podlagi različnih oporok.

17. Julianus, Digest, knjiga XXXV.

Če je pravica do uporabe zemljišča absolutno zapuščena vam, sama lastninska pravica pa je pogojno zapuščena Titiusu,
dokler pogoj ni izpolnjen, pridobite samo lastninsko pravico, po izpolnitvi pogoja pa bo Titius upravičen do zemljišča brez
omejitev; in ni pomembno, da je bila nepremičnina zapuščena po rezervaciji pravice do uporabe, saj ste z njeno pridobitvijo
izgubili vso pravico do zapuščine pravice do uporabe.

18. Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.

Če je suženj, ki pripada zapuščini, pred vpisom zapuščine v zapuščino, je boljše mnenje, da ko je zapuščina vpisana v
zapuščino, se pravica do uporabe prenese na vas in ne preneha zaradi spremembe lastništva, ker se ni prenesla, preden ste
postali dedič.
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19. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

S spremembo lastništva se ne izgubi niti pravica uporabe, niti pravica poti, niti pravica vožnje.

20. Paulus, O Plavciju, XV. knjiga.

Ali oseba, ki ima pravico do uporabe, obdrži pravico do uporabe, če jo uporablja samo zato, ker misli, da je edina upravičena
do uporabe? Menim, da če oseba ve, da je upravičena do užitka, in le izvaja uporabo, je treba kljub temu šteti, da uživa
užitek; če pa tega ne ve, bo izgubila užitek, saj njegova uporaba ne temelji na tem, kar ima, ampak na tem, kar misli, da ima.

21. Modestin, Razlike, tretja knjiga.

Če je mestu podeljena užitna pravica in se njegovo zemljišče pozneje spremeni v preorano polje, mesto preneha biti mesto,
kot se je zgodilo Kartagini, zato mu preneha užitna pravica, tako kot v primeru smrti.

22. Pomponij, O Kvintu Muciju, VI. knjiga.

Če je uporaba hiše zapuščena ženski in ta odide na morje ter je odsotna za čas, ki ga zakon določa za izgubo uporabe, njen
mož pa hišo uporablja, se uporaba kljub temu ohrani; tako kot če bi v svoji hiši pustila sužnje, sama pa bi potovala po tujih
deželah. To je treba še odločneje navesti, če mož zapusti ženo doma, kadar je bila uporaba hiše zapuščena možu samemu.

23. Isti, O Kvintu Muciju, knjiga XXVI.
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Če njivo, ki je naša last, poplavi reka ali morje, je pravica do uporabe izničena, saj je v tem primeru izgubljena tudi sama
lastnina; pravice do uporabe ne moremo ohraniti niti z ribolovom. Vendar se lastništvo obnovi, če se voda umakne z enako
hitrostjo, s katero je pritekla, zato je treba reči, da se obnovi tudi užitek.

24. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, III. knjiga.

Če imam pravico uporabe vrta in ga reka prekrije, nato pa se umakne, se po mnenju Labea prav tako obnovi pravica uporabe,
ker je zemlja vedno ostala v enakem pravnem stanju. Menim, da to velja le, če je reka prekrila vrt zaradi poplavljanja; če se
je namreč njena struga spremenila in je odtekla v to smer, menim, da je užitek izgubljen, saj zemlja nekdanje struge postane
javna last in je ni mogoče povrniti v prejšnje stanje.

(1) Labeo trdi, da je treba upoštevati isto pravno pravilo glede pravice do poti in ceste, vendar sem glede teh stvari enakega
mnenja kot glede pravice do uporabe.

(2) Labeo pravi, da tudi če se z mojega polja odstrani površina zemlje in se nadomesti z drugo zemljo, zemlja zaradi tega ne
preneha biti moja, tako kot če bi polje prekrili z gnojem.

25. Pomponij, Različni odlomki, XI. knjiga.

Ugotovljeno je, da se užitek lahko izgubi zaradi neuporabe, ne glede na to, ali gre za delež ali nedeljivo pravico.

26. Paulus, O Neratiju, prva knjiga.
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Če polje zasedejo sovražniki ali če ugrabijo sužnja in ga nato osvobodijo, se pravica uporabe na obeh povrne s pravico
postliminium:

27. Isto, Priročniki, I. knjiga.

Če je suženj, na katerem ima druga oseba pravico do uporabe, izročen kot odškodnina za škodo s strani navadnega lastnika
osebi, ki ima pravico do uporabe; služnost se združi in pravica do uporabe preneha s pridobitvijo premoženja.

28. Isti, O Plautiju, knjiga XIII.

Če je užitek zapuščen za več let, ga ni mogoče izgubiti, če ga ne uporabljate, ker je zapuščin več.

29. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Pomponij postavi naslednje vprašanje: Če lastnik zemljišča od mene kot uporabnika to zemljišče najame in ga proda Seiju
brez pridržka pravice uporabe, ali zaradi kupčevega dejanja obdržim pravico uporabe? Odgovori: čeprav mi lahko navadni
lastnik plačuje najemnino, užitek kljub temu ugasne, ker ga kupec ne uživa v mojem imenu, ampak v svojem. Očitno je, da
mi je navadni lastnik odgovoren zaradi najema v obsegu mojega interesa, da tega ne stori; čeprav, če kdo od mene najema
uzuzfurt in ga da v najem drugemu, se uzuzfurt ohrani; če pa ga navadni lastnik daje v najem v svojem imenu, je treba šteti,
da je izgubljen, ker ga najemnik ne uživa v mojem imenu.
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(1) Če pa bi navadni lastnik prodal pravico uporabe po tem, ko jo je kupil od mene, se lahko vprašamo, ali bi izgubil pravico
uporabe? Mislim, da bi jo izgubil, saj je kupec tudi v tem primeru ne uživa kot kupljeno od mene.

(2) Pomponij prav tako opravi to preiskavo: Če sem zaprošen, da ti izročim pravico do uporabe, ki mi je bila zapuščena, ali jo
moram uživati prek tebe, da ne bi izgubil pravice do uporabe? Odgovoril je, da je glede tega vprašanja v dvomih; vendar je
boljše mnenje, kot navaja Marcellus v opombi, da ta zadeva nikakor ne škoduje upravičencu do užitka, saj bo upravičen do
pretorijanske tožbe v svojem imenu.

30. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

Meso in koža mrtvega goveda nista del njegovega proizvoda, ker se pravica uporabe izteče takoj, ko govedo poginejo.

31. Pomponij, O Kvintu Muciju, IV. knjiga.

Če se zapušča užitek črede in se število črede zmanjša do te mere, da je ni mogoče šteti za čredo, užitek preneha.

Naslov 5. O užitku stvari, ki se porabijo ali zmanjšajo z uporabo
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1. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVIII.

Senat je odredil, da se "lahko zapusti užitek vsega premoženja, za katerega je bilo ugotovljeno, da bi lahko pripadalo
dediščini posameznika"; na podlagi te odredbe Senata velja, da se lahko zapusti užitek tistih stvari, ki se uničijo ali zmanjšajo
zaradi uporabe.

2. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

Pri denarju pa je treba zagotoviti varnost tistim, ki so jim zaupali pravico do uporabe tega denarja.

(1) S tem odlokom Senata ni bilo doseženo, da bi dejansko obstajal užitek na denarju, saj naravnega razloga ni mogoče
spremeniti z avtoriteto Senata; vendar pa je bil z uvedbo sredstva zavarovanja ustvarjen kvazi užitek.

3. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVIII.

Po tem se lahko zapusti pravica uporabe česar koli. Toda ali to velja za obveznost? Nerva pravi, da ne; boljše mnenje pa je
tisto, ki sta ga imela Kasij in Prokul, in sicer, da jo je mogoče zapustiti. Nerva poleg tega pravi, da se lahko užitek zapiše
dolžniku samemu, in če se to zgodi, mora biti oproščen plačila obresti.

4. Paulus, O Neratiju, prva knjiga.

Zato se od njega lahko zahteva tudi varnost.
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5. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVIII.

Ta odlok Senata se ne nanaša le na osebo, ki zapusti pravico do uporabe denarja ali drugih stvari, ki jih ima, ampak tudi v
primeru, ko so te stvari v lasti drugih.

(1) Če je zapuščeno uživanje denarja ali česa drugega, kar je povezano s porabo, in ni dano jamstvo, je treba ob prenehanju
uživanja preučiti, ali je mogoče denar ali druge predmete, ki se uporabljajo s porabo, izterjati z osebno tožbo? Dokler pa
obstaja užitek, če želi kdo vložiti tožbo, da bi prisilil k izpolnitvi obveznosti, je mogoče navesti, da je mogoče vložiti tožbo za
nedoločen znesek zaradi opuščene obveznosti; ko pa užitek preneha, Sabinus meni, da je mogoče sprožiti postopek za
izterjavo celotnega zneska. To mnenje Celsus sprejema v osemnajsti knjigi Digest in zdi se mi, da mu ne manjka
iznajdljivosti.

(2) Kar smo navedli v zvezi z užitkom denarja ali drugih predmetov, ki se uporabljajo s potrošnjo, velja tudi za uporabo
istega; tako Julijan kot Pomponij namreč v Osmi knjigi določil navajata, da sta uporaba in užitek denarja enaka.

6. Julianus, Digest, knjiga XXXV.

Če je deset tisoč aurei zapuščenih tebi in pravica uporabe teh desetih tisočakov meni, bo vseh deset tisočakov pripadlo tebi;
pet tisočakov pa mi moraš plačati pod pogojem, da ti jamčim, da ti jih bom ob moji smrti ali izgubi državljanskih pravic
izročil; kajti, če je del zemljišča zapuščen tebi, užitek na istem zemljišču pa meni, bi ti res imel lastništvo nad celotnim
delom, vendar bi imel del skupaj z užitkom, del pa brez njega, jaz pa bi moral dati varščino, ki bi jo odobril dober državljan,
tebi in ne dediču.
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(1) Če pa je užitek istih deset tisoč aurei zapuščen dvema osebama, prejmeta vsaka po pet tisoč, pri čemer morata dati
jamstvo drug drugemu in tudi dediču.

7. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

Če je zapuščinski naslov olje, vino ali žito, je treba premoženje izročiti volilojemniku in od njega zahtevati, da se zaveže, da
mu bo "ob smrti ali izgubi državljanskih pravic izročil predmete enake kakovosti"; ali pa je treba nekdanje predmete oceniti
in dati varščino za določen denarni znesek, kar je primerneje. Razumemo, da enako pravilo velja tudi za druge stvari, katerih
vrednost je zajeta v njihovi uporabi.

8. Papinianus, Vprašanja, knjiga XVII.

Ker je oporočitelj določil tri dediče, je Titiusu zapustil pravico do uporabe petnajst tisoč aurejev, dvema od dedičev pa je
naročil, naj jamčita za volilojemnika. Sklenjeno je bilo, da je šlo za veljavno zapuščino varščine in da dekret senata tej razlagi
ne nasprotuje, ker ni preprečil izvršitve varščine; da je bila ena od zapuščin za določen znesek, druga pa za znesek, ki je bil
negotov, in da je zato mogoče vložiti tožbo za del denarja kot užitek proti dediču, ki je prejel varščino od svojega sodediča;
in da je odgovoren za tožbo za negotov znesek, če sam ni dal varščine. Glede dediča, ki je zagotovil varščino in ki je zaradi
zamude svojega sodediča ni prejel, pa v vmesnem času ne bi bil odgovoren na podlagi odloka senata za uzurpacijo niti ne bi
bil odgovoren za tožbo za nedoločen znesek, ker je dal varščino svojemu sodediču. Prav tako menimo, da je mogoče
zapustnika prisiliti k obljubi; ko pa se užitek konča, če so sodediči toženi zaradi svojega poroštva, ne bodo upravičeni do
mandatne tožbe, saj se nikoli niso zavezali k nobenemu poroštvu, temveč so le ubogali zapustnikovo voljo, skratka, so
oproščeni zapuščine poroštva. Ni se treba spuščati v dolgo razpravo v zvezi z naslednjim vprašanjem, in sicer, da se zdi, da
druga zapuščina, tj. poroštvo, ni bila zapuščena dedičem, temveč stranki, ki ji je bila zapuščena pravica do uporabe denarja in
za katero je oporočitelj želel poskrbeti ter za katero je menil, da je v njenem interesu, da ne išče poroštva na lastno
odgovornost.

9. Paulus, O Neratiju, prva knjiga.
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V določbi, ki se nanaša na ponovno vzpostavitev pravice do uporabe denarja, sta omenjena tudi dva dogodka, in sicer smrt in
izguba državljanskih pravic.

10. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIX.

Ker uporabe denarja ni mogoče izgubiti drugače kot z omenjenimi dogodki.

(1) Če se zapušča le uporaba denarja, je treba v tem primeru razumeti, da izraz "uporaba" vključuje tudi dobiček, je treba
skleniti določbo. Nekateri avtorji menijo, da določila ne bi smeli skleniti, preden je bil denar plačan; vendar menim, da bo
določilo veljavno ne glede na to, ali je sklenjeno pred plačilom denarja ali po njem.

11. Isti, O Sabinu, XVIII. knjiga.

Če se zapušča užitek volne, parfumov ali začimb, velja, da na teh snoveh ni zakonitega užitka, ampak je treba uporabiti odlok
senata, ki določa zavarovanje v zvezi z njimi.

12. Marcijan, Inštituti, VII. knjiga.

Če je bil denar zapuščen Titiusu tako, da naj bi po zapustnikovi smrti pripadel Maeviju, sta božanska Severus in Antoninus v
reskriptu navedla, da je bila kljub temu, da je bilo dodano, da naj bi Titius denar uporabljal, njegova lastnina zapuščena
njemu, in da je bila uporaba omenjena zato, ker naj bi se denar izplačal po njegovi smrti.
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Naslov 6. O tožbi za vrnitev pravice do uporabe in o tožbi, s katero se ta zavrne

1. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVIII.

Kadar je služnost vezana na zemljišče, ki je predmet užitka, Marcellus v osmi knjigi, ki jo navaja Julianus, potrjuje mnenje
Labea in Nerve, in sicer, da užitkar ne more vložiti tožbe za izterjavo služnosti, lahko pa jo vloži za izterjavo užitka; in v
skladu s tem, če mu sosed ne dovoli hoditi ali se voziti po zemljišču, je odgovoren, ker mu ni dovolil uživati užitka.

(1) Za pravico do uporabe je potrebno, da se zapišejo tisti dodatki, brez katerih je stranka ne more uživati; zato je treba, kadar
se zapiše ena od njih, k njej priključiti tudi dostop; to velja v tolikšni meri, da kadar oseba zapusti pravico do uporabe
določenega kraja v takem besedilu, da dedič ne bo prisiljen dovoliti ceste, se ta dodatek šteje za ničnega; in tudi kadar se
zapiše pravica do uporabe in se pridrži pravica do poti, je pridržek ničen, ker pravico do dostopa vedno spremlja pravica do
uporabe.

(2) Če pa se zapusti užitek in ni pravice dostopa do zemljišča, ki je predmet užitka in je del zapuščine, lahko užitkar vloži
tožbo na podlagi oporoke, da pridobi užitek in dostop do njega.

(3) Pomponij je v peti knjigi v dvomu, ali ima uporabnik v primeru, ko je uporabna pravica zapuščena, le pravico dostopa ali
tudi pravico do poti ali ceste? Zelo pravilno meni, da mu je treba zagotoviti sredstva, s katerimi lahko uživa svojo pravico do
uporabe.
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(4) Ali mu bo moral dedič zagotoviti tudi druge ugodnosti in služnosti, kot sta na primer svetloba in voda, ali ne? Menim, da
mu je lahko dolžan zagotoviti le tiste, brez katerih nepremičnine sploh ne more uporabljati; če pa jo lahko uporablja, četudi z
določenimi nevšečnostmi, navedenih ugodnosti ni treba zagotoviti.

2. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.

Kadar se vloži tožba za pravico do uporabe zemljišča na podlagi oporoke zoper dediča, ki je posekal drevesa, porušil hišo ali
na kakršen koli način zmanjšal vrednost pravice do uporabe, bodisi z uvedbo služnosti na zemljišču bodisi s sprostitvijo
služnosti s sosednje nepremičnine, je dolžnost sodnika, da ugotovi, kakšno je bilo stanje zemljišča pred začetkom postopka,
da bi lahko uporabnika zaščitil pri uživanju tistega, do česar je upravičen.

3. Julianus, Digest, knjiga VII.

Če stranka, ki ji je bil užitek izročen v skladu s pogoji zaupanja, tega ne uporablja več toliko časa, da bi ga izgubila, če bi ga
zakonito pridobila, se ji ne sme odobriti restitucijska tožba; absurdno je namreč, da bi imele večjo pravico stranke, ki so
pridobile le posest užitka, ne pa tudi lastninske pravice na njem.

4. Isto, Digest, knjiga XXXV.

Titiusu je bilo zapuščeno zemljišče, na katerem je bila pridržana pravica uporabe, Semproniju pa je bila pod določenim
pogojem zapuščena pravica uporabe na istem zemljišču. Rekel sem, da je bila medtem pravica uporabe združena z
nepremičnino, čeprav je ustaljeno, da pri oporoki s pridržkom pravice uporabe ostane pravica uporabe dediču, ker kadar
oporočitelj zapusti zemljišče s pridržkom pravice uporabe in pravico uporabe istega zemljišča drugemu pod določenim
pogojem, tega ne stori z namenom, da bi pravica uporabe ostala dediču.
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5. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.

Samo tisti, ki ima pravico do uporabe in uživanja nepremičnine, lahko uveljavlja pravico do uporabe in uživanja
nepremičnine; lastnik zemljišča tega ne more storiti, ker tisti, ki ima nepremičnino, nima ločene pravice do uporabe in
uživanja, saj njegova lastnina ne more biti predmet služnosti v njegovo korist; in stranka mora vložiti tožbo v svoji lastni
pravici in ne v pravici drugega. Kajti čeprav bo v korist lastnika proti užitkarju obstajala prepovedna pravica, še bolj velja, da
toži v svoji in ne v tuji pravici, če zanika, da ima užitkar privilegij uporabe proti njegovi volji, ali trdi, da ima pravico, da mu
jo prepove. Če pa se zgodi, da stranka, ki vloži tožbo, ni lastnik nepremičnine, čeprav uživalec nima pravice do uporabe, bo
še vedno uspela po načelu, da je stanje posestnikov ugodnejše, čeprav morda nimajo pravne pravice.

(1) Postavlja se vprašanje, ali ima uporabnik pravico do stvarne tožbe samo zoper navadnega lastnika ali tudi zoper nekega
posestnika? Julijan v sedmi knjigi Digest navaja, da je upravičen do te tožbe proti kateremu koli posestniku; če je na
zemljišču, ki je predmet užitka, ustanovljena služnost, mora užitkar vložiti tožbo proti lastniku sosednjega zemljišča, ne
zaradi vračila služnosti, temveč zaradi vračila užitka.

(2) Če je užitek ustanovljen na delu nepremičnine, se lahko v zvezi z njim vloži stvarna tožba, če nekdo zahteva užitek na
njej ali zanika, da je do njega upravičen drugi.

(3) V vseh tožbah, ki se nanašajo na pravico do uporabe, je povsem očitno, da gre za posevke.

(4) Če se po tem, ko je bilo v primeru pravice do užitka izdano odločbo, pravica do užitka preneha, ali se lahko naknadno
zahteva kakršen koli pridelek? Menim, da ne morejo, saj Pomponij v štirideseti knjigi navaja, da je v primeru smrti užitkarja
njegov dedič upravičen do tožbe le za pridelke, ki so zapadli pred njegovo smrtjo.

(5) Vse je treba vrniti uživalcu, ki je pridobil svoj primer, in zato se mora imetnik v primeru, ko je bila podeljena užitna
pravica na sužnja, odpovedati vsemu, kar je pridobil s premoženjem uživalca ali z delom sužnja.
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(6) Če pa se užitek izgubi zaradi poteka časa, ko je ena stranka v posesti, druga pa se prostovoljno odzove tožbi, ni dovolj, da
slednja obnovi užitek, ampak mora dati jamstvo za njegovo vračilo z izselitvijo. Kaj pa, če je stranka v posesti zastavila
sužnja ali zemljišče za dolg in bi oseba, ki je prejela zastavo, tožniku prepovedala uporabo njegove pravice? Zato bo tudi on
upravičen do zavarovanja.

(7) Tako kot je treba pridelke izročiti užitkarju, ki vloži stvarno tožbo zaradi svoje pravice do užitka, jih je treba izročiti tudi
navadnemu lastniku nepremičnine, če ta vloži prepovedno tožbo. Vsekakor pa to velja le, kadar stranka, ki vloži tožbo, ni
posestnik; kajti posestnik je upravičen do določenih tožb; kadar pa je katera koli stranka v posesti, ne bo dobila ničesar v
obliki pridelkov. Ali je torej dolžnost sodnika, da dovoli užitkarju privilegij varnega uživanja pridelkov in prepreči, da bi bil
lastnik nepremičnine moten?

6. Paulus, O ediktu, XXI. knjiga.

Če se je stranka pridružila sporu glede užitka, bo razrešena, če se odpove posesti brez goljufije; če pa se je prostovoljno
zavezala, da bo zadevo branila, in se pridružila sporu, kot da bi bila posestnik, se sodba izda zoper njo.

Naslov 7. O služenju sužnjev

1. Paulus, O ediktu, II. knjiga.
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Storitve so sestavljene iz dejanj, ki po naravi stvari ne obstajajo, preden nastopi dan, ko naj bi bile opravljene; tako kot ko se
dogovorimo za otroka, ki naj bi se rodil iz Arethuse.

2. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.

Zapuščene storitve sužnja niso izgubljene z izgubo državljanskih pravic.

3. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

V pravico do uporabe sužnja so vključene njegove storitve in nadomestilo zanje.

4. Isti, O mestnem ediktu o svobodi, II. knjiga.

Proizvod sužnja je sestavljen iz njegovih storitev, po drugi strani pa so storitve sužnja tisto, kar proizvede. In kot se pri
drugih zadevah razume, da je proizvod tisto, kar ostane po odbitku nujnih stroškov, je tako tudi pri storitvah sužnjev.

5. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, XVIII. knjiga.

Kadar je služnost sužnja zapuščena, sem se vedno učil in Julianus meni, da se uporaba razume, kot da je dana.
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6. Ulpianus, O ediktu, knjiga LV.

Če je vložena tožba za storitve sužnja, ki je obrtnik, je treba plačati sorazmerno z njihovo vrednostjo; v primeru navadnega
delavca pa je to odvisno od vrste dela, ki ga opravlja, kar je menil tudi Mela.

(1) Če je suženj mlajši od petih let, slaboten ali nezmožen opravljati kakršno koli delo za svojega lastnika, se vrednost
njegovih storitev ne oceni.

(2) Prav tako se ne upošteva nobena ocena, ki temelji na lastnikovem zadovoljstvu ali naklonjenosti; na primer, če je lastnik
zelo navezan nanj ali ga uporablja za svoje užitke.

(3) Poleg tega se vrednost njegovih storitev oceni po odbitku potrebnih stroškov.

Naslov 8. O uporabi in bivanju

1. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.
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Razmislimo o uporabi in bivanju. Ustvari se lahko zgolj uporaba, torej brez popolnega uživanja, ki se običajno ustvari na
enak način kot užitek.

2. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Če je uporaba prepuščena, jo lahko stranka uporablja, ne pa tudi uživa. Preučimo nekatere primere.

(1) Uporaba hiše je prepuščena možu ali ženi; če je prepuščena možu, lahko v njej živi ne le sam, ampak tudi s svojimi
sužnji. Pojavilo se je vprašanje, ali lahko v njej živi s svojimi osvobojenci. Celsus meni, da lahko ne le to, ampak da lahko
tudi sprejme gosta; to navaja v osemnajsti knjigi Digest, to mnenje pa potrjuje tudi Tubero. Poleg tega se spomnim, da o
vprašanju, ali lahko vzame najemnika, razpravlja Labeo v Knjigi svojih zadnjih del, ki pravi, da tisti, ki tam prebiva, lahko
vzame najemnika, pa tudi sprejme goste, skupaj s svojimi svobodnjaki,

3. Paulus, O Vitelliju, III. knjiga. In njegove stranke.
4. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Vendar takšne osebe ne smejo živeti v hiši brez njega. Prokul pa v opombi o najemnikih pravi, da za najemnika ni mogoče
pravilno označiti tistega, ki živi z njim. V skladu s tem, če oseba, ki ima v uporabi nepremičnino, pobira najemnino, dokler
sama živi v hiši, se to ne sme omenjati v njeno škodo; kajti predpostavimo, da bi bila uporaba velike hiše prepuščena človeku
v zmernih razmerah, tako da bi se zadovoljil z majhnim delom iste hiše? Spet lahko živi z osebami, ki jih zaposluje za delo
namesto sužnjev, čeprav so ti svobodni ali sužnji drugih.

(1) Če je uporaba prepuščena ženski, je Kvintus Mucij najprej priznal, da lahko živi z možem, saj bi sicer, če bi želela
uporabljati hišo, morala ostati neporočena; po drugi strani pa nikoli ni bilo dvoma, da lahko žena živi z možem. Če je
uporaba zapuščena vdovi, ali lahko ta ženska, če je po vzpostavitvi uporabe sklenila drugo zakonsko zvezo, tam prebiva z
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možem? In res je (kot menita Pomponij v peti knjigi in Papinijan v devetnajsti knjigi vprašanj), da lahko njen mož živi z njo,
če se pozneje poroči. Pomponij gre še dlje in pravi, da lahko z njo živi tudi njen svak.

5. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.

Poleg tega lahko tašča živi s svojo snaho; vsekakor, če tam živi tudi njen mož.

6. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Z žensko lahko živi ne le njen mož, temveč tudi njeni otroci in svobodni možje ter njeni starši. Aristo to navaja v opombi o
Sabinu. Dejansko lahko gremo tako daleč, da rečemo, da se ženske lahko zabavajo z istimi osebami kot moški.

7. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.

Ženska pa ne more sprejeti nikogar kot gosta, če ta ne more dostojno živeti z njo, ki ima v uporabi hišo.

8. Ulpianus, o Sabinu, knjiga XVII.

Stranke, ki imajo pravico do uporabe, ne morejo oddati prostorov v najem in se odpovedati bivanju v njih, prav tako ne
morejo prodati uporabe prostorov.
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(1) Če pa je bila uporaba hiše zapuščena ženski pod pogojem, da se bo ločila od svojega moža, se lahko ta pogoj razreši in
ženska lahko živi z možem. To mnenje sprejme tudi Pomponij v peti knjigi.

9. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.

Če je zapuščeno vse drugo, je treba šteti, da je žena upravičena do skupne uporabe premoženja s svojim možem.

10. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Če je pravica do prebivališča prepuščena, se postavlja vprašanje, ali je enaka pravici do uporabe? Papinianus v osemnajsti
knjigi vprašanj priznava, da imata zapuščina uporabe in prebivališča praktično enak učinek; kajti zapustnik pravice do
prebivališča je ne more podariti; lahko zabava iste osebe kot stranka, ki ima uporabo; ne preide na dediča; prav tako se ne
izgubi zaradi pomanjkanja uporabe ali zaradi izgube civilnih pravic.

(1) Kadar pa ostane cresiV, je treba razmisliti, ali to pomeni uporabo, in Papinianus v sedmi knjigi mnenj navaja, da ostane
uporaba, ne pa dohodek.

(2) Če pa je to zapisano z naslednjimi besedami: "Temu in tistemu, ki ima pravico do uporabe hiše za bivanje v njej", je treba
razmisliti, ali je upravičen samo do bivanja ali tudi do uporabe. Priscus in Neratius menita, da je prepuščena samo pravica do
bivanja; kar je pravilno. Očitno je, da če bi oporočitelj rekel: "Uporaba za namen prebivanja", ne bi dvomili, da je to
veljavno.

(3) Starodavne oblasti so se spraševale, ali pravica do enoletnega prebivanja traja vse življenje. Rutilij pravi, da pravica do
prebivanja pripada stranki, dokler živi, in Celsus v osemnajsti knjigi Digest potrjuje to mnenje.
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(4) Če se zemljišče še uporablja, je to veliko manj kot pridelki, o čemer nihče ne dvomi. Vendar pa poglejmo, kaj je
vključeno v to zapuščino. Labeo pravi, da lahko volilojemnik živi na zemljišču in lahko prepreči lastniku, da bi vstopil na to
zemljišče; ne more pa tega preprečiti najemniku ali lastnikovim sužnjem; to pomeni tistim, ki so tam z namenom obdelovanja
zemlje, če pa bi lastnik tja poslal svoje hišne sužnje, jim lahko prepreči vstop po istem načelu, kot lahko to prepreči lastniku
samemu. Labeo prav tako navaja, da lahko le užitkar uporablja shrambe za vino in olje in da jih lastnik ne more uporabljati,
če tega ne želi.

11. Gaj, Dnevnik ali Zlate zadeve, II. knjiga.

Oseba, ki ima pravico do uporabe, lahko ostane na zemljišču le, dokler ne nadleguje lastnika zemljišča ali moti tistih, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo; pravice, ki jo ima, ne sme prodati, dati v zakup ali brezplačno prenesti na kogar koli.

12. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Ima pravico, da v celoti uporablja kmetijo in podeželsko hišo, če mu je ta prepuščena. Očitno je, da je vsekakor treba šteti, da
ima lastnik pravico priti na kmetijo zaradi spravila pridelkov, v času žetve pa je treba priznati, da lahko tam živi.

(1) Poleg pravice do bivanja, do katere je upravičena oseba, ki ji je bila odobrena uporaba, ima tudi pravico do hoje in vožnje
naokoli. Sabin in Kasij navajata, da ima prav tako pravico do drv za vsakdanjo rabo, pa tudi do vrta ter jabolk, zelenjave,
cvetja in vode, vendar ne zaradi dobička, temveč zgolj zaradi uporabe in ne zaradi zapravljanja. Nerva je enakega mnenja in
dodaja, da lahko uporablja slamo, ne pa listja, olja, žita ali sadja. Sabin, Kasij, Labej in Prokul gredo še dlje in pravijo, da
lahko od tega, kar je pridelano na zemljišču, vzame dovolj za svoje vzdrževanje in vzdrževanje svoje družine v primerih, ko
mu Nerva to pravico odreče. Juventius meni, da lahko te stvari uporablja v korist svojih gostov in oseb, ki jih gosti, in to
mnenje se mi zdi pravilno; kajti zaradi spoštovanja do osebe, ki ji je bila prepuščena uporaba, se lahko uporabniku prizna več
popustljivosti. Vendar pa menim, da lahko te stvari uporablja le, ko je v hiši. Glede jabolk, zelenjave, cvetja in drv je treba
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razmisliti, ali jih lahko uporablja samo v tem kraju ali pa mu jih je mogoče dostaviti v mesto; vendar je bolje sprejeti pravilo,
da mu jih je mogoče dostaviti v mesto, saj to ni zelo pomembno, če jih je na zemljišču v izobilju.

(2) Če je uporaba črede prepuščena, na primer črede ovac, Labeo pravi, da jih je mogoče uporabiti le za gnoj, saj ne more
uporabiti volne, jagnjet ali mleka, ker jih je treba uvrstiti med dobiček. Menim, da lahko gre še dlje in uporabi zmerno
količino mleka, saj oporok pokojnikov ne bi smeli razlagati tako strogo.

(3) Če se zapusti uporaba črede govedi, je volilojemnik upravičen, da jo v celoti uporablja za oranje ali druge namene, za
katere je govedo prilagojeno.

(4) Če je zapuščina namenjena uporabi konjskega hleva, premislimo, ali jih zapustnik ne more privezati in uporabljati za
vleko. Če je oseba, ki ji je bila zapuščena uporaba navedenih konj, voznik, menim, da jih ne more uporabljati za dirke v
cirkusu, ker bi se to lahko štelo za najem; če pa se je zapustnik, ko jih je zapustil, zavedal, da je to njegov poklic in način
življenja, se lahko šteje, da jih je nameraval uporabljati v ta namen.

(5) Če je uporaba sužnja prepuščena komur koli, ga lahko uporablja za oskrbovanje sebe, svojih otrok in žene, pri čemer se
ne bo štelo, da je svojo pravico prenesel na drugega, če bo skupaj z njimi uporabljal omenjenega sužnja; če pa je uporaba
sužnja prepuščena sinu družine ali drugemu sužnju, saj ga pridobi oče ali lastnik, lahko zahteva uporabo samo od njega, ne pa
tudi od tistih, ki so pod njegovim nadzorom.

(6) Zapustnik ne more dati v najem storitev sužnja, ki je predmet uporabe, niti jih ne more prenesti na drugega; tako meni
Labeo. Kajti kako lahko nekdo prenese na drugega storitve, ki jih mora sam uporabljati? Labeo pa meni, da če je stranka
najela kmetijo, lahko suženj, ki ga ima v uporabi, na njej dela; kajti kakšna razlika je v tem, na kakšen način uporablja
njegovo delo? Če torej stranka, ki je upravičena do uporabe, sklene pogodbo za predenje volne, lahko to opravijo sužnji, ki
jih ima v uporabi; prav tako, če sklene pogodbo za tkanje oblačil ali za gradnjo hiše ali ladje, lahko uporabi delo sužnja, ki ga
ima v uporabi. To mnenje ni v nasprotju s Sabinovim mnenjem, da je v primeru, ko je dana uporaba sužnje, ni mogoče
poslati v tovarno volne niti prejeti nadomestila za njeno delo, temveč mora zapustnik v skladu z zakonom naročiti, da sama
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obdeluje volno; velja namreč, da to dela zanj, kadar ne najame njenega dela, temveč opravlja delo, za katerega se je
dogovoril. To mnenje potrjuje tudi Octavenus.

13. Gaj, O provincialnem ediktu, VII. knjiga.

Labeo je menil, da je mogoče sužnja ali sužnjo prisiliti, da namesto dela plačuje denar.

14. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.

Če kaj določim ali prejmem z dostavo prek sužnja, ki ga imam v uporabi, se postavlja vprašanje, ali sem kaj pridobil s svojo
lastnino ali z njegovim delom? Če temelji na njegovem delu, ne bo veljavna, saj nimam pravice najeti njegovih storitev, če pa
pridobljeno izhaja iz moje lastnine, menimo, da če suženj, ki ga imam v uporabi, kaj določi ali prejme z dostavo, pridobi
zame, saj uporabljam njegovo delo.

(1) Ni razlike, ali se zapusti užitek ali pridelek, saj je uporaba vključena v pridelek, pridelek pa ne vključuje uporabe; čeprav
pridelek ne more obstajati brez uporabe, pa lahko uporaba obstaja brez pridelka. Zato je, če je pridelek zapuščen po tem, ko
je bila pridržana uporaba, oporoka nična, kot navaja Pomponij v peti knjigi O Sabinu; prav tako pravi, da je treba v primeru,
ko je zapuščena užitnina, pridelek pa je pridržan, celotno zapuščino šteti za preklicano. Kadar pa je pridelek zapuščen brez
uporabe, velja, da je bil ustvarjen, saj bi lahko bil ustvarjen že na začetku. Če pa je užitek zapuščen, uporaba pa zadržana, je
Aristo navedel, da razveljavitve ni. To mnenje je liberalnejše.

(2) Kadar se uporaba in nato pridelek zapišeta isti osebi, Pomponij pravi, da je pridelek povezan z uporabo. Prav tako pravi,
da če je uporaba zapuščena tebi, pridelek pa meni, je uporaba skupna, vendar sem do pridelka upravičen samo jaz.
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(3) Uporaba pa lahko pripada eni osebi, pridelek brez uporabe drugi osebi, sama lastnina pa tretji osebi; na primer, če je
stranka, ki je imela določeno zemljišče, njegovo uporabo zapustila Titiusu, njegov dedič pa je pridelek zapuščal vam ali ga na
kakšen drug način prenesel na vas.

15. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.

Če je zemljišče zapuščeno, lahko upravičenec do uporabe zemljišča od njega odvzame dovolj zalog, da zadostujejo le za eno
leto, čeprav se s tem izčrpajo pridelki zmernega posestva; iz istega razloga ima pravico uživati uporabo hiše in sužnja tako,
da ničesar, kar bi lahko označili kot pridelke, ne sme ostati za drugega.

(1) Tako kot tisti, ki mu je bila zapuščena uporaba zemljišča, ne more preprečiti lastniku, da bi pogosto prihajal na zemljišče
z namenom obdelovanja zemlje, saj bi s svojim ravnanjem onemogočil lastniku uživanje zemlje; tako tudi dedič ne more
ravnati tako, da bi stranki, ki ji je bila zapuščena uporaba, preprečil uporabo zemljišča, kar bi moral storiti skrbni vodja
gospodinjstva.

16. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.

Če je uporaba zemljišča zapuščena tako, da je treba zemljišče opremiti s stvarmi, ki so potrebne za njegovo obdelovanje, bo
uporaba teh stvari pripadla volilojemniku, kot če bi mu bile izrecno zapuščene.

(1) Lastnik nepremičnine lahko odredi, da zemljišče ali hišo čuva gozdar ali oskrbnik, tudi če uporabnik ali upravičenec do
uporabe tega ne želi, saj je v njegovem interesu, da varuje meje svoje nepremičnine. Vse to velja ne glede na to, na kakšen
način je bil ustanovljen užitek ali uporaba.
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(2) Če smo upravičeni le do uporabe sužnja, ne pa tudi do sadov njegovega dela, mu lahko nekaj podarimo ali pa lahko celo
posluje z našim denarjem, tako da vse, kar s tem pridobi, pripada njegovemu peculiumu prek nas.

17. Africanus, Vprašanja, V. knjiga.

Če je uporaba hiše zapuščena družinskemu sinu ali sužnju, menim, da je ta zapuščina veljavna in da je mogoče za njeno
izterjavo uporabiti enako metodo, kot bi jo bilo mogoče uporabiti, če bi bil zapuščen tudi njen dobiček. Zato lahko oče ali
lastnik živi v hiši prav tako dobro, ko je sin ali suženj odsoten, kot ko je prisoten.

18. Paulus, O Plavciju, IX. knjiga.

Če je uporaba hiše zapuščena brez najemnine, je dolžnost dediča in upravičenca do uporabe hiše, da jo vzdržuje v dobrem
stanju, tako da bo zaprta in zaščitena pred vremenskimi vplivi. Poglejmo pa, ali če dedič prejme najemnino, ni sam dolžan
opraviti popravila; če pa je nepremičnina, katere uporaba je zapuščena, takšne vrste, da dedič ne more pobirati dohodka od
nje, jo bo moral zapustnik popraviti; to razlikovanje je smiselno.

19. Isto, O Vitelliju, III. knjiga.

Dela uporabe ni mogoče zapustiti; saj lahko del uživamo, ne moremo pa ga uporabljati.

20. Marcellus, Digest, knjiga XIII.
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Suženj, ki mi je zapuščen, pridobiva zame, če je moj zastopnik in če uporabljam njegove storitve v trgovini; pridobiva
namreč zame s prodajo in nakupom blaga; prav tako pridobiva, če dobi premoženje z dostavo po mojem naročilu.

21. Modestinus, Pravila, II. knjiga.

Uporaba vode je osebna pravica, zato je ni mogoče prenesti na dediča stranke, ki je do nje upravičena.

22. Pomponij, O Kvintu Muciju, V. knjiga.

Božanski Hadrijan je v primeru, ko je bila določenim osebam zapuščena uporaba gozda, odločil, da je treba šteti, da jim je bil
zapuščen tudi gozdni pridelek, saj če jim ne bi bilo dovoljeno posekati in prodati dreves, tako kot to velja za uporabnike, od
zapuščine ne bi dobili ničesar.

(1) Čeprav je lahko zapustnik, ki mu je zapuščena uporaba hiše, v tako slabih razmerah, da ne more uporabljati celotne
stavbe, lastnik ne more uporabljati dela, ki je prazen, ker bo stranka, ki je upravičena do uporabe, v določenem trenutku lahko
uporabljala celotno hišo; kot občasno lastnik uporablja nekatere dele stavbe, drugih pa ne, odvisno od okoliščin.

(2) Ali je dolžnost sodnika, da v primeru zapuščine, če zapustnik svojo pravico uporablja v večjem obsegu, kot bi jo moral,
določi, v kolikšnem obsegu se lahko uporaba uporablja? Paziti mora, da je ne uporablja drugače, kot bi jo moral.

23. Paulus, O Neratiju, prva knjiga.
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Neratius pravi, da lastnik nepremičnine, ki je predmet uporabe, ne more na noben način spremeniti njene narave. Paulus
meni, da ne more poslabšati stanja stranke, ki je upravičena do uporabe; lahko pa ga poslabša, tudi če nepremičnino izboljša.

Naslov 9. Na kakšen način mora uporabnik dati jamstvo

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XCVII.

Kadar se zapušča užitek česar koli, se je pretorju zdelo povsem pravično, da zapustnik jamči za dvoje; prvič, da bo
premoženje uporabljal tako, kot se za dobrega državljana spodobi, in drugič, da bo, ko mu užitek preneha pripadati, vrnil, kar
je od njega ostalo.

(1) To določbo je treba skleniti ne glede na to, ali je premoženje premičnina ali zemljišče.

(2) Upoštevati je treba, da je treba ta postopek uporabiti tudi v primeru zapuščin, saj je očitno, da je treba v primeru, ko se z
donatio mortis causa ustvari užitek, to zavarovanje zagotoviti tudi v primeru zapuščin. Poleg tega, če je užitek ustanovljen na
kakršen koli drug način, velja enako pravilo.

(3) Stranka mora zagotoviti, da bo "pravico do uporabe uživala tako, kot bi jo užival dober državljan"; to pomeni, da se
kakovost pravice do uporabe ne bo poslabšala in da bo počela vse drugo, kar bi počela, če bi bila lastnina v njeni lasti.
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(4) Dedič in volilojemnik bosta morala takoj, ko volilojemnik začne uživati svojo pravico, s pričami ugotoviti, kakšno je
takratno stanje premoženja, da bo tako mogoče ugotoviti, ali je volilojemnik zmanjšal vrednost premoženja in v kolikšni
meri.

(5) Bolj priporočljivo je bilo, da se v teh okoliščinah zagotovi zavarovanje z določbo, tako da se lahko v primeru, da bi kdo
uporabljal nepremičnino na način, ki ga dober državljan ne bi storil, takoj vloži tožba na podlagi določbe; zato nam ni treba
čakati, da se užitek izteče.

(6) Takšna določba se nanaša na dva primera; enega, ko stranka uporablja nepremičnino na način, ki ga dober državljan ne bi
storil, in drugega, ko je treba ponovno vzpostaviti pravico do uporabe; prvi od teh primerov začne veljati takoj, ko je prišlo
do neustrezne uporabe nepremičnine, kar se lahko zgodi večkrat, drugi pa začne veljati, ko se pravica do uporabe izteče.

(7) Glede na to, kar smo navedli, namreč, da "bo obnovil, kar ostane od nje", lastnik ne določi stvari same (saj bi veljalo, da
bi brez potrebe določil svojo lastnino), ampak le določi, da bo obnovil, kar ostane. Včasih pa se vstavi določba o cenitvi
nepremičnine; na primer, kadar uporabnik, ki lahko prepreči odtujitev, tega ne stori; saj se zaveže, da bo za nepremičnino
skrbel z vso skrbnostjo:

2. Paulus, O ediktu, knjiga LXXV.

Uporabnik mora biti namreč odgovoren za njegovo varno hrambo.

3. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIX.
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V to določbo so vključeni vsi primeri, v katerih je mogoče izgubiti pravico do uporabe.

(1) Razumemo, da uzurpacija "preneha pripadati" uzurpatorju, tudi če mu sploh še ni začela pripadati, čeprav mu je bila
morda zapuščena, in določba bo kljub temu začela veljati po načelu, da lastnina preneha pripadati stranki, ki še ni začela
pridobivati lastninske pravice.

(2) Če se užitek obnovi z zapuščino "vsakič, ko se izgubi", bo ta določba začela veljati, razen če je obveznica ustrezno
sestavljena, vendar bo potrebna izjema.

(3) Če pa vam kdo zapusti pravico do uporabe in lastništvo nepremičnine pod pogojem, da boste imeli otroke, in bi bilo treba
pravico do uporabe izgubiti, je mogoče vložiti tožbo na podlagi te določbe, vendar bo na voljo izjema.

(4) Če dedič odtuji premoženje in potem izgubi pravico uporabe, preučimo, ali lahko vloži tožbo na podlagi določila. V
skladu s strogimi pravnimi načeli je mogoče trditi, da določilo ne učinkuje, ker premoženja ni mogoče izročiti dediču ali
njegovemu nasledniku; posameznik, ki mu ga je mogoče izročiti - to je tisti, na katerega preide lastninska pravica -, pa ni bil
stranka določila. Slednji pa mora ob pridobitvi lastninske pravice poskrbeti za varstvo svojih pravic z drugo obveznico; če
tega ne stori, bo kljub temu upravičen do stvarnopravne tožbe.

4. Venulej, Pogoji, XII. knjiga.

Če uporabnik pridobi nepremičnino, mu zaradi združitve preneha pripadati pravica uporabe; če pa je zoper njega vložena
tožba na podlagi določila, je treba ugotoviti, da ni ravnal v skladu s strogimi pravnimi načeli, če se uporabi doktrina, ki ureja
ravnanje dobrega državljana, ali pa da mora stranka uporabiti izjemo, ki temelji na tem, kar se je zgodilo.
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5. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIX.

Ta določba vsebuje določbo "da ni bila storjena nobena goljufija" ali da ne bo storjena; in ker se navedba goljufije vedno
nanaša na stvarnopravne zadeve, se šteje, da vključuje slabo vero katere koli stranke, ne glede na to, ali je ena od dedičev ali
posvojitelj.

(1) Če je zapuščina namenjena uporabi brez uživanja, pretor odredi varščino, pri čemer je uživanje pridelkov izpuščeno. To je
razumno, saj se varščina daje izključno glede uporabe in ne glede užitka.

(2) Zato bo določba veljala, če se užitek pridobi brez uporabe.

(3) Če ostane pravica do bivanja ali do storitev sužnja ali katere koli druge živali, je določba nujna, čeprav te stvari niso
kopirane iz užitka.

6. Paulus, O ediktu, knjiga LXXV.

Enako pravilo velja za donose od zemljišč, kot na primer v primeru, ko je zapuščeno pridelovanje letine ali pridelka; prav
tako se premoženje, pridobljeno na podlagi užitka, če je zapuščeno, po zapustnikovi smrti vrne v last dediča.

7. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIX.
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Če je bilo premoženje izročeno zaradi užitka in ni bilo dano zavarovanje, Proculus pravi, da lahko dedič vloži tožbo za
izterjavo, in če se vloži ugovor, ker je bilo premoženje izročeno zaradi užitka, je upravičen do replikacije. To mnenje je
razumno; vendar je mogoče vložiti osebno tožbo, da se od uzurpatorja zahteva izpolnitev obveznosti.

(1) Kadar se zapušča užitek denarnega zneska, je treba v določilu navesti naslednja dva primera: "Izplača se, ko umreš, ali pa
izgubiš državljanske pravice"; zato sta navedena samo ta dva primera, ker se užitek denarja ne more izgubiti drugače kot v
teh okoliščinah.

8. Paulus, O ediktu, knjiga LXXV.

Če je pravica do uporabe zapuščena tebi, sama lastnina pa meni, je treba jamstvo dati meni; če pa je sama lastnina zapuščena
meni pod določenim pogojem, nekatere avtoritete, med njimi tudi Marcianus, menijo, da je treba jamstvo dati tako dediču kot
meni; to mnenje je pravilno. Poleg tega, če je lastnina zapuščena meni in bo, ko mi ne bo več pripadala, pripadla drugemu;
tudi v tem primeru je treba dati zavarovanje obema, kot smo ugotovili v prejšnjem primeru. Če je užitek zapuščen dvema
strankama skupaj, bosta morali dati varščino drugemu in tudi dediču; pogoj je naveden v naslednjih besedah: "izročiti pravico
do uporabe dediču, če ta ne pripada sostanovalcu".

9. Ulpianus, O ediktu, knjiga LI.

Če je užitek zapuščen meni in se od mene zahteva, da ga izročim Titiusu, je treba razmisliti, kdo je dolžan dati jamstvo, ali
naj to stori Titius ali jaz, volilojemnik? Ali pa naj rečemo, da lahko dedič vloži tožbo zoper mene, jaz pa moram tožiti
upravičenca do oporoke? Bolje je, če menimo, da če imam kakšno pričakovanje, ki izhaja iz užitka, tako da se lahko vrne
meni, tj. volilojemniku, če ga izgubiš; vprašanje se lahko reši tako, da mi daš zavarovanje in da ga jaz dam samemu lastniku
premoženja. Če pa mi je bil užitek prepuščen v zaupanje upravičencu in ni upanja, da se bo vrnil k meni, mora upravičenec
dati varščino neposredno navadnemu lastniku nepremičnine.
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(1) Upoštevati je treba, da mora biti stranka, ne glede na to, ali ima pravico do uporabe neposredno na podlagi zakona ali celo
s pomočjo pretorja, kljub temu prisiljena dati varščino ali se braniti pred morebitnimi tožbami.

(2) Pomponij pravi, da je očitno, da če je lastnina zapuščena komur koli od določenega časa in užitek absoluten, je treba šteti,
da je užitkar oproščen odgovornosti za svojo obveznost, ker je gotovo, da bo premoženje prišlo v njegove roke ali v roke
njegovega dediča.

(3) Če je bila uporabnina za oblačila zapuščena, Pomponij meni, da čeprav je dedič morda določil, da je treba oblačila vrniti,
ko se uporabnina izteče, obljubitelj ni odgovoren, če izroči oblačila, ki so bila obrabljena brez zlonamernega namena.

(4) Če je več strank navadnih lastnikov premoženja, lahko vsaka od njih sklene pogodbo glede svojega deleža.

10. Paulus, O ediktu, knjiga XL.

Če ti zapišem pravico do uporabe sužnja, ki nama je v skupni lasti, je treba varščino dati mojemu dediču; čeprav lahko sproži
postopek za delitev premoženja, vprašanje pravice do uporabe, ki pripada tebi, še vedno ni vključeno v dolžnost sodnika, ki
bo vodil postopek.

11. Papinianus, Mnenja, knjiga VII.

Če je hiša prepuščena v uporabo, je treba zagotoviti varnost, ki bi zadovoljila dobrega državljana; prav tako se ne spremeni
primer, če oče želi, da njegovi sinovi, ki so njegovi dediči, živijo v hiši z vdovo, ki je oporočna dedinja.
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12. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVIII.

V primeru prepuščanja pravice do uporabe določenih plovil ne bo potrebna varščina, ki jo določa odlok senata, temveč le
tista, ki določa, da bo "stranka uporabljala in uživala tako, kot se spodobi za dobrega državljana". Če so bila torej plovila
izročena z namenom, da bi se uživala, nihče ne dvomi, da se lastninska pravica nanje ne prenese na stranko, ki jih je prejela,
saj niso bila izročena s tem namenom; ampak da jih lahko volilojemnik uporablja in uživa. Ker torej navedena plovila ne
postanejo lastnina uživalca, jih lahko lastnik teh plovil vrne, če ni dano zavarovanje. Treba je razmisliti, ali bo v takšnih
okoliščinah mogoče vložiti osebno tožbo? Odločeno je bilo, da nihče ne more vložiti tovrstne tožbe za izterjavo lastnega
premoženja, razen od tatvine.
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Knjiga VIII
1. O služnostih.
2. O služnostih na mestnih posestvih.
3. O služnostih podeželskih posestev.
4. Pravila, ki so skupna tako mestnim kot podeželskim posestvom.
5. Kadar se vloži tožba za izterjavo služnosti ali se zavrne pravica drugega do nje.
6. Kako se služnost izgubi.

Tit. 1. O služnostih.

1. Marcianus, Pravila, III. knjiga.
Služnosti so bodisi osebne, kot sta uporaba in užitek, bodisi stvarne, kot so služnosti kmečkih in mestnih posestev.
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(2) Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.
Eden od lastnikov hiše, ki je v skupni rabi, ji ne more naložiti služnosti.
3. Paulus, O ediktu, knjiga XXI.
Nekatere služnosti so vezane na zemljo, druge na površino.
4. Papinianus, Vprašanja, knjiga VII.
Služnosti ni mogoče ustanoviti z neposrednim zakonom od določenega časa ali do določenega časa ali pod pogojem ali ob
določeni nepredvidljivosti; (na primer: "dokler hočem"), kljub temu pa, če so dodane takšne določbe in stranka vloži tožbo za
izterjavo služnosti v nasprotju s pogoji pogodbe, je mogoče vložiti ugovor, ker je zahtevek v nasprotju z dogovorjenim ali
zaradi goljufije; to je bilo po Kasijevem mnenju Sabinovo mnenje, s katerim se je sam strinjal.
(1) Ugotovljeno je, da je mogoče služnostim dodati omejitve; kot na primer v zvezi s tem, kakšne vrste poslov so ali niso
dovoljene na cesti, kot na primer, da jo sme prečkati samo konj ali da se sme prevažati samo določena teža ali da se po njej
prevaža takšna in takšna čreda ali da se sme prevažati oglje.
(2) Kadar so omenjeni intervali določenega števila dni in ur, se to ne nanaša na vprašanje časa, temveč le na način uživanja
služnosti, ustanovljene v skladu z zakonom.
5. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
Služnosti, podeljene za dovoz, pot, prehod živine in vodenje vode, se ustanovijo na skoraj enak način kot tiste, pri katerih
smo navedli, da se ustanavlja užitek.
1. Uživanje služnosti je lahko časovno omejeno; na primer, če lahko stranka uporablja služnost od tretje do desete ure ali
izmenično vsak dan.
(6) Paulus, O ediktu, XXI. knjiga.
Služnost se lahko sprosti ali ustanovi glede na določen del zemljišča.
Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga XIII. Pravica graditi kanalizacijo je služnost.
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8. Paulus, O Plautiju, knjiga XV.
Ni mogoče naložiti služnosti, ki bi nam dovoljevala, da na zemljišču drugega nabiramo jabolka, se sprehajamo ali jemo
večerjo.
(1) Če imam služnost na tvojem zemljišču ali če postanem lastnik dela omenjenega zemljišča, ti pa postaneš lastnik dela
mojega, se služnost ohrani na obeh delih istega zemljišča; čeprav je na začetku ni bilo mogoče pridobiti glede na samo del.
9. Celsus, Digeste, V. knjiga.
Če je pravica do poti prek tuje nepremičnine komur koli zgolj podeljena ali zapuščena, bo imel pravico hoditi ali voziti po
njej, vendar le na ustrezen način, to je po katerem koli delu iste nepremičnine; v običajnem pogovoru se namreč nekatere
stvari tiho razumejo kot izključene. Ne bo pa smel iti skozi hišo ali hoditi ali voziti po vinogradih, če bi to lahko storil enako
udobno drugje in z manjšo škodo za zemljišče, ki je predmet služnosti. Ustaljeno je namreč, da mora, ne glede na to, v katero
smer najprej usmeri svojo pot, pozneje isto uporabljati pri hoji in vožnji, in da pozneje nima pravice spreminjati te smeri.
Tega mnenja je bil tudi Sabinus, ki je v argumentaciji navedel, da lahko stranka usmeri vodotok, kamor želi, vendar ga
potem, ko to stori, ne more spremeniti; in res je, da je treba to pravilo upoštevati tudi v primeru pravice poti.
10. Isto, Digest, knjiga XVIII.
Kadar je zapuščena pravica hoditi po nepremičnini, ki je ni mogoče uživati, če niso opravljena določena dela, Prokul pravi,
da ima volilojemnik pravico narediti pot z izkopom ali s podvrtavanjem.
11. Modestin, Razlike, VI. knjiga.
Splošno velja, da služnosti ni mogoče pridobiti na delu lastništva; zato, kadar se kdo, ki ima zemljišče, dogovori za pravico
poti in potem odtuji del tega zemljišča, v tem primeru izpodbija določilo, ker vnaša stvari, za katere na začetku določilo ni
moglo biti sklenjeno. Pravice poti v zvezi z delom ni mogoče niti zapustiti niti preklicati, in če se to stori, ne bosta veljavna
niti zapustitev niti preklic.
12. Javolen, Pisma, IV. knjiga.
Ne dvomim, da je zemljiško služnost mogoče ustrezno pridobiti prek sužnja, ki pripada občini.
13. Pomponij, O Kvintu Muciju, XIV. knjiga.
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Če je bila podeljena pravica poti in je mesto, ki je zanjo določeno, tako ozko, da vanj ne moreta vstopiti niti vozilo niti
tovorna žival, velja, da je bila pridobljena pot in ne dovoz. Če pa se lahko skozi njo pelje tovorna žival, vozilo pa ne, se šteje,
da je bila pridobljena pravica do poti za živino.
14. Paulus, O Sabinu, knjiga XV.
Sluţnosti rustikalne posesti, čeprav so vezane na telesno lastnino, so vendarle netelesne, zato jih ni mogoče nikoli pridobiti z
uporabo; lahko so sluţnosti take vrste, da ne dopuščajo določene in nepretrgane posesti, saj nihče ne more imeti stalne in
nepretrgane posesti poti na tak način, da bi lahko veljalo, da je ni mogoče prekiniti za kakršen koli čas. Enako pravilo je treba
upoštevati v zvezi s služnostmi na mestnih posestvih.
1. Služnost poti, ki vodi do grobnice, ostaja zasebna lastnina, zato jo je mogoče prepustiti lastniku zemljišča, ki je predmet
služnosti; prav tako jo je mogoče pridobiti tudi po tem, ko je grobnica dobila verski značaj.
2. Če je zemljišče v javni lasti ali avtocesta med dvema nepremičninama, se lahko ustanovi služnost za črpanje vode, ne more
pa se ustanoviti služnost za vodotok. Vendar je običajno, da se cesarju predloži prošnja, naj stranki dovoli, "da vodi vodo čez
avtocesto tako, da ne povzroča nevšečnosti javnosti". Obstoj svetih in verskih krajev med dvema zemljiščema preprečuje
ustanovitev služnosti poti; nihče namreč ni upravičen do služnosti prek tovrstnih krajev.
15. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXV.
Kadar služnosti niso ne osebne ne stvarne, potem, ker sosedje nimajo interesa zanje, niso veljavne; kot na primer tista, ki
določa, da ne smeš hoditi ali stati na svoji lastnini. Če mi torej kot služnost podeliš, da ne boš imel pravice uporabljati in
uživati pridelkov s svojega zemljišča, je ta neveljavna. Drugače pa bi bilo, če bi mi podelili služnost, ki bi določala, da
nimate pravice črpati vode na svojem zemljišču, z namenom, da zmanjšate mojo zalogo vode.
1. Narava služnosti ni takšna, da bi bila oseba prisiljena storiti kar koli (kot na primer premakniti grmovje, da bi bil razgled
prijetnejši, ali z istim namenom poslikati kaj na svojem zemljišču), ampak bi morala le nekaj dopustiti ali se strinjati, da ne
bo opravila nekega dejanja.
(16) Julianus, Digeste, knjiga XLIX.
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Če je nekdo prejel v zavarovanje nepremičnino, ni krivično, da se mu odobri pretorska tožba za uveljavitev služnosti, ki ji je
ta podvržena; prav tako kot se bo tovrstna tožba odobrila za vračilo samega zemljišča. Ugotovljeno je, da je treba enako
pravilo upoštevati v zvezi s stranko, ki ima zemljišče v trajnem zakupu.
17. Pomponius, Pravila.
Deleža na pravici do poti, stezi, dovozu za živino ali vodotoku ni mogoče določiti za predmet obveznosti, ker je uporaba teh
stvari nedeljiva; zato lahko v primeru, ko pogodbenik umre in zapusti več dedičev, vsak od njih vloži tožbo za celotno
pravico do poti; če pa obljubitelj umre in zapusti več dedičev, se lahko tožba za celotno pravico vloži proti kateremu koli od
njih posebej.
(18) Paulus, Vprašanja, knjiga XXXI.
Papinianus v opombi navaja, da je bilo ugotovljeno, da bo v vseh primerih, ko so služnosti ugasnile z vstopom dediča,
zapustniku onemogočena izjema zaradi goljufije, če ne dovoli, da se služnosti ponovno uvedejo.
19. Labeo, Zadnja dela, ki jih je skrajšal Javolenus, knjiga IV.
Menim, da se lahko, kadar kdo proda zemljišče, na njem ustanovi služnost, tudi če zanj ni koristna; na primer, kadar stranka
ne bi imela interesa za vodotok, se lahko taka služnost kljub temu ustanovi, saj so nekatere stvari, ki jih lahko imamo, čeprav
nam ne koristijo.
(20) Javolenus, O zadnjih delih Labeja, V. knjiga.
Kadar se kupuje pravica poti ali katera koli druga pravica, ki se veže na zemljišče, je Labeo mnenja, da je treba dati
zagotovilo, da ne boste storili ničesar, kar bi kupcu preprečilo, da bi izkoristil svojo pravico, saj ni mogoče odkrito izročiti
pravice takšnega značaja. Menim, da je treba uporabo take pravice šteti za enakovredno izročitvi posesti; zato so bile
določene prepovedi, ki ustrezajo prepovedim v zvezi s posestjo.
Naslov 2. V zvezi s služnostmi na mestnih posestvih.

1. Paulus, O ediktu, XXI. knjiga.
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Kadar poseže v zemljišče, ki pripada javnosti, ali v cesto, to ne preprečuje uživanja služnosti za pravico do poti, za vožnjo
živine ali za dvig višine hiše; posega pa v pravico podpiranja tramov z zidom ali v pravico do izstopajoče strehe, posega pa
tudi v služnosti za pretakanje in kapljanje vode, ker mora biti nebo nad omenjenim zemljiščem prosto.
1. Kadar je služnost hiše vaša in imam na njej zgolj lastninsko pravico, pod njo pa je treba podpreti sosedovo stavbo; zoper
mene je mogoče vložiti tožbo za vse, zoper vas pa ni mogoče sprožiti nobenega sodnega postopka.
2. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga VII.
Naslednje so pravice, ki veljajo za mestne posesti, in sicer: pravica dvigniti hišo in zasenčiti luči soseda ali preprečiti takšno
dvigovanje; pravica dovoliti kapljanje deževnice na streho ali tla soseda; prav tako pravica ne dovoliti vstavljanja tramov v
steno soseda in pravica do izstopanja stavbe; in druge podobne pravice.
3. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIX.
Obstaja tudi služnost, ki prepoveduje oviranje pogleda.
4. Paulus, Inštituti, II. knjiga.
Kadar se ustanovi služnost luči, velja, da se pridobi to, da sosed ne sme ovirati naših luči, če pa se služnost ustanovi zato, da
se prepreči zastiranje luči, se zdi, da smo pridobili zlasti pravico, da sosed proti naši volji ne sme dvigniti svoje stavbe višje,
tako da bi zmanjšal količino svetlobe v naši hiši.
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.
Nepripravljenost kogar koli v zadevah, povezanih s služnostmi, moramo razumeti tako, da ne pomeni, da ugovarja s toliko
besedami, ampak da ne soglaša. Zato Pomponij v štirideseti knjigi navaja, da lahko celo za dojenčka in blazneža pravilno
rečemo, da noče; saj se ti izrazi ne nanašajo na dejanje, temveč na pravico do uvedbe služnosti.
(6) Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
Poleg tega se te služnosti prav tako kot služnosti kmečkih posesti po preteku določenega časa izgubijo zaradi neuporabe; le
da med njimi obstaja ta razlika, namreč da se ne izgubijo absolutno zaradi neuporabe, ampak le, če sosed hkrati pridobi
svobodo z uzurpacijo. Če je na primer vaša hiša služnostna glede na mojo, tako da je ni mogoče dvigniti višje, da ne bi
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ovirala luči moje stavbe, in imam v času, ki ga določa zakon, okna zaprta ali ovirana; izgubim svojo pravico le, če ste vi v
prej omenjenem času dvignili svojo hišo in ostala višja; sicer, če ne zgradite ničesar novega, bom služnost ohranil. Poleg
tega, če je vaša hiša podvržena služnosti vstavitve tramov, jaz pa tram odstranim, izgubim svojo pravico le, če zapolnite
luknjo, iz katere je bil vzet tram, in ohranite stvari v tem stanju v času, določenem z zakonom; če pa ne naredite nobene
spremembe, moja pravica ostane neokrnjena.
7. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXVI.
Mucij v zvezi s tem, kar je navedeno o tem, da sem z uzurpacijo pridobil svobodo za svojo stavbo, pravi, da je ne bi mogel
pridobiti, če bi na istem mestu posadil drevo; in to je pravilno, saj drevo zaradi naravnega gibanja drevesa ne bi ostalo v
istem stanju in na istem mestu, kot bi to storil zid.
8. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
Kadar je zid po naravnem pravu skupna lastnina, ga nobeden od dveh sosedov nima pravice podreti ali popraviti, ker ni edini
lastnik.
9. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIII.
Kadar človek s tem, ko dvigne svojo hišo, ugasne luči svojega soseda in ni podvržen služnosti, ki je naložena njegovi stavbi,
proti njemu ni mogoče vložiti tožbe.
10. Marcellus, Digest, knjiga IV.
Gaurus Marcellu: Ali lahko proti njemu vložiš tožbo in ali misliš, da je kakšna razlika, ali je bila hiša, ki jo je dvignil,
njegova ali tista, ki jo je podedoval? Prav tako želim vprašati, ali mora dedič omogočiti dostop do premoženja, ki je bilo
zapuščeno, prek hiše, ki pripada drugemu; saj se to vprašanje pogosto postavlja, kadar je zapuščeno zemljišče, do katerega ni
mogoče priti drugače kot prek premoženja drugega. Marcel je odgovoril: Kadar ima nekdo dve hiši in eno od njiju zapusti, ni
dvoma, da lahko dedič ovira svetlobo do zapuščene hiše tako, da dvigne drugo; enako je treba reči, kadar stranka zapusti hišo
enemu volilojemniku, pravico do uporabe druge hiše pa drugemu. Podobno pravilo pa ne velja vedno za pravico do poti, saj
je brez dostopa zapuščina užitka brez vrednosti; vendar lahko človek živi v hiši, v kateri je bila ovirana svetloba. Poleg tega
je treba v primeru, da je bila zapuščena pravica do uporabe zemljišča, zagotoviti tudi dostop do njega, saj bi bilo treba, če je
bila zapuščena pravica do črpanja vode, zagotoviti tudi pravico do poti za ta namen. Vendar je treba navesti, da sme dedič
ovirati svetlobo in zatemniti hišo le do te mere, da se svetloba ne prekine v celoti, ampak se pusti toliko, kolikor bo
zadostovalo za običajne potrebe stanovalcev hiše čez dan.
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(11) Ulpianus, O službi konzula, I. knjiga.
Kadar kdo želi sosedom odrezati luči ali storiti kaj drugega, kar bi lahko oviralo njihovo udobje, se mora zavedati, da je
dolžan ohraniti prvotno obliko in položaj stavbe.
1. Kadar med vami in sosedom ni dogovora glede višine stavbe, ki ste se jo zavezali postaviti, lahko določite razsodnika.
12. Javolenus, O Kassiju, X. knjiga.
Kadar je za stavbe določena služnost, da se noben del stavbe ne sme dvigniti višje, se lahko na stavbah nad to višino postavi
grmovje; kadar pa se služnost nanaša na razgled in bi ga grmovje oviralo, tega ni mogoče storiti.
13. Prokul, Pisma, II. knjiga.
Neki Hiberus, ki ima v lasti stavbo na zadnji strani mojega skladišča, je proti stranskemu zidu zgradil kopalnice; čeprav
nikomur ni dovoljeno voditi cevi vzdolž stranskega zidu, tako kot nima pravice nad njim zgraditi drugega zidu; zakon pa
velja z veliko večjo močjo za cevi, ker se z njimi lahko zid zažge. Želim si, da bi se o tem pogovorili s Hiberusom, da bi mu
preprečili početje, ki je nezakonito. Prokul je odgovoril: "Mislim, da Hiberus v tem primeru ne dvomi, da počne nekaj, kar ni
dovoljeno, ko postavlja cevi vzdolž stranskega zidu."
1. V skladu s Capitovimi mnenji je dovoljeno stranski zid obložiti z okrasnim ometom, saj imam lahko na takem zidu zelo
dragocene slike; če pa sosed ruši zid in je sprožen postopek za preprečitev grozeče škode, po določilu slik s takim opisom ni
mogoče oceniti višje od navadnega ometa; to pravilo je treba upoštevati tudi glede okrasnih oblog.
14. Papirius Justus, O ustavah, I. knjiga.
15. Cesarja Antonin in Verus sta v reskriptu navedla, da ima lastnik ali kdo drug z njegovim soglasjem pravico graditi na
prostem zemljišču, ki ni predmet služnosti, če pusti zakonit prostor med mestom, kjer gradi, in sosednjo hišo.
15. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIX.
Drugačna pravila veljajo za služnosti, ki določajo prepoved oviranja luči ali oviranja razgleda; glede razgleda ima namreč
gospodujoči lastnik večji interes, da ima prijeten in neoviran pogled; glede luči pa se ne sme storiti ničesar, kar bi jih
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zakrivalo, zato se lahko prepove vse, kar v ta namen stori služnostni lastnik, če obstaja služnost; in se mu lahko vroči
obvestilo o novem objektu, če ravna tako, da ovira svetlobo.
16. Paulus, Epitome Alfenove Digeste, II. knjiga.
Svetloba je moč videti nebo, med svetlobo in pogledom pa obstaja razlika; saj je mogoče videti nižje kraje, svetlobe pa ni
mogoče dobiti s kraja, ki je nižji.
17. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIX.
Kadar kdo posadi drevo, da bi oviral svetlobo, lahko povsem upravičeno trdimo, da ravna v nasprotju s služnostjo, ki je bila
naložena; kajti tudi zaradi drevesa je nebo manj jasno vidno. Če pa to, kar je tam posajeno, sploh ne ovira svetlobe, ampak le
prekinja sončne žarke; če je to storjeno na kraju, kjer je bilo prijetneje biti brez nje, lahko rečemo, da ni bilo storjeno nobeno
dejanje v nasprotju s služnostjo; če pa je to storjeno tako, da prekinja sončno svetlobo iz sobe ali sončne ure, je treba reči, da
je s tem, ko ustvarja senco na kraju, kjer je bila sončna svetloba potrebna, ravnal v nasprotju z določeno služnostjo.
(1) Po drugi strani pa, če človek odstrani stavbo ali veje drevesa, s čimer kraj, ki je bil prej v senci, postane izpostavljen
soncu, ne krši služnosti; ravnati mora namreč tako, da ne ovira svetlobe, v tem primeru pa je ne ovira, temveč povzroči
preveč svetlobe.
(2) Včasih pa lahko rečemo, da tudi če stranka odstrani ali zniža stavbo, še vedno ovira svetlobo; če je na primer svetloba
vstopila v hišo z odbojem ali odmevom ali na kak drug način.
(3) Naslednja klavzula v zvezi z dostavo: "Kapljanje s strehe naj ostane tako, kot je zdaj"; pomeni, da morajo sosedje
dopustiti kapljanje vode s strehe, vendar ne v tolikšni meri, da bi ga moral kupec dopuščati s sosednjih stavb; zato prodajalec
trdi, da ima pravico do služnosti kapljanja vode s strehe, vendar mu to ni podrejeno, kar zadeva koga drugega.
(4) Kar je bilo tu navedeno v zvezi s kapljanjem vode s strehe, je treba razumeti, da velja tudi za vse druge služnosti, če ni
bilo izrecno dogovorjeno drugače.
18. Pomponij, O Sabinu, X. knjiga.
Če mi cevi, po katerih vodiš vodo, ki so pritrjene na mojo hišo, povzročijo škodo, sem upravičen do tožbe in factum, od tebe
pa lahko zahtevam tudi določilo o preprečitvi grozeče škode.
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(19) Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
(20) Prokul pravi, da je cev, ki je pritrjena na stranski zid in po kateri teče voda iz cisterne ali z neba, nekaj, kar ne more
pravno obstajati; vendar pa sosedu ni mogoče preprečiti, da bi imel kopalnico ob takšnem zidu, čeprav bi se zid lahko
navlažil; prav tako mu ni mogoče preprečiti, da bi v svojo jedilnico ali spalnico izlil vodo. Neratij pa pravi, da je sosedu to
mogoče preprečiti, če se je stanovanje uporabljalo za tople kopeli, tako da je bila stena stalno vlažna, kar je sosedu
povzročalo škodo.
1. Če je glinena soba zgrajena ob stranskem zidu, lahko zakonito obstaja, če je zgrajena tako, da bo ostala tudi, če bo stranski
zid odstranjen, pod pogojem, da ne ovira popravil tega zidu.
2. Sabinus zelo pravilno pravi, da imam lahko stopnišče ob stranskem zidu, ker ga je mogoče odstraniti.
20. Isti, O Sabinu, XV. knjiga.
Služnosti, ki so vezane le na površino zemlje, se ohranijo z imetništvom; če se namreč zgodi, da iz moje hiše sega tram in je
vstavljen v tvojo, potem imam, ker imam pravico do takega vstavljanja, na račun omenjenega tramu v posesti privilegij.
Rezultat bo enak, če imam na vašem zemljišču balkon, ki ga nekaj podpira, ali če dovolim kapljanje vode na vašem
zemljišču, saj uporabljam nekaj, kar vam pripada, in tako imam tako rekoč posest na podlagi lastnega dejanja.
1. Če je moje dvorišče višje od vaše hiše in ste mi podelili pravico, da hodim ali vozim po vašem dvorišču do svoje hiše, do
moje hiše pa ni ravnega dostopa prek vašega dvorišča; lahko zakonito zgradim stopnice ali nagnjeno ravnino do svojih vrat,
če ne porušim ničesar več, kot je potrebno za vzpostavitev pravice poti.
2. Kadar se stavba, s katere kaplja voda s strehe, odstrani, da bi se na tem mestu lahko postavila druga, enake oblike in
narave, javna korist zahteva, da se slednja razume kot ista stavba; kajti v nasprotnem primeru bo ob strogi razlagi pozneje na
zemljišču postavljena stavba drugačna; zato bo ob odstranitvi prvotne stavbe pravica uporabe izgubljena, čeprav je mesto
stavbe del iste stavbe.
3. Kadar je določena služnost kapljanja vode, lastnik zemljišča, ki je predmet te služnosti, ne more zakonito graditi na mestu,
kamor pada voda.
4. Če je voda najprej odtekala s strehe iz strešnikov, ne more pozneje odtekati s strehe iz desk ali strehe, zgrajene iz katerega
koli drugega materiala.
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5. Ne glede na to, na kakšen način je bila pridobljena služnost kapljanja vode, se lahko padec poveča z dvigom stavbe na
višjo raven, saj se bo na ta način služnost lažje prenašala, ker tisto, kar pada z višine, pada bolj nežno in se včasih razprši ter
ne doseže mesta, ki je predmet služnosti; ni pa je mogoče znižati, ker bi s tem služnost postala bolj obremenjujoča, se pravi,
da bi namesto kapljanja nastal potok. Iz istega razloga lahko kapljevino odnesemo nazaj, saj bo v tem primeru začela bolj
padati na naše prostore; ne moremo pa je speljati naprej, saj bi potem padla na drugo mesto, ne na tisto, ki je predmet
služnosti; kajti vse lahko naredimo manj obremenjujoče, ne pa bolj obremenjujoče. Vsekakor pa je treba upoštevati, da se
stanje soseda lahko izboljša, ne pa poslabša, razen če je bila ob uvedbi služnosti izrecno predvidena kakšna sprememba.
6. Če kdo gradi na zemljišču, ki je podvrženo služnosti kapljanja s strehe, ima pravico, da svojo stavbo dvigne do mesta, od
koder kaplja; in res, če kaplja pada na samo stavbo, jo lahko postavi še višje, vendar pod pogojem, da je za kapljanje še
vedno ustrezno poskrbljeno.
(21) Pomponij, O Sabinu, XXXIII knjiga.
Če za tvojo hišo veljata dve služnosti v korist stavb, ki so v moji lasti, in sicer: da se ne sme dvigniti višje in mora sprejemati
vodo z moje stavbe, jaz pa ti podeljujem pravico, da dvigneš svojo hišo brez mojega soglasja; v zvezi s kapljanjem moje vode
je treba šteti, da če se tvoja hiša dvigne višje in na njo deževnica z moje ne more padati, je iz tega razloga ne smeš dvigniti
višje, če pa kapljanje z moje ni moteno, jo lahko dvigneš višje.
22. Julijan, O Miniciju, II. knjiga.
Človek, ki ima v lasti hišo, lahko svojemu sosedu naloži takšno služnost, da ga prisili, da da varščino ne le glede luči, ki
obstajajo zdaj, ampak tudi glede tistih, ki bodo morda nastale pozneje.
23. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXIII.
Če je služnost določena takole: "Luči, ki obstajajo zdaj, naj ostanejo v sedanjem stanju": velja, da to ne zagotavlja ničesar v
zvezi s prihodnjimi lučmi; če pa so besede v zavezi "Če je ta določba dvoumna in ne pove, ali se ne sme ovirati luči, ki zdaj
obstajajo, ali so vključene tudi druge luči, ki bodo morda postavljene pozneje, je ta določba dvoumna. Bolj ugodna je razlaga,
da se klavzula na splošno nanaša na vse luči, ne glede na to, ali obstajajo zdaj ali bodo izdelane po sklenitvi pogodbe.
(1) Tudi kadar je stavba načrtovana, vendar še ni zgrajena, se lahko z njo pridobi ali naloži služnost.
24. Paulus, O Sabinu, knjiga XV.
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Kadar ima nekdo stavbo, ki je višja od stavbe drugega, lahko zakonito dvigne svojo hišo tako visoko, kot želi, če s tem
spodnjim stavbam ne naloži težje služnosti, kot bi jo te morale prenesti.
25. Pomponij, O Sabinu, XXXIII knjiga.
Kar je bilo povedano o vstavljanju lesa v stavbo, velja, kadar ena hiša podpira nekaj, kar pripada drugi; sicer pa nihče ne
more dopustiti, da bi njegova stavba slonela na stavbi drugega,
1. Če tri hiše stojijo na nagnjenem terenu in je srednja hiša podvržena služnosti v korist zgornje hiše, najnižja pa ni podvržena
nobeni služnosti, lastnik najnižje hiše pa zid, ki ločuje spodnjo in srednjo hišo, dvigne, Sabin pravi, da lahko v tem primeru
omenjeni lastnik zakonito obdrži zid, ki je bil dvignjen.
26. Paulus, O Sabinu, knjiga XV.
Kadar je nepremičnina v skupni lasti, nihče od lastnikov ne more na podlagi služnosti ničesar zgraditi brez soglasja drugih ali
preprečiti drugim, da bi kaj zgradili; ker nihče ne more imeti služnosti na svoji lastnini. Zato se zaradi neskončnih sporov, ki
lahko nastanejo, lastnina običajno razdeli; vendar lahko ena od zainteresiranih strank s tožbo na delitev prepreči kakršno koli
delo ali prisili druge, da odstranijo že zgrajeno, če je to v korist vseh.
27. Pomponij, O Sabinu, XXXIII knjiga.
Če pa sva ti in jaz solastnika Titianove hiše in je iz nje nekaj nezakonito vstavljeno v mojo hišo, bom nedvomno imel iz tega
razloga pravico do tožbe proti tebi; ali to, kar je bilo vstavljeno, je treba odstraniti. Enako pravilo velja, če je v podobnih
okoliščinah kakšen del vaše hiše segal nad hišo, ki je v skupni lasti vas in mene, saj imam samo jaz pravico do tožbe zoper
vas.
1. Če nameravate graditi na zemljišču, ki je v skupni lasti, ima vaš solastnik pravico to preprečiti, čeprav vam je sosed
odobril privilegij gradnje; saj nimate pravice graditi na skupni nepremičnini brez soglasja drugega solastnika.
28. Paulus, O Sabinu, XV. knjiga.
Če je v spodnjem delu stene sobe ali dvorane, ki pripada drugemu, narejena odprtina, ki je bila narejena z namenom umivanja
tal; to ne velja za podlago za ustanovitev služnosti za vodni tok ali za dejanje, s katerim se lahko pridobi pravica s potekom
časa. To je res, ker na tisti kraj ne pada voda z neba, saj to, kar opravijo roke, ni trajno; toda voda, ki pada z neba, čeprav ni
trajna, je vendarle posledica naravnega vzroka in se zaradi tega šteje za trajno. Tudi vse služnosti, ki se vežejo na
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nepremičnine, morajo temeljiti na večnih vzrokih, zato pravice do vodenja vode, ki ima vir v rezervoarju ali ribniku, ni
mogoče podeliti kot služnost. Tudi pravica do kapljanja vode s strehe mora biti odvisna od naravnega in trajnega vzroka.
29. Pomponij, O Kvintu Muciju, XXXII. knjiga.
Če torej sosed utrpi škodo zaradi odprtine, ki je bila omenjena in glede katere ni služnosti, je treba reči, da obstaja dober
razlog za določbo, ki določa, da se prepreči grozeča škoda.
(30) Paulus, O Sabinu, XV. knjiga.
Če kdo kupi in z izročitvijo prejme hišo, na kateri je v njegovo korist ustanovljena služnost, se služnost združi in ugasne; če
pa želi pozneje hišo prodati, mora služnost izrecno obnoviti; sicer bo hiša prodana prosto.
(1) Če sem pridobil del nepremičnine, na kateri imam služnost ali do katere sem jo dolžan, je določeno, da se služnost ne
zlije; saj se ohrani glede na del navedene nepremičnine. Če je torej moje zemljišče služnostno v razmerju do tvojega in jaz
prenesem svoj delež na tebe, ti pa svoj delež na mene, služnost ostane nespremenjena. Poleg tega užitek, pridobljen na
katerem koli od obeh zemljišč, ne bo prekinil služnosti.
31. Isto, O ediktu, knjiga XLVIII.
Kadar je dediču z oporoko naloženo, naj ne ovira luči soseda, temveč mu podeli služnost, ta pa stavbo podre; je treba
zapustniku podeliti pretorsko tožbo, s katero se lahko dediču prepreči nadaljnje ravnanje, če bo pozneje poskušal stavbo
dvigniti nad njeno nekdanjo višino.
32. Julianus, Digeste, knjiga VII.
Če je moja hiša podržavljena skupaj s hišama Lucija Titija in Publija Maevija, pri čemer je določeno, da mi ni dovoljeno
zgraditi hiše višje, jaz pa prosim Titija za dovoljenje, da jo dvignem, in jo dvignjeno ohranim za čas, ki ga določa zakon, bom
z uzurpacijo dosegel osvoboditev od služnosti proti Publiju Maeviju; saj Titius in Maevij nista imela pravice do ene služnosti
skupaj, ampak do dveh. Dokaz za to je, da bi bil, če bi me kateri od njiju odvezal služnosti, prost samo od tega enega, še
vedno pa bi bil podvržen služnosti v korist drugega.
1. Svoboda od služnosti se pridobi z uzurpacijo, kadar je hiša v posesti; zato se uzurpacija prekine, če se stranka, ki je
dvignila svojo hišo, odpove posesti, preden poteče z zakonom določen rok; in vsaka druga oseba, ki pozneje pridobi posest
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iste hiše, bo pridobila svobodo z uzurpacijo s potekom celotnega z zakonom določenega roka. Narava služnosti je namreč
takšna, da jih ni mogoče posedovati, ampak se šteje, da ima stranka, ki ima hišo v posesti, v posesti služnost.
33. Paulus, Epitome Alfenove Digeste, knjiga V.
Oseba, ki mora nadomestiti steber, ki je podpiral sosednjo hišo, je lastnik hiše, ki je predmet služnosti, in ne tisti, ki želi, da
se to stori; kajti kadar je v pisni pogodbi o prodaji hiše navedeno, da "mora zid podpirati enako breme kot zdaj", je pomen
dovolj jasen, da mora zid obstajati za nedoločen čas; kajti v teh besedah ni navedeno, da mora zid obstajati večno, saj se to
dejansko ne more zgoditi, temveč da mora vedno obstajati takšen zid, ki bo podpiral breme; tako kot tam, kjer se kdo zaveže
drugemu, da mu bo dal služnost, da bo podpiral njegovo stavbo, in če se hiša, ki je predmet služnosti in podpira breme,
poruši, se na njenem mestu postavi druga.
34. Julijan, O Miniciju, II. knjiga.
Če ima nekdo dve prazni parceli, lahko s prenosom ene od njiju podredi služnosti v korist druge.
35. Marcianus, Pravila, III. knjiga.
Če lastnik dveh hiš proda eno in navede, da bo ta podvržena služnosti, vendar služnosti ob izročitvi ne omeni; lahko vloži
tožbo zaradi prodaje ali tožbo za izterjavo nedoločenega zneska odškodnine, da bi služnost določil.
36. Papinianus, Vprašanja, knjiga VII.
Nekdo je imel dve hiši, pokriti z eno samo leseno streho; in ju je zapustil različnim osebam. Rekel sem, da ker je
ugotovljeno, da lahko les stavbe pripada dvema osebama, ker imata v lasti določene dele iste stavbe, bo v tem primeru les
nad njunima hišama pripadal obema osebama; ker ne bosta imeli pravice do tožbe drug proti drugemu, da bi preprečili
vstavitev tramov v svoji hiši; in ni razlike, ali sta hiši zapuščeni obema absolutno ali enemu od njiju pogojno.
37. Julianus, Digest, knjiga VII.
Enako pravilo velja, kadar so bile hiše prenesene na dve stranki.
38. Paulus, Vprašanja, II. knjiga.
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Če je moja hiša tako oddaljena od tvoje, da se nobena ne vidi z druge, ali če med njima stoji gora in onemogoča pogled, ni
mogoče določiti služnosti za eno v korist druge.
39. Enako, Priročniki, I. knjiga.
Nihče namreč ne more naložiti služnosti na svoji stavbi, razen če imata služnostni upravičenec in služnostni upravičenec
stavbi na očeh, tako da se lahko eden vmešava v drugega.
40. Isto, Mnenja, III. knjiga.
Kot svoje mnenje sem navedel, da so osebe, ki za to niso imele pravice, ravnale v nasprotju z zakonom, ko so naredile
odprtine v stranskem zidu in vanj vstavile okna.
41. Scaevola, Mnenja, knjiga I.
Oporočitelj je za časa svojega življenja zaročil stanovanjsko pravico in pravico do uporabe skladišča v isti hiši družbi
Olympicus; ob navedeni hiši sta bila vrt in zgornja soba, ki nista bila zapuščena družbi Olympicus, vendar je dostop do vrta
in sobe vedno obstajal skozi hišo, v kateri je bila zapuščena stanovanjska pravica. Postavilo se je vprašanje, ali je bil
Olympicus dolžan dovoliti ta dostop. Odgovoril sem, da ne gre za služnost, ampak da lahko dedič vstopi skozi hišo v
navedene dele hiše, če s tem ne povzroča nevšečnosti volilojemniku.
(1) Lucij Titius je odprl steno svoje hiše in naredil vhod, ki vodi na zemljišče v javni lasti, ne da bi presegel predpisano za
kapljanje s strehe in izstopanje žlebov; ker ni oviral luči soseda Publija Maevija ali prostora, ki ga je ta potreboval za prehod,
ali ni oviral kapljanja deževnice iz sosedove hiše, sprašujem, ali bi imel omenjeni sosed Publij Maevij kakšno pravico
preprečiti mu te stvari? Odgovoril sem mu, da glede na to, kar je bilo povedano, ne bi imel nobene pravice.
Tit. 3. O služnostih na kmečkih posestvih.

1. Ulpianus, Inštituti, II. knjiga.
Naslednje so služnosti kmečkih posesti, in sicer: pravica hoje, vodenja živine, pravica poti in pravica vodenja vode. Prva je
pravica, ki jo ima človek za prehod ali hojo, ne pa tudi za vožnjo živine. Druga pa je pravica do vožnje tovorne živine ali
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vozila; zato stranka, ki ima pravico do hoje, nima pravice do vožnje živine; kdor ima slednjo pravico, ima tudi pravico do
hoje tudi brez tovorne živine. Tretja je pravica prehajanja, vožnje ali hoje, saj so vse vključene v pravico do poti. Zadnja je
pravica do vodenja vode po zemljišču drugega.
1. Med rustikalnimi služnostmi je treba našteti pravico voditi vodo, pa tudi pravico voditi živino k vodi, pravico do paše,
pravico žganja apna in pravico kopanja peska.
2. Jasno je, da izročitev služnosti in dopuščanje le-teh dopuščata posredovanje pretorja.
2. Neratius, Pravila, IV. knjiga.
Med služnosti na kmečkih posestvih sodi pravica do dviga stavbe in poseganja v bivanje soseda ali do odtoka pod hišo ali
bivališčem soseda ali do štrleče strehe.
(1) Prav tako se lahko več osebam podeli pravica do vodovoda ali do črpanja vode, da se voda vodi po istem kraju; to se
lahko počne ob različnih dnevih ali urah.
(2) Če je vodotok ali zaloga vode za črpanje zadostna, se lahko pravica podeli več osebam, da vodijo vodo čez isto mesto, ob
istih dnevih ali ob istih urah.
3. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.
Poleg tega se lahko služnosti ustanovijo tako, da se voli, s katerimi se obdeluje zemljišče, pasejo na sosednjih poljih; Neratius
v Drugi knjigi pergamentov meni, da je takšno služnost mogoče določiti.
1. Neratij tudi pravi, da se lahko služnost ustanovi tako, da se pridelki lahko zbirajo na sosedovi kmetiji in se tam hranijo; in
da se lahko iz sosedovega zemljišča vzamejo opore za vinsko trto.
2. V isti knjigi pravi, da če kamnolomi, ki pripadajo sosedu, mejijo na tvoje zemljišče, mu lahko podeliš pravico, da tja meče
umazanijo, smeti in kamenje ter jih tam pusti, ali da pusti, da se kamenje vali po tvojem zemljišču in ga tam pusti, dokler ga
ti ne odstraniš.
3. Če ima kdo pravico črpati vodo, se šteje, da ima tudi pravico dostopa za ta namen; in kot pravi Neratij v Tretji knjigi
pergamentov, če sta mu podeljeni tako pravica črpanja vode kot pravica dostopa za ta namen, bo imel pravico do obeh; če pa
je podeljena samo pravica črpanja vode, je vključena tudi pravica dostopa; ali če je podeljen samo dostop do izvira, je
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vključena pravica črpanja vode. To se nanaša na vodo, ki se črpa iz zasebnega izvira. V primeru javnega potoka Neratij v isti
knjigi navaja, da je treba podeliti pravico dostopa do njega, pravica črpanja vode pa ni potrebna, in če kdo podeli samo
pravico črpanja vode, bo podelitev nična.
4. Papinianus, Mnenja, II. knjiga.
Za služnosti za pašo živine in tudi za vodenje živine do vode, kadar glavni dohodek zemljišča izhaja iz živine, velja, da so
vezane na zemljišče in ne na osebo; če pa je oporočitelj določil neko določeno osebo, v korist katere je želel, da se služnost
ustanovi, ne preide z navedene osebe na kupca zemljišča ali na njegovega dediča.
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.
Zato je po njegovem mnenju služnost mogoče izterjati s tožbo.
1. Neratius v svojem delu o Plavciju pravi, da pravica črpanja vode za živino ali vodenja živine do vode, kopanja krede ali
žganja apna na zemljišču drugega ne more obstajati, če stranka nima sosednjega zemljišča; navaja, da sta enakega mnenja
tudi Prokul in Atilicinus. Prav tako pa pravi, da čeprav ni dvoma, da je mogoče ustanoviti služnost za žganje apna in kopanje
krede, se to ne more zgoditi za večji znesek, kot zahtevajo zahteve gospodujoče nepremičnine.
6. Paulus, O Placiju, XV. knjiga.
Na primer, ko je imel nekdo lončarsko delavnico, v kateri so izdelovali posode, s katerimi so odvažali pridelke z zemljišča;
tako kot je v nekaterih krajih običajno, da se vino prevaža v kozarcih ali da se izdelujejo kadi ali da se izdelujejo ploščice, ki
se uporabljajo pri gradnji hiše. Če pa bi se lončarstvo uporabljalo za izdelavo in prodajo posod, bi obstajal užitek.
1. Poleg tega se pravica žganja apna, pridobivanja kamna in kopanja peska z namenom, da se na zemljišču nekaj zgradi, zelo
razlikuje od užitka; prav tako se od užitka zelo razlikuje pravica sekanja kolov za vinsko trto, da ne bi manjkale opore. Toda
kako bi bilo, če bi te stvari izboljšale stanje nepremičnine? Ne moremo dvomiti, da imajo naravo služnosti, in to Marcianus
odobrava do te mere, da meni, da je mogoče ustanoviti služnost, ki mi dovoljuje zgraditi kočo na vaši zemlji; seveda pod
pogojem, da imam služnost paše ali vodenja živine do vode, da se imam kam zateči, kadar je slabo vreme.
7. Isti, O ediktu, knjiga XXI.
Kadar koga nosijo na stolu ali nosilih, pravijo, da ima pravico iti peš in ne voziti; stranka, ki ima samo pravico iti peš, pa ne
more voziti tovorne živine. Če ima pravico voziti živino, lahko vozi voz ali tovorno žival, vendar v nobenem od teh primerov
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nima pravice voziti kamenja ali lesa. Nekatere avtoritete menijo, da ne more nositi kopja pokonci, ker tega ne bi počel, če bi
hodil ali vozil, in bi se s tem lahko poškodoval plod. Stranka, ki ima pravico do poti, ima tudi pravico, da gre peš in vozi; več
avtoritet pa meni, da lahko vleče predmete in nosi kopje pokonci, če s tem ne poškoduje sadja.
1. V primeru kmečkih posesti je zaradi njive, ki leži med njima in ni predmet služnosti, služnost neveljavna.
8. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
Po zakonu dvanajstih tabel mora biti širina ceste, za katero velja pravica poti, osem čevljev, če je ravna; če pa je na njej
ovinek, to je, če se cesta vije, mora biti širina šestnajst čevljev.
9. Paulus, Sentence, I. knjiga.
Služnosti za vodenje ali črpanje vode s katere koli druge točke, razen izvira ali izvirov, ni mogoče ustanoviti; vendar je
trenutno v navadi, da se ustanovi s katerega koli kraja.
(10) Isti, O ediktu, knjiga XLIX.
Labeo pravi, da se služnost lahko ustanovi tako, da se stranki lahko dovoli, da išče vodo in jo prenese, če jo najde; kajti če je
zakonito ustanoviti služnost v zvezi s hišo, ki še ni zgrajena, zakaj ne bi bilo enako zakonito ustanoviti služnost v zvezi z
vodo, ki še ni najdena? Poleg tega, če je zakonito, da stranki podelimo služnost za iskanje vode, jo lahko podelimo tudi, da jo
vodi, ko je najdena.
11. Celsus, Digeste, knjiga XXVII.
Če pravica prehajanja ali vožnje po zemljišču pripada več osebam, mi jo lahko podeli vsaka od njih posebej. Zato, strogo
gledano, pravica ne bo postala moja, če je ne podelijo vsi; ko jo podeli zadnji, pa bodo začele veljati vse prej podeljene.
Ugodnejša razlaga pa je, da preden zadnja oseba podeli pravico, mi tisti, ki so jo podelili prej, ne morejo preprečiti uporabe
že podeljene pravice.
12. Modestin, Razlike, IX. knjiga.
Obstaja razlika med pravico do vožnje živine in pravico do prehoda; kadar lahko kdo potuje peš ali na konju, obstaja slednja
pravica; kadar pa lahko vodi čredo živine ali se pelje z vozilom, je implicirana prva pravica.

617

13. Javolen, O Kasiju, X. knjiga.
Služnost se lahko pridobi v korist določenih vrst zemljišč, kot so na primer vinogradi, saj bi se to nanašalo bolj na samo
zemljo kot na njeno površino; tako da bi služnost ostala, če bi odstranili vinograde. Če pa je ob ustanovitvi služnosti obstajal
drug namen, bo potrebna izjema zaradi zlonamerne goljufije.
1. Če je za celotno njivo ustanovljena služnost prehoda ali preganjanja živine, lastnik na tej njivi ne more storiti ničesar, s
čimer bi lahko posegel v služnost; ker je ta tako razširjena, da ji je podvržena vsaka gruda. Kadar pa je pravica prehoda ali
vožnje živine zapuščena brez omejitev, je treba meje določiti takoj, in kjer bodo določene najprej, tam bodo služnosti
ustanovljene, preostali deli njive pa bodo prosti. Zato je treba določiti razsodnika, ki mora v obeh primerih določiti smer
pravice prehoda.
2. Širina dovozne poti za živino in širina poti je tista, ki je bila določena; in če glede nje ni bilo nič rečeno, jo mora določiti
razsodnik. Pri pravici do poti je pravilo drugačno; če širina ni navedena, je pravilna tista, ki je določena z zakonom.
3. Če je kraj določen, širina pa ni podana, lahko stranka prečka omenjeni kraj, kjer koli želi. Če pa kraj ni naveden in širina ni
določena, se lahko izbere pravica poti čez kateri koli del zemljišča, vendar mora biti širina te pravice takšna, kot jo določa
zakon; če pa obstaja dvom glede smeri, je treba za odločitev o tem uporabiti storitve razsodnika.
14. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXXII.
Če komu podelim pravico do poti skozi določen kraj, ne morem drugemu podeliti vodovoda skozi isti kraj; in če podelim
vodovod, ne morem drugemu prodati ali podeliti pešpoti skozi isti kraj.
(15) Isti, O Kvintu Muciju, knjiga XXXI.
Kvintus Mucij pravi, da ima stranka, kadar ima pravico voditi vodo vsak dan ali poleti ali v daljših časovnih presledkih po
zemljišču drugega, tudi pravico, da v strugo postavi cevi iz gline ali katerega koli drugega materiala, da bi vodo bolj
razporedila, in da lahko v strugi počne, kar hoče, če s tem lastniku zemljišča ne zmanjša vrednosti vodotoka.
16. Kalistrat, O sodnih preiskavah, III. knjiga.
17. Božanski Pij je v reskriptu lovcem na ptice zapisal: "Ni primerno, da lovite ptice na zemljiščih drugih brez soglasja
lastnikov."
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17. Papirius Justus, O ustavah, I. knjiga.
18. Avgustejska cesarja Antonin in Verus sta v reskriptu navedla: "Kadar se iz javne reke vzame voda za namakanje polj, jo
je treba razdeliti sorazmerno z njihovo velikostjo; razen če kdo dokaže, da mu na podlagi posebnega privilegija pripada več".
Prav tako so v zapisniku navedli, da "je treba stranki dovoliti vodenje vode le, če je to mogoče brez škode za drugo stranko".
(18) Ulpianus, O Sabinu, XIV. knjiga.
Kadar je pravica poti ustanovljena prek več različnih zemljišč, je to še vedno ena sama cesta, tako kot je tudi služnost ena
sama, zato se postavlja vprašanje: Če grem skozi eno zemljišče, ne grem pa skozi drugo toliko časa, kolikor je potrebno, da
služnost ugasne, ali služnost ohranim? Boljše mnenje je, da se v celoti izgubi ali v celoti ohrani; če torej sploh nisem
uporabljal nobenega od dveh traktov, je služnost v celoti izgubljena; če pa uporabljam enega, se služnost v celoti ohrani.
19. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
Če se eden od več solastnikov dogovori za pravico prehoda čez zemljišče v skupni lasti, je dogovor ničen, saj mu te pravice
ni mogoče dati; če pa se dogovorijo vsi ali če to stori suženj, ki je v njihovi skupni lasti, lahko vsak od solastnikov vloži
tožbo z zahtevo, da se mu dodeli pravica prehoda, saj jo lahko na ta način podeliš vsem; da ne bi, če bi določitelj pravice
prehoda umrl in zapustil več dedičev, dogovor postal brez učinka.
20. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXIII.
Če mi hkrati podeliš pravico hoditi in voziti čez tvoje nepremičnine ter tudi pravico uporabljati in uživati te nepremičnine,
nato pa se ti odpovem pravici uporabe in uživanja, ne moreš uporabljati in uživati te nepremičnine, če mi ne pustiš
neokrnjene pravice hoditi ali voziti. Poleg tega, če imam pravico voditi vodo po vašem zemljišču in vi nimate pravice graditi
na njem brez mojega soglasja, jaz pa vam podeljujem pravico graditi, mi morate kljub temu podeliti služnost, da ne boste
postavili nobene stavbe, razen tako, da bo moj vodni tok ostal nespremenjen; stanje vsega mora ostati enako, kot bi bilo, če bi
bila na začetku podeljena le ena pravica.
1. Služnost lahko škoduje zemljišču, ki je predmet služnosti, naravno in ne zaradi česar koli, kar bi bilo posledica
človekovega delovanja; kot na primer, če bi se voda v strugi povečala zaradi nalivov; ali če bi vanjo pritekla voda s
sosednjega polja; ali če bi se pozneje ob strugi ali v njej odkril izvir.
2. Če je ob sejanski posesti izvir, iz katerega imam pravico voditi vodo po omenjeni posesti, in bi ta postala moja, bo služnost
ostala.
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3. Pravica do odvajanja vode ne pripada osebi, temveč zemljišču.
(21) Paulus, O Sabinu, knjiga XV.
Če mi podeliš vodovod skozi svoje zemljišče, ne da bi določil del, po katerem naj ga vodim, bo služnost veljala za vse tvoje
zemljišče.
22. Pomponij, O Sabinu, XXXIII knjiga.
Toda v tem primeru bi služnost veljala le za tiste dele zemljišča, ki so bili ob podelitvi brez stavb, dreves ali vinske trte.
23. Paulus, O Sabinu, knjiga XV.
Pravica poti se lahko podeli širša ali ožja od osem čevljev, če je dovolj široka, da jo lahko prevozi vozilo; sicer bi bila to
pravica prehoda in ne pravica poti.
(1) Če je na vašem zemljišču stalno jezero, se lahko za pridobitev dostopa do sosednjega zemljišča ustanovi služnost plovbe
po njem.
(2) Če bi bila služnostna nepremičnina ali tista, na katero je vezana služnost, zaplenjena, ostane služnost v obeh primerih
neokrnjena, saj zemljišče, ki je zaplenjeno, ohrani svoje prejšnje stanje.
(3) Kadar je služnost vezana na nepremičnino, je vezana na vsak njen del; zato če se nepremičnina proda po delih, služnost
sledi vsakemu delu; zato lahko ločeni lastniki pravilno vložijo tožbe, v katerih navedejo, da imajo pravico poti čez navedeno
zemljišče. Če pa je zemljišče, na katerem je ustanovljena služnost, razdeljeno na določene dele med več lastnikov, čeprav je
služnost vezana na vse dele tega zemljišča, bodo morali tisti, ki imajo deleže, ki se ne pridružijo zemljišču, na katerem je
ustanovljena služnost, imeti zakonito pravico prehoda čez druge dele zemljišča, ki je bilo razdeljeno; ali ga prečkati, če
sosednji lastniki to dovolijo,
24. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXIII.
Labeo v zvezi z mojim vodotokom trdi, da ga lahko posodim kateremu koli sosedu; Prokul pa pravi, da ga ni mogoče
uporabiti v korist nobenega dela mojega zemljišča, razen tistega, za katerega je bila služnost pridobljena. Mnenje Prokulusa
je pravilnejše.
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25. Isti, O Sabinu, XXXIV. knjiga.
Če ti prodam določen del svojega zemljišča, ti bo pripadala tudi pravica do vodovoda, čeprav se v glavnem uporablja v korist
drugega dela; in niti odličnost zemlje niti uporaba vode ne smeta biti upoštevani, da bi to pomenilo, da je pravica vodenja
vode vezana samo na tisti del nepremičnine, ki je najbolj dragocen ali posebej zahteva njeno uporabo; ampak je treba vodo
razdeliti sorazmerno s količino rezerviranega ali odtujenega zemljišča.
(26) Paulus, O ediktu, knjiga XLVII.
(27) Kadar je zapuščena pravica do poti, pravica do pešpoti, pravica do vožnje živine ali pravica do vodovoda prek zemljišča,
je v pristojnosti dediča, da ustanovi služnost na katerem koli delu tega zemljišča, ki ga želi, pod pogojem, da se zapustnik v
zvezi s služnostjo ne okorišča.
27. Julianus, Digest, knjiga VII.
Če je na sempronijevi posesti podvržena služnost v korist zemljišča, ki je v skupni lasti tebe in mene, in ga kupimo v skupno
last, služnost ugasne; ker je pravica vsakega lastnika postala enaka na obeh posestih oziroma na obeh posestih. Če pa je bilo
kupljeno zemljišče predmet moje in tudi tvoje nepremičnine, služnost ostane; ker se služnost na nepremičnini v skupni lasti
lahko veže na zemljišče, ki je v večlastnini.
(28) Isto, Digest, knjiga XXXIV.
Kadar je pravica do prehoda skozi zemljišče zapuščena na nepremičnino v skupni lasti dveh oseb, če se obe osebi ne
sporazumeta glede smeri poti, služnost ni ne pridobljena ne izgubljena.
29. Paulus, Epitome Alfenove Digeste, knjiga II.
Stranka, ki je imela dve sosednji zemljišči in je prodala zgornje zemljišče. V pogodbi je bilo določeno, da ima kupec zakonito
pravico odvajati vodo na spodnji del zemljišča prek odprtega jarka. Postavilo se je vprašanje, ali lahko kupec, če bi prejel
vodo z drugega zemljišča in bi jo želel spustiti na spodnje zemljišče, to stori zakonito ali ne? Odgovoril sem, da nižji sosed ni
dolžan sprejeti več vode, kot je potrebno za osuševanje kupčevega zemljišča.
(30) Isti, Epitome Alfenove Digeste, knjiga IV.
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Človek, ki je imel dve zemljišči, si je pri prodaji enega od njiju pridržal vodo, ki je izhajala iz izvira na zemljišču, in tudi
prostor desetih čevljev okoli njega. Postavilo se je vprašanje, ali je lastnik rezerviranega zemljišča, ali je imel le pravico do
dostopa do njega? Odgovor je bil, da "če je bilo to, kar je zadržal, široko deset čevljev okoli omenjenega izvira", je treba
šteti, da je imel prodajalec le pravico do dostopa.
31. Julianus, O Miniciju, II. knjiga.
Trije sosednji zemljiški deli so pripadali trem lastnikom, lastnik najnižjega pa je za svoj del od najvišjega pridobil služnost
vodotoka, ki ga je z dovoljenjem njegovega lastnika speljal na svoje zemljišče skozi vmesni del. Nato je kupil najvišji del in
prodal najnižjega, na katerega je speljal vodo. Postavljeno je bilo vprašanje, ali je najnižje ležeči zemljišče izgubilo pravico
do vodenja vode, ker sta obe nepremičnini postali last istega lastnika in med njima ni mogla obstajati služnost? Zavrnjeno je
bilo, da je najnižje ležeča posest izgubila služnost, ker je bilo zemljišče, po katerem je bila voda speljana, v lasti druge
posesti, in ker ni bilo mogoče na najvišje ležeči posesti na kakršen koli drug način določiti služnosti, da bi voda lahko
dosegla najnižje ležečo posest, razen tako, da bi bila speljana po vmesni posesti; zato se ista služnost v korist iste posesti ne
more izgubiti, razen če bi se istočasno vodotok prenehal speljati po vmesni posesti ali če bi vse tri posesti hkrati postale last
enega lastnika.
32. Africanus, Vprašanja, VI. knjiga.
Če je del zemljišča v skupni lasti tebe in mene, ti pa si mi prenesel svoj del in tudi pravico poti do tega dela zemljišča prek
svoje sosednje nepremičnine; je bilo ugotovljeno, da je bila služnost pravilno ustanovljena na ta način; in da v tem primeru ne
velja običajno pravilo, da služnosti ni mogoče niti določiti niti pridobiti glede na deleže; ker v tem primeru služnost ni
pridobljena glede na delež, temveč glede na čas, ko bo celotna nepremičnina pripadla meni.
33. Isto, Vprašanja, IX. knjiga.
Če sva imela ti in jaz v skupni lasti dve zemljišči, posestvi Titian in Seian, in je bilo pri delitvi dogovorjeno, da bo posestvo
Titian pripadlo meni, posestvo Seian pa tebi, in sva prenesla vsak svoj delež drugemu, pri tem pa je bilo določeno, da bo
vsakemu dovoljeno voditi vodo po zemljišču drugega; je bilo ugotovljeno, da je bila služnost pravilno ustanovljena, zlasti če
je bilo pogodbi dodano določilo.
1. Vodite vodo po zemljiščih več oseb. Ne glede na to, na kakšen način je bila služnost ustanovljena, če v zvezi s tem ni bil
sklenjen sporazum ali ni bilo določila, ne moreš nobenemu od lastnikov ali sosedov podeliti pravice do vodenja vode iz
kanalov, če pa je bil sklenjen sporazum ali določilo, se to običajno podeli; čeprav nobeno zemljišče ne more biti predmet
služnosti v svojo korist, niti se ne more ustanoviti služnostna pravica užitka.
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34. Papinianus, Vprašanja, knjiga VII.
Če eden od solastnikov zemljišča dovoli, da ima kdo pravico hoditi ali voziti po njem, je podelitev nična, in če torej dva
zemljišča, ki sta med seboj služnostna, postaneta skupna lastnina lastnikov, potem, ker je določeno, da se služnosti lahko
ohranijo glede na delež, služnosti ena od strank ne more odvezati v korist druge; čeprav ima vsak solastnik, ki mu pripada
služnost, pravico po delih; ker pa služnosti ne veljajo za osebe, temveč za nepremičnine, ni mogoče pridobiti svobode, niti ni
mogoče sprostiti služnosti glede na del nepremičnine.
(1) Če izvir, iz katerega imam pravico voditi vodo, presahne in po času, ki je z zakonom določen za prenehanje služnosti,
spet začne teči, se postavi vprašanje, ali je pravica do prenosa vode izgubljena?
35. Paulus, O Placiju, XV. knjiga.
Atilicinus pravi, da je cesar v reskriptu, ki ga je naslovil na Statilla Taurusa, izjavil naslednje: "Tisti, ki so bili navajeni
dobivati vodo s posestva Sutrine, so stopili pred mene in povedali, da ne morejo voditi vode iz izvira na posestvu Sutrine, ki
so ga uporabljali več let, ker je izvir presahnil; potem pa je voda začela teči iz omenjenega izvira, in me prosili, naj jim jo
vrnem, ker so svojo pravico izgubili ne zaradi lastne malomarnosti, ampak ker niso mogli dobiti vode. Ker se njihova prošnja
ni zdela krivična, sem sklenil, da se jim ugodi. Zato se odredi, da se jim povrne pravica, ki so jo imeli prvi dan, ko jim ni
uspelo dobiti vode."
36. Isto, Mnenja, II. knjiga.
Kadar prodajalec obdrži eno od dveh nepremičnin in je zanjo določena služnost za vodenje vode, bo služnost, pridobljena za
nepremičnino, ki jo je kupil, sledila isti, če bo pozneje prišlo do prodaje; prav tako ni pomembno, ali se je določilo, s katerim
je bilo dogovorjeno, da se obljubi kazen, nanašalo na osebo kupca, in je vsebovalo določene določbe za primer, da mu ne bo
dovoljeno uživati služnosti.
37. Isto, Mnenja, III. knjiga.
"Lucij Titius svojemu bratu Gaju Seiju: Pozdrav: Od vode, ki priteka v rezervoar, ki ga je moj oče zgradil na istemu otoku, ti
neodplačno dajem in podeljujem globino enega palca, da jo odvedeš bodisi v hišo, ki jo imaš na omenjenem istem otoku,
bodisi kamorkoli drugam, če boš želel". Sprašujem, ali po teh pogojih uporaba vode pripada tudi dedičem Gaja Seija? Paulus
je odgovoril, da ker je uporaba vode osebna, je ni mogoče prenesti na Seijeve dediče, saj ti zasedajo položaj strank, ki so
upravičene do njene uporabe.
623

38. I. knjiga priročnikov.
Pravica poti se lahko podeli skozi kraj, kjer teče reka, če jo je mogoče prečkati z brodom ali je tam most; drugače pa je, če jo
je treba prečkati s trajekti. Tako je v primeru, ko reka teče po zemljišču ene od strank; drugače pa je, če se tvoje zemljišče
pridruži mojemu, nato pa pridejo reka in Titijevo zemljišče ter nato avtocesta, do katere želim pridobiti pravico poti.
Razmislimo, ali kaj preprečuje, da bi mi dali pravico do poti do reke, nato pa bi mi jo dal Titius do avtoceste. Ponovno
razmislimo, ali bo enako pravno načelo veljalo tudi, če ste lastnik zemljišča, ki je za reko na tej strani avtoceste; kajti pravica
poti je lahko popolna do mesta ali avtoceste ali reke, ki jo je treba prečkati s trajekti, ali do zemljišča, ki pripada istemu
lastniku. V tem primeru se služnost ne šteje za prekinjeno, čeprav javna reka posega med dve zemljišči, ki pripadata isti
osebi.
Tit. 4. Pravila, ki so skupna mestnim in podeželskim posestem.

1. Ulpianus, Inštituti, II. knjiga.
Stavbe označujemo kot mestne posesti, če pa stavbe pripadajo hiši na podeželju, se lahko tam ustanovijo tudi služnosti
mestnih posesti.
(1) O teh služnostih pravimo, da pripadajo nepremičninam, ker jih ni mogoče ustanoviti brez njih; nihče namreč ne more
pridobiti služnosti na mestni ali rustikalni nepremičnini, če sam nima nepremičnine.
2. Isti, O ediktu, knjiga XVII.
V zvezi z odvzemom ali črpanjem vode iz reke, s pomočjo katere ali kadar nekdo ustanovi služnost nad rezervoarjem, so
nekatere avtoritete dvomile, ali te služnosti dejansko obstajajo; vendar je bilo v reskriptu cesarja Antonina Tullianu
navedeno, da čeprav služnost morda ni pravno veljavna, je treba kljub temu, če jo zadevna oseba pridobi na podlagi takšnega
dogovora ali na kak drug zakonit način, tistega, ki ima tako pravico, zaščititi.
3. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
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Kadar lastnik dveh zemljišč enega od njiju prenese na vas na podlagi dogovora, da se na zemljišču, ki ga je prenesel, ustanovi
služnost v korist tistega, ki ga je obdržal, ali obratno; služnost se razume kot zakonito ustanovljena.
4. Javolenus, O Kassiju, X. knjiga.
Ni mogoče določiti, da se spomenik lahko zgradi le do določene višine, ker tisto, kar je prenehalo biti pod nadzorom
človeškega prava, ne more biti predmet služnosti; prav tako ni mogoče ustanoviti služnosti, ki bi določala, da se na nekem
kraju pokoplje le določeno število trupel.
5. Isto, Pisma, II. knjiga.
Prodam zemljišče, ki pripada samo meni; ali lahko nanj uvedem služnost v smislu, da bo služilo meni in mojemu sosedu?
Podobno, če prodam nepremičnino, ki jo imam v skupni lasti z drugim, ali lahko določim, da bo predmet služnosti v korist
mene in solastnika? Odgovoril sem, da nihče ne more določiti služnosti v korist kogar koli razen mene; zato je treba dodatek
soseda šteti za odveč, saj bo celotna služnost pripadala tistemu, ki jo je določil. Tudi ko prodam zemljišče, ki je v skupni
lasti, ga ne morem podvreči služnosti v korist sebe in svojega solastnika, in sicer iz razloga, ker služnosti z dejanjem enega
od solastnikov ni mogoče pridobiti v korist zemljišča, ki je v skupni lasti.
6. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Če ima kdo dve hiši in eno od njiju proda, lahko v prenosni pogodbi navede, da je hiša, ki je ne proda, predmet služnosti v
korist hiše, ki jo proda; ali pa, po drugi strani, da mora prodana hiša služiti hiši, ki jo obdrži; pri tem ni velike razlike, ali sta
hiši sosednji ali ne. Enako pravilo velja v primeru kmečkih posestev, saj lahko nekdo, ki ima dve zemljišči, s prenosom enega
od njiju določi služnost v korist drugega. Če pa hkrati prenese dve hiši, ne more na nobeni od njiju ustanoviti služnosti v
korist druge; ne more namreč pridobiti služnosti za hišo drugega ali je zanj ustanoviti.
(1) Če kdo odsvoji delež na hiši ali na zemljišču, ne more za nobenega od njiju določiti služnosti, ker služnosti ni mogoče
določiti ali pridobiti glede na delež. Očitno je, da če razdeli zemljišče na dva dela in zamenja en del razdeljenega, ne more na
nobenem od njiju določiti služnosti; ker nobeden od njiju ni del nepremičnine, ampak je nepremičnina sama. To je mogoče
navesti tudi v zvezi s hišo, kadar lastnik razdeli eno stavbo na dve, tako da zgradi zid po sredini te stavbe (kar počne veliko
ljudi); v tem primeru jo je namreč treba obravnavati kot dve hiši.
(2) Poleg tega, če predpostavimo, da sva dva človeka, ki imata v skupni lasti dve hiši, lahko z združitvijo pri prenosu
dosežemo enak rezultat, kot bi ga lahko dosegel sam, če bi imel dve lastni hiši. Toda tudi če opravimo ločena prenosa, se bo
zgodilo isto; saj je ugotovljeno, da zadnji prenos povzroči, da prejšnji postane učinkovit.
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(3) Če pa ena od omenjenih hiš pripada eni od dveh oseb, druga pa je skupna last obeh; potem Pomponij v Osmi knjigi o
Sabinu navaja, da ne morem pridobiti služnosti v korist enega od njiju ali jo naložiti drugemu. Če kdo v kupoprodajni
pogodbi navede, da bo hiša, ki jo je prodal, predmet služnosti, ni treba, da hišo prenese brezplačno; zato lahko ustanovi
služnost v korist svoje hiše ali pa jo podeli sosedu; če to stori pred izročitvijo nepremičnine. Jasno je, da če je navedel, da bo
služnost obstajala v korist Titiusa, in podeli služnost Titiusu, je posel sklenjen; če pa podeli služnost drugi osebi, je
odgovoren zaradi prodaje. To ni v nasprotju s tem, kar pravi Marcellus v šesti knjigi Digest, in sicer: če kdo pri prenosu
nepremičnine pove, da je predmet služnosti v korist Titiusa, čeprav v resnici ni, vendar je prodajalec zavezan prenesti
zemljišče na Titiusa; ali lahko prodajalec vloži tožbo zaradi prodaje, da bi prisilil kupca, da dovoli, da se na zemljišču, za
katerega je sklenil pogodbo, ustanovi služnost? Meni, da je boljše mnenje, da bi mu bilo treba dovoliti vložitev tožbe. Prav
tako pravi, da je treba prodajalcu dovoliti vložitev tožbe, če lahko proda služnost Titiusu. Pri tem je treba razumeti, da je bila
izjava ob izročitvi dana z namenom ohranitve služnosti; če pa se je, kot pravi, prodajalec bal, da ima Titius pravico do
služnosti, in si jo je zato pridržal, tožba zaradi prodaje ne bo mogla biti vložena, če ni predvidel služnosti.
7. Paulus, O Sabinu, knjiga V.
Če stranka, ki ima dve hiši, prenese eno hišo; opis služnosti mora biti izrecno določen; kajti če je le na splošno navedeno, da
je hiša podvržena služnosti, bo izjava neučinkovita, ker ni jasno, kakšno služnost si je pridržala, oziroma se lahko določi
kakršna koli služnost.
(1) Če je med njima hiša, ki pripada drugi stranki, se lahko ustanovi služnost; kot na primer, da se višina ene od njiju lahko
poveča ali ne; ali celo, če gre za služnostno pravico, da bo ta začela veljati le, če bo na vmesni hiši pozneje ustanovljena
služnost; tako kot se lahko služnost ustanovi na delih zemljišč, ki pripadajo več lastnikom, tudi v različnih časih. Čeprav je
mogoče trditi, da če imam tri zemljiške parcele, ki mejijo druga na drugo, in to na enem koncu prenesem na vas, se lahko
služnost ustanovi bodisi v korist vaše parcele bodisi v korist obeh mojih; če pa se ustanovi za najbolj oddaljeno parcelo od
vas, ki sem jo obdržal, bo služnost obstala, ker je vmesna parcela moja. Če pa pozneje odtujim bodisi trakt, v korist katerega
je bila služnost pridobljena, bodisi vmesni trakt, bo pravica prekinjena, dokler se služnost ne uvede na vmesnem traktu.
8. Pomponij, O Sabinu, VIII. knjiga.
Če imam dve hiši in ju hkrati prenesem na dve stranki, je treba razmisliti, ali je služnost, naložena na katero koli od njiju,
veljavna, saj služnosti ni mogoče naložiti ali pridobiti za hišo drugega; če pa se to zgodi pred izročitvijo, pridobi tisti, ki
prenaša nepremičnino, služnost za svojo nepremičnino ali jo naloži na svoji, ne pa na tuji; in zato bo služnost veljavna.
9. Isto, O Sabinu, X. knjiga.
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Če sem postal dedič nekoga, na čigar zemljišču je v mojo korist ustanovljena služnost, in sem zemljišče prodal tebi, je treba
služnost vrniti v prejšnje stanje, ker se razume, da si tako rekoč dedič.
10. Ulpianus, O Sabinu, X. knjiga.
Vse, kar želi prodajalec s služnostjo pridržati zase, mora biti pridržano izrecno, saj je splošni pridržek, kot je npr: "Vsakdo, ki
je upravičen do služnosti, jo lahko vsekakor obdrži", se nanaša na tujce in ne na prodajalca, da bi ohranil svoje pravice, saj jih
ta nima, ker mu nihče ni dolžan služnosti. Tudi če sem bil upravičen do služnosti in mi je pozneje pripadla lastninska pravica
na zemljišču, velja, da služnost posledično preneha.
11. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXIII.
Pravica dostopa se strankam, ki so upravičene do tovrstnega privilegija, podeli za namene popravil na krajih, ki niso predmet
služnosti, kadar je tak dostop potreben in v podelitvi služnosti ni izrecno navedeno, na kakšen način je treba dovoliti dostop.
Zato lastnik zemljišča ne more narediti zemljišča religioznega ob reki ali nad njo; če bi na primer voda morala biti speljana
pod zemljo, da ne bi služnost ugasnila; in to je pravilno. Ima pa pravico voditi vodo po nižjem ali višjem kanalu, razen kadar
je določeno, da tega ne sme storiti.
(1) Če imam privilegij vodenja vode po kanalu v bližini vašega zemljišča, izhajajo iz tega naslednje pravice: Lahko
popravljam kanale; jaz in moji delavci se lahko zaradi popravila kanala približamo kraju, kolikor je mogoče; od lastnika
zemljišča lahko tudi zahtevam, da mi pusti dovolj prostora, da se lahko približam kanalu na desnem in levem bregu, in da
lahko vanj nasujem zemljo, ilovico, kamen, pesek in apno.
12. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XV.
Kadar je en del zemljišča obremenjen s služnostjo v korist drugega dela zemljišča in se eden od njih proda, služnosti preidejo
skupaj z nepremičnino; enako pravilo velja tudi, kadar so stavbe obremenjene s služnostjo v korist delov zemljišč ali obratno.
13. Ulpianus, Mnenja, VI. knjiga.
Prodajalec posestva Geronian je v pogodbi za posestvo Botrian, ki ga je obdržal, določil, da se v njegovi bližini ne sme
izvajati ribolov tunelov. Čeprav z zasebno pogodbo na morju ni mogoče določiti služnosti, saj je po naravi odprto za vse, pa
vseeno, ker dobra vera pogodbe zahteva, da se upoštevajo pogoji prodaje, so osebe v posesti ali tisti, ki nasledijo njihove
pravice, zavezani določbam določila ali prodaje.
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(1) Če je znano, da so na vašem zemljišču kamnolomi, ne sme nihče brez vašega soglasja niti kot posameznik niti v javni
službi v njih sekati kamna, kadar nima pravice; razen če v omenjenih kamnolomih obstaja običaj, da če bi kdo hotel vzeti
kamen iz njih, to lahko stori, če prej lastniku plača običajno odškodnino; in tudi takrat lahko vzame kamen šele potem, ko
lastniku zagotovi, da mu ne bo preprečil uporabe kamna, ki ga potrebuje, in z izvajanjem svoje pravice lastniku ne bo
onemogočil uživanja posesti.
14. Julianus, Digeste, knjiga XLI.
Ustanovitve pravice poti ne preprečuje navedba, da jo je mogoče uporabljati le podnevi; saj je to pri nepremičninah, ki se
nahajajo v mestih, dejansko skoraj nujno.
15. Paulus, Epitome Alfenovih Digest, knjiga I.
Če je ena stranka drugi podelila pravico prehoda ali vožnje živine skozi določen kraj, je gotovo, da lahko katero od teh pravic
podeli več osebam skozi isti kraj, tako kot lahko, če je kdo na svoji hiši v korist soseda ustanovil služnost, kljub temu na isti
hiši ustanovi podobno služnost v korist toliko drugih oseb, kolikor želi.
16. Gaj, Dnevnik ali Zlate zadeve, II. knjiga.
Oporočitelj lahko v oporoki svojemu dediču naroči, naj ne dviguje višine svoje hiše, da ne bi oviral svetlobe sosednje stavbe,
ali mu naloži, naj dovoli sosedu, da v njegov zid vstavi tram, ali dovoli, da deževnica s strehe pada na njegove prostore, ali
dovoli, da sosed hodi ali vozi po njegovem zemljišču ali vodi vodo z njega.
17. Papinianus, Vprašanja, knjiga VII.
Če sosed s tvojim dovoljenjem zgradi zid čez tvoje zemljišče, ga ni mogoče preganjati z interdiktom Quod precario habet; po
tem, ko je zid zgrajen, se tudi ne razume, da je podelitev služnosti popolna; sosed tudi ne more zakonito trditi, da ima pravico
držati zid brez tvojega soglasja; saj gradnja sledi stanju zemljišča in zaradi tega je zahtevek neveljaven. Če pa stranka, ki je
bila podvržena služnosti v vašo korist, z vašo privolitvijo zgradi zid čez svoje zemljišče, z uzurpacijo ne bo pridobila
svobode; zoper njo se lahko sproži postopek na podlagi interdikta Quod precario habet. Če pa mu dovolite, da zid zgradi na
podlagi darila, ne morete zahtevati interdikta in služnost bo z darilom prenehala.
18. Paulus, Priročniki, I. knjiga.
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Ugotovljeno je bilo, da lahko več solastnikov, tudi če se ne pridružijo prenosu, ustanovi ali pridobi služnost, ker so prejšnja
dejanja potrjena z novejšimi; tako da je to enako, kot če bi vsi hkrati podelili darilo. Če torej tisti, ki je prvi podelil služnost,
umre ali kako drugače razpolaga s svojim deležem, nato pa njegov solastnik podeli služnost, bo celoten posel ničen; ker se ne
šteje, da je služnost, ko jo podeli zadnji, pridobljena za nazaj, temveč velja, da je enaka, kot če bi jo podelili vsi, ko jo je
podelil zadnji; posledično bo zadnje dejanje ostalo v veljavi, dokler je novi solastnik ne podeli. Enako pravilo velja, kadar je
donacija podeljena enemu od solastnikov, nato pa pride do takšnega dogodka, kot so zgoraj navedeni v zvezi z osebo drugega
solastnika. Če se torej kateri od teh dogodkov zgodi enemu od solastnikov, ki še ni podelil darila, bodo morali vsi solastniki
podeliti novo darilo, saj imajo na voljo le toliko časa, da lahko podelijo darilo tudi ob različnih časih, zato darila ne more
podeliti ena oseba ali ena oseba. Enako pravilo velja, kadar ena stranka podeli služnost, druga pa jo zapusti z oporoko; če vsi
solastniki podelijo služnost in so njihova posestva vpisana istočasno, je mogoče reči, da je služnost pravilno zapuščena; če pa
so posestva vpisana ob različnih časih, zapuščina ni pravno veljavna; saj je bilo ugotovljeno, da se lahko akti živih oseb
odložijo, kar zadeva njihovo delovanje, akti umrlih oseb pa ne.
Tit. 5. Kadar se vloži tožba za izterjavo služnosti ali se zavrne pravica drugega do nje.

1. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.
Pravice do tožbe v zvezi s služnostmi, ne glede na to, ali so vaške ali mestne, pripadajo tistim, ki so lastniki zemljišč; vendar
pa naša pokopališča niso predmet naše lastnine, čeprav lahko zahtevamo pravico poti do grobnice.
2. Isto, O ediktu, knjiga XVII.
Upravičeni smo do stvarnopravnih tožb za služnosti (tako kot v primeru tožb v zvezi z užitkom), ne glede na to, ali so te
tožbe priznavalne ali izpodbojne; priznavalna je tista, ki jo uporabi stranka, ki trdi, da ima pravico do služnosti, izpodbojna
pa tista, ki jo lahko vloži lastnik, ki zanika obstoj služnosti.
(1) Ta konfesorna stvarnopravna tožba ne more biti v korist nikogar drugega kot lastnika zemljišča; nihče namreč ne more
vložiti tožbe za izterjavo služnosti, razen stranke, ki je lastnik sosednjega zemljišča in trdi, da je služnost povezana z njim.
(2) Neratius zelo pravilno navaja, da mora biti v primeru, če je zapuščena užitna pravica na zemljišču, ki leži na sredini
trakta, z njo povezana tudi pravica poti; to je po tistih delih navedenega trakta, na katerih bi tisti, ki je podelil užitno pravico,
ustanovil pravico poti, kolikor je to potrebno za uživanje užitne pravice; saj je treba upoštevati, da kadar je pravica do poti
629

podeljena užitkarju za namen uživanja, to ni služnost in služnost ne more obstajati v korist stranke, ki je upravičena do
zemljiške pravice; če pa je priložena zemljišču, jo lahko užitkar uporablja.
(3) Pomponij pravi, da lahko užitkar zahteva interdikt za pravico poti, če jo je izkoristil v letu dni; obstajata namreč dve vrsti
sodnih preiskav, ena, ki se nanaša na pravno vprašanje, to je v konfesionalni tožbi, druga, ki se nanaša na dejansko vprašanje,
kot v tem interdiktu: kot je navedel tudi Julijan v oseminštirideseti knjigi Digest. Labeo v podporo Julijanovemu mnenju
pravi, da bi se lahko interdikt upravičeno dodelil užitkarju, tudi če bi oporočitelj, ki je prepustil pravico uporabe, sam
uporabljal pravico uporabe; prav tako je do takšnega interdikta upravičen dedič ali kupec.
3. Isto, O ediktu, knjiga LXX.
Navedemo lahko tudi, da enako pravilo velja, kadar kdo kupi del nepremičnine.
4. Isto, O ediktu, knjiga XVII.
Dejanska lokacija ni del lastnine tistega, ki mu pripada njena služnost; ima pa pravico do pravice poti.
(1) Stranka, ki ima pravico peš prehoditi brez pravice voziti ali ima pravico voziti brez pravice peš prehoditi, lahko uporabi
tožbo zaradi služnosti.
(2) V konfesionalno tožbo, ki se vloži v zvezi s služnostjo, se lahko vključi tudi dobiček. Vendar pa razmislimo, kaj so
dobički iz služnosti; v zvezi s tem je boljše mnenje, da je edina stvar, ki lahko spada pod poimenovanje dobičkov, interes (če
obstaja), ki ga ima tožnik, da ni izključen iz uživanja služnosti. Vendar se pri negatorni tožbi (kot pravi Labeo) dobiček
izračuna glede na interes tožnika, da njegov nasprotnik ne bi uporabljal pravice poti čez njegove prostore, in Pomponij se
strinja s tem mnenjem.
(3) Če je zemljišče, na katerem je pravica poti, v lasti več oseb, je vsaka od njih upravičena do tožbe za celoto; in to določa
Pomponij v enainštirideseti knjigi. Pri odmeri odškodnine pa se upošteva višina obresti, torej obresti stranke, ki sproži
postopek. Kadar gre torej samo za pravico, lahko katera koli od strank vodi postopek ločeno, in če dobi svojo zadevo, bodo
od tega imele koristi tudi druge; vendar bo ocena omejena na višino njegovega deleža; čeprav služnosti ni mogoče pridobiti
prek enega samega solastnika.
(4) Če zemljišče, ki je predmet služnosti, pripada dvema strankama, se lahko v ta namen vloži tožba proti katerikoli od njiju
(kot pravi Pomponij v isti knjigi), in kdorkoli zadevo zagovarja, mora obnoviti celoto, saj gre za nekaj, česar ni mogoče
deliti.
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(5) Če kdo ne izpodbija moje pravice do hoje, vožnje ali uporabe pravice do poti, vendar mi ne dovoli, da bi opravil
popravilo ali da bi pot prekril s kamnom, Pomponij v isti knjigi pravi, da sem upravičen do konfesorne tožbe; če ima namreč
sosed drevo, ki visi tako, da je cesta ali steza neprehodna ali neuporabna, Marcellus v opombi o Julijanu navaja, da je mogoče
vložiti tožbo zaradi pravice prehoda ali zaradi povrnitve pravice poti. V zvezi s popravili cest lahko uporabimo tudi interdikt,
to je tisti, ki je na voljo za popravilo poti ali dovoza, vendar tega postopka ni mogoče sprožiti, če želi stranka cesto zasuti s
kamnom, razen če je bilo to izrecno dogovorjeno.
(6) Prav tako smo upravičeni do stvarnih tožb v zvezi s pravico do črpanja vode, in sicer iz razloga, ker gre za služnost.
(7) Lastnik stavbe je upravičen do tožbe v zvezi s služnostjo tudi, kadar zanika, da je podvržen služnosti v korist soseda,
kadar njegova hiša ni povsem prosta, ni pa podvržena služnosti v korist stranke, proti kateri je vložena tožba. Na primer,
imam hišo, ki meji na sejansko in sempanjsko hišo, in semjanski hiši dolgujem služnost, vendar želim sprožiti postopek zoper
lastnika sejanske hiše, ker mi preprečuje, da bi povečal višino svoje. Proti njemu moram vložiti stvarno tožbo, kajti čeprav je
moja hiša podvržena služnosti, še vedno ni podvržena služnosti v korist toženih strank; zato trdim, da imam pravico, da svojo
hišo dvignem še višje, tudi proti njegovemu soglasju, saj je moja hiša svobodna, kar zadeva njega.
(8) Kadar nekdo ne sme dvigniti svoje hiše še višje, se lahko zoper njega zelo pravilno vloži tožba, v kateri se trdi, da nima
pravice dvigniti hiše. Ta služnost lahko obstaja celo v korist stranke, ki ima v lasti hišo nekoliko dlje:
5. Paulus, O ediktu, knjiga XXI.
Če imaš torej hišo med mojo in Titijevo, lahko na Titijevo hišo uvedem služnost, da mu preprečim, da bi svojo hišo dvignil
višje, čeprav takšne služnosti ni mogoče uvesti na tvojo; dokler namreč ne dvigneš svoje, korist služnosti ostaja.
6. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.
In če se zgodi, da oseba, ki je lastnik vmesne stavbe, ker zanjo ne velja služnost, dvigne svojo hišo še višje, tako da zdaj ni
mogoče trditi, da oviram vaše luči, če bi gradil; zaman boste trdili, da nimam pravice graditi na ta način brez vašega soglasja;
če pa bi sosed v zakonsko določenem roku porušil svojo stavbo, bi se vaša pravica do tožbe obnovila.
(1) Vendar je treba upoštevati, da je v zvezi s temi služnostmi imetnik pravice lahko tudi tožnik; in če slučajno nisem povečal
višine svoje stavbe; potem je moj nasprotnik imetnik pravice, saj je, ker ni bilo storjeno nič novega, on v posesti in mi lahko
prepreči gradnjo s civilno tožbo ali z interdiktom Quod vi aut clam. Rezultat bo enak, če me bo oviral tako, da bo vrgel
kamenček. Če pa gradim, ne da bi on temu nasprotoval, bom sam postal posestnik.
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(2) Poleg tega smo upravičeni do tožbe v zvezi s služnostjo, ki je bila ustanovljena za podporo bremenu, da bi prisilili
služnostnega upravičenca, da vzdržuje podporo in popravi svojo stavbo na način, ki je bil predviden ob ustanovitvi služnosti.
Gallus meni, da služnosti ni mogoče naložiti tako, da bi bil nekdo prisiljen nekaj storiti, ne sme pa mi preprečiti, da bi opravil
neko dejanje; pri vsaki služnosti ima namreč dolžnost opraviti popravilo tisti, ki uveljavlja pravico, in ne tisti, čigar
nepremičnina je predmet te služnosti. Vendar je prevladalo Servijovo mnenje, tako da lahko v navedenem primeru vsakdo
zahteva pravico, da prisili nasprotnika, da popravi svoj zid, da bi podprl breme. Labeo pa pravi, da ta služnost ni vezana na
osebo, temveč na nepremičnino, zato lahko lastnik nepremičnino svobodno opusti.
(3) Ta tožba je res prej stvarna kot osebna in ne bo šla v korist nikogar drugega kot lastnika gospodujoče nepremičnine; zoper
lastnika služeče nepremičnine pa jo je mogoče vložiti tako kot v primeru drugih služnosti.
(4) Papinianus v tretji knjigi vprašanj razpravlja o tem, ali je v primeru, ko hiša pripada več solastnikom, tožbo mogoče
vložiti glede celotne služnosti? Pravi, da lahko lastniki ločeno vložijo tožbo za celoto, tako kot je to mogoče storiti v primeru
drugih služnosti z izjemo užitka. Dodaja, da tega odgovora ne bi smeli dati, če je hiša, ki vzdržuje breme soseda, v skupni
lasti.
(5) Vrsta popravil, ki so lahko predmet te tožbe, je odvisna od tega, kaj je bilo navedeno ob ustanovitvi služnosti; lahko je
bilo dogovorjeno, da mora stranka popraviti z obdelanim kamnom ali navadnim gradbenim kamnom ali katero koli drugo
vrsto materiala, ki je bil omenjen ob ustanovitvi služnosti.
(6) Pri tej tožbi se upošteva dobiček, to je korist, ki bi jo imela stranka, če bi sosed podpiral težo njene hiše.
(7) Služnostni lastnik ima pravico, da zid izboljša, kot je bilo dogovorjeno ob ustanovitvi služnosti; če pa ga poskuša
poslabšati, se mu to lahko prepreči bodisi s to tožbo bodisi z obvestilom o novi gradnji.
7. Paulus, O ediktu, knjiga XXI.
Rezultat teh tožb je, da bo tožnik, če bo zadevo dobil, s prošnjo pri sodniku dosegel bodisi olajšavo bodisi zavarovanje.
Olajšava, ki jo je treba odobriti, je, da mora sodnik toženi stranki naložiti, naj odpravi napako na zidu in ga spravi v ustrezno
stanje. Varščina je, da mu sodnik odredi, naj da jamstvo za popravilo zidu in v njem zagotovi, da ne on ne njegovi nasledniki
ne bodo preprečevali tožniku, da bi zid dvignil višje, in da bodo vzdrževali zgradbo, ko bo zgrajena; če da to jamstvo, bo
oproščen odgovornosti. Če pa ne bo dovolil, da se mu odobri olajšava, ali ne bo zagotovil zavarovanja, se mu naloži plačilo
odškodnine v višini, za katero bo tožnik prisegel pred sodiščem.
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8. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.
Ker je torej dolžnost enega soseda, da popravi zid, podpiranje stavbe drugega soseda, ki je upravičen do služnosti, medtem ko
potekajo popravila, ni del dolžnosti lastnika spodnje stavbe; če namreč lastnik zgornje ne želi sam podpirati stavbe, jo lahko
ob obnovi zidu podre in ponovno zgradi. Tudi v tem primeru, tako kot pri drugih služnostih, bo ugodeno nasprotni tožbi; to je
tožbi, v kateri je navedeno, da nimate pravice uporabiti prisile zoper mene.
(1) V mojo korist bo vložena tožba zoper tistega, ki mi podeli služnost, kot je naslednja, in sicer: da imam pravico vstaviti
tramove v njegov zid in na teh tramovih (na primer) zgraditi galerijo, po kateri se lahko sprehaja, ter na vrh zidu postaviti
stebre, da bi podpirali streho te galerije.
(2) Ti tožbi se med seboj razlikujeta po tem, da se prva lahko uporabi za prisilitev sosednjega soseda, da popravi moj zid;
druga pa je na voljo le za prisilitev, da sprejme moje tramove; to namreč ni v nasprotju z običajno naravo služnosti.
(3) Če pa se je treba vprašati, katera stranka naj bi ohranila položaj posestnika in katera tožnika; je treba upoštevati, da je, če
so tramovi že vstavljeni, v položaju posestnika tista stranka, ki trdi, da ima pravico do služnosti; če pa niso vstavljeni, je
posestnik tisti, ki to pravico zanika.
(4) In če bi tisti, ki zahteva služnost zase, uspel, mu služnost ne bi smela biti priznana, ker jo že ima, če je bila odločba izdana
v skladu z zakonom; prav tako ne, če je bila izdana nepravilno, in sicer zato, ker z odločbo služnosti ni bilo treba določiti,
temveč jo je bilo treba razglasiti za obstoječo. Jasno je, da je treba tožniku služnost, če jo je po pridružitvi zadeve izgubil, ker
je ni uporabljal zaradi zlonamerne goljufije lastnika stavbe, vrniti; tako kot je bilo odločeno v primeru lastnika stavbe.
(5) Aristo v mnenju, ki ga je dal Cerellius Vitalis, navaja, da po njegovem mnenju ni mogoče zakonito odvajati dima iz
sirarne na stavbe, ki so nad njo, razen če je na omenjenih stavbah ustanovljena tovrstna služnost; in to je priznano. Prav tako
pravi, da ni zakonito odvajati vode ali česar koli drugega iz zgornje na spodnjo stavbo, saj ima stranka pravico opravljati le
takšna dejanja v svojih prostorih, ki ne bodo odvajala ničesar na tuje prostore, pri čemer lahko pride tako do odvajanja dima
kot tudi vode; zato lahko lastnik zgornje stavbe vloži tožbo proti lastniku spodnje in trdi, da slednji ni imel pravice tega
storiti. Na koncu pravi, da Alfenus meni, da je mogoče vložiti tožbo, v kateri se zatrjuje, da stranka nima pravice sekati
kamna na svojem zemljišču tako, da bi kosi padali na moje zemljišče. Zato Aristo pravi, da bi lahko lastnik hiše nad njo
preprečil izpuščanje dima človeku, ki je od prebivalcev Minterna? najel sirarno, vendar bi bili prebivalci Minterna?
odgovorni za najem; prav tako pravi, da je trditev, ki jo lahko navede v tožbi proti stranki, ki izpušča dim, ta, da nima pravice
tega početi. Zato bo po drugi strani mogoče vložiti tožbo, v kateri se lahko zatrjuje, da ima pravico odvajati dim, in tudi to
Aristo odobrava. Poleg tega se prepoved Uti possidetis uporablja, kadar se stranki prepreči, da bi svojo lastnino uporabljala
na način, ki ji ustreza.
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(6) Pomponij v Enainštirideseti knjigi odlomkov izrazi dvom, ali lahko kdo v tožbi trdi, da ima pravico ali da drugi nima
pravice izpuščati lahkega dima; kot na primer tisti iz ognjišča v lastnih prostorih. Meni, da take tožbe ni mogoče vložiti, tako
kot ni mogoče vložiti tožbe, v kateri bi stranka trdila, da nima pravice zakuriti ognja, sedeti ali umivati v svojih prostorih.
(7) Odobrava tudi nasprotno odločitev, saj pravi, da je bilo v primeru kopališča, kjer je neki Quintilla zgradil podzemni
prehod za hlape, ki so se odvajali na nepremičnino Ursusa Julija, ugotovljeno, da je takšno služnost mogoče določiti.
9. Paulus, O ediktu, knjiga XXI.
Če gradite na kraju, prek katerega imam pravico do prehoda, lahko v tožbi trdim, da imam pravico tam hoditi in voziti; in če
to dokažem, vam lahko preprečim delo. Julijan pravi tudi, da če se moj sosed z gradnjo na svojem zemljišču izogne
sprejemanju kapljic z moje strehe, lahko vložim tožbo na podlagi svoje pravice; to je pravice do odvajanja vode z moje strehe
na njegovo zemljišče; tako kot smo navedli v zvezi s pravico prehoda. Če pa še ni zgradil, lahko druga stranka, ne glede na
to, ali ima pravico užitka ali pravico poti, navaja, da ima pravico do hoje ali vožnje in pravico užitka; če pa je lastnik že
zgradil, lahko tisti, ki ima pravico poti, še vedno trdi, da mu pravica pripada, užitkar pa tega ne more storiti, ker je izgubil
pravico užitka; zato Julianus pravi, da bi bilo treba v tem primeru ugoditi tožbi zaradi goljufije. Po drugi strani pa lahko, če v
svojo korist zgradiš čez pravico do poti, ki je predmet moje nepremičnine, pravilno trdim, da nimaš pravice graditi ali imeti
tam stavbe; prav tako bi lahko storil, če bi kar koli zgradil na nezasedenem zemljišču, ki mi pripada.
(1) Če je bil nekdo navajen uporabljati širšo ali ožjo cesto, kot je imel pravico, bo služnost obdržal; tako kot stranka, ki ima
pravico uporabljati vodo in jo uporablja pomešano z drugo vodo, obdrži svojo pravico.
10. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIII.
Če je kdo pridobil pravico do vodenja vode z dolgotrajno uporabo in tako rekoč z dolgotrajno posestjo, mu ni treba z
zakonom dokazovati pravice, ki jo ima do uporabe vode; na primer dokazovati, da je bila pridobljena na podlagi zapuščine ali
na kak drug način; ima pa pravico s pravično tožbo dokazati, da je imel določeno število let pravico do uporabe navedene
vode in da ta ni bila pridobljena s silo ali z zvijačo ali s trpljenjem.
(1) Ta tožba se lahko vloži ne le zoper stranko, na katere zemljišču se nahaja vodni vir ali po katere zemljišču se vodi voda,
temveč tudi zoper vse osebe, ki mi skušajo preprečiti vodenje vode; tako kot v primeru drugih služnosti. Na splošno lahko s
to tožbo sprožim postopek proti vsem, ki mi poskušajo preprečiti vodenje vode.
11. Marcellus, Digest, VI. knjiga.
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12. Vprašanje je bilo, ali lahko eden od več solastnikov zakonito gradi na zemljišču, ki je v njihovi skupni lasti, brez soglasja
drugih; to pomeni, če mu omenjeni solastniki to prepovedujejo, ali lahko proti njim sproži postopek in trdi, da ima pravico
graditi; ali pa lahko drugi solastniki vložijo tožbo zoper njega in trdijo, da mu to lahko preprečijo ali da nima pravice graditi;
in če je stavba že zgrajena, ali ne morejo vložiti tožbe zoper njega z utemeljitvijo, da v danih okoliščinah nima pravice imeti
tam stavbe? Na to je najbolje odgovoriti tako, da ima solastnik večjo pravico, da prepreči gradnjo, kot pa da gradi; kajti tisti,
ki poskuša izvesti tovrstno dejanje (kot sem že navedel), če želi skupno lastnino uporabljati po svoji volji, kot da bi bil njen
edini lastnik, si za svojo individualno uporabo prisvaja pravico, ki pripada drugim.
12. Javolen, Pisma, III. knjiga.
V tožbi sem trdil, da toženec ni imel pravice, da bi v moj zid vstavil svoje tramove; ali mora dati tudi jamstvo, da jih pozneje
ne bo vstavil vanj? Odgovoril sem, da menim, da je del sodnikove pristojnosti, da ga prisili, da da varščino tudi glede
prihodnjih del.
13. Prokul, Pisma, V. knjiga.
Imam cevi, po katerih vodim vodo po javni cesti, in te so, potem ko so počene, zalile vaš zid; menim, da ste upravičeni do
tožbe proti meni, v kateri lahko trdite, da nimam pravice dovoliti, da voda iz mojih prostorov teče proti vašemu zidu.
14. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXIII.
Če je zid v moji lasti in ti dovolim, da vanj vstaviš les, ki si ga imel tam prej, ti pa bi nato želel vstaviti drug, ti to lahko
preprečim; in res imam pravico do tožbe, da te prisilim, da odstraniš les, ki si ga pred kratkim vstavil vanj.
(1) Če bi se stranski zid, ki je v moji in vaši lasti, zaradi del, ki ste jih opravili, nagnil proti moji hiši, lahko vložim tožbo
zoper vas in trdim, da nimate pravice imeti zidu v takem stanju.
15. Ulpianus, Mnenja, VI. knjiga.
Oseba je s tem, ko je dvignila svojo hišo, povzročila, da je ovirala svetlobo stavbe, ki pripada mladoletniku, mlajšemu od
petindvajset let ali mlajšemu od petnajst let, katerega skrbnik ali varuh je bil; in čeprav bi bil v tem primeru sam in njegovi
dediči odgovorni za tožbo, ker ni imel pravice storiti dejanja, ki bi ga moral zaradi svoje službe preprečiti komur koli
drugemu; vseeno je treba dečku ali mladoletniku priznati tožbo zoper vsakogar, ki ima v posesti omenjeno hišo, da bi ga
prisilil odstraniti, kar ni bilo zakonito zgrajeno.
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16. Julianus, Digest, knjiga XVII.
Če od tebe kupim dovoljenje, da deževnica kaplja z moje hiše na tvojo, in potem s tvojo vednostjo zaradi nakupa dovolim, da
to počne; sprašujem, ali me lahko na tej podlagi zaščiti kakšna tožba ali izjema? Odgovoril sem, da lahko uporabim obe
sredstvi.
17. Alfenus, Digest, knjiga II.
Če je med dvema hišama zid, ki štrli pol čevlja ali več proti sosednji stavbi, je treba sprožiti postopek, v katerem se zatrjuje,
da tožena stranka ne bi smela dovoliti, da zid tako štrli nad tožnikove prostore brez njegovega dovoljenja.
(1) Na določenem delu zemljišča Gaja Seija je veljala služnost v korist Annijeve hiše, ki je določala, da Seij na tem mestu
nima pravice ničesar postaviti; vendar je Seij tam posadil drevesa in pod njimi hranil umivalnike in druge posode. Vse osebe,
ki so se spoznale na pravo, so Anniju svetovale, naj vloži tožbo proti Seiju, ker da nima pravice imeti teh stvari na tistem
mestu brez njegovega soglasja.
(2) Sosed je ob zid druge stranke postavil gnojišče, zaradi katerega je zid postal vlažen; in vprašali so ga za nasvet, na kakšen
način lahko prisili soseda, da odstrani gnojišče. Odgovoril sem, da bi ga lahko, če bi to storil na javnem kraju, prisilil k
odstranitvi z interdiktom; če pa bi to storil na zasebnem kraju, bi bilo treba vložiti tožbo v zvezi s služnostjo; in če je bila
sklenjena kakšna določba za preprečitev grozeče škode, bi stranka lahko izkoristila to določbo, če bi zaradi storjenega utrpela
škodo.
18. Julianus, O Miniciju, VI. knjiga.
Sužnji nekega človeka so sosedu preprečili vodenje vode, in ker se je odgovorna stranka skrila, da bi se izognila tožbi proti
njemu, je tožnik vprašal, kaj lahko stori? Odgovoril sem, da mora pretor po obravnavi zadeve odrediti, da se premoženje
tožnika vzame v posest in se ga ne sme predati, dokler ne ugotovi pravice do vodenja vode v korist tožnika, če je ta zaradi
suše utrpel škodo, ker mu je bilo preprečeno vodenje vode; kot na primer, če so se mu posušili travniki ali drevesa.
19. Marcianus, Pravila, knjiga V.
Če kdo v tožbi poda ustrezne trditve v zvezi s služnostjo, ki jo uživa skupaj z drugimi, in zaradi lastne malomarnosti zadevo
na kakršen koli način izgubi, ni pravično, da to povzroči škodo drugim solastnikom; če pa zaradi dogovora opusti tožbo
nasprotniku, je treba tožbo zaradi goljufije odobriti drugim; tako pravi Celsus in dodaja, da je to menil tudi Sabin.
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20. Scaevola, Digeste, IV. knjiga.
Zapustnica je imela v lasti nekaj hiš, ki so mejile na zemljišče, ki ga je zapustila; pojavilo se je vprašanje, ali bi bilo treba v
primeru, če te hiše ne bi bile vključene v zemljišče in bi zapustnik vložil tožbo za njihovo vračilo, za navedeno zemljišče
ustanoviti služnost v korist hiš; ali pa bi morali dediči, če bi zapustnik zahteval, da se mu zemljišče prenese v skladu s pogoji
skrbništva, pridržati služnost v korist hiš? Odgovor je bil, da bi to morali storiti.
(1) Več meščanov nekega mesta, ki so bili lastniki različnih posestev, je kupilo gozdno površino, ki naj bi bila skupna za
uživanje pravice do paše, in ta dogovor so njihovi nasledniki uresničili; vendar so nekateri od tistih, ki so imeli to pravico,
pozneje prodali zgoraj omenjeno ločeno posestvo. Sprašujem, ali po prodaji pravica sledi omenjenim nepremičninam, saj je
bil namen prodajalcev razpolagati tudi s to pravico? Odgovor je bil, da je treba upoštevati to, kar sta se pogodbeni stranki
dogovorili; če pa njun namen ni bil očiten, da ta pravica preide tudi na kupce. Sprašujem tudi, ali bi v primeru, ko bi del
omenjenih posameznih posestev volilojemniki prenesli na kogar koli drugega, s tem prenesli tudi kakšen del pravice do
pašnika? Odgovor je bil, da ker je treba šteti, da je ta pravica vezana na zapuščinsko premoženje, bi prešla tudi na
volilojemnika.
21. Labeo, Epitomi verjetnosti, ki jih je napisal Paulus.
Kjer se voda še ni pojavila, ni mogoče vzpostaviti nobene pravice do nje niti nobenega kanala za njeno vodenje. Paulus po
mojem mnenju pravi, da to nikakor ne drži, saj se lahko izda donacija, ki dovoljuje iskanje vode in, če se ta najde, njeno
prevajanje.
Tit. 6. Kako se služnosti izgubijo.

1. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
Služnosti posesti se združijo, ko ista oseba postane lastnik obeh posesti.
2. Paulus, O ediktu, XXI. knjiga.
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Če ima nekdo pravico do hoje in vožnje in v zakonsko določenem obdobju uporablja le pravico do hoje, se pravica do vožnje
ne izgubi, temveč še vedno velja; tako menijo Sabin, Cassius in Octavenus; in stranka, ki ima pravico do vožnje, jo lahko
uporablja tudi za hojo.
3. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
Splošno velja, da služnosti, vezane na nepremičnine, ne prenehajo s smrtjo ali z izgubo civilnih pravic.
4. Paulus, O ediktu, knjiga XXVII.
Pravica dostopa do pokopališča se nikoli ne izgubi zaradi neuporabe.
5. Isti, O ediktu, knjiga LXVI.
Služnost se lahko ohrani v našo korist prek solastnika, užitkarja ali dobronamernega posestnika:
6. Celsus, Digest, knjiga V.
Zadostuje namreč, da obstaja pravica dostopa zaradi zemljišča.
(1) Če imava ti in jaz pravico do poti prek sosedovega zemljišča in jo jaz uporabljam, ti pa jo prenehaš uporabljati za
obdobje, ki ga določa zakon, ali izgubiš svojo pravico? In po drugi strani, če sosed, ki ima pravico poti prek najinega
zemljišča, hodi ali se vozi po mojem delu tega zemljišča, vendar ne vstopi na tvoje, ali bo to osvobodilo tvojo pravico?
Celsus je odgovoril, da če je posest med solastnikoma razdeljena z mejami, potem je glede služnosti, do katere je zemljišče
upravičeno, enako, kot če bi bila od začetka vezana na obe posesti, in vsak od lastnikov lahko uporablja svojo služnost, vsak
pa jo lahko izgubi zaradi neuporabe, in interesi obeh posesti niso več vpleteni; stranki, katere zemljišče je predmet služnosti,
ni povzročena nobena škoda, ampak se njen položaj dejansko izboljša, saj ima eden od lastnikov z uporabo pravice korist
zase in ne za celotno posest.
Kadar pa je nepremičnina, ki je predmet služnosti, razdeljena na ta način, je zadeva vpletena v nekoliko večji dvom; če je
namreč lokacija pravice poti določena in dobro opredeljena, potem je treba, če je nepremičnina razdeljena v liniji pravice
poti, vse upoštevati tako, kot če bi na začetku, ko je bila služnost ustanovljena, obstajali dve ločeni nepremičnini; če pa se
zemljišče razdeli po črti pravice poti (in ni velike razlike, ali se to stori enako ali neenakomerno), potem pravica služnosti
ostane enaka, kot je bila, ko zemljišče ni bilo razdeljeno, in nič manj kot celotno pravico poti ni mogoče ohraniti z njeno
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uporabo ali izgubiti, če se ta ne uporablja; in če se zgodi, da lastnik uporablja le toliko poti, kolikor je čez eno od zemljišč,
druga zaradi tega ne postane prosta, saj je pravica poti ena in zato nedeljiva.
Vendar pa lahko stranki vsako od nepremičnin osvobodita služnosti, če se o tem izrecno dogovorita; vsekakor pa, če bi
stranka, ki je upravičena do služnosti, po delitvi kupila eno nepremičnino, ali bo služnost, ki velja za drugo zemljišče, ostala
v veljavi? Ne vidim, kako bi iz tega mnenja lahko izhajalo kaj absurdnega, če za eno od nepremičnin še naprej velja služnost;
pod pogojem, da je bila od začetka ustanovljena ožja pravica poti, kot je bilo navedeno v pogodbi, in da je na nepremičnini,
za katero služnost ni bila sproščena, še vedno dovolj prostora za uporabo pravice poti; če pa za to ni dovolj prostora, je treba
obe nepremičnini sprostiti; eno zaradi nakupa, drugo pa zato, ker na preostalem prostoru ni mogoče ustanoviti pravice poti.
Če pa je bila pravica poti ustanovljena tako, da je stranka lahko hodila ali vozila po katerem koli delu nepremičnine, ki ga je
izbrala; in ni bilo ničesar, kar bi ji preprečevalo, da bi občasno spremenila svojo smer, potem pa je bila nepremičnina
razdeljena; če je lahko enako hodila in vozila po katerem koli delu, ki ga je izbrala, potem moramo primer obravnavati tako,
kot če bi bili na začetku na obeh nepremičninah določeni dve služnosti na način, da bi se lahko ena ohranila, druga pa
izgubila zaradi pomanjkanja uporabe. Dobro vem, da bi bila v teh okoliščinah pravica ene od strank zaradi dejanja druge
prizadeta, saj bi prej zadostovalo, da bi stranka hodila ali vozila po delu zemljišča, da bi lahko ohranila enako pravico na
preostalem delu zemljišča; vendar si je stranka, ki je upravičena do pravice do poti, zagotovila prednost, da lahko hodi ali
vozi po dveh cestah enako; to je po dveh cestah, od katerih je vsaka široka osem čevljev, kadar je ravna, in šestnajst čevljev,
kadar je zavita.
7. Paulus, O Placiju, knjiga XIII.
Če je pravica do vodenja vode podeljena tako, da se to lahko počne le poleti ali en mesec, se postavlja vprašanje, kako jo je
mogoče izgubiti zaradi neuporabe; ker ni neprekinjenega obdobja, v katerem bi jo stranka lahko uporabljala, pa tega ni
storila? Če ima torej kdo pravico do uporabe vode izmenično v letih ali mesecih, se pravica izgubi s pretekom dvakratnega
časa, ki ga določa zakon; enako pravilo velja tudi za pravico do poti. Če pa ima stranka pravico, ki jo lahko uporablja
izmenično, ali samo podnevi, ali samo ponoči, bo to izgubila s potekom časa, ki ga določa zakon, ker gre le za eno služnost;
Servij namreč pravi, da če ima služnost, ki jo lahko uporablja vsako drugo uro ali samo eno uro vsak dan, bo služnost
izgubila, če je ne bo uporabljala, ker je to, kar ima, mogoče uporabljati vsak dan.
8. Isti, O Placiju, XV. knjiga.
Če imam pravico dopustiti, da voda z moje strehe pada na tvoje zemljišče, in ti dovolim, da tam gradiš, izgubim pravico
dopustiti, da voda pada. Podobno velja, če imam pravico poti čez tvoje zemljišče in ti dovolim, da karkoli zgradiš na kraju,
nad katerim imam pravico poti, jo izgubim.
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(1) Šteje se, da oseba, ki prenese del ceste, do katere ima pravico, uporablja celotno cesto.
9. Javolen, O Plautiju, III. knjiga.
Kadar voda priteče v del kanala, čeprav če ne doseže skrajnega konca, velja, da se uporabljajo vsi deli omenjenega kanala.
10. Paulus, O Plautiju, XV. knjiga.
Kadar imava jaz in moj varovanec v skupni lasti zemljišče, čeprav oba ne uporabljamo pravice do poti, ki je z njim povezana,
obdržim pravico do poti zaradi koristi, ki jo ima varovanec.
(1) Če ima stranka pravico do uporabe vode ponoči, pa jo uporablja le podnevi v obdobju, ki ga določa zakon za izgubo
služnosti, izgubi pravico do uporabe vode ponoči, ker ni izkoristila svojega privilegija. Enako pravilo velja za stranko, ki ima
pravico do uporabe vodovoda v določenih urah, uporablja pa ga v drugih urah in ne v nobenem delu ur, ki so navedene.
11. Marcellus, Digeste, knjiga IV.
Če je stranka, ki je imela pravico do poti ali do vožnje, če je uporabljala vozila določene vrste, uporabljala vozila druge vrste;
razmislimo, ali ni izgubila služnosti in ali ni primer drugačen, če je stranka prevažala težji tovor, kot je imela pravico; kajti za
slednjo se lahko šteje, da je pretirano uporabljala svojo pravico do poti, ne pa da je to počela protipravno; prav tako kot če bi
uporabila širšo cesto ali vozila več tovornih živali, kot bi morala, ali če bi pridobila vodo iz kakšnega drugega vira. Zato v
vseh teh primerih služnost ni izgubljena, vendar stranka ne sme imeti kot služnost več, kot je vključeno v pogodbo.
(1) Če je bilo zemljišče zapuščeno kot dediščina pod določenim pogojem in je dedič nanj naložil določene služnosti; če je
pogoj iz zapuščine izpolnjen, služnost preneha. Razmislimo, ali bi, če bi bile pridobljene z zemljiščem, sledile zapuščini v
korist volilojemnika, in boljše mnenje je, da bi sledile.
12. Celsus, Digeste, knjiga XXIII.
Če stranka v dobri veri kupi zemljišče, ki ni pripadalo prodajalcu, in uporablja pravico do poti, ki je povezana z zemljiščem,
se pravica ohrani; to velja tudi v primeru, če je posestnik s trpljenjem ali potem, ko je bil lastnik s silo izgnan; kajti če je
zemljišču dana določena lastnost, tako da ga ima v posesti v tem stanju, se pravica ne izgubi; in ni razlike, ali stranka v
posesti, ki ga ima v takem stanju, to počne zakonito ali ne. Zato je mogoče še bolj pozitivno trditi, da če voda teče po kanalu
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sama od sebe, se pravica do njenega vodenja tam ohrani; tega mnenja se je zelo pravilno držal Sabinus in ga omenja Neratius
v Četrti knjigi pergamentov.
13. Marcellus, Digeste, knjiga XVII.
Če stranka, ki ima v lasti nepremičnino, upravičeno do pravice poti čez sosednje zemljišče, proda del te nepremičnine, ki
meji na služečo nepremičnino, vendar ne naloži služnosti, in preden preteče predpisani rok, s katerim se služnost izgubi,
ponovno pridobi del, ki ga je prodala, bo upravičena do služnosti, ki jo je dolgoval njen sosed.
14. Javolenus, O Kassiju, X. knjiga.
Če mesto, ki je predmet pravice poti ali pravice do hoje ali vožnje, preplavi reka in se pred potekom časa, določenega za
izgubo služnosti, zemljišče obnovi z nanosom naplavin, se tudi služnost povrne v prejšnje stanje. Če pa preteče toliko časa,
da je služnost izgubljena, je mogoče lastnika zemljišča prisiliti, da jo obnovi.
(1) Če je cesta uničena zaradi prelivanja reke ali zaradi porušitve stavbe, mora najbližji sosed priskrbeti cestišče.
15. Isto, Pisma, II. knjiga.
Če sem upravičen do služnosti na več zemljiščih in pridobim eno od zemljišč, ki leži med dvema drugima, menim, da
služnost ostane, kajti služnost se združi šele, ko je stranka, ki ji pripada, ne more uporabljati; če pa je pridobila zemljišče med
dvema drugima zemljiščema, se lahko šteje, da je upravičena do pravice poti prek prvega in zadnjega od teh zemljišč.
16. Prokul, Pisma, I. knjiga.
Več oseb je imelo na podlagi pravice navado voditi po istem kanalu vodo, ki je izvirala na zemljišču soseda, in sicer tako, da
je vsak na določen dan, ki mu je bil dodeljen, vodil vodo od izvira skozi jarek, ki je bil v skupni rabi, nato pa skozi enega od
svojih, vsak za drugim, ki je bil neposredno nad njim; eden od njih pa v času, ki ga zakon določa za izgubo služnosti, ni vodil
nobene vode. Menim, da je izgubil pravico do vodenja vode, saj je drugi, ki so jo vodili, niso izvrševali, ta pravica pa je
pripadala vsaki od strank kot njena lastna in je ni mogel izvrševati drug. Če pa je bil vodotok povezan z zemljiščem, ki je
pripadalo več strankam, ga je lahko ena od njih uporabljala v korist vseh tistih, ki so imeli zemljišče v skupni lasti. Tudi če
ena od strank, ki je imela pravico voditi vodo in jo je vodila po istem kanalu, izgubi to pravico, ker svojega privilegija ni
uporabila, drugim, ki so uporabljali kanal, zaradi tega ne pripada nobena pravica; korist od pravice, ki je bila izgubljena glede
deleža ene stranke zaradi neuporabe, bo pripadla tisti, prek katere zemljišča je vodotok tekel, in ta bi bil oproščen tega dela
služnosti.
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17. Pomponij, Različni odlomki, XI. knjiga.
Labeo pravi, da če bi kdo, ki ima pravico do črpanja vode, v času, ko se služnost izgubi, šel k izviru, pa ne bi črpal vode, bi
izgubil tudi pravico do poti.
18. Paulus, O Sabinu, knjiga XV.
Če kdo uporablja drugo vodo, kot je bilo dogovorjeno v času, ko je bila služnost ustanovljena, je služnost izgubljena.
(1) Čas, v katerem zadnji lastnik zemljišča, na katerem je ustanovljena služnost, ni uporabljal vode, se šteje v breme stranke,
ki nasledi njegovo mesto. Če imate pravico vstaviti tram v sosednjo hišo, vaš sosed pa ga v zakonsko določenem času ni
postavil in ga zato ne morete vstaviti, iz tega razloga ne izgubite svoje pravice; ker se ne more šteti, da je vaš sosed z
uzurpacijo pridobil svobodo od služnosti, ki se je nanašala na njegovo hišo, saj ni nikoli prekinil uporabe vaše pravice.
19. Pomponij, O Sabinu, XXXII. knjiga.
Če pri prodaji dela svojega zemljišča v pogodbi določim, da bom imel pravico voditi vodo po tem delu do preostalega
zemljišča, in če preteče z zakonom določen čas, preden izkopljem jarek, ne izgubim nobene pravice, saj voda nima kam
odtekati, in moja pravica ostane neokrnjena; če pa izkopljem jarek in ga ne uporabljam, bi izgubil pravico.
(1) Če vam zapišem pravico do poti čez svoje zemljišče in bi po vstopu na mojo nepremičnino v času, ki ga zakon določa za
izgubo služnosti, ostali nevedni, da vam je bila ta pravica zapuščena; pravico do poti boste izgubili, če je ne boste uporabljali.
Če pa pred iztekom tega časa prodate svoje zemljišče, ne da bi ugotovili, da vam je bila služnost prepuščena, bo pravica poti
pripadla kupcu, če jo bo preostali čas uporabljal, saj je dejansko že začela biti vaša, in lahko se zgodi, da ne boste nikoli imeli
pravice niti zavrniti zapuščine, saj vam zemljišče ne bo pripadalo.
20. Scaevola, Pravila, I. knjiga.
Služnost se ohrani z uporabo, če jo uporablja tisti, ki je do nje upravičen ali ki jo ima v posesti, ali njegov najemni služabnik,
njegov gost, njegov zdravnik ali kdor koli, ki ga pride obiskat, ali njegov najemnik ali užitkar:
21. Paulus, Sentence, knjiga V.
Tudi če ga uživalec uživa v svojem imenu;
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22. Scaevola, Pravila, I. knjiga.
Skratka, kdorkoli uporablja pravico do poti tako, kot da je do tega upravičen,
23. Paulus, Sentence, knjiga V.
Ne glede na to, ali jo uporablja, da bi se približal našemu zemljišču ali da bi ga zapustil,
24. Scaevola, Pravila, I. knjiga.
Čeprav je morda posestnik v slabi veri, bo služnost ohranjena.
25. Paulus, Sentence, V knjiga.
Za stranko ne velja, da uporablja služnost, razen če meni, da izvršuje pravico, ki ji pripada; zato v primeru, ko jo kdo
uporablja kot cesto ali kot služnost, ki pripada drugemu, ne bo upravičen do interdikta ali drugega pravnega postopka.
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Knjiga IX
1. O povzročitvi škode s strani štirinožca.
2. O lex Aquilia.
3. O tistih, ki karkoli izlijejo ali odvržejo.
4. O škodljivih dejanjih.

Tit. 1. O povzročitvi škode s strani štirinožca.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVIII.
Kadar naj bi škodo povzročila štirinožka, se lahko vloži tožba, ki izhaja iz zakona dvanajstih tabel; ta zakon predpisuje, da je
treba bodisi izročiti vse, kar je povzročilo škodo, to je, da se žival, ki jo je povzročila, izroči, bodisi plačati znesek denarja, ki
je enakovreden škodi.
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(1) Izraz "noxia" pomeni samo kaznivo dejanje.
(2) Ta ukrep se nanaša na vse vrste štirinožcev.
(3) Pretor pravi "pauperiem fecisse", kar pomeni škodo, ki jo brez prekrška povzroči žival, ki jo stori, kajti žival ne more biti
kriva prekrška v pravu, ker ji primanjkuje razuma.
(4) Zato je, kot navaja Servij, ta tožba na voljo, kadar žival stori škodo, potem ko je bila vzbujena njena divjost; na primer
kadar konj, ki ima navado brcati, brcne, ali vol, ki je navajen brcati, to stori; ali mula stori škodo zaradi skrajne divjosti. Če
pa žival razdre tovor na kogar koli zaradi neenakosti tal ali malomarnosti voznika ali ker je bila žival preobremenjena; ta
tožba ne pride v poštev, temveč je treba začeti postopek zaradi protipravne škode.
(5) Če pa se pes, medtem ko ga nekdo vodi, zaradi svoje zlobe odtrga in povzroči poškodbo drugemu; če bi ga lahko kdo
drug držal bolj varno ali če ga stranka ne bi smela voditi skozi to mesto, ta tožba ne bo mogoča, odgovarjati pa bo moral tisti,
ki je imel psa na skrbi.
(6) Poleg tega ta tožba ne bo utemeljena, če divja žival povzroči kakršno koli škodo na pobudo drugega.
(7) Na splošno pa je to tožbo mogoče vložiti vedno, kadar divja žival povzroči kakršno koli škodo, ki je v nasprotju z njeno
naravo, in torej, če konj, ki ga razdraži bolečina, brcne, ta tožba ne bo mogoča; vendar bo stranka, ki je konja udarila ali
ranila, odgovorna prej za tožbo in factum kot po Lex Aquilia, in sicer iz nobenega drugega razloga, kot da stranka ni
povzročila škode z lastnim telesom. Če pa kdo konja poboža ali ga poboža, pa ga ta brcne, bo obstajala podlaga za to tožbo.
(8) Kadar ena žival izzove drugo in ji povzroči neko škodo, je treba tožbo vložiti glede na tisto, ki je izzvala izzivanje.
(9) To tožbo je mogoče vložiti ne glede na to, ali je žival škodo povzročila s svojim telesom ali s čim drugim, s čimer je bila
v stiku; kot na primer, če vol nekoga z vozom ali s čim drugim, kar ga je vznemirilo, udari.
(10) Ta tožba ne bo na voljo pri divjih zvereh zaradi njihove naravne divjosti; če bi torej medved pobegnil in povzročil
škodo, njegovega prejšnjega lastnika ne bo mogoče tožiti, ker je, ko je žival pobegnila, prenehal biti njen lastnik; zato bo
truplo, tudi če ga ubijem, moje.
(11) Kadar se dva ovna ali dva bika spopadeta in eden ubije drugega, Kvintus Mucij razlikuje; meni namreč, da tožba ne bo
mogoča, če bo ubit tisti, ki je bil napadalec, če pa bo ubit tisti, ki ni bil kriv za izzivanje, se tožba lahko vloži; zato mora
lastnik bodisi plačati škodo bodisi namesto nje izročiti žival.
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(12) Tudi pri štirinožcih kaznivo dejanje sledi živali; in to tožbo je mogoče vložiti zoper tistega, ki mu žival pripada, in ne
zoper tistega, ki mu je žival pripadala, ko je povzročila škodo.
(13) Očitno je, da bo pravica do tožbe ugasnila, če bo žival umrla, preden se ji pridruži izdaja.
(14) Izročiti žival zaradi povračila škode pomeni odpovedati se ji, dokler je živa. Če pripada več strankam, se lahko
odškodninska tožba vloži proti njim posamezno, tako kot v primeru sužnja.
(15) Včasih pa lastnika ne bodo tožili, da bi ga prisilili, da žival odda kot odškodnino, temveč bo zoper njega vložena tožba
za celoten znesek; kot na primer, če po vprašanju na sodišču, ali mu žival pripada, odgovori, da mu ne pripada, in če se
dokaže, da je bila njegova, se zoper njega izda sodba za celoten znesek.
(16) Če bi žival kdo ubil po tem, ko je bila zadeva združena, ker bo zoper lastnika vložena tožba na podlagi Lex Aquilia, bo
sodišče upoštevalo Lex Aquilia, ker je lastnik izgubil pooblastilo za izročitev živali zaradi povračila škode; zato mora v
primeru, ki je bil naveden, ponuditi ocenjeni znesek odškodnine, razen če je pripravljen odstopiti svojo pravico do tožbe
zoper tistega, ki je žival ubil.
(17) Nobenega dvoma ni, da ta tožba preide na dediča in drugega naslednika oškodovanca; in tudi, da jo je mogoče vložiti
zoper dediče in druge naslednike ne na podlagi dedne pravice, temveč na podlagi lastninske pravice.
2. Paulus, O ediktu, knjiga XXII.
Ta tožba bo mogoča ne le v korist lastnika poškodovane stvari, temveč tudi v korist katere koli zainteresirane osebe; kot na
primer tistega, ki mu je bila stvar posodena, in tudi izpolnitelja, saj se šteje, da so tisti, ki so odgovorni, utrpeli škodo.
1. Če se kdo, ki skuša pobegniti pred drugim, na primer pred sodnikom, zateče v sosednjo trgovino in ga tam ugrizne divji
pes, nekatere oblasti menijo, da nima pravice do tožbe zaradi psa; vendar bi jo imel, če bi bil pes na prostosti.
(3) Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
(4) Ni dvoma, da je po tem zakonu mogoče vložiti tožbo v imenu oseb, ki so svobodne; kot na primer, če žival rani glavo
družine ali sina družine, pod pogojem, da se ne upošteva iznakaženost, saj vsakdo, ki je svoboden, ne dopušča cenitve; lahko
pa se upoštevajo stroški, nastali zaradi zdravljenja poškodbe, in izguba dela, ki ga stranka ni mogla opraviti zaradi tega, ker je
bila invalidna.
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4. Paulus, O ediktu, knjiga XXII.
V teh okoliščinah bo na voljo pravična tožba, če škode ni povzročil štirinožec, temveč kakšna druga žival.
5. Alfenus, Digest, knjiga II.
Ko je konj vodil konja v hlev v gostilni, je konj odkimal muli, ta pa ga je brcnila in mu zlomila nogo. Prosili so me za
mnenje, ali je mogoče vložiti tožbo proti lastniku mule, ker je ta povzročila poškodbo, in odgovoril sem, da je to mogoče.

Tit. 2. O lex Aquilia.

(1) Ulpianus, O ediktu, knjiga XVIII.
(2) Lex Aquilia je razveljavil vse zakone, ki so bili prej sprejeti v zvezi z nadomestilom nezakonite škode, pa naj gre za
dvanajst tabel ali katere koli druge; katerih zakonov zdaj ni treba navajati.
1. Lex Aquilia je plebiscit; njegovo uveljavitev je ljudstvu predlagal Akvilij, ljudski tribun.
(2) Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
(3) V prvem razdelku Lex Aquilia je določeno: "Če kdo nezakonito ubije moškega ali ženskega sužnja, ki pripada drugemu,
ali štirinožca, ki spada v razred goveda, naj se od njega zahteva plačilo zneska, ki je enak največji vrednosti, ki jo je ta imel v
preteklem letu".
1. In nato zakon nadalje določa, da "se lahko zoper osebo, ki zanika, vloži tožba za dvojno odškodnino".
2. Iz tega je razvidno, da zakon v isto kategorijo s sužnji uvršča živali, ki so vključene v skupino goveda in se redijo v čredah,
kot so na primer ovce, koze, voli, konji, mule in osli. Postavlja se vprašanje, ali so prašiči vključeni pod oznako goveda, in
Labeo je zelo pravilno odločil, da so. Vendar psi ne spadajo pod to poimenovanje, divje zveri pa še zdaleč niso vključene, na
primer medvedi, levi in panterji. Sloni in kamele so tako rekoč mešani, saj opravljajo delo tovornih živali, vendar je njihova
narava divja, zato jih je treba vključiti v prvi oddelek.
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3. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVIII.
Če je bil moški ali ženski suženj nezakonito ubit, se uporabi Lex Aquilia. Z razlogom je dodano, da mora biti nezakonito
ubit, saj ni dovolj, da je bil zgolj ubit, ampak mora biti to storjeno v nasprotju z zakonom.
4. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
Če torej ubijem tvojega sužnja, ki je tat in me v tistem trenutku napada, bom prost odgovornosti, "kajti naravni razum
človeku dovoljuje, da se brani pred nevarnostjo".
1. Zakon dvanajstih tabel dovoljuje vsakomur, da ubije tatove, ki jih ujame ponoči, vendar pod pogojem, da na to opozori z
vpitjem; dovoljuje mu tudi, da ubije tatove podnevi, če jih ujame in se branijo z orožjem, vendar vedno pod pogojem, da z
vpitjem na to opozori druge.
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVIII.
Kadar pa kdo ubije drugega, ki ga napada z orožjem, velja, da ga ni ubil protipravno; in kadar kdo ubije tatove zaradi strahu
pred smrtjo, ni dvoma, da ni odgovoren po Lex Aquilia. Če pa ga lahko ujame in ga raje ubije, je boljše mnenje, da stori
protipravno dejanje in bo zato odgovoren tudi po Lex Cornelia.
1. Izraz "škoda" moramo tu razumeti tako, da ne pomeni neke žalitve, kot to počnemo v zvezi s tožbo zaradi poškodbe,
temveč nekaj, kar je storjeno protipravno, torej v nasprotju z zakonom; na primer, če kdo ubije iz malomarnosti, in zato je
včasih mogoče vložiti obe tožbi, in sicer tisto po Lex Aquilia in tisto zaradi škode; vendar bosta v tem primeru obstajali dve
presoji, ena za škodo, druga pa za žalitev; posledično moramo tu izraz "škoda" razumeti tako, da označuje škodo, storjeno iz
malomarnosti, tudi s strani stranke, ki ni imela namena storiti ničesar slabega.
2. Zato se sprašujemo, ali bo tožba na podlagi Lex Aquilia mogoča, če škodo povzroči duševno bolna oseba? Pegaz zanika,
da bo, kajti kako lahko nekdo, ki ni pri zdravi pameti, ravna iz malomarnosti? To je popolnoma res. Zato tožba na podlagi
Lex Aquilia ne bo mogoča; prav tako kot v primeru, ko škodo povzroči žival ali ko s strehe pade strešnik. Če škodo povzroči
otrok, velja enako pravilo. Če pa jo povzroči deček, ki še ni dosegel pubertete, Labeo pravi, da je odgovoren na podlagi Lex
Aquilia, ker bi bil odgovoren za tatvino; menim, da je to mnenje pravilno, če je sposoben kršiti zakon.
3. Če učitelj med poučevanjem sužnja rani ali ubije, ali je odgovoren po Lex Aquilia, ker je storil protipravno škodo?
Julianus pravi, da je bil po Lex Aquilia odgovoren nekdo, ki je učenca med poučevanjem oslepil na eno oko; in še veliko bolj
bi bil odgovoren, če bi ga ubil. Predpostavlja naslednji primer. Čevljar je med poučevanjem svojega poklica dečka, ki je bil
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svobodnega rodu in sin družine ter ni pravilno opravil naloge, ki mu jo je naložil, z zadnjim udaril po vratu in dečku je uničil
oko. Julianus pravi, da v tem primeru tožba zaradi poškodbe ne pride v poštev, ker udarca ni zadal z namenom, da bi ga
poškodoval, temveč da bi ga opozoril in poučil. Še vedno pa je v dvomu, ali bo tožba na podlagi pogodbe mogoča, saj je
osebi, ki daje navodila, priznana le zmerna kazen. Vendar ne dvomim, da je mogoče vložiti tožbo na podlagi Lex Aquilia;
6. Paulus, O ediktu, knjiga XXII.
Ker se skrajna strogost s strani inštruktorja pripisuje malomarnosti.
Ulpianus, O ediktu, knjiga XVIII.
S to tožbo bo oče dobil odškodnino v višini vrednosti sinovih storitev, ki jih je izgubil zaradi uničenja očesa, in stroškov, ki
jih je imel z njegovim zdravljenjem.
1. Izraz "ubiti" moramo razumeti tako, da pomeni, kadar je bilo to storjeno bodisi z mečem, palico ali kakšnim drugim
orožjem, bodisi z rokami, če je bilo uporabljeno dušenje, bodisi z brco, bodisi z udarcem po glavi ali na kakršen koli drug
način.
2. Lex Aquilia bo veljal, kadar bo kdo, ki je bil pretežko naložen, odvrgel svoj tovor in ubil sužnja; v njegovi moči namreč ni
bilo, da bi bil na ta način preobremenjen. 3. Pegaz pravi, da če komu spodrsne in s svojim tovorom zdrobi sužnja, ki pripada
drugemu, bo odgovoren po Lex Aquilia, če se je naložil težje, kot bi se moral, ali če je neprevidno hodil po spolzkem mestu.
3. Podobno, če kdo poškoduje drugega, ker ga je nekdo potisnil, Proculus meni, da ni odgovoren niti tisti, ki je potisnil, ker
ga ni ubil, niti tisti, ki je bil potisnjen, ker ni storil protipravne škode; po tem mnenju je treba tožbo in factum ugoditi tistemu,
ki je potisnil.
4. Če kdo v rokoborbi ali v rokoborbi in boksarskem tekmovanju ali kjer sodelujeta dva boksarja, ubije drugega; in to stori na
javni razstavi, se Lex Aquilia ne uporablja, ker je treba šteti, da je bila škoda storjena zaradi slave in poguma in ne z
namenom povzročitve škode. To pa ne velja za primer sužnja, saj se takšnih tekmovanj navadno udeležujejo tudi svobodne
osebe, velja pa, kadar je ranjen sin družine. Očitno je, da se bo Lex Aquilia uporabljal, če ena stranka zadane rano, medtem
ko je druga odstopala; ali če ubije sužnja, kjer ni tekmovanja, razen če je to storjeno na pobudo gospodarja; kajti takrat se
Lex Aquilia ne bo uporabljal.
5. Če kdo rahlo udari sužnja, ki je bolan, in ta umre; Labeo upravičeno meni, da bo odgovoren po Lex Aquilia, kajti udarec,
ki je smrtonosen za enega človeka, pogosto ni smrtonosen za drugega.
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6. Celsus pravi, da je zelo pomembno, ali stranka dejansko ubije ali zagotovi vzrok smrti, saj tisti, ki zagotovi vzrok smrti, ni
odgovoren po Lex Aquilia, ampak po tožbi in factum. V zvezi s tem navaja primer stranke, ki je dajala strup kot zdravilo in
je po njegovem mnenju povzročila smrt; prav tako tisti, ki je dal meč v roke blaznežu, saj slednji ne bi bil odgovoren po Lex
Aquilia, ampak bi bil odgovoren za tožbo in factum.
7. Če pa kdo vrže drugega z mostu, ne glede na to, ali ga ubije udarec, ki ga je prejel, ali ga potopi in utopi, ali pa zaradi sile
toka izčrpan umre, je krivec, pravi Celsus, odgovoren po Lex Aquilia, tako kot če bi dečka vrgel ob skalo. Prokulus meni, da
če zdravnik nestrokovno operira sužnja, je tožba mogoča bodisi na podlagi pogodbe bodisi na podlagi Lex Aquilia.
(8) Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
Enako pravilo velja, če napačno uporabi zdravilo; če pa kirurg pravilno operira in ne uporabi nobenih nadaljnjih zdravilnih
ukrepov, ne bo prost odgovornosti, temveč se šteje, da je kriv malomarnosti.
1. Poleg tega, kadar mulec zaradi pomanjkanja spretnosti ne more omejiti teka svojih mul in te zmečejo sužnja, ki pripada
drugemu, običajno velja, da je voznik odgovoren zaradi malomarnosti. Enako velja, če ne more obvladati svojih mul zaradi
pomanjkanja moči; prav tako se zdi nepravično, da bi pomanjkanje moči predstavljalo razlog za malomarnost, saj se nihče ne
bi smel lotiti nečesa, za kar ve ali bi moral vedeti, da bo nevarno za druge zaradi njegove šibkosti. Enako velja za osebo, ki
zaradi pomanjkanja spretnosti ali moči ne more upravljati konja, na katerem jezdi.
(9) Ulpianus, O ediktu, knjiga XVIII.
(10) Poleg tega, kadar babica da ženski zdravilo in ta zaradi tega umre, Labeo razlikuje, in sicer: če ga je dala z lastnimi
rokami, velja, da je žensko ubila, če pa ji ga je dala, da bi ga lahko vzela, je treba ugoditi tožbi in factum, in to mnenje je
pravilno; saj je prej zagotovila vzrok smrti, kot pa da bi žensko dejansko ubila.
1. Če kdo drugemu s silo ali s prepričevanjem da zdravilo, bodisi z usti bodisi z injekcijo, ali ga namaže s kakšno strupeno
snovjo; bo odgovoren po Lex Aquilia, tako kot je odgovorna babica, ki da zdravilo.
2. Če kdo ubije sužnja zaradi lakote, Neratius pravi, da je odgovoren za tožbo in factum.
3. Če moj suženj jezdi na konju in s tem, ko ga preplašiš, povzročiš, da ga vržeš v reko, on pa zaradi tega izgubi življenje,
Ofilij piše, da je treba ugoditi tožbi in factium; prav tako kot če bi mojega sužnja en človek zvlekel v zasedo, drugi pa bi ga
ubil.
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4. Če sužnja ubijejo osebe, ki za zabavo vadijo s kopji, se uporabi Lex Aquilia; če pa drugi vadijo s kopji in suženj prestopi
kraj, se Lex Aquilia ne uporabi, ker ne bi smel nepremišljeno prestopiti polja, kjer se je izvajala ta vaja; vseeno pa, če kdo
namerno vrže kopje vanj, bo odgovarjal po Lex Aquilia.
(10) Paulus, O ediktu, knjiga XXII.
Nevarno igro je namreč treba uvrstiti med dejanja iz malomarnosti,
11. Ulpianus, O ediktu, VIII. knjiga.
Mela tudi pravi, da če med igro z žogo, ki jo igra več oseb, žoga zaradi premočnega udarca pade na roko brivca, ki takrat
brije sužnja, tako, da mu britvica prereže grlo, je odgovorna oseba za malomarnost odgovorna po Lex Aquilia. Proculus
meni, da je kriv frizer; in res, če je imel navado briviti osebe v kraju, kjer se običajno igra žogica ali kjer je bilo veliko
potovanj, je do neke mere odgovoren; čeprav ne bi bilo neprimerno trditi, da če se kdo usede na frizerski stol na nevarnem
kraju, je kriv le sam.
1. Kadar ima ena stranka sužnja, druga pa ga ubije, je stranka, ki ga je imela, odgovorna za tožbo in factum, saj je zagotovila
vzrok smrti.
2. Kadar pa je sužnja udarilo več oseb, razmislimo, ali bodo vse odgovorne, kot da bi ga vse ubile? Če je znano, s čigavim
udarcem je izgubil življenje, bodo prvi odgovorni, ker so ga ubili; če pa to ni znano, Julijan pravi, da so lahko vsi odgovorni
za njegovo smrt, in če se postopek začne samo proti enemu, drugi ne morejo biti oproščeni; kajti po Lex Aquilia, če en
človek plača, ne oprosti drugega, ker je tožba kazenska.
3. Celsus trdi, da če nekdo sužnja smrtno zadane, drugi pa mu odvzame življenje, prvi ne bo odgovoren, ker ga je ubil, ampak
le, ker ga je ranil, in sicer zato, ker je umrl zaradi rane, ki mu jo je zadal drugi, drugi pa bo odgovoren, ker ga je ubil; tega
mnenja je tudi Marcellus in je razumnejše.
4. Starodavne oblasti so odločile, da so v primeru, ko več oseb vrže tram, ki zdrobi sužnja, vsi enako odgovorni za tožbo po
Lex Aquilia.
5. Tudi Prokulus je menil, da je oseba, ki izzove psa in povzroči, da ugrizne nekoga, odgovorna za tožbo po Lex Aquilia,
čeprav psa ni imela v rokah. Julianus pa pravi, da je v tem primeru po Lex Aquilia odgovoren le, če je držal psa in povzročil,
da je ugriznil drugo stranko; če pa ga ni držal, je treba zoper njega vložiti tožbo in factum.
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6. Tožbo na podlagi Lex Aquilia lahko vloži gospodar, torej lastnik.
7. Če je bila sužnju, ki sem ti ga nameraval vrniti ob izročitvi kupnine, povzročena protipravna škoda, Julijan pravi, da imam
pravico do tožbe po Lex Aquilia in da moram, ko začnem vračati sužnja, le-tega odstopiti tebi.
8. Toda če suženj v dobri veri služi neki osebi, ki ni njegov lastnik, ali ima ta oseba pravico do tožbe po Lex Aquilia? Boljše
mnenje je, da je treba ugoditi tožbi in factum.
9. Julijan pravi, da v primeru, ko je oblačilo posojeno komur koli in se raztrga, slednji ne more vložiti tožbe po Lex Aquilia,
lahko pa to stori lastnik oblačila.
10. Julijan je razpravljal o tem, ali ima uporabnik ali oseba, ki je upravičena do uporabe stvari, pravico do tožbe po Lex
Aquilia? Menim, da je boljše mnenje, da bi bilo treba v takšnem primeru ugoditi tožbi pretorja.
12. Paulus, O Sabinu, X. knjiga.
Kadar navadni lastnik premoženja rani ali ubije sužnja, na katerem imam pravico uporabe, mi je treba, tako kot po Lex
Aquilia, priznati tožbo za odškodnino v sorazmerju z višino moje pravice uporabe; pri odmeri navedene odškodnine je treba
upoštevati tudi tisti del leta, ki je pretekel pred mojo pravico uporabe.
13. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVIII.
Svobodnjak je upravičen do pretorske tožbe, ki temelji na Lex Aquilia, v svojem imenu; ne more pa vložiti neposredne tožbe,
ker nihče ne more biti lastnik svojih udov. Gospodar pa lahko vloži tožbo zaradi pobeglega sužnja.
1. Julijan pravi, da če mi svobodnjak v dobri veri služi kot suženj, mi je sam odgovoren na podlagi Lex Aquilia.
2. Če je ubit suženj, ki pripada posesti, se postavlja vprašanje, kdo lahko vloži tožbo po Lex Aquilia, saj ni lastnika
omenjenega sužnja? Celsus pravi, da je namen zakona, da se vsa škoda povrne lastniku, in zato bo posestvo veljalo za
lastnika; zato lahko dedič, ko se poseže v posestvo, sproži postopek.
3. Če je suženj, ki je bil zapuščen, ubit po vpisu zapuščine, pripada pravica do tožbe po Lex Aquilia volilojemniku, razen če
je ta sprejel zapuščino šele po suženjovi smrti; če jo je namreč zavrnil, Julijan pravi, da bo posledica tega, da bo treba reči, da
pravica do tožbe pripada dediču.
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14. Paulus, O ediktu, knjiga XXII.
Kadar pa dedič sam ubije sužnja, je bilo ugotovljeno, da je treba tožbo zoper njega priznati volilojemniku.
(15) Ulpianus, O ediktu, XVIII. knjiga.
(16) Zaradi zapisanega je treba ugotoviti, da mora v primeru, ko je zapuščeni suženj ubit, preden je zapuščina vpisana,
pravica do tožbe po Lex Aquilia ostati pri dediču, ker je bila pridobljena z zapuščino. Če pa je bil suženj ranjen, preden je
bila zapuščina vpisana, je pravica do tožbe dejansko ostala kot del premoženja zapuščine, vendar jo mora dedič prenesti na
volilojemnika.
1. Če je suženj smrtno ranjen in nato izgubi življenje zaradi padca stavbe, brodoloma ladje ali kakšnega udarca prej, kot bi ga
sicer; tožbe ni mogoče vložiti zaradi njegove smrti, temveč le zaradi njegove rane. Če pa je bil manumitiran ali prodan in je
nato umrl zaradi rane, Julijan pravi, da je mogoče vložiti tožbo zaradi njegove smrti. Ta razlika obstaja, ker ste ga ubili v
trenutku, ko ste ga ranili, čeprav je to postalo očitno šele, ko je umrl; v prejšnjih primerih pa zaradi padca stavbe ni bilo
mogoče ugotoviti, ali je bil ubit ali ne. Če je suženj smrtno ranjen in mu odredite, da se osvobodi, ter ga določite za svojega
dediča, nato pa umre, njegov dedič ne more vložiti tožbe na podlagi Lex Aquilia,
16. Marcianus, Pravila, knjiga IV.
Ker je zadeva tako daleč, da pravice do vložitve tožbe prvotno ni mogel imeti.
17. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVIII.
Če lastnik ubije svojega sužnja, bo odgovoren za tožbo in factum, ki jo bo vložil dobronamerni posestnik ali stranka, ki je
imela sužnja v zastavi.
1. (Če je bil Stichus zapuščen dvema osebama skupaj in ga je, potem ko je bil ubit, eden od volilojemnikov zavrnil; menim,
da lahko samo eden od volilojemnikov vloži tožbo na podlagi Lex Aquilia, ker se zdi, da je lastništvo nanj prešlo z
retroaktivnim učinkom).
(18) Paulus, O Sabinu, X. knjiga.
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Kadar pa stranka, ki je prejela sužnja v zastavo, sužnja ubije ali rani, se lahko proti njej vloži tožba po Lex Aquilia in tudi na
podlagi zastavne pravice, vendar se mora tožnik zadovoljiti z eno ali drugo od teh tožb.
19. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVIII.
Če pa kdo ubije sužnja v skupni lasti, je odgovoren po Lex Aquilia, tako pravi Celsus; enako pravilo pa velja, če ga rani:
20. Isti, O Sabinu, XLII. knjiga.
To pomeni glede deleža, za katerega je vložil tožbo kot tožnik.
21. Isto, O ediktu, XVIII. knjiga.
Zakon pravi: "Največja vrednost sužnja v preteklem letu". Ta določba se nanaša na oceno višine škode, ki je bila povzročena.
1. Leto je treba računati od dneva, ko je bil suženj ubit; če pa je bil le smrtno ranjen in je umrl po preteku daljšega časa,
moramo po Julijanu leto računati od dneva, ko je bil ranjen; čeprav je Celsus drugačnega mnenja.
2. Ali moramo vendarle oceniti le vrednost sužnjevega telesa, ko je bil ubit, ali ne smemo raje oceniti, kakšen je bil naš
interes, da ni bil ubit? Sedanje pravilo je, da je treba oceniti, koliko je bil vreden naš interes.
22. Paulus, O ediktu, knjiga XXII.
Če ste torej ubili sužnja, za katerega sem se dogovoril, da ga bom pod kaznijo izročil neki stranki, je treba pri obravnavi
primera upoštevati korist, ki jo bom imel jaz.
1. Pri ocenjevanju je treba upoštevati tudi osebne lastnosti sužnja, kot na primer, če nekdo ubije sužnja, ki je pripadal skupini
igralcev ali pevcev; ali enega od dvojčkov; ali enega od skupine štirih konj; ali samca ali samico od para mul; kajti v takih
okoliščinah je treba oceniti ne le vrednost uničene živali, temveč je treba upoštevati tudi amortizacijo tistih, ki so ostale.
23. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVIII.
Zato Neratij navaja, da je treba v primeru uboja sužnja, ki je bil imenovan za dediča, upoštevati tudi vrednost premoženja.
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1. Julijan pravi, da če je ubit suženj, ki je bil osvobojen in imenovan za dediča, niti nadomestni dedič niti zakoniti dedič ne
moreta izterjati ocenjene vrednosti zapuščine s tožbo po Lex Aquilia, saj je suženj še ni pridobil; in to mnenje je pravilno.
Zato je edina ocena, ki jo je mogoče narediti, ocena vrednosti sužnja, saj velja, da je to edina stvar, za katero je zainteresiran
nadomestni dedič; vendar menim, da tudi ocene njegove vrednosti ne bi smeli narediti, saj bi bil, če bi bil dedič, tudi
svoboden.
2. Julijan nadalje pravi, da če bom imenovan za dediča pod pogojem, da bom manumitiral Stichusa, in bo Stichus po
zapustnikovi smrti ubit, bo ocenjeni znesek, do katerega bom upravičen, prav tako vključeval vrednost zapuščine; pogoj
namreč ni bil izpolnjen zaradi smrti sužnja; če pa je bil suženj ubit za časa zapustnikovega življenja, ocenjene vrednosti
zapuščine ni mogoče upoštevati, ker je bila za nazaj upoštevana največja vrednost sužnja v preteklem letu.
3. Julianus tudi pravi, da se lahko vrednost ubitega sužnja oceni le glede na čas, ko je bil v tistem letu najbolj vreden; zato, če
je bil dragocenemu umetniku odrezan palec in je bil v enem letu po tem, ko je bilo to storjeno, ubit; njegov lastnik lahko
vloži tožbo na podlagi Lex Aquilia in njegovo vrednost je treba oceniti na znesek, ki je bil vreden, preden je skupaj s palcem
izgubil svoje znanje.
4. Kadar pa je ubit suženj, ki je storil velike goljufije v mojih računih in ki sem ga nameraval mučiti, da bi od njega izvlekel
imena njegovih sostorilcev pri goljufijah, Labeo zelo pravilno meni, da je treba vrednost sužnja oceniti v višini interesa, ki
sem ga imel pri odkrivanju goljufij, ki jih je storil, in ne na podlagi izgube, ki jo je povzročil suženj sam.
5. Če pa dobro vzgojen suženj spremeni svoje navade in je v enem letu ubit, je treba njegovo vrednost oceniti na podlagi
tega, koliko je bil vreden, preden je prišlo do spremembe.
6. Skratka, veljati mora, da je treba v oceno njegove dejanske vrednosti vključiti vsako prednost, zaradi katere je bil suženj
kadar koli v letu, v katerem je bil ubit, vrednejši.
7. Kadar je ubit suženj, ki še ni star eno leto, je boljše mnenje, da se mora ocena njegove vrednosti nanašati na tisti del leta, v
katerem je živel.
8. Ugotovljeno je, da se ta tožba odobri dediču in drugim naslednikom; ne bo pa odobrena proti dediču in naslednikom druge
stranke, ker je kazenska; razen če bi omenjeni dedič zaradi povzročene škode postal premožnejši.
9. Če je suženj ubit zaradi zlobe, je določeno, da lahko njegov lastnik vloži tožbo tudi po Lex Cornelia, in če nadaljuje po
Lex Aquilia, njegova tožba po Lex Cornelia ne bo ovirana.
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10. To tožbo je mogoče vložiti za civilno odškodnino, če stranka prizna svojo krivdo, in za dvojno odškodnino, če jo zanika.
11. Kadar kdo prizna, da je ubil sužnja, ki je še živ, in je potem pripravljen dokazati, da je omenjeni suženj še živ; Julianus
pravi, da Lex Aquilia ne velja, čeprav stranka prizna, da ga je ubila; kajti kadar tožba temelji na priznanju, tožniku ni treba
dokazati, da je bil tisti, ki je ubil sužnja, toženec, bistveno pa je, da je sužnja moral nekdo ubiti.
(24) Paulus, O ediktu, knjiga XXII.
(25) Ta točka se jasneje pokaže, kadar se reče, da je bil suženj ranjen; toda če bi toženec priznal, da ga je ranil, pa temu ni
bilo tako, na katero rano moramo opreti oceno ali na kateri datum se moramo sklicevati?
25. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVIII.
Če suženj ni bil ubit, temveč je umrl, je torej boljše mnenje, da toženec ne bi smel odgovarjati za mrtvega sužnja, čeprav je
morda priznal, da ga je ubil.
(1) Če zastopnik, skrbnik, kurator ali kdo drug prizna, da je njegov odsotni naročnik ranil sužnja, je treba zoper omenjeno
stranko ugoditi pretorski tožbi, ki temelji na priznanju.
(2) Opozoriti je treba, da v tej tožbi, ki se odobri zoper osebo, ki je priznala, sodnik ni imenovan zato, da bi izdal sodbo,
ampak da bi ocenil škodo; sodni postopek namreč ne more potekati zaradi obsodbe oseb, ki so priznale.
26. Paulus, O ediktu, knjiga XXII.
Recimo, da bi oseba, proti kateri je vložena tožba, priznala, da je ubila sužnja, in bi bila pripravljena plačati njegovo ocenjeno
vrednost, njen nasprotnik pa bi jo ocenil zelo visoko.
27. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVIII.
Če en suženj odnese drugega, ki pripada drugemu lastniku, in ga ubije, tako Julijan kot Celsus menita, da je mogoča tako
tožba zaradi tatvine kot tudi tožba zaradi protipravne škode.
1. Kadar je suženj v skupni lasti, torej pripada tebi in meni, in ubije drugega sužnja, ki pripada meni, je mogoče vložiti tožbo
na podlagi Lex Aquilia proti tebi, če je suženj ravnal s tvojim soglasjem; tega mnenja je bil tudi Prokul, kot trdi Urseij. Če pa
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dejanja ni storil s tvojim soglasjem, noxalna tožba ne bo mogla biti vložena, da ne bi bil suženj v moči, da bi pripadal samo
tebi. Menim, da je to pravilno.
2. Poleg tega, če sužnja, ki je v skupni lasti tebe in mene, ubije suženj, ki pripada Titiusu, Celsus pravi, da bo, če eden od
lastnikov vloži tožbo, bodisi dobil sorazmerni znesek ocenjene škode bodisi bo moral sužnja kot odškodnino popolnoma
predati, saj gre za zadevo, ki je ni mogoče deliti.
3. Lastnik je odgovoren na račun sužnja, ki je zagrešil umor, tisti, ki mu v dobri veri služi kot suženj, pa ni odgovoren;
postavlja pa se vprašanje, ali je stranka, katere suženj je begunec, odgovorna na njegov račun po Lex Aquilia? Julijan pravi,
da je odgovoren. To je popolnoma res in tudi Marcellus je enakega mnenja.
4. Drugi oddelek tega zakona je postal zapuščen.
5. Lex Aquilia v tretjem razdelku pravi: "Če kdo poškoduje tujo lastnino, razen z ubojem sužnjev ali živine, ne glede na to,
kolikšna je bila v zadnjih tridesetih dneh vrednost požgane, razbite na kose ali poškodovane lastnine; stranka mora biti
prisiljena plačati znesek lastniku te lastnine."
6. Če torej nekdo ne bi ubil sužnja ali živali, ampak bi zažgal, razbil ali poškodoval katero koli drugo premoženje, bi se
nedvomno lahko začel postopek na podlagi te določbe zakona. Če torej v mojega sužnja vržeš baklo in ga zažgeš, mi boš
odgovarjal.
7. Poleg tega sem upravičen do tožbe na podlagi Lex Aquilia, če zažgete moja drevesa ali mojo kmetijo.
8. Če bi kdo nameraval požgati mojo hišo in bi se ogenj razširil na hišo mojega soseda, bo po Lex Aquilia odgovoren tudi
sosedu; nič manj pa ne bo odgovoren najemnikom zaradi požiga njihove osebne lastnine.
9. Če suženj najemnika, ki ima na skrbi peč, spi pred njo in hiša zagoreva; Neratius pravi, da mora najemnik v primeru tožbe
na podlagi najemne pogodbe povrniti škodo, če je bil malomaren pri izbiri oseb v svoji službi; če pa je ena oseba zanetila
ogenj v peči, druga pa je bila malomarna pri skrbi zanj, bo odgovoren tisti, ki je zanetil ogenj? Tisti, ki je skrbel za ogenj, ni
storil ničesar, tisti, ki ga je pravilno prižgal, pa je bil brez krivde; kakšen je torej sklep? Menim, da bo pretorijanska tožba
veljala tako za tistega, ki je zaspal pred ognjiščem, kot za tistega, ki je zanemaril skrb zanj, kajti glede tistega, ki je zaspal,
naj nihče ne reče, da je bila njegova napaka le človeška in naravna, saj bi moral ogenj bodisi pogasiti bodisi ga zavarovati
tako, da se ne bi mogel razširiti.
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10. Če imaš peč proti stranskemu zidu, ali boš odgovoren za protipravno škodo? Prokul pravi, da tožbe ni mogoče vložiti, ker
nobena ne bo mogla biti vložena zoper stranko, ki ima ognjišče. Zato menim, da je bolj pravično, da se tožbi ugodi in factum,
seveda če je zid pogorel; če pa mi še nisi povzročil nobene škode, vendar je tvoj ogenj na takem mestu, da se bojim, da boš to
storil, menim, da bo zadostovala obveznica, ki zagotavlja, da se prepreči grozeča škoda.
11. Prokul pravi, da bo v primeru, ko sužnji najemnika požgejo kmečko hišo, najemnik odgovarjal bodisi na podlagi zakupne
pogodbe bodisi na podlagi Lex Aquilia, tako da bo lahko izročil sužnje kot odškodnino; če je bila zadeva rešena na podlagi
ene od tožb, ni mogoče začeti nadaljnjega postopka na podlagi druge. Razume se, da to velja le, če najemnik ni bil kriv
malomarnosti; če pa je imel v lasti sužnje, ki so imeli navado izvrševati kazniva dejanja, bo odgovoren za protipravno škodo,
ker je imel takšne sužnje. Navaja, da je treba enako pravilo upoštevati v zvezi z osebami, ki bivajo v stavbi; in to mnenje je
utemeljeno.
12. Če moje čebele odletijo k tebi in jih ti zažgeš, Celsus pravi, da imam na podlagi Lex Aquilia pravico do tožbe proti tebi.
13. Zakon pravi "razbiti na koščke". To besedo so skoraj vse antične avtoritete razumele v istem pomenu kot "uničiti".
14. Zato Celsus postavlja vprašanje, če si na pšenično polje drugega posejal škrlat ali plevel, lahko lastnik tega polja ne le
sproži postopek na podlagi interdikta Quod vi aut clam (ali če je zemljišče v zakupu, lahko to stori najemnik), ampak lahko
vloži tudi tožbo in factum; če pa jo vloži najemnik, mora dati jamstvo, da se ne bo sprožil noben drug postopek; To se seveda
stori zato, da se prepreči, da bi lastniku povzročil nadaljnje nadležne težave, saj je ena vrsta škode, če nekaj uničiš ali
spremeniš, da bi dal povod za tožbo po Lex Aquilia, druga pa, če, ne da bi spremenil samo vsebino predmeta, z njim pomešaš
nekaj, kar bi bilo moteče ločiti.
15. Celsus pravi, da je očitno, da je mogoče vložiti tožbo po Akvilijevem zakonu, kadar stranka v vino nalije umazanijo ali ga
polije, zakisa ali kako drugače pokvari; kajti tako polivanje kot zakisanje sta zajeta v besedi "uničiti".
16. In ne zanika, da sta v besedo "uničiti" vključena tudi "razbiti na koščke" in "zažgati"; vendar pa ni nič novega, kadar so
določene stvari v zakonu posebej naštete, saj ta običajno doda splošni izraz, ki vključuje te posebne stvari. To mnenje je
pravilno.
17. Vsekakor moramo razumeti, da se izraz "razbiti na koščke" uporablja, kadar stranka sužnja rani ali ga udari s palico,
jermenom, pestjo, orožjem ali s čim drugim, kar bi kogar koli porezalo ali povzročilo oteklino na telesu, vendar le v obsegu,
v katerem je storjena protipravna škoda. Če pa dejanje ne zmanjša vrednosti sužnja ali ga naredi manj uporabnega, Lex
Aquilia ni na voljo in je mogoče vložiti tožbo samo zaradi poškodbe; Lex Aquilia se namreč uporablja samo za tiste
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poškodbe, ki so povzročile izgubo. Če se torej vrednost sužnja ne zmanjša, vendar so nastali stroški za njegovo ponovno
ozdravitev, velja, da sem v tem obsegu oškodovan, zato je mogoče vložiti tožbo na podlagi Lex Aquilia.
18. Če kdo raztrga ali umaže obleko drugega, je odgovoren, kot da bi jo uničil.
19. Poleg tega, če kdo moje proso ali pšenico vrže v reko, zadostuje tožba po Lex Aquilia.
20. Spet, če kdo pomeša pesek ali kaj drugega z mojo pšenico, tako da jo bo težko ločiti, se lahko proti njemu sproži
postopek, kot da bi jo uničil.
21. Če bi mi kdo izbil kovance iz rok, Sabinus meni, da bo mogoča tožba zaradi protipravne škode, če se izgubijo tako, da ne
morejo priti nikomur v posest, kot na primer, če so padli v reko, morje ali v kanalizacijo; če pa pridejo komu v posest, je
treba začeti postopek zaradi kraje, povzročene s pomočjo in nasvetom. Takšno je bilo mnenje starodavnih organov. Sabinus
pravi, da se lahko odobri tudi tožba in factum.
22. Če žensko udariš s pestjo ali če kobila od tebe prejme udarec in pride do splava, Brutus pravi, da si po Lex Aquilia
odgovoren za "razbitje na koščke", kot je bilo to storjeno.
23. In tudi če kdo preobremeni mulo in ji zlomi eno od okončin, bo na voljo Lex Aquilia.
24. Če kdo prebije trup plovila, naloženega z blagom, Viviannus pravi, da bo na podlagi Lex Aquilia mogoče vložiti tožbo
zaradi "razbitja na koščke", kot je bilo.
25. Če stranka obere oljke, ki niso zrele, ali požanje žito, ki ni zrelo, ali nabira grozdje, ki je zeleno, bo odgovorna po Lex
Aquilia; če pa so pridelki dozoreli, Lex Aquilia ne bo veljal; saj ni storjena nobena krivica, ker je stranka predstavila vam
stroške, ki bi nastali z nabiranjem tovrstnih pridelkov; če pa odstrani, kar je bilo nabrano, bo odgovorna za tatvino. Oktavijan
v zvezi z grozdjem pravi: "Razen če grozdje vrže na tla, tako da je raztreseno".
26. Isti pisec v zvezi s sekanjem lesa navaja, da če je to, kar se poseka, nezrelo, bo stranka odgovarjala po Lex Aquilia; če pa
ga odnese, ko je zrelo, bo odgovorna za krajo, prav tako pa tudi za skrivanje dreves.
27. Če odstranite zrele vrbe tako, da ne poškodujete debla dreves, Lex Aquilia ni na voljo.
28. Če kdo kastrira dečka sužnja in ga s tem naredi dragocenejšega, Vivianus pravi, da Lex Aquilia ne velja, ampak je
mogoče vložiti tožbo zaradi škode bodisi po ediktu ediles bodisi za štirikratno odškodnino.
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29. Če obrtniku zaupaš skodelico, ki jo je treba polirati, in jo zaradi pomanjkanja spretnosti razbije, bo odgovoren za
protipravno škodo; če pa je ne razbije zaradi pomanjkanja spretnosti, ampak je imela razpoke, ki so jo pokvarile, bo
opravičljiv; zato imajo obrtniki, kadar se jim zaupajo stvari tega tipa, običajno navado, da s pogodbo zagotovijo, da delo ne
bo na njihovo odgovornost; to pa preprečuje vsakršno pravico do tožbe na podlagi pogodbe ali po Lex Aquilia.
30. Če mož da ženi za lastno uporabo razsuti biseri in jih ta brez soglasja ali vednosti moža preluknja, da bi jih potem lahko
nosila na vrvici, je odgovorna po Lex Aquilia, bodisi po razvezi zakonske zveze bodisi še v času trajanja zakonske zveze.
31. Če kdo razbije ali s silo odpre vrata moje stavbe ali podre samo stavbo, je odgovoren po Lex Aquilia.
32. Kadar kdo podre moj akvadukt, čeprav so materiali, iz katerih je sestavljen, moja last, pa vendar, ker zemljišče, po
katerem vodim vodo, ni moje, je boljše mnenje, da je treba ugoditi pretorski tožbi.
33. Če kamen pade z voza in kaj uniči ali razbije, velja, da je voznik voza odgovoren za tožbo po Lex Aquilia, če je kamenje
naložil nezanesljivo in je zato zdrsnilo.
34. Če kdo zaposli sužnja, da vodi mulo, in mu jo da v oskrbo; in mu na palec priveže trak povodca, mula pa se odtrga in
odtrga suženjski palec, nato pa se sama zgrudi z višine; Mela pravi, da če je bil suženj, ki ni bil spreten, najet kot spreten, je
mogoče vložiti tožbo zoper lastnika sužnja zaradi uničenega ali onesposobljenega mulca; če pa je mulca vznemiril udarec ali
preplah, bo lastnik (tj. tako lastnik mulca kot lastnik sužnja) upravičen do tožbe po Lex Aquilia zoper tistega, ki je mulca
preplašil. Vendar se mi zdi, da se lahko tudi v primeru, ko bo mogoče vložiti tožbo na podlagi pogodbe, tožba vloži tudi na
podlagi Lex Aquilia.
35. Poleg tega, če sod, poln vina, zaupate v popravilo pleskarju, ta pa v njem naredi luknjo, tako da vino izteče, Labeo pravi,
da bo mogoča tožba in factum.
(28) Paulus, O Sabinu, X. knjiga.
Če osebe kopljejo jame za lovljenje medvedov ali jelenov in to počnejo na avtocesti ter vanje kaj pade in se poškoduje, bodo
odgovorne po Lex Aquilia; vendar ne bodo odgovorne, če so jame kopale na kakšnem drugem kraju, kjer se to običajno
počne.
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1. To tožbo pa je treba vložiti le, če je izkazan ustrezen razlog; to je, če ni bilo nobenega obvestila in lastnik ni vedel ter ni
mogel poskrbeti za preprečitev nesreče. In res se srečujemo z veliko tovrstnimi primeri, v katerih je tožnik izključen, če bi se
lahko izognil nevarnosti;
29. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVIII.
Tako kot če postavite pasti na kraju, kjer jih nimate pravice postaviti, in se vanje ujame sosedova živina.
(1) Če odrežeš mojo streho, ki sem ji brez vsake pravice dovolil, da štrli nad tvojo hišo; Prokul pravi, da sem upravičen do
tožbe proti tebi zaradi neupravičene škode, saj bi me moral tožiti, češ da nisem imel pravice imeti štrleče strehe; in ni
pravično, da sem utrpel škodo zaradi tvojega odreza mojih tramov. Nasprotno pravilo najdemo v reskriptu cesarja Severa, ki
je v omenjenem reskriptu stranki, skozi katere hišo je bil speljan akvadukt, ne da bi obstajala služnost, izjavil, da ima pravico,
da ga sama uniči; in to se zdi razumno, saj je razlika v tem, da je v enem primeru človek zgradil streho na zemljišču, ki mu je
pripadalo, v drugem pa je stranka zgradila akvadukt na prostoru nekoga drugega.
(2) Če vaša ladja trči v mojo ladjo in sem pri tem poškodovan, se postavlja vprašanje, do kakšne tožbe sem upravičen?
Prokulus pravi, da če je bilo v moči pomorščakov, da preprečijo nesrečo, in se je ta zgodila zaradi njihove malomarnosti, je
mogoče zoper njih vložiti tožbo na podlagi Lex Aquilia, saj ni velike razlike, ali povzročiš škodo tako, da ladjo poženeš proti
čolnu, ali tako, da krmiliš proti njej, ali pa poškodbo povzročiš s svojimi rokami; saj na vse te načine utrpim škodo zaradi
tvoje pomoči, če pa je ladja zapeljala proti čolnu zaradi strgane vrvi ali ker je ni imel kdo krmariti, tožbe ni mogoče vložiti
proti lastniku.
(3) Labeo prav tako pravi, da kadar ladjo sila vetra potisne ob vrvi, pritrjene na sidra druge ladje, in mornarji te vrvi
prerežejo; ladje pa ni mogoče rešiti drugače kot s prerezom vrvi, se tožbi ne sme ugoditi. Labeo in Proculus sta enakega
mnenja glede ribiških mrež, v katere se je zapletla ladja, ki je pripadala drugim; in očitno je, da če se je to zgodilo zaradi
malomarnosti mornarjev, je treba vložiti tožbo na podlagi Lex Aquilia. Če pa se tožba vloži zaradi neupravičene škode na
mrežah, se ne sme oceniti rib, ki zaradi tega niso bile ujete, saj ni gotovo, ali bi bile sploh ujete. Enako pravilo velja za lovce
in lovce na ptice.
(4) Če ena ladja trči v drugo, ki se približuje v nasprotni smeri, bo tožba zaradi protipravne škode mogoča bodisi zoper
krmarja bodisi zoper kapitana, tako pravi Alfenus. Če pa je ladja plula s preveliko silo, da bi jo bilo mogoče nadzorovati, ni
mogoče ugoditi tožbi zoper lastnika; če pa je do težave prišlo zaradi malomarnosti mornarjev, menim, da bi zadostovala
tožba na podlagi Lex Aquilia.
(5) Če kdo prereže kabel, s katerim je zavarovano plovilo, in je plovilo zaradi tega izgubljeno, je mogoča tožba in factum.
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(6) V skladu s tem oddelkom zakona se lahko s to tožbo začne postopek zaradi poškodbe vseh živali, ki niso uvrščene med
govedo, na primer psa; enako pravilo bo veljalo za divjega prašiča ali leva ter druge divje zveri in ptice.
(7) Občinski sodniki, ki so povzročili neupravičeno škodo, so lahko odgovorni na podlagi Lex Aquilia; če je namreč kateri od
njih vzel vaše govedo v izvršbo in dovolil, da umre od lakote, tako da vam ni dovolil, da bi mu dali hrano, je treba ugoditi
tožbi in factum. Poleg tega velja, da se Lex Aquilia uporabi tudi v primeru, ko misli, da izvršbo nalaga v skladu z zakonom,
vendar tega dejansko ne stori in obnovi obrabljeno in uničeno premoženje; in to je dejansko mogoče navesti tudi, kadar je
bila izvršba naložena v skladu z zakonom. Če pa je sodnik storil nasilje nad stranko, ki se je upirala, ne bi bil odgovoren po
Lex Aquilia, saj ko je nekdo v izvršbi vzel sužnja in se je ta obesil, ni bila odobrena nobena tožba.
(8) Z besedami "kakršna koli je bila vrednost v zadnjih tridesetih dneh" sicer ni izrecno navedena največja vrednost, vendar
je vseeno ugotovljeno, da je treba tako razumeti.
30. Paulus, O ediktu, knjiga XXII.
Če kdo ubije sužnja drugega, ki je ujet pri prešuštvovanju, ne bo odgovoren po tem zakonu.
1. Če je bil suženj, dan v zastavo, pozneje ubit, bo v korist dolžnika vložena tožba; vprašanje je, ali je upnik upravičen do
pretorske tožbe zaradi svojega deleža na sužnju, ker dolžnik ni plačilno sposoben; ali ker je zaradi poteka časa izgubil
pravico do tožbe. Toda nepravično je, da stranka odgovarja tako lastniku kot upniku, razen če bi kdo menil, da dolžnik v tem
primeru ni utrpel nobene škode, saj se je okoristil do višine dolga, in vse, kar presega ta znesek, lahko izterja od upnika; ali
pa bo v začetku dolžniku priznana tožba za vsak znesek, ki presega dolg. Zato bo v primerih, ko bi bilo treba upniku priznati
tožbo zaradi revščine dolžnika ali ker je ta izgubil pravico do tožbe, upnik upravičen vložiti tožbo po Lex Aquilia za znesek
dolga, kar bo v tem obsegu koristilo dolžniku; tožba po Lex Aquilia pa bo v korist dolžnika za znesek pravne škode, ki
presega dolg.
2. Če kdo porabi vino ali žito, ki pripada drugemu, se ne šteje, da je storil protipravno škodo; zato je treba ugoditi pretorski
tožbi.
3. V tožbi, ki izhaja iz tega člena, se kaznujeta zlonamernost in malomarnost. Če torej kdo zažge svoje strnišče ali trnje z
namenom, da bi jih zažgal, in se ogenj poveča in razširi tako, da poškoduje pšenico ali trto drugega; vprašati se moramo, ali
se je to zgodilo zaradi njegove nestrokovnosti ali malomarnosti; če je to storil na vetroven dan, je namreč kriv malomarnosti,
saj se šteje, da je oseba, ki daje priložnost za nastanek škode, to povzročila; enako kriv je, če ni poskrbel, da bi preprečil
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širjenje ognja. Če pa je izvedel vse potrebne previdnostne ukrepe ali če je nenaden, močan sunek vetra povzročil širjenje
požara, ni kriv malomarnosti.
4. Če je suženj ranjen, vendar ne smrtno, in umre zaradi malomarnosti, je mogoče vložiti tožbo zaradi ranitve, ne pa zaradi
smrti.
31. Isto, O Sabinu, X. knjiga.
Če obrezovalec dreves odvrže vejo ali človek, ki dela na vzpetini, ubije mimoidočega, je odgovoren le, če je predmet odvrgel
na javnem kraju in ni opozoril, da bi se nesreči lahko izognil. Mucij pa navaja, da bi bilo mogoče tožbo zaradi malomarnosti
vložiti tudi, če bi se to zgodilo na zasebnem zemljišču, saj gre za malomarnost, če ni bilo poskrbljeno za takšne varnostne
ukrepe, kot bi jih storil skrbni človek, ali če je bilo opozorilo dano šele takrat, ko se nevarnosti ni bilo mogoče izogniti. Po
tem načelu ni velike razlike, ali je oškodovanec prečkal javno ali zasebno zemljišče, saj se zelo pogosto zgodi, da veliko ljudi
prečka zasebno zemljišče. Če tam ni cestišča, je stranka odgovorna le za zlonamernost, kadar nekaj vrže na vsakogar, ki gre
mimo; ne more namreč odgovarjati za malomarnost, saj ne bi mogla predvideti, ali bo kdo šel čez ta kraj ali ne.
32. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
To vprašanje je bilo zastavljeno, in sicer: ali je treba pri tožbi zaradi protipravne škode upoštevati isto pravilo, ki ga je sprejel
prokonzul v primeru kraje, ki jo je zagrešilo več sužnjev; se pravi, ali se pravica do izterjave kazni ne sme priznati glede na
vsakega posameznega sužnja; ampak bo zadostovalo, da se povrne znesek, ki bi ga bilo treba plačati, če bi krajo zagrešil en
sam svobodnjak. Zdi se, da je boljše mnenje, da je treba upoštevati isto pravilo, in to je utemeljeno; ker je načelo, ki se
uporablja v tožbi zaradi kraje, da lastniku zaradi enega prekrška ne bi smeli odvzeti vseh sužnjev; enako načelo bi moralo
veljati tudi v primeru tožbe zaradi protipravne škode in bi bilo treba opraviti enako vrednotenje, zlasti ker včasih v takšnih
primerih prekršek ni resne narave; na primer kadar je bila škoda storjena iz malomarnosti in ne zaradi zlonamernosti.
1. Kadar ista oseba sužnja rani in ga nato ubije, je odgovorna tako za rano kot za uboj; gre namreč za dve kaznivi dejanji.
Drugače je, kadar kdo v istem napadu ubije sužnja tako, da mu zadane več ran; takrat je namreč mogoče vložiti le eno tožbo,
in sicer tožbo za njegov uboj.
33. Paulus, O Placiju, II. knjiga.
Če ubiješ mojega sužnja, mislim, da ni treba upoštevati moje naklonjenosti do njega; kot na primer, če bi kdo ubil tvojega
naravnega sina, ki bi ga bil pripravljen kupiti po visoki ceni, če bi pripadal nekomu drugemu; vendar gre za vprašanje, koliko
je na splošno vreden? Sekst Pedij pravi, da cena lastnine ni določena na podlagi naklonjenosti ali koristnega interesa, temveč
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na podlagi splošnih načel; tako da človek, ki ima v lasti svojega naravnega sina kot sužnja, ni nič bolj premožen, ker bi ga bil
pripravljen kupiti za veliko vsoto denarja, če bi ga imel v lasti kdo drug; stranka, ki ima v posesti sina drugega, pa nima
dovolj premoženja, da bi bilo enako tistemu, za kar bi lahko tega sina prodala njegovemu očetu; kajti po Lex Aquilia lahko
izterjamo odškodnino in se bo štelo, da smo izgubili bodisi tisto, kar bi lahko dobili, bodisi tisto, kar smo bili prisiljeni
izplačati.
1. Tožba in factum je dovoljena v zvezi z odškodnino, ki ni vključena v Lex Aquilia.
34. Marcellus, Digest, knjiga XXI.
Neka stranka je Titiusu in Seiju zapustila Stiha, in medtem ko je Seij razmišljal in potem ko je Titius vložil tožbo za izterjavo
zapuščine, je bil Stih ubit, nato pa je Seij zavrnil zapuščino. V tem primeru lahko Titius vloži tožbo, kot če bi bila zapuščina
zapuščena njemu samemu.
35. Ulpianus, O ediktu, XVIII. knjiga.
Zaradi tega, ker se šteje, da mu je lastninska pravica pripadla za nazaj;
(36) Marcellus, Digest, knjiga XXI.
(37) Kajti kot je dedič upravičen do tožbe, kadar volilojemnik zavrne zapuščino, tako kot če suženj ne bi bil zapuščen; tako
ima Titius pravico do tožbe, tako kot če bi bil suženj prepuščen njemu samemu.
(1) Če lastnik sužnja, ki ga je Titius smrtno ranil, z oporoko odredi, da bo svoboden in bo postal njegov dedič, in pozneje
Maevij postane dedič sužnja, Maevij po mnenju Sabina, ki je menil, da pravica do tožbe ne preide na dediča, kadar pokojnik
ne bi bil upravičen do te pravice, ne bo upravičen do tožbe proti Titiusu po Lex Aquilia; vendar bi se res zdelo absurdno, da
bi moral dedič dobiti odškodnino v vrednosti ubitega, čigar dedič je bil. Če pa je lastnik odredil, da je svoboden in da je tudi
njegov dedič do dela njegovega premoženja, potem lahko po njegovi smrti njegov sodedič vloži tožbo na podlagi Lex
Aquilia.
37. Javolenus, O Kassiju, XIV. knjiga.
Če je svobodnjak z lastnimi rokami storil škodo na ukaz drugega, se lahko tožba po Lex Aquilia vloži zoper tistega, ki je
ukazal; če je imel pravico ukazovati; če pa je ni imel, je treba začeti postopek zoper tistega, ki je dejanje storil.
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1. Če je štirinožca, zaradi katerega obstaja pravica do tožbe zoper njegovega lastnika, ker je povzročil škodo, ubila druga
stranka, zoper katero se nato vloži tožba po Lex Aquilia, je treba vrednost navedene živali oceniti ne glede na to, koliko je
dejansko vredna, temveč glede na okoliščine, v katerih obstaja pravica do odškodninske tožbe; in stranki, ki je ubila žival, je
treba v tožbi na podlagi Lex Aquilia izreči sodbo v višini interesa, ki ga je imel tožnik, da zadevo reši z oddajo živali kot
odškodnino, namesto da bi plačal ocenjeno odškodnino.
38. Isto, Pisma, knjiga IX.
Če v času, ko ti služi moj suženj, ki si ga kupil v dobri veri, rani eden od tvojih sužnjev; je veljalo, da imam v vsakem
primeru pravico sprožiti postopek proti tebi po Lex Aquilia.
39. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XVII.
Kvintus Mucij pravi, da je kobila med pašo na tujem zemljišču izgubila žrebička, ko jo je lastnik zemljišča odganjal;
zastavilo se je vprašanje, ali lahko lastnik kobile na podlagi Lex Aquilia sproži postopek proti tistemu, ki jo je odganjal, ker
je kobili poškodoval tako, da jo je udaril? In odločeno je bilo, da če jo je udaril ali jo namerno pregnal s preveliko silo, lahko
vloži tožbo.
1. Pomponij. Četudi bi kdo na svojem zemljišču našel tujo živino, jo mora pregnati na enak način, kot bi pregnal svojo, saj
ima, če je utrpel kakšno škodo zaradi tega, ker je bila tam, ustrezno pravico do tožbe. Če torej kdo najde tuje govedo na
svojem zemljišču, ga ne more zakonito zapreti, niti ga ne sme odgnati na drugačen način, kot če bi bilo njegovo (kot smo
navedli zgoraj), temveč ga mora bodisi odgnati, ne da bi ga poškodoval, bodisi obvestiti lastnika, naj ga odstrani.
40. Paulus, O ediktu, III. knjiga.
V skladu z Lex Aquilia, če trdim, da je bil zapisnik, ki mi pripada in v katerem je bilo navedeno, da mi pripada denarni
znesek pod določenim pogojem, oskrunjen; in če lahko to medtem dokažem s pričami, ki morda ne bodo mogle pričati v
času, ko bo pogoj izpolnjen, in če na sodišču v nekaj besedah navedem dejstva ter to dokažem v zadovoljstvo sodnika, bi
moral biti uspešen; toda plačilo zneska, za katerega je izdana sodba, se lahko izvede le, če je izpolnjen pogoj, od katerega je
bil dolg odvisen; in če tega ne bo, sodba ne bo imela nobene veljave ali učinka.
41. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
Če kdo oskruni oporoko, razmislimo, ali ne bo mogla biti vložena tožba zaradi neupravičene škode? 43. Marcellus v peti
knjigi Digest z nekaj obotavljanja trdi, da tožbe ni mogoče vložiti, saj se sprašuje, na kakšen način je mogoče ugotoviti višino
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odškodnine? Pri Marcellu sem zapisal, da to res drži za oporočitelja, ker ni mogoče oceniti njegovega interesa v zadevi; za
dediča ali volilojemnika pa je zadeva drugačna, saj je oporoka, kar zadeva njih, skoraj enaka pisni potrditvi dolga; Marcellus
tudi pravi, da je v primeru, ko je zadolžnica uničena s črtanjem, mogoča tožba na podlagi Lex Aquilia. Poleg tega, če bi kdo
uničil pri njem shranjeno oporoko ali jo prebral v navzočnosti več oseb, je bolj priporočljivo vložiti tožbo in factum ?in tudi
zaradi škode ?če je stranka objavila tajne določbe oporoke z namenom, da bi storila krivico.
1. Pomponij zelo pravilno navaja, da se včasih zgodi, da stranka z uničenjem oporoke ne postane odgovorna za tatvino,
temveč le za povzročitev škode, na primer, če je ni uničila z namenom, da bi storila tatvino, temveč le zato, da bi povzročila
škodo; takrat namreč ne bo odgovorna za tatvino, saj tatvina ne vključuje le dejanja kraje, temveč tudi namen.
42. Julianus, Digest, knjiga XLVIII.
Če kdo oporoko, ki je bila pri njem deponirana (ali katero koli drugo listino za prenos premoženja), tako poškoduje, da je ni
mogoče prebrati, bo odgovoren za tožbo za deponiranje in tudi za tožbo za predložitev listine na sodišču, ker je listino vrnil
ali predložil v uničenem stanju. V takem primeru bo mogoče vložiti tudi tožbo na podlagi Lex Aquilia, saj se v primeru, ko
stranka ponaredi listine, zelo pravilno reče, da jih je uničila.
43. Pomponij, O Sabinu, knjiga XIX.
Na podlagi Lex Aquilia si upravičen do tožbe zaradi škode, ki je bila storjena na nepremičnini, preden si vstopil vanjo kot
dedič, čeprav se je to zgodilo po smrti stranke, katere dedič si; Lex Aquilia namreč za lastnika ne določa le osebe, ki je bila to
v času, ko je bila storjena škoda; saj v teh okoliščinah pravica do tožbe ne bi mogla preiti nanj s strani stranke, katere dedič je
bil, saj bi šlo za isti primer, kot če si bil v sovražnikovi oblasti in po vrnitvi ne moreš vložiti tožbe na podlagi pravice
postliminium za to, kar se je zgodilo med tvojim ujetništvom; in nobenega drugega pravila kot tega ni mogoče določiti brez
velike škode za posmrtne otroke, ki so postali dediči svojih staršev. Menimo, da enako pravilo velja tudi v zvezi z drevesi, ki
so bila v istem času posekana na skrivaj. Menim, da to velja tudi za postopek Quod vi aut clam, če je stranka dejanje storila
po tem, ko je bila obveščena, da tega ne sme storiti, ali če je očitno, da bi morala vedeti, da bi jo stranke, ki jim je pripadalo
premoženje, obvestile, če bi vedele, kaj namerava storiti.
44. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLII.
Po Lex Aquilia se upošteva že najmanjša malomarnost.
1. Kadar suženj koga rani ali ubije, ni dvoma, da je njegov lastnik odgovoren po Lex Aquilia.
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(45) Paulus, O Sabinu, X. knjiga.
V tem primeru razumemo, da vednost pomeni trpljenje, tako da bo stranka, kadar lahko prepreči dejanje, pa tega ne stori,
odgovorna.
1. Postopek je mogoče sprožiti na podlagi Lex Aquilia, kadar je ranjen suženj ozdravljen.
2. Če ubijete mojega sužnja, pri čemer ste bili pod vtisom, da je svoboden, boste odgovorni po Lex Aquilia.
3. Če dva sužnja skačeta čez gorečo slamo in trčita drug ob drugega, oba padeta in eden od njiju zgori do smrti; v tem
primeru ni mogoče vložiti tožbe, če ni znano, katerega od njiju je prevrnil drugi.
4. Kadar stranki povzročita škodo, ker se nista mogli drugače zavarovati, sta brez krivde; vsi zakoni in vsa pravna načela
namreč dovoljujejo, da osebe s silo odbijejo s silo. Če pa v nasprotnika vržem kamen, da bi se branil, in ga ne zadenem,
temveč udarim mimoidočega, bom odgovoren po Lex Aquilia; kajti udariti smeš le osebo, ki te napada, in to izključno, če to
storiš v obrambi, ne pa, če to storiš z namenom maščevanja.
5. Če stranka odstrani zid, ki je uporaben, je lastniku tega zidu odgovorna za protipravno škodo.
46. Ulpianus, O Sabinu, knjiga L.
Če se v primeru, ko je suženj ranjen, tožba vloži na podlagi Lex Aquilia, suženj pa nato zaradi rane umre, se tožba še vedno
lahko vloži na podlagi Lex Aquilia.
47. Julianus, Digest, knjiga LXXXVI.
Če pa je bila v prvi tožbi opravljena ocena njegove vrednosti, nato pa bi suženj umrl, lahko njegov lastnik vloži tožbo zaradi
njegovega uboja, in če naleti na izjemo, ki temelji na zlonamerni goljufiji, je treba sprejeti ukrepe, da se prepreči, da bi tožnik
z obema tožbama dobil več, kot bi dobil, če bi na začetku vložil tožbo zaradi uboja sužnja.
(48) Paulus, O ediktu, knjiga XXXIX.
Če bi suženj povzročil škodo na nepremičnini, preden je bil vanjo vpisan, po osvoboditvi pa bi povzročil drugo škodo na
nepremičnini, bo odgovoren po obeh tožbah, ker se te stvari nanašajo na dve različni dejanji.
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49. Ulpianus, Razprave, IX. knjiga.
Če kdo odganja čebele, ki pripadajo drugemu, ali jih celo ubije z dimljenjem, velja, da je prej poskrbel za vzrok njihove smrti
kot pa jih dejansko ubil, in bo zato odgovoren za tožbo in factum.
1. Kjer je navedeno, da se lahko protipravna škoda preganja po Lex Aquilia, je treba to razumeti tako, da je protipravna škoda
storjena, kadar je bila krivica storjena skupaj s škodo, razen če je bilo dejanje storjeno pod prisilo premočne sile; kot navaja
Celsus glede stranke, ki je uničila sosednjo hišo, da bi obvladala požar; saj pravi, da v tem primeru ni mogoče vložiti tožbe na
podlagi Lex Aquilia, ker je človek uničil sosednjo hišo, ker ga je gnala upravičena bojazen, da bi požar lahko dosegel
njegove prostore, in ne glede na to, ali je požar to storil ali pa je bil predhodno pogašen, meni, da tožbe na podlagi Lex
Aquilia ni mogoče vložiti.
50. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Če nekdo podre tujo hišo brez soglasja lastnika in na tem mestu zgradi kopališče, bo ne glede na naravno pravo, ki določa, da
površina pripada lastniku zemlje, napadalec odgovarjal s tožbo zaradi povzročene škode.
51. Julianus, Digeste, knjiga LXXXVI.
Neki suženj je bil tako hudo ranjen, da je bilo gotovo, da bo zaradi udarca umrl; medtem pa je bil imenovan za dediča in je
nato umrl zaradi udarca, ki ga je zadal drugi. Sprašujem, ali je mogoče na podlagi Lex Aquilia vložiti tožbo zaradi
povzročitve njegove smrti zoper obe stranki, ki sta ga poškodovali? Odgovor je bil, da se običajno šteje, da je ubil vsakdo, ki
je na kakršen koli način povzročil smrt; po Lex Aquilia pa je odgovoren samo tisti, ki je povzročil smrt z dejanskim nasiljem
in tako rekoč z lastno roko, pri čemer je razlaga besede "occidere" izpeljana iz izrazov "caedere" in "caedes". Poleg tega po
Lex Aquilia niso odgovorni le tisti, ki so sužnja tako hudo ranili, da so mu takoj odvzeli življenje, ampak tudi tisti, ki so mu
zadali takšno rano, da je gotovo, da bo suženj pozneje umrl. Če torej nekdo sužnju zadane smrtno rano, drugi pa ga pred
smrtjo udari tako, da zaradi prve rane umre prej, kot bi sicer umrl, je treba šteti, da sta oba storilca odgovorna po Lex Aquilia.
1. To se strinja z mnenjem starodavnih avtoritet, ki so v primeru, ko je sužnja hudo ranilo več oseb in ni bilo mogoče
ugotoviti, zaradi čigavega udarca je umrl; odločile, da so vsi odgovorni po Lex Aquilia.
2. Odškodnina za povzročitev smrti v tem primeru ne bo enaka za obe strani; tisti, ki ga je prvi ranil, mora namreč plačati
znesek, ki je enak največji vrednosti sužnja v zadnjem letu; ta pa se ugotovi tako, da se izračuna tristo petinšestdeset dni od
datuma rane. Drugi bi moral plačati znesek, ki je enak največji vrednosti, ki bi jo suženj prinesel v letu pred dnevom, ko je
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umrl, in ta bo vključeval tudi vrednost zapuščine. Zato bo eden od njiju plačal večji znesek, drugi pa manjši znesek, ker je
ubil istega sužnja; v tem ni nič presenetljivega, saj za obe stranki velja, da sta sužnja ubili na različne načine in ob različnem
času. Če kdo misli, da je ta naša odločitev absurdna, naj razmisli, da bi bilo še bolj absurdno, če bi veljalo, da nobena od
strank ni odgovorna po Lex Aquilia ali da je ena od njiju bolj odgovorna od druge; saj kazniva dejanja ne smejo ostati
nekaznovana; prav tako ni lahko določiti, katera od strank je bolj odgovorna po zakonu. Civilni zakon je namreč za javno
dobro določil številna pravila, ki so v nasprotju z načeli razsodnosti, kar je mogoče dokazati z neštetimi primeri; zadovoljil pa
se bom z navedbo le enega od njih. Če več oseb odnese tram, ki pripada drugemu, z namenom, da bi ga ukradle, česar ne bi
mogle storiti posamično, se šteje, da so vse odgovorne za tožbo zaradi tatvine; čeprav z domiselnim argumentom ni mogoče
trditi, da je odgovorna nobena od njih, ker je res, da nihče od njih ni odnesel tramov.
52. Alfenus, Digest, knjiga II.
Če suženj umre zaradi posledic udarcev in to ni posledica neznanja zdravnika ali malomarnosti lastnika, se lahko zaradi
njegove smrti vloži tožba zaradi poškodbe.
1. Lastnik trgovine je ponoči na ulici postavil svetilko na kamen, mimoidoči pa jo je odnesel; lastnik trgovine mu je sledil in
zahteval svetilko, stranko pa je zadržal, ko je skušala pobegniti. Ta je začel prodajalca udarjati z bičem, ki ga je držal v roki
in na katerem je bilo pritrjeno železo, da bi ga prisilil, da ga izpusti iz rok. Ker se je boj zaostril, je prodajalec stranki, ki mu
je odvzela svetilko, izbil oko, zato je prosil za mnenje, ali se ne more šteti, da ni povzročil protipravne škode, ker ga je
najprej udaril z bičem? Odgovoril sem, da se, če ni namenoma izbil očesa, ne more šteti, da je povzročil protipravno škodo,
ker je kriva stranka, ki ga je prva udarila z bičem; če pa ga ni prva udarila, ampak se je sprla s stranko, ki mu skuša vzeti
svetilko, je treba šteti, da je za to dejanje odgovoren lastnik trgovine.
2. Mule so vlekle dva naložena vagona na Kapitolski grič, voznika pa sta potiskala prvi vagon, ki je bil nagnjen na eno stran,
da bi ga mule lažje vlekle; medtem se je zgornji vagon začel vračati nazaj, in ker sta bila voznika med obema vozovoma, sta
se umaknila, zadnji vagon pa je udaril v prvega in se premaknil nazaj, pri čemer je zmečkal sužnja, ki je nekomu pripadal.
Lastnik dečka me je vprašal, zoper koga naj vloži tožbo? Odgovoril sem, da je to odvisno od okoliščin, kajti če so se vozniki,
ki so držali prvi vagon, prostovoljno umaknili s poti in je bila posledica tega, da mule niso mogle zadržati vagona in jih je
njegova teža potegnila nazaj, potem tožba proti lastniku mul ne bi bila mogoča, lahko pa bi bila vložena tožba na podlagi Lex
Aquilia proti moškim, ki so držali vagon; kajti če je stranka, medtem ko je nekaj podpirala, s tem, da je prostovoljno
popustila prijem, omogočila, da je to koga zadelo, je kljub temu storila škodo; kot na primer, če je kdo vozil osla in ga ni
zadržal; ali če bi kdo izstrelil orožje ali vrgel iz rok kak drug predmet. Če pa so mule popustile, ker so se ustrašile, in so
vozniki v strahu, da bi jih zmečkali, popustili pri držanju vagona, potem ni mogoče vložiti tožbe zoper moške, temveč bi jo
lahko vložili zoper lastnika mul. Če pa niti mule niti moški niso bili vzrok nesreče, ampak mule niso mogle zadržati tovora
ali pa so pri tem zdrsnile in padle, zaradi česar se je vagon vrnil nazaj, moški pa niso mogli vzdrževati teže, ko je bil vagon
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nagnjen na eno stran, potem ni mogoče vložiti tožbe niti proti lastniku mul niti proti moškim. Vendar je gotovo to, da ne
glede na okoliščine ne bi bilo mogoče vložiti tožbe proti lastniku mul, ki so bile zadaj, saj se niso vrnile nazaj prostovoljno,
temveč zato, ker so bile udarjene.
3. Neki človek je prodal nekaj volov pod pogojem, da bo kupcu dovolil, da jih preizkusi, in jih nato izročil v preizkušanje;
kupčevega sužnja pa je med preizkušanjem udaril z rogovjem enega od volov. Postavilo se je vprašanje, ali mora prodajalec
kupcu plačati odškodnino? Odgovoril sem, da če je imel kupec vole za že kupljene, mu jih ni treba plačati; če pa jih ni
pridobil s tem namenom, potem mu odškodnine ne bi bilo treba plačati, če bi bil suženj zaradi malomarnosti ranjen od vola,
če pa bi bila škoda posledica zlobe vola, bi jo bilo treba plačati.
4. Kadar je več oseb igralo žogo, je eden od njih potisnil majhnega sužnja, ko je ta skušal pobrati žogo, suženj pa je padel in
si zlomil nogo. Postavilo se je vprašanje, ali lahko lastnik sužnja na podlagi Lex Aquilia vloži tožbo zoper osebo, ki je s tem,
ko ga je potisnila, povzročila njegov padec. Odgovoril sem, da ne more, saj se je to zgodilo prej po nesreči kot iz
malomarnosti.
53. Neratius, Pergamenti, Knjiga I.
Vole, ki so pripadali drugemu, si povozil na ozkem mestu, zaradi česar so jih vrgli na tla in poškodovali. Zoper tebe bo
vložena tožba, podobna tožbi, vloženi na podlagi Lex Aquilia.
54. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXXVII.
Dolžnik je upravičen do tožbe po Lex Aquilia, če stranka, ki je določila izročitev, in preden dolžnik zamudi, rani žival, ki je
bila obljubljena; enako pravilo velja, če bi jo ubila. Če pa stranka, ki se je zavezala k dostavi, ubije žival po tem, ko
obljubitelj ni izpolnil obveznosti, bo dolžnik nedvomno oproščen; vendar v tem primeru ne bo imel pravice sprožiti postopka
po Lex Aquilia, saj je treba šteti, da je upnik prej oškodoval sebe kot drugega.
55. Paulus, Vprašanja, knjiga XXII.
Tiju sem obljubil, da mu bom dal Stiha ali Pamfila, pri čemer je bil Stih vreden deset tisoč sestercij, Pamfilo pa dvajset; in
stipulator je Stiha ubil, preden sem bil v zamudi. Postavilo se je vprašanje, ali je mogoče vložiti tožbo na podlagi Lex
Aquilia? Odgovoril sem, da glede na to, da je bilo navedeno, da je bil ubit najmanj vreden suženj, se to, kar je treba
obravnavati v tem primeru, v ničemer ne razlikuje od primera med upnikom in tujcem. Kakšna bo torej višina odškodnine?
Ali mora biti to deset tisoč sestercij, kar je vrednost ubitega sužnja, ali znesek, ki ga moram plačati, to je znesek mojih
obresti? In kaj bomo rekli, če bi Pamfil umrl, ne da bi jaz kakor koli zamudil? Ali se bo Stichusova cena zmanjšala, ker je
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obljubitelj razrešen? Dovolj bo, če navedemo, da je bila vrednost sužnja večja, ko je bil ubit, ali v enem letu. Po tem načelu je
treba šteti, da je bil Stichus vreden več, tudi če je bil ubit po Pamfilovi smrti, vendar v enem letu.
56. Isto, Sentence, II. knjiga.
Če ženska poškoduje premoženje svojega moža, je mogoče zoper njo vložiti tožbo v skladu z določili Lex Aquilia.
(57) Javolen, O zadnjih Labejskih delih, VI. knjiga.
Posodil sem ti konja in medtem ko si ga jahal, je s teboj jahalo še nekaj drugih, eden od njih pa je stekel proti tvojemu konju
in te vrgel z njega, zaradi nesreče pa so se tvojemu konju zlomile noge. Labeo navaja, da zoper vas ni mogoče vložiti tožbe,
če pa se je nesreča zgodila zaradi malomarnosti jahača, ga je mogoče tožiti, vendar tožbe ni mogoče vložiti zoper lastnike
konja; in menim, da je to pravilno.
Tit. 3. O tistih, ki karkoli izlijejo ali odvržejo.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIII.
Pretor v zvezi s tistimi, ki kaj mečejo navzdol ali izlijejo, pravi: Če se od koderkoli kaj vrže navzdol ali izlije na kraj, kjer
imajo ljudje navado hoditi ali stati, odobrim tožbo proti tistemu, ki tam živi, za dvakratni znesek povzročene ali povzročene
škode. Če se trdi, da je bil svobodnjak ubit zaradi udarca, ki ga je povzročil padec česar koli, ugodim tožbi za petdeset aurei.
Če je stranka živa in se trdi, da je utrpela škodo, ugodim tožbi za znesek, ki bi se sodniku zdel pravičen, da se stranki, zoper
katero je vložena tožba, naloži plačilo. Če se trdi, da je suženj storil dejanje brez vednosti svojega gospodarja, bom
tožbenemu zahtevku v zadevi dodal besede: "Ali izročitev sužnja kot povračilo škode".
1. Nihče ne bo zanikal, da je ta pretorjev edikt v največjo korist, saj je v javno korist, da osebe prihajajo in odhajajo po cestah
brez strahu in nevarnosti.
2. Vendar je zelo malo razlike, ali je kraj javni ali zasebni, če osebe tam običajno prehajajo; pretor je imel namreč v mislih
osebe, ki gredo po svoji poti, in posebne pozornosti ni posvečal avtocestam; saj bi morali imeti enako varnost tisti kraji, po
katerih ljudje običajno prehajajo. Če pa je bil čas, ko osebe navadno niso hodile po tej poti, in je bilo potem karkoli odvrženo
ali izlito, dokler je bil kraj ograjen, šele potem pa se je začel uporabljati za potovanje; stranka ne bo odgovorna po tem ediktu.
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3. Če kaj pade, medtem ko je obešeno, je boljše mnenje, da je treba šteti, da je bilo vrženo; zato je treba reči, da se v primeru,
ko se kaj izlije iz posode, ki je obešena, tudi brez posredovanja kogar koli, ta edikt uporablja.
4. Ta tožba in factum se prizna stranki, ki je bivala v hiši v času, ko je bilo nekaj vrženo ali izlito, in ne lastniku hiše, ker se
krivda pripiše prvemu. Omemba malomarnosti ali tega, da tožena stranka zanika dejstvo, ni navedena, da bi bila dovoljena
tožba za dvojno odškodnino, čeprav je navedeno, da sta obe zadevi dobra podlaga za tožbo zaradi protipravne škode.
5. Če je ubit svobodnjak, se odškodnina ne odmeri v dvojnem znesku, ker v primeru svobodnjaka ni mogoča cenitev njegove
osebe, ampak se sodba izreče v znesku petdeset aurei.
6. Besede "Če je živ in je rečeno, da je poškodovan" se ne nanašajo na škodo, ki je bila storjena na premoženju svobodnjaka;
kot na primer, če bi bila njegova obleka ali kaj drugega raztrgana ali pokvarjena, ampak samo na tiste poškodbe, ki so bile
povzročene na njegovem telesu.
7. Če je sin neke družine najel zgornjo sobo in se iz nje kaj vrže ali izlije, tožba De peculio ni dovoljena zoper njegovega
očeta, ker ne obstaja noben zahtevek, ki bi izhajal iz pogodbe, zato je treba tožbo vložiti zoper sina samega.
8. Če hišo zaseda suženj, ali se bo ugodilo tožbi noxal, ker ta ne temelji na sklenjenem poslu: ali se lahko vloži tožba De
peculio, ker ni mogoče uveljavljati zahtevka zaradi prekrška sužnja? Ne moremo pravilno reči, da je škodo povzročil suženj,
saj slednji ni storil nobene škode. Vendar menim, da suženj ne bi smel biti nekaznovan, temveč bi ga bilo treba popraviti v
okviru izredne pristojnosti sodnika.
9. Pravimo, da stranka zaseda hišo, ne glede na to, ali prebiva v svoji lastni ali v tisti, ki ji je dana v najem ali ki jo dobi
brezplačno. Očitno je, da gost ne bo odgovarjal, ker tam ne živi, ampak je samo gostovan, odgovarja pa stranka, ki ga gosti;
med tistim, ki živi v hiši, in gostom pa je enaka razlika kot med tistim, ki ima domicil, in popotnikom, ki ga nima.
10. Če več oseb zaseda isto sobo in se iz nje kaj vrže, se ta tožba prizna zoper katero koli od njih;
2. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VI. knjiga.
(Ker je popolnoma nemogoče vedeti, katera od njih je to vrgla navzdol ali izlila) :
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIII.
In tožbo je mogoče vložiti za celoten znesek, če pa je vložena zoper eno od strank, bodo druge oproščene:
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4. Paulus, O ediktu, knjiga XIX.
Če denar ni bil prejet ob združitvi izdaje, bodo drugi prisiljeni s partnersko ali pravično tožbo plačati svoje deleže stranki, ki
je sklenila poravnavo.
(5) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIII.
Če več oseb zaseda stanovanje, ki si ga razdelijo med seboj, bo tožba ugodena samo zoper tistega, ki je zasedal tisti del, iz
katerega je bilo opravljeno izlitje.
1. Kadar kdo daje brezplačno stanovanje svojemu svobodnjaku in njegovim strankam ali strankam svoje žene, pravi Trebatij,
da je odgovoren na njihov račun; in to je pravilno. Pravilo je enako, kadar nekdo razdeli majhno stanovanje med svoje
prijatelje, kajti če kdo najame stanovanje in sam zasede večji del tega stanovanja, bo odgovoren samo on; če pa najame
stanovanje in zase obdrži le majhen del, preostanek pa odda v najem več osebam, bodo vsi odgovorni kot uporabniki
stanovanja, iz katerega je prišlo do vržbe ali izlitja.
2. Včasih pa bi moral pretor pod vplivom pravičnih vzgibov, kadar tožniku ne nastane nobena škoda, raje ugoditi tožbi zoper
tistega, iz čigar spalnice ali vhoda je bil predmet vržen, čeprav več oseb zaseda isto stanovanje; če pa se kaj vrže s sredine
stanovanja, je boljše mnenje, da so odgovorni vsi.
3. Če imetnik skladišča kaj vrže ali izlije ali če to stori kdo, ki je najel skladišče ali je najel prostor samo za opravljanje
nekega dela ali za namene poučevanja, je tožba in factum; tudi če je kaj vrgel ali izlil eden od delavcev ali učencev.
4. Kadar pa je stranki izrečena sodba na podlagi Lex Aquilia (ker je njen gost ali kdo drug nekaj vrgel dol iz stanovanja), je
smiselno, kot pravi Labeo, da se tožba in factum prizna stranki, ki je nekaj vrgla, in to je res. Očitno je, da bo, če je dal sobo
v najem stranki, ki je nekaj vrgla dol, upravičen tudi do tožbe na podlagi pogodbe.
5. Ta tožba, ki jo je mogoče vložiti za stvari, ki so bile izlite in odvržene, je večna in jo ima na voljo dedič, vendar se ne
prizna zoper dediča; tista pa, ki jo bo mogoče vložiti, če se reče, da je bil svobodni človek ubit, se lahko vloži le v enem letu
in se ne prizna niti zoper dediča niti v korist dediča ali podobnih oseb, saj gre za kazensko in popularno tožbo, in vedno se
moramo zavedati, da je treba, kadar želi več oseb vložiti tovrstno tožbo, po možnosti priznati tožbo tistemu, ki ima na njej
interes ali je bil s pokojnikom povezan bodisi z zakonom bodisi s krvjo. Če pa je bila škoda povzročena svobodnjaku, bo imel
pravico do tožbe za nedoločen čas; če pa bo kdo drug želel sprožiti postopek, pravica ne bo trajala dlje kot eno leto; prav tako
do nje niso upravičeni dediči kot do dednega privilegija; če je bila svobodnjaku povzročena telesna škoda, se namreč noben
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zahtevek ne more prenesti z dedno pravico na njegove naslednike, saj ne gre za denarno škodo, ker tožba temelji na
pravičnosti in enakosti.
6. Pretor pravi: "Nihče ne sme imeti ničesar odloženega na štrleči strehi nad prostorom, ki se običajno uporablja kot prehod
ali kjer so ljudje navajeni stati; če lahko s padcem koga poškoduje. Proti vsakomur, ki krši ta zakon, bom vložil tožbo in
factum za deset solidov; in če bo to storil suženj brez vednosti svojega gospodarja, bom odredil plačilo tega zneska ali pa
izročitev omenjenega sužnja kot povračilo škode."
7. Ta določba je del prej omenjenega edikta; bilo je namreč povsem skladno, da je pretor poskrbel tudi za ta primer, tako da
če bi bilo na kakem delu hiše postavljeno kaj, kar bi bilo nevarno, to ne bi povzročilo nobene škode.
8. Pretor pravi: "Nihče", "na štrleči strehi". Te besede "nihče" se nanašajo na vse osebe, ne glede na to, ali hišo zasedajo kot
najemniki ali kot lastniki in ali v njej živijo ali ne, dokler imajo na teh mestih kaj izpostavljenega.
9. "Ki imajo kar koli odloženega nad mestom, ki se običajno uporablja kot prehod ali kjer so ljudje navajeni stati." Izraz
"deponirano" moramo razumeti tako, da se nanaša na stanovanje ali stanovanje ali na skladišče ali katero koli drugo stavbo.
10. Za osebo se lahko pravilno šteje, da ima nekaj "deponirano", tudi če tega ni postavila sama, ampak je dovolila, da to stori
nekdo drug, in zato, če bi jo postavil suženj in bi lastnik dovolil, da ostane na tem mestu, ne bo odgovoren za nokavt, ampak
na svoj račun.
11. Pretor pravi: "Če lahko s svojim padcem koga poškoduje." Iz teh besed je razvidno, da Pretor predvideva le to, da se
škoda ne povzroči z vsem, kar se lahko postavi v tak položaj, temveč z vsem, kar je postavljeno tako, da lahko morebiti
povzroči škodo, saj ne čakamo, da se škoda povzroči, temveč edikt velja, če škoda sploh lahko nastane; in stranka, ki je
predmet obdržala v njegovem položaju, je kaznovana ne glede na to, ali je s tem, da je bil tam postavljen, povzročil kakršno
koli škodo ali ne.
12. Če postavljeni predmet pade in povzroči škodo, bo tožba vložena zoper stranko, ki ga je tja postavila, ne pa zoper
stanovalca hiše, saj ta tožba ne zadošča, ker za stranko, ki je postavila predmet, nikakor ni mogoče trditi, da ga je obdržala na
njegovem mestu, razen če je bila bodisi lastnik bodisi stanovalec hiše. Če je imel namreč umetnik v stojnici razstavljen ščit
ali sliko, ki je padla in poškodovala mimoidočega, je Servij menil, da je treba ugoditi tožbi, ki ustreza tej, saj je dejal, da
slednje očitno ni mogoče vložiti, ker slika ni bila postavljena niti na ostrešje niti na štrlečo streho. Navedel je, da je treba
enako pravilo upoštevati, kadar je padel kozarec, obešen v mrežo, in povzročil škodo, ker je šlo tako za pravno kot za
pravično tožbo.
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13. Ta tožba je dostopna vsakomur in je v korist dediča in njegovih naslednikov, ni pa v korist dedičev, ker je kazenska.
6. Paulus, O ediktu, knjiga XIX.
Ta edikt ni omejen na mesta in vasi, ampak se nanaša tudi na vse ceste, po katerih običajno hodijo ljudje.
(1) Labeo pravi, da ta edikt velja le, kadar je predmet odvržen podnevi, in ne ponoči; kljub temu pa v nekaterih krajih ljudje
hodijo tudi ponoči.
(2) Oseba, ki zaseda prostore, je odgovorna tudi za malomarnost svoje družine.
(3) Če se kaj vrže z ladje, se zoper osebo, ki je odgovorna za ladjo, prizna pravična tožba.
7. Gaj, O provincialnem ediktu, VI. knjiga.
Če je telo svobodnjaka poškodovalo nekaj, kar je bilo odvrženo ali izlito, mora sodnik upoštevati honorarje, plačane
zdravniku, in druge stroške, ki so nastali zaradi zdravljenja posameznika, pa tudi vrednost vsakega poklica, ki ga je stranka
izgubila ali bi ga lahko izgubila zaradi tega, ker je bila onesposobljena; vendar se ne bodo ocenjevale brazgotine ali druge
pohabljenosti, ker telo svobodnjaka ne dopušča cenitve.
Tit. 4. V zvezi s škodljivimi dejanji.

1. Gaj, O pokrajinskem ediktu, II. knjiga.
Tiste tožbe se imenujejo noxal, ki so vložene proti nam, ne glede na kakršno koli pogodbo, ampak kot posledica kakšne
škode ali prekrška, ki so ga storili sužnji; moč in učinek takih tožb pa je, da se lahko, če je sodba izrečena proti nam,
izognemo plačilu odškodnine z izročitvijo telesa tistega, ki je storil prekršek.
2. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVIII.
Kadar suženj koga ubije z vednostjo svojega lastnika, povzroči, da je slednji odgovoren za celoten znesek odškodnine, saj
velja, da je lastnik sam storil umor; kadar pa je bilo to storjeno brez lastnikove vednosti, bo na mestu noxalova tožba, saj
lastnik zaradi sužnjevega prekrška ne sme biti odgovoren za nič več kot za njegovo izročitev kot povračilo škode.
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(1) Če ni storil ničesar, da bi preprečil kaznivo dejanje, ne glede na to, ali ostane lastnik ali pa to preneha biti, bo odgovoren
za to tožbo; zadostuje namreč, da je bil lastnik v času, ko ni preprečil dejanja; in to v tolikšni meri, da Celsus meni, da če bi
sužnja v celoti ali delno odtujili ali manumitirali, škoda ne sledi osebi, saj suženj ni storil nobenega prekrška, ker je ubogal
ukaz lastnika. In to lahko resnično rečemo, če mu je slednji res ukazal, če pa mu tega le ni preprečil, kako naj opravičimo
sužnjevo dejanje? Celsus pa razlikuje med zakonom Lex Aquilia in zakonom dvanajstih tabel, kajti po starodavnem zakonu,
če bi suženj z vednostjo lastnika storil krajo ali povzročil kakšno drugo škodo, bi bila noxalna tožba vložena na račun sužnja,
lastnik pa ne bi bil neposredno odgovoren; pravi pa, da bi bil po zakonu Lex Aquilia lastnik neposredno odgovoren in ne bi
bil odgovoren na račun sužnja. Nato navede načelo obeh zakonov; namen zakona dvanajstih tabel je bil, da v takšnem
primeru sužnji ne bi smeli ubogati svojih gospodarjev, v primeru zakona Lex Aquilia pa zakon opravičuje sužnja, ki uboga
svojega gospodarja, saj bi bil v nasprotnem primeru usmrčen. Če pa štejemo za uveljavljeno to, kar navaja Julijan v
šestinosemdesetem zvezku, da "kadar suženj stori krajo ali povzroči kakšno škodo", kar se nanaša tudi na novejše zakone;
lahko rečemo, da se lahko lastniku zaradi njegovega sužnja odobri noxalna tožba; ker je torej akvilejska tožba odobrena proti
lastniku, to sužnja ne opravičuje, temveč je v breme lastniku. Odobravamo Julijanovo mnenje, ki je razumno in ga Marcellus
podpira, kot navaja Julijan.
3. Isti, O ediktu, III. knjiga.
Pri vseh noxalnih dejanjih, kjer se zahteva vednost lastnika, je treba to razumeti tako, da bi lastnik lahko preprečil zlo, pa tega
ni storil; kajti eno je povzročiti, da suženj stori prekršek, drugo pa je, da mu to dopustiš.
4. Paulus, O ediktu, III. knjiga.
Kaj naj v zvezi s prekrški sužnjev razumemo pod "vednostjo lastnika"? Ali to pomeni, da je bilo dejanje storjeno po
njegovem nasvetu ali da je le videl, da je bilo storjeno, čeprav ga ni mogel preprečiti? Predpostavimo namreč, da suženj, ki je
sprejemal ukrepe za pridobitev svobode, stori dejanje z vednostjo svojega lastnika ali pa se nanj ne ozira; ali pa
predpostavimo, da je suženj na nasprotni strani reke in stori poškodbo, medtem ko ga njegov gospodar vidi, vendar to stori v
nasprotju z njegovo voljo? Vendar je bolje reči, da moramo izraz "vednost" razumeti tako, da pomeni, da stranka lahko
prepreči dejanje, in to je treba razumeti skozi celoten edikt, kolikor se nanaša na izraz "vednost".
(1) Če suženj, ki pripada tujcu, z mojo vednostjo stori nezakonito dejanje in ga kupim; zoper mene bo odobrena noxalna
tožba, ker ni mogoče trditi, da je ravnal z vednostjo svojega lastnika, saj v tistem času nisem bil njegov lastnik.
(2) Kadar je lastnik odgovoren zaradi svoje vednosti, je treba razmisliti, ali je treba tožbo odobriti tudi glede sužnja; razen če
je pretor želel, da se od lastnika zahteva le enotna kazen. Ali naj bi torej zlonamernost sužnja ostala nekaznovana? To bi bilo
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nepravično, saj je lastnik resda odgovoren v obeh smereh, vendar ko se izterja ena kazen, to je tista, ki jo izbere tožnik, druge
ni mogoče izterjati.
(3) Če izročitev sužnja kot povračilo škode ni omenjena in se postopek proti lastniku začne zaradi tega, ker je vedel za
kaznivo dejanje, čeprav dejansko zanj ni vedel, in se zadeva zavrne ter se sojenje konča; tožniku bo preprečen ugovor zaradi
pravnomočnosti, če bo skušal nadaljevati postopek, da bi dosegel izročitev sužnja; iz razloga, ker je bila zadeva predhodno
obravnavana v prejšnjem postopku in je zdaj končana. Vendar ima tožnik med potekom prvega sojenja pravico, da si
premisli, če poskuša dokazati vednost lastnika, in se zateče k noxalni tožbi. Po drugi strani tudi, če je nadaljeval z noxalno
tožbo zoper stranko, ki je vedela, mu ne bo odobrena nobena druga tožba zoper lastnika, če je izpustil izročitev sužnja kot
odškodnino; če pa med sojenjem še vedno želi dokazati vednost lastnika, mu tega ni mogoče preprečiti.
5. Ulpianus, O ediktu, V. knjiga.
Če suženj, ki pripada več osebam, stori prekršek, za katerega vsi ne vedo, se noxalna tožba odobri zoper katero koli od njih.
Če pa so se ga vsi zavedali, bo vsak od njih odgovoren brez upoštevanja izročitve sužnja kot povračilo škode, tako kot če bi
vsi storili prekršek; prav tako ne bo eden od njih osvobojen, če bi bili drugi toženi. Če je eden od lastnikov vedel, drugi pa
tega ni vedel, bo tisti, ki je vedel, tožen brez upoštevanja predaje sužnja, tisti, ki ni vedel, pa bo tožen s pravico do njegove
predaje.
1. Razlika med tema dvema postopkoma ni le v tem, da je lastnik, ki je vedel, odgovoren za celoten znesek, temveč tudi v
tem, da bo, če bi tisti, ki je vedel, sužnja prodal ali ga manumitiral in bi ta umrl, odgovoren omenjeni lastnik; če pa bi umrl
sam lastnik, njegov dedič ne bo odgovoren.
(6) Isti, O ediktu, knjiga XVIII.
Vendar bo odgovoren tudi sam suženj, če bo manumitiran.
7. Isto, O ediktu, III. knjiga.
Noxalova tožba pa se ne odobri, razen če je suženj pod mojim nadzorom, in če je, čeprav ni bil pod mojim nadzorom v času,
ko je storil prekršek, bom odgovoren jaz in bo odgovoren moj dedič, če je bil suženj, ki je storil prekršek, živ.
(1) Pomponij pravi, da če je kupec sužnja tožen v noxalni tožbi, prodajalca, ki je vedel za dejanje, ni več mogoče tožiti.
8. Isti, O ediktu, XXXVII. knjiga.
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Kadar suženj v skupni lasti stori krajo, je vsak od njegovih gospodarjev odgovoren za noxalno tožbo za celoten znesek, in to
je pravilo v sedanjem času. Vendar se stranka, proti kateri je vložena tožba, ne more izogniti plačilu odškodnine, razen če se
sužnju v celoti odpove; če bi bila namreč pripravljena prepustiti le delež v njem, se to ne bo toleriralo. Očitno je, da če zaradi
tega drugi lastniki niso pripravljeni predati sužnja, bi moral potem plačati celoten znesek, zoper drugega lastnika pa lahko
sproži postopek za delitev ali za delitev deleža na sužnju. Lahko pa, preden se zadeva pridruži tožbi za noxal, pridobi
imuniteto s tem, da se odpove svojemu deležu v sužnju, tako da mu ne bo treba vložiti obrambe; čeprav lahko nekdo navede,
da se lahko zgodi, če se delež v navedenem sužnju prenese na stranko, da izgubi pravico do tožbe; kajti ko postane lastnik
deleža, ne more sprožiti postopka zoper solastnika z noxalno tožbo; in morda ne bi mogel vložiti delitvene tožbe zaradi
kaznivega dejanja, ki je bilo storjeno pred začetkom solastništva, in če tega ne more storiti, bo očitno utrpel škodo. Vendar pa
se mi zdi, da je najbolje, da se odloči, da bo tožba za delitev skupnega premoženja vložena v njegovo korist.
(9) Paulus, O ediktu, knjiga XXXIX.
Kadar več sužnjev v skupni lasti ali pa eden sam stori krajo z vednostjo enega od lastnikov, bo slednji odgovoren v imenu
obeh, in če bo zoper njega vložena tožba, bo to ostale odvezalo odgovornosti; od solastnika tudi ne more dobiti ničesar, saj si
je kazen zaslužil zaradi lastnega dejanja. Če pa tisti, ki ni vedel za storitev kaznivega dejanja, plača dvojno odškodnino, lahko
od svojega solastnika izterja navadno odškodnino.
10. Isto, O ediktu, knjiga XXII.
Poleg tega lahko vsakdo vloži tožbo proti solastniku, ker je ta zmanjšal vrednost sužnja; prav tako kot bi jo lahko vložil proti
vsakomur drugemu, ki je zmanjšal vrednost premoženja v skupni lasti. Če pa po predaji sužnja ni imel ničesar v skupni lasti,
lahko vloži tožbo na partnerstvo, če pa nista bila partnerja, lahko vloži tožbo in factum.
11. Ulpianus, O ediktu, VII. knjiga.
Bona fide posestnik sužnja bo odgovoren za tožbo zaradi kraje na račun sužnja, lastnik pa ne bo odgovoren. Vendar pa z
izročitvijo sužnja ne more doseči, da bi ta postal last tožnika, in če bi lastnik vložil tožbo za vrnitev sužnja, mu bo to
preprečila izjema zaradi goljufije, saj se lahko druga stranka zavaruje z zahtevo pri sodišču.
12. Paulus, O ediktu, VI. knjiga.
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Kadar dobronamerni posestnik odpusti sužnja, ki je bil v njegovi posesti v teh okoliščinah, da bi se izognil temu, da bi bil
proti njemu sprožen postopek v noxalni tožbi, bo odgovoren za tožbo, ki je odobrena strankam, ki imajo sužnja v oblasti ali
storijo goljufijo, da bi se izognili temu, da bi ga imeli pod nadzorom, saj se v tem primeru šteje, da so še vedno v posesti.
13. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XIII.
Noxalova tožba ni dovoljena le proti dobronamernemu posestniku, temveč tudi proti tistim, ki imajo posest v slabi veri; zdi
se namreč absurdno, da bi se morale stranke, ki so dobronamerni posestniki, braniti tožbe, plenilci pa bi bili varni.
14. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVIII.
Če koga toži več oseb zaradi prekrška, ki ga je storil njegov suženj, ali ena oseba zaradi več prekrškov, potem mu ne bo treba
ponuditi zneska odškodnine, odmerjene tistim, ki jim ne more izročiti sužnja, saj ga ne more izročiti vsem. Kakšno je torej
pravilo, če ga toži več oseb? Če je ena od njih res prehitela druge, ali je njen položaj boljši in se mora suženj izročiti samo
njej? Ali ga je treba predati vsem ali pa mora toženec predložiti jamstvo, da bo branil svojega nasprotnika pred drugimi
strankami? Boljše je mnenje, da je boljši položaj stranke, ki je prehitela druge. Zato je treba sužnja predati ne tožniku, ki je
prvi začel postopek, temveč tistemu, ki je prvi dobil sodbo; zato bo tožba za izvršitev sodbe zavrnjena stranki, ki pozneje
pridobi svoj primer.
(1) Če je suženj pogojno upravičen do svobode in je pogoj izpolnjen pred izročitvijo; ali če bi moral pridobiti svobodo pod
pogoji skrbništva, ali če je izpolnjen pogoj, v skladu s katerim je bilo lastništvo nad sužnjem zapuščeno in preneseno, mora
biti toženec razrešen s sodno odločbo; in del sodnikove dolžnosti je, da zagotovi, da mora stranka, ki ji je suženj izročen, dati
jamstvo proti vračilu sužnja z izselitvijo zaradi dejanja tožene stranke.
15. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VI. knjiga.
Pretor bi moral odrediti prenos tožbe tako, da bi se vodila proti omenjenemu nekdanjemu sužnju, če pa je v času sojenja
svoboda sužnja še vedno v suspenzu, Sabin in Kasij menita, da je dedič z odpovedjo sužnja oproščen odgovornosti, saj je s
tem odstopil vse svoje pravice; in to je res.
16. Julijan, Digeste, knjiga XXII.
Če bi se dedič zaradi zlonamerne goljufije odpovedal oblasti nad omenjenim sužnjem in bi se zaradi tega pridružil tožbi, ki
ne dovoljuje noxalne izročitve sužnja, bi morala biti proti njemu izdana sodba, kot da je suženj mrtev; tudi če bi bil izpolnjen
pogoj, pod katerim je bil suženj upravičen do svobode.
679

17. Paulus, O ediktu, knjiga XXII.
Če suženj, ki pripada dvema lastnikoma, stori kaznivo dejanje z vednostjo enega od njiju, a brez vednosti drugega, če je
tožba vložena proti tistemu, ki tega ni vedel, in če ta izroči sužnja kot odškodnino, je krivično, da bi bil z izročitvijo
nevrednega sužnja drugi lastnik prost odgovornosti; zato se lahko tožba vloži tudi proti njemu, in če se pri poskusu izterjave
odškodnine doseže kaj več, bo tožnik upravičen do tega po izračunu vrednosti izročenega sužnja. Solastniki pa morajo svoje
terjatve v tožbi za delitev skupnega premoženja razdeliti tako, da če bo tisti, ki je vedel za dejanje, plačal, ne bo upravičen do
dela vsega, temveč do dela zneska, ki je bil vreden suženj; če pa je drugi kaj plačal, bo upravičen do dobropisa za svoj delež.
Ni pravično, da bi lastnik, ki je sužnju ukazal, naj stori kaznivo dejanje, od solastnika dobil kar koli, saj je škoda, ki jo je
utrpel, posledica njegovega lastnega napačnega ravnanja.
(1) Če želi več oseb vložiti proti meni noxalno tožbo zaradi istega sužnja ali če ena stranka vloži tožbo v več tožbah v zvezi z
istim sužnjem, pri čemer je on tisti, na katerem imate vi pravico uporabe, jaz pa zgolj lastninsko pravico, je del sodnikove
dolžnosti, da ob predaji sužnja zaradi povračila škode zagotovi, da na tožnika prenesem tudi pravico uporabe na njem; jaz kot
navadni lastnik pa lahko zaprosim pretorja, naj vas prisili, da prispevate k ocenjeni odškodnini sorazmerno z vrednostjo
užitka, ali pa prenesete užitek, če je to bolj smotrno. Če pa jaz, navadni lastnik, zavrnem obrambo tožbe, vložene v zvezi s
sužnjem, ti je treba dovoliti, da jo braniš, in če po izgubi izročiš sužnja, boš zaščiten zoper mene.
18. Pomponij, O Sabinu, knjiga XVIII.
Stranka, ki ima na sužnju pravico užitka, ima iz tega razloga pravico do tožbe zaradi tatvine zoper samega lastnika, tako kot
če bi bil katerakoli druga oseba, vendar pa zoper njega ni pravice do tožbe, čeprav je suženj v njegovi službi; zato bo v
primeru sodbe zoper lastnika oproščen odgovornosti, če bo izročil sužnja uzurpatorju.
19. Paulus, O ediktu, knjiga XXII.
Če Titijev suženj povzroči škodo na premoženju, ki je v skupni lasti tebe in mene, in mi sprožimo postopek proti Titiusu, bo
na podlagi Lex Aquilia vložena noxalna tožba; če bo tožbo izgubil, nam bo moral ločeno izročiti celotnega sužnja. Lahko pa
se navede, da je treba v primeru, ko tako škodo kot zahtevek zanjo pridobi ena sama oseba, bodisi denar izročiti nama obema
bodisi sužnja po sklepu sodišča predati nama obema hkrati. Kljub temu, če je suženj izročen kateremu koli od nas brez
delitve lastništva in je zaradi tega lastnik oproščen odgovornosti do nas obeh, je zelo pravilno, da je tisti, ki mu je bil izročen,
odgovoren drugemu v tožbi za delitev skupnega premoženja, da ga prisili k prenosu deleža izročenega sužnja, saj je to nekaj,
kar je prišlo v roke solastnika prek premoženja v skupni lastnini.
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(1) Kadar navadni lastnik sužnja najame storitve slednjega, v katerem ima nekdo drug pravico uporabe, besede edikta kažejo,
da bo imel v primeru sodbe proti njemu možnost izbire, da se odpove sužnju v obliki odškodnine.
(2) Če ima tvoj suženj skrbništvo nad ladjo in njegov podrejeni, ki je prav tako mornar na omenjeni ladji, povzroči neko
škodo, je treba tožbi zoper tebe ugoditi tako, kot če bi bil podrejeni svoboden in bi mu suženj pripadal; tako da vam bo
sodišče naložilo, da izročite omenjenega sužnja kot odškodnino kot del peculiuma vašega sužnja; čeprav bi bilo treba, če je
drugi suženj povzročil škodo po naročilu vašega sužnja ali z njegovo vednostjo in toleranco, proti vam vložiti noxalno tožbo
zaradi vašega sužnja. Rezultat bo enak, če bi vaš suženj naročil mornarju, naj stori dejanje.
20. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
Če kdo v različnih časih vloži več tožb zaradi različnih kaznivih dejanj in pridobi lastništvo nad sužnjem zaradi enega od
navedenih dejanj, ne bo upravičen do nobene druge tožbe proti stranki, ki je bila prej lastnik, saj noxalna tožba sledi
posamezniku; če pa je lastnik v času, ko je bila obravnavana prejšnja zadeva, raje plačal odmerjeno odškodnino, bo kljub
temu odgovoren istemu tožniku ali komu drugemu, če vloži tožbo zaradi neke druge krivice.
21. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIII.
Kadar je lastnik tožen zaradi povzročene škode in se ne želi braniti tožbe, je v takem položaju, da mora kot odškodnino
izročiti sužnja, zaradi katerega se noče braniti tožbe, ali pa je, če tega ne stori, absolutno dolžan vložiti obrambo; vendar
sodba ne bo izdana proti njemu, razen če ima sužnja v svoji oblasti ali se mu je uspelo odreči njegovi posesti s prevaro.
(1) Kadar se postopek začne z noxalno tožbo zaradi sužnjev, je določeno, da jih je mogoče braniti, čeprav so odsotni, vendar
se to stori le, če omenjeni sužnji pripadajo tožencu, kajti če pripadajo drugemu, morajo biti navzoči; to velja tudi v primeru,
ko obstaja kakršen koli dvom, ali so last toženca ali druge stranke. Menim, da je to treba razumeti kot pravilo, če se dokaže,
da služijo tožencu zgolj kot dobronamerni sužnji, tudi če so odsotni.
(2) Pretor pravi: "Če tisti, v čigar oblasti naj bi bil suženj, zanika, da ga ima v svoji oblasti, mu bom bodisi ukazal, naj
priseže, da suženj ni v njegovi oblasti, bodisi da ni goljufivo poskrbel, da ga ne bi bilo, ali pa bom ugodil tožbi brez izročitve
zaradi povračila škode, karkoli bo želel toženec."
(3) Besede "v njegovi oblasti" moramo razumeti tako, da ima toženec možnost in moč, da proizvede sužnja; če pa je ta na
begu ali zunaj države, se ne bo štelo, da je v njegovi oblasti.

681

(4) Če toženec noče dati prisege, je njegov položaj enak položaju stranke, ki odsotnega sužnja ne bo niti branila niti ga ne bo
privedla na sodišče; takim osebam je treba izreči sodbo kot kontumacijskim.
(5) Če obstaja skrbnik ali kurator, mora priseči, da suženj ni v oblasti svojega lastnika; če pa obstaja zastopnik, mora priseči
sam lastnik.
(6) Če je tožnik zahteval prisego in jo je toženec sprejel, nato pa želi tožnik vložiti tožbo za nokavt, je treba razmisliti, ali se
ne bi smela odobriti izjema zaradi "dane prisege" zoper tožnika? Sabinus meni, da je ne bi smeli odobriti, ker je bila prisega
dana v zvezi z drugo zadevo; to pomeni, da je stranka prisegla, da suženj takrat ni bil v njeni oblasti, zdaj pa, ker se je
izkazalo, da je bil v njeni oblasti, se lahko zaradi njenega dejanja vloži tožba. Tudi Neratij navaja, da lahko tožnik po zahtevi
za prisego nadaljuje postopek z opustitvijo izročitve zaradi povračila škode, če trdi, da je toženec začel imeti sužnja v svoji
oblasti šele po prisegi.
22. Paulus, O ediktu, knjiga XVIII.
Kadar je suženj pri nekom deponiran ali mu je posojen, se lahko proti lastniku vloži nokacijska tožba, saj se razume, da mu
suženj še vedno služi, in kolikor se nanaša na ta edikt, je v njegovi oblasti; še posebej to velja, če ima sredstva za njegovo
vračilo.
(1) Tisti, ki je prejel sužnja v zastavo ali ga ima v posesti s trpljenjem njegovega lastnika, ni odgovoren v noxal tožbi, kajti
četudi imajo stranke morda zakonito posest, vendarle nimajo posesti kot lastniki; zato se ti sužnji razumejo, da so v oblasti
svojega lastnika, če ima omenjeni lastnik sredstva za njihovo povrnitev.
(2) Kakšen je pomen besed "ima sredstva, da jih pridobi nazaj"? Pomeni, da ima denar, s katerim jih lahko izpusti, saj ne bi
smel biti prisiljen prodati svojega premoženja, da bi plačal denar in si povrnil sužnja.
(3) Kadar lastnik prizna, da je suženj v njegovi oblasti, ga mora bodisi privesti na sodišče bodisi ga braniti, če je odsoten; če
pa ne stori ne enega ne drugega, bo kaznovan enako, kot če bi bil suženj prisoten in ga ne bi predal.
(4) Če lastnik zanika, da je suženj v njegovi oblasti, pretor dovoli tožniku, da izbere, ali bo o zadevi odločil s prisego ali pa
bo sodba izdana brez izročitve sužnja; na ta način bo uspel, če dokaže, da je suženj v oblasti tožnika ali da je ta ravnal
goljufivo, da to ni mogoče; vendar stranka, ki ne dokaže, da je suženj v oblasti nasprotnika, izgubi svojo tožbo.
23. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VI. knjiga.
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Če pa bi njegov nasprotnik pozneje prišel v posest sužnja, bo odgovoren zaradi nove posesti in mu bo odvzeta izjema.
24. Paulus, O ediktu, knjiga XVIII.
Razmisliti je treba, ali je mogoče vložiti noxalno tožbo samo zoper stranko, ki je z goljufijo poskrbela, da suženj ni bil v njeni
oblasti, če se zaradi njene goljufije zgodi, da noxalna tožba ne bo mogoča; na primer, če je svojemu sužnju ukazala pobeg; ali
pa kljub temu ni mogoče vložiti tožbe proti kakšni drugi stranki; kar bi se zgodilo, če bi bil suženj prodan ali manumitiran?
Slednje mnenje je boljše, saj ima v tem primeru tožnik možnost izbire, da začne postopek zoper katero koli stranko. Julijan
pa pravi, da je treba, če je manumitirani suženj pripravljen zagovarjati svoj primer, odobriti izjemo osebi, ki ga je
manumitirala; tako meni tudi Labeo.
25. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VI. knjiga.
Pravilo je enako, kadar je novi lastnik sužnja toženec v tožbi.
26. Paulus, O ediktu, knjiga XVIII.
Izbira enega toženca oprosti drugega; pretor je namreč to pravico uvedel zato, da bi preprečil, da bi se tožnik 6izvršil, in ne
zato, da bi pridobil kakšno korist; zato mu bo prepovedana izjema, če bo vložil drugo tožbo.
(1) Iz tega sledi, da mora tožnik v primeru, ko se več osebam z goljufijo uspe izogniti temu, da bi imele sužnja v svoji oblasti,
izbrati, katero bi raje tožil.
(2) Spet če od več solastnikov nekateri zaradi zlonamerne goljufije opustijo posest svojih deležev; tožnik mora izbrati, ali bo
začel postopek neposredno zoper osebo, ki je imela posest, ali pa bo vložil pretorsko tožbo zoper tistega, ki je prenehal imeti
posest.
(3) Če stranka na sodišču odgovori, da je suženj, ki pripada drugemu, njen, potem bo, če bo katera od njih plačala, druga
razrešena.
(4) Če suženj, katerega posest si goljufivo opustil, umre, preden je zoper tebe vložena ta tožba, boš razrešen, ker ta tožba
nadomešča neposredno tožbo. Menimo, da je primer drugačen, če ste zamudili s priključitvijo izdaje.
(5) Tožba ne bo odobrena dediču ali zoper dediča na podlagi tega, da je pokojnik izjavil, kar je bilo neresnično, niti zoper
stranko samo po preteku nedoločenega časa; kajti vsakdo lahko prevzame obrambo odsotnega sužnja, da bi se izognil kazni,
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ki jo predpisuje ta edikt, to je, da bi ga tožili, ne da bi imel pravico izročiti sužnja kot odškodnino. Če torej zanikate, da je
suženj v vaši oblasti, lahko pozneje priznate, da je, razen če je v zadevi proti vam že prišlo do združitve vprašanja; kajti
potem vas ne bi smeli zaslišati; kot pravi Labeo. Oktavijan pa pravi, da imaš pravico do olajšave tudi po tem, ko je bil izdan
zakon, če se pokaže razlog, vsekakor pa, če je tvoja starost takšna, da ti je treba odobriti popustljivost.
(6) Kadar je suženj odveden v odsotnosti svojega gospodarja ali celo v njegovi navzočnosti in so zadeve še vedno v takem
stanju, da je mogoča popolna restitucija, je dovoljena obramba zaradi odvedenega sužnja; če je bila namreč podana zahteva,
da se ga privede na sodišče zaradi obrambe, bi ji moral pretor ugoditi. Enako olajšavo bi bilo treba odobriti uporabniku ali
tistemu, ki mu je bil suženj zastavljen zaradi dolga, če je lastnik navzoč in zavrne obrambo, da zlonamernost ali malomarnost
enega človeka ne bi škodovala drugim. Enako olajšavo je treba zagotoviti tudi, kadar je suženj v skupni lasti in eden od
njegovih lastnikov, ki je navzoč, zavrne obrambo. V teh primerih je tožnik prav tako upravičen do olajšave, ker je
ugotovljeno, da pravica do tožbe ugasne s pridobitvijo lastninske pravice; ko je suženj odstranjen po ukazu pretorja, namreč
postane last stranke, ki ga je odpeljala.
27. Gaj, O provincialnem ediktu, VI. knjiga.
Kadar je vložena noxalna tožba v zvezi s sužnjem, ki je v zastavi, ali v zvezi s sužnjem, na katerem ima druga stranka
uzurpatorsko pravico; ne smemo pozabiti, da mora posredovati prokonzul, če sta prisotna upnik ali uzurpator, ki ne želita
prevzeti obrambe, in zavrniti prodajo zastavljene stvari ali vložitev tožbe za uzurpatorsko pravico. V tem primeru je mogoče
reči, da je zastavna pravica razrešena po zakonu, saj to ni zastavna pravica, na podlagi katere ni mogoče izterjati denarja s
tožbo; užitek pa ostane kot pravica, čeprav se lahko zavrne tožba za njegovo izterjavo, dokler ne preteče zakonsko določen
čas in se izgubi zaradi neuporabe.
(1) Iz tega, kar smo navedli v zvezi s sužnjem, ki ga je imel kdo v zastavi, ali sužnjem, ki naj bi bil pod določenim pogojem
prost, ali sužnjem, na katerem ima druga stranka pravico uporabe; je razvidno, da kadar toženec na sodišču izjavi, da njegov
suženj v resnici pripada drugemu; potem se kljub temu, da je odgovoren za noxalno tožbo, vendarle ne more po zakonu
osvoboditi odgovornosti z izročitvijo sužnja kot odškodnino; ker namreč stranka ni lastnik, ne more prenesti lastništva na
tožnika. Vendar je gotovo, da kadar je bil suženj izročen iz tega razloga in njegov lastnik pozneje vloži tožbo za njegovo
vrnitev, vendar ne ponudi odškodnine, ocenjene v tej zadevi; lahko se mu zoperstavi z ugovorom zaradi zlonamerne goljufije.
28. Africanus, Vprašanja, VI. knjiga.
Na splošno velja, da če proti tebi vložim noxalno tožbo zaradi sužnja tretje osebe, ki ti služi v dobri veri, in mi ga izročiš kot
odškodnino; in če nato, ko ga imam v posesti, njegov lastnik vloži tožbo za njegovo izterjavo, mu lahko nasprotujem z
izjemo zaradi zlonamerne goljufije, če ne ponudi odškodnine, ki je bila ocenjena; če pa je lastnik sam v posesti, sem
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upravičen do Publicijeve tožbe, in če toženec uporabi izjemo: "Razen če je toženec njegov lastnik", se lahko v mojo korist
vloži replika na podlagi zlonamerne goljufije. V skladu s tem lahko pridobim lastninsko pravico z uporabo, čeprav se
zavedam, da imam v posesti tujo lastnino, in dejansko, če bi bilo določeno drugače, bi bil dobronamerni posestnik
izpostavljen največji krivici; ker čeprav bi bil po zakonu odgovoren v noxalni tožbi, se mu naloži nujnost, da se podredi
plačilu škode, ocenjene v tej zadevi. Enako načelo velja, kadar se suženj ne brani in ga odvzamem po pretorjevem ukazu, saj
imam tudi v tem primeru pravno podlago za posest.
29. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VI. knjiga.
Ne le da lahko oseba, ki nima sužnja v svoji oblasti, zavrne odgovor v noxalni tožbi, temveč se lahko tožbi izogne tudi, ko ga
ima v svoji oblasti, če ga pusti brez obrambe; vendar mora v tem primeru prenesti svojo pravico na tožnika, kot da bi bila
sodba izrečena proti njemu.
30. Isto, O ediktu mestnega pretorja pod naslovom "Preprečevanje grozeče škode".
V noxalnih tožbah pravice tistih, ki so v dobri veri odsotni, niso izgubljene, temveč jim je ob vrnitvi dano pooblastilo, da se
branijo v skladu s tem, kar je primerno in pravično, ne glede na to, ali so lastniki ali imajo kakšno pravico na sporni
nepremičnini, na primer upniki in uživalci.
31. Paulus, O Placiju, VII. knjiga.
kjer pretor pravi: "Kadar več sužnjev zagreši krajo, bo tožba odobrena samo zato, da bo tožnik lahko dobil toliko, kolikor bi
dobil, če bi zločin zagrešil svobodni človek," se postavlja vprašanje, ali se to nanaša na plačilo denarja kot odškodnine ali na
izročitev sužnja kot povračilo škode; kot na primer, kadar se od vrednosti izročenih sužnjev pobere dvojna odškodnina, ali
bodo druge tožbe prepovedane? Sabin in Kasij menita, da je treba toženi stranki priznati vrednost predanih sužnjev. To
odobrava Pomponij in je res; če je suženj odvzet, ker ni bila ponujena obramba, mora lastnik dobiti v dobro tisto, kar je bil
vreden. Julijan meni, da je gotovo, da je treba upoštevati ne le dvojno odškodnino, temveč tudi to, kar bi bilo mogoče izterjati
z osebno tožbo; če je krajo zagrešilo več sužnjev, je treba raziskati, kdaj je bila storjena, da se ugotovi, ali so pripadali isti
skupini; edikt namreč ne velja, kadar sužnji, ki pripadajo različnim lastnikom, pozneje postanejo last enega samega.
32. Callistratus, Monitory Edict, knjiga II.
Kadar je suženj v oblasti nekoga, ki ni njegov lastnik, in naj bi storil prekršek, bo, če se ne brani, odveden; če pa je njegov
lastnik navzoč, ga mora izročiti in jamčiti proti zlonamerni goljufiji.
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33. Pomponij, O Sabinu, XIV. knjiga.
Nikogar ni mogoče proti njegovi volji prisiliti, da bi branil drugega v noxalni tožbi, temveč mu je treba odvzeti tistega, ki ga
noče braniti, če je njegov suženj; kadar pa je stranka, ki je v oblasti drugega, svobodna, ji je treba dovoliti, da se brani v vseh
okoliščinah:
34. Julijan, O Urseius Ferox, knjiga IV.
Kadar namreč nihče ne prevzame obrambe družinskega sina zaradi kršitve zakona, je proti njemu dovoljena tožba,
35. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
In če je sodba izdana proti sinu, jo mora spoštovati, saj ga drži odločba. Poleg tega je treba navesti, da je tudi njegov oče
odgovoren za tožbo De peculio, potem ko je bila izrečena sodba proti sinu.
36. Isto, O ediktu, knjiga XXXVII.
Če kdo od dolžnika kupi sužnja, ki ga je zastavil in nato ukradel, bo kupec odgovarjal zaradi kraje, potem ko je pridobil
lastništvo nad sužnjem; in ni mogoče ugovarjati, da lahko sužnja pridobi nazaj s pomočjo srbske tožbe. Pravilo je enako,
kadar stranka opravi nakup od mladoletne osebe, mlajše od petindvajset let, ali zavestno z namenom ogoljufanja upnikov; saj
se slednjim sicer lahko odvzame lastninska pravica, vendar se lahko v vmesnem času proti njim vloži tožba.
37. Tryphoninus, Disputations, Book XV.
Če suženj, ki pripada drugemu, ukrade mojo lastnino in potem pride v moje roke kot lastnik, pravica do tožbe zaradi kraje, do
katere sem bil upravičen, ugasne, če še ni bila uporabljena; in če bi potem odtujil sužnja, ki sem ga kupil, preden se je izdaja
pridružila, se pravica do tožbe zaradi kraje ne obnovi; če pa ga kupim, ko se je izdaja pridružila, se lahko prodajalcu izreče
sodba:
38. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVII.
Tako kot bi ga prodal drugi stranki, saj je dejansko vseeno, komu ga proda, ali svojemu nasprotniku ali komu drugemu; in
sam bo kriv, če se bo moral podrediti plačilu ocenjene škode, saj si je s prodajo odvzel možnost, da bi ga izročil za povračilo
škode.
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(1) Julijan pa v dvaindvajseti knjigi Digest navaja, da če zapustim sužnja, ki je ukradel tvojo lastnino, sem oproščen
odgovornosti, ker mi je takoj prenehal pripadati; sicer bi bilo mogoče vložiti tožbo zaradi kraje na račun tistega, ki nima
lastnika.
(2) Če moj suženj ukrade tvojo lastnino in jo proda, ti pa mu odvzameš denar, ki ga ima v lasti in ga je pridobil kot del cene
omenjene lastnine, bosta imeli obe strani podlago za tožbo zaradi tatvine; ti lahko namreč zoper mene vložiš noxalno tožbo
zaradi tatvine zaradi sužnja, jaz pa lahko zoper tebe vložim tožbo zaradi denarja.
(3) Poleg tega, če plačam denar sužnju svojega upnika, da bi ga ta dal svojemu gospodarju, bo prav tako razlog za tožbo
zaradi tatvine, če si suženj prisvoji prejeti denar.
39. Julianus, Digeste, IX. knjiga.
Če suženj, ki pripada več osebam, stori tatvino in se vsi njegovi lastniki z goljufijo izognejo temu, da bi ga imeli v svoji
oblasti, bi moral pretor upoštevati obliko civilne tožbe in dovoliti, da se pravična tožba, ki jo v takem primeru obljublja, vloži
proti kateremu koli lastniku, ki ga tožnik izbere; tožniku ne bi smel dati večje prednosti, kot da mu omogoči vložitev tožbe,
ne da bi imel toženec pravico izročiti sužnja kot odškodnino; saj bi lahko sprožil postopek v noxalni tožbi, če bi bil suženj
predložen sodišču.
(1) Če kdo prizna, da je njegov suženj, ki v resnici pripada drugemu; potem je sicer odgovoren za noxalno tožbo, vendar ga je
mogoče, če je izkazan ustrezen razlog, prisiliti k varščini; če pa je stranka tožena zaradi svojega sužnja, je ne bi smeli
obremeniti z varščino, saj ni prostovoljna pri obrambi sužnja, ki pripada drugemu.
(2) Če kdo trdi, da je lastnik sužnja ravnal goljufivo, da bi se izognil temu, da bi bil omenjeni suženj v njegovi posesti, in
lastnik na sodišču trdi, da bi moral tožbo braniti nekdo drug, ki bi zagotovil varščino; tu obstaja razlog za izjemo zaradi
zlonamerne goljufije.
(3) Če pa bi se po tem, ko je bilo vprašanje združeno z lastnikom, pojavil suženj, in ker ni bil branjen, bi bil odvzet; lastnik
bo oproščen, če ugovarja izjemi zaradi zlonamerne goljufije.
(4) Če pa suženj umre, preden je izdaja pridružena, lastnik v tej tožbi sploh ne bo odgovarjal.
40. Isto, Digest, knjiga XXII.
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Kadar je suženj zapuščen kot zapuščina in ukrade lastnino bodočega dediča, še preden je ta vstopil v zapuščino; dedič lahko
zoper zapustnika, če sprejme zapuščino, vloži tožbo zaradi tatvine. Če pa si isti suženj prisvoji premoženje, ki pripada
zapuščini, tožba zaradi tatvine ne pride v poštev, ker take tatvine ni mogoče; lahko pa se vloži tožba, s katero se ga prisili, da
premoženje predloži sodišču.
41. Isto, O Urseiusu Feroxu, II. knjiga.
Če suženj v skupni lasti povzroči nezakonito škodo enemu od svojih lastnikov, tožba na podlagi Lex Aquilia zaradi tega ne
bo mogoča; ker če bi škodo povzročil tujemu lastniku, bi se lahko zoper drugega solastnika vložila tožba za celoten znesek na
podlagi Lex Aquilia; prav tako, če suženj v skupni lasti stori krajo, se zoper drugega solastnika ne more vložiti tožba zaradi
kraje, ampak je treba začeti postopek za delitev.
42. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVII.
Če stranka, zaradi katere je bila zadeva pridružena noxalni tožbi, zahteva svojo svobodo, je treba postopek prekiniti, dokler
se ne ugotovi njeno stanje; če se torej razglasi, da je suženj, se noxalna tožba nadaljuje, če pa se odloči, da je svoboden, bo
veljala za brez učinka.
(1) Če se stranka zaveže, da bo branila noxalno tožbo zaradi sužnja, ki je umrl, in tega ne ve, jo je treba razrešiti
odgovornosti, ker je prenehalo veljati, da bi morala kar koli izročiti zaradi navedenega sužnja.
(2) Te tožbe ne zastarajo zaradi poteka časa in so na voljo, dokler imamo pooblastilo za izročitev sužnja; saj jih je mogoče
vložiti ne le zoper nas, temveč tudi zoper naše naslednike, pa tudi zoper naslednike stranke, ki je odgovorna v prvi vrsti, ne
zato, ker bi nasledili njeno odgovornost, temveč na podlagi lastništva. Če je torej suženj prišel v roke druge osebe, se lahko
njegov novi lastnik toži v noxalni tožbi na podlagi lastništva.
43. Pomponij, Pisma, VIII. knjiga.
sužnje je treba v primerih, ko odškodninska odgovornost sledi posamezniku, zagovarjati na kraju, kjer naj bi storili kaznivo
dejanje, zato mora lastnik navedene sužnje predložiti na kraju, kjer naj bi storili nasilje, in če jih ne zagovarja, lahko izgubi
lastništvo nad vsemi.
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Knjiga X
1. O določanju meja.
2. O tožbi za delitev posesti.
3. V zvezi s tožbo za delitev premoženja v skupni lasti.
4. V zvezi s tožbo za izročitev.

Tit. 1. O določitvi mej.
1. Paulus, O ediktu, knjiga XXIII.
Tožba za določitev meje je osebna, čeprav gre za postopek za vrnitev premoženja.
(2) Ulpianus, O ediktu, knjiga XIX.
Ta tožba se nanaša na rustikalne posesti, čeprav so med njimi stavbe; saj ni velike razlike, ali stranka na mejni črti posadi
drevesa ali postavi stavbo.
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1. Sodnik lahko v primeru določitve meje odloči spor tako, kot se mu zdi najbolje, če meje ne more določiti; če pa se sodnik
zaradi odprave dvoma o starodavnem izvoru odloči, da se meja določi v novi smeri, lahko to stori na ta način in odredi
plačilo denarnega zneska kot odškodnine.
3. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
V vsakem primeru, ko je treba izdati odločbo, s katero se zemljišče ene od strank dodeli drugi, mora tisti, v čigar korist je
izdana odločba, plačati drugi stranki določen denarni znesek kot odškodnino.
(4) Paulus, O ediktu, knjiga XXIII.
Če obstaja spor glede določenega dela nepremičnine, se lahko zemljišče z odlokom razdeli na deleže v skladu s tem, kar
sodnik ugotovi, da je delež strank na navedenem zemljišču.
1. V tožbi za določitev meje je treba upoštevati interese strank; na primer, če ima kdo določeno korist od zemljišča, za
katerega se ugotovi, da pripada sosedu, ali bi bilo nepravično, da bi se na ta račun zahtevalo plačilo? Poleg tega, če bi ena od
strank zaposlila geodeta, bi morala druga stranka, ki ga ni zaposlila, plačati svoj delež odškodnine.
2. Ko je bila zadeva pridružena izdaji, se upošteva dobiček, saj je treba od takrat dalje malomarnost in zlonamernost narediti
za predmet preiskave, vendar se vse, kar je bilo zbrano pred pridružitvijo izdaji, v nobenem primeru ne bo upoštevalo, saj je
bodisi stranka to zbrala v dobri veri in ji je treba dovoliti, da to koristi, če jo je porabila; bodisi, če je to zbrala v slabi veri, je
treba proti njej sprožiti postopek za njeno izterjavo.
3. Če pa kdo noče ubogati sodnika, tako da poseka drevo ali odstrani stavbo, postavljeno na meji ali na njenem delu, se od
njega zahteva plačilo.
4. Kadar se domneva, da so bili mejniki podrti ali izkopani; lahko pristojni sodnik obravnava tudi zahtevek za določitev meje.
5. Kadar en del zemljišča pripada dvema osebama, drug del pa trem; sodišče lahko sporni del zemljišča prisodi na eno stran,
čeprav vključuje več lastnikov, saj se pri določanju mej zemljišč razume, da se to prej stori v korist posesti kot v korist
posameznika; ker pa je bila v tem primeru odločitev v korist več oseb, bo vsak upravičen do enakega deleža, kot ga ima v
posesti in ki bo v skupni lastnini.
6. Tisti, ki imajo deleže v skupnem premoženju, ne bodo zavezani k plačilu drug drugemu, saj se zdi, da med njimi ni prišlo
do sodnega spora.
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7. Če imava ti in jaz skupno premoženje in sem sam lastnik sosednjega zemljišča, ali lahko sprožimo sodni postopek za
določitev meje? Pomponij trdi, da ne more, ker jaz in moj solastnik ne moreva biti nasprotnika v tovrstnem postopku, temveč
se šteje, da sva na mestu ene osebe. Pomponij tudi pravi, da ni mogoče ugoditi niti pravični tožbi, saj lahko stranka, ki ima
lastnino v lastništvu, odtuji bodisi tisto, kar je imela v skupni bodisi v deljeni lasti, in nato sproži postopek.
8. Tožbo je mogoče vložiti za določitev meje ne le med dvema posestma, temveč celo med tremi ali več, kot na primer, kadar
ena posest in več drugih, tudi tri ali štiri, mejijo med seboj.
9. Tožba za določitev meje se lahko vloži, kadar so zemljišča predmet večnega zakupa; ali med osebami, ki imajo na
različnih zemljiščih pravico uporabe; ali med uporabnikom in navadnim lastnikom sosednjega zemljišča; ali med strankami,
ki imajo posest na podlagi nepremičnine, dane v zastavo.
10. Ta tožba je na voljo, kadar je meja med kmečkimi posestvi; vendar se ne uporablja v primeru mestnih posestev; v
slednjem primeru namreč stranke niso osebe, ki imajo isto mejo, ampak se prej reče, da so sosede, njihova posestva pa so
večinoma ločena s skupnimi zidovi. Zato tam, kjer stavbe mejijo, tudi na podeželju, ni podlage za to tožbo; po drugi strani pa
so v mestu lahko vrtovi, ki mejijo drug na drugega, tako da je tudi tu mogoče vložiti tožbo za določitev meje.
11. Če se vmes nahaja reka ali avtocesta, se to ne razume kot meja; zato ni mogoče vložiti tožbe za določitev meje.
5. Isto, O Sabinu, XV. knjiga.
Ker avtocesta ali reka predstavlja mojo mejo in ne sosedovo zemljišče.
(6) Isto, O ediktu, knjiga XXIII.
Če pa poseže zasebni potok, je mogoče vložiti tožbo za določitev meje.
7. Modestin, Pandekti, X. knjiga.
Določijo se razsodniki, ki določijo razsežnosti zemljišč; in tisti, za katerega je navedeno, da ima večji del celotnega
zemljišča, bo moral določen del prenesti na druge, ki imajo manjši; to je navedeno v reskriptu.
(8) Ulpianus, Mnenja, VI. knjiga.
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Kadar poplava uniči meje polja zaradi prelivanja vode, tako da se komu ponudi priložnost, da zasede kraje, do katerih nima
pravice; guverner pokrajine mora odrediti, da ne smejo posegati v lastnino drugih in da se lastniku vrne zemljišče, meje pa
določi geodet.
1. Del dolžnosti magistrata je, da v primeru, ki zadeva meje zemljišč, pošlje geodete in z njihovo pomočjo razreši vprašanje
meja v skladu s pravičnostjo in s pregledom z lastnimi očmi, če to zahteva priložnost.
9. Julianus, Digeste, VIII. knjiga.
Zadeva za določitev mej ostane v obravnavi, čeprav so skupni lastniki morda vložili tožbo za delitev ali prodali zemljišče.
10. Isto, Digeste, knjiga LI.
Tožba za delitev med solastniki ali dediči ali tožba za določitev meje je take narave, da ima vsaka posamezna stranka dvojno
pravico tožnika in toženca v tožbi.
11. Papinianus, Mnenja, knjiga II.
V zvezi s poizvedbami o mejah je treba slediti starodavnim spomenikom in avtoriteti popisa, ki je bil opravljen pred
vložitvijo tožbe, če se dokaže, da zaradi številnih nasledstev ni prišlo do sprememb in da so bili s samovoljnimi dejanji
posestnikov dodani ali odvzeti zemljiški deli ter da so se meje pozneje spremenile.
12. Paulus, Mnenja, III. knjiga.
Pri vprašanju v zvezi z lastništvom je treba biti pozoren na tiste meje, ki jih je oseba, ki je bila lastnik obeh zemljišč, določila
ob prodaji enega od njih; ni namreč nujno, da se upoštevajo meje, ki so prej ločevale dve različni zemljišči, temveč je treba
za določitev novih meja med navedenima zemljiščema uporabiti opise sosednjih lastnikov.
13. Gaj, O zakonu dvanajstih tabel, IV. knjiga.
Treba je opozoriti, da je treba pri tožbi za določitev mej upoštevati pravilo, ki se do neke mere ujema z načrtom tistega, ki naj
bi ga Solon sprejel v Atenah, in sicer "Kadar stranka gradi zid, ki meji na zemljišče druge stranke, ne sme preseči meje; če
gre za zidan zid, mora pustiti eno stopinjo, če gre za hišo, pa dve stopinji. Če koplje grob ali jarek, mora pustiti odprt prostor,
ki je po širini enak globini tega groba; če gre za vodnjak, pa širino stopinje. Če posadi oljko ali figovec, ga mora postaviti
devet čevljev od sosednjega zemljišča, pri drugih drevesih pa mora pustiti pet čevljev."
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Tit. 2. O tožbi za delitev posesti.

1. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga VII.
Ta tožba izhaja iz Zakona dvanajstih tabel, saj je veljalo, da je treba, kadar so se solastniki želeli odpovedati skupni lastnini,
določiti neko vrsto tožbe, s katero bi se med njimi razdelilo premoženje zapuščine.
1. To tožbo lahko dejansko neposredno vloži stranka, ki nima v posesti svojega deleža. Če pa tisti, ki ima v posesti
zapuščino, zanika, da je tožnik njegov sodedič, mu lahko to prepreči z ugovorom, navedenim na naslednji način: "Če
dediščina ni prizadeta v zvezi z zadevno zadevo." Če stranka poseduje svoj delež, čeprav morda zanika, da je sodedič,
tovrstna izjema ne bo ovira; posledica tega je, da mora v tem primeru sodnik, ki obravnava zadevo, sam ugotoviti, ali je
stranka sodedič ali ne; če namreč ni, ji ne bo nič prisojeno, prav tako pa se od nasprotne stranke ne bo zahtevalo, da ji izplača
kakršno koli plačilo.
2. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIX.
S tožbo za delitev zapuščine se lahko ta razdeli ne glede na to, ali izhaja iz oporoke ali preide na podlagi dedovanja, in ne
glede na to, ali je zapuščina podeljena z zakonom dvanajstih tabel ali s kakšnim drugim zakonom, z odlokom senata ali celo z
imperialno ustavo. Na splošno se lahko zapuščina razdeli le med tiste, po katerih smrti je mogoče vložiti tožbo za njeno
izterjavo.
(1) Če četrtina zapuščine pride komu, ki je bil arogiran v skladu s konstitucijo božanskega Pija, bo, ker takšna stranka ne
postane niti dedič niti posestnik premoženja, za delitev zapuščine potrebna pretorska tožba.
(2) Poleg tega, če gre za peculium družinskega sina, ki je vojak, je mogoče na silo trditi, da je zapuščina ustvarjena s
cesarskimi konstitucijami, in bo zato ta tožba na voljo.
(3) V tožbi za delitev zapuščine vsak od dedičev nastopa v vlogi tožnika in toženca.
(4) Tudi v tem primeru ni mogoče dvomiti, da je tožbo za delitev zapuščine mogoče vložiti, kadar postopek sproži le nekaj
dedičev od mnogih.
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(5) Čeprav se terjatve v tej tožbi ne obravnavajo, pa se kljub temu, če so bili sklenjeni dogovori v zvezi z njihovo delitvijo,
tako da je bilo dogovorjeno, da vsaka stranka prenese pravice do tožbe na drugo stranko in jo imenuje za zastopnika za
opravljanje svojih poslov, delitev spoštuje.
3. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
Očitno je, da včasih postane dolžnost sodnika, da poskrbi, da se različni dolgovi in terjatve dodelijo različnim dedičem v
delitvi, saj se pogosto zgodi, da plačilo ali izterjava dolgov, ki jih je treba razdeliti med različne deleže, povzroči nemalo
nevšečnosti. Vendar pa ta dodelitev nima vedno za posledico, da bi en dedič postal odgovoren za celoten dolg ali da bi imel
pravico do izterjave celotnega dolga, ampak je posledica le, da dedič, če se začne postopek, toži deloma v svojem imenu in
deloma kot pooblaščenec; ali, če je tožba vložena proti njemu, je tožen deloma v svojem imenu in deloma kot pooblaščenec.
Čeprav so upniki v celoti pooblaščeni, da vložijo tožbo zoper vsakega posameznega dediča, imajo slednji še vedno popolno
pravico, da namesto njih vloži tožbo zoper tiste stranke, ki bi po sklepu sodišča morale nositi breme tožbe.
(4) Ulpianus, O ediktu, knjiga XIX.
V ta postopek je torej vključeno vse razen denarnih zahtevkov. Če pa je denarna terjatev zapuščena enemu od več dedičev, jo
lahko navedeni dedič pridobi s tožbo za delitev zapuščine.
1. Škodljive droge in strupi so vključeni v to tožbo; vendar se sodnik nikakor ne bi smel vmešavati v tovrstne zadeve, saj je
njegova dolžnost, da opravlja naloge dobrega in nedolžnega človeka. Na enak način bi moral ravnati tudi glede knjig, ki jih ni
primerno brati (na primer tistih, ki obravnavajo magijo in podobne teme); vse te knjige pa bi bilo treba takoj uničiti.
2. Poleg tega se ne sme deliti ničesar, kar je bilo pridobljeno s pekuliranjem ali svetoskrunstvom ali z nasiljem, krajo ali
agresijo.
3. Sodnik naj odredi, da se oporoka izroči v roke tistemu, ki je dedič večjega dela premoženja, ali da se deponira v templju.
Labeo pravi, da je treba v primeru prodaje zapuščine deponirati kopijo oporoke in da mora dedič priskrbeti kopijo, vendar bi
moral sam obdržati izvirnik oporoke ali ga deponirati v templju.
(5) Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
Kadar so v zapuščinsko premoženje vključene kakšne dedne obveznosti, mora sodnik poskrbeti, da ostanejo v posesti
stranke, ki je dedič največjega deleža; drugi imajo pravico do prepisov, ki jih je treba preveriti, omenjeni dedič pa mora
skleniti zavezo, da bo izvirne listine predložil, ko bo to zahtevala priložnost. Če so vsi dediči upravičeni do enakih deležev in
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med njimi ni sklenjen dogovor o tem, komu naj se listine prepustijo, morajo žrebati ali pa je treba s skupnim soglasjem ali
glasovanjem izbrati prijatelja, pri katerem se listine lahko shranijo, ali pa jih je treba dati na varno v kakšen posvečen
tempelj.
6. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIX.
Rešitve zadeve s tem, da se jo podvrže tekmovanju, tako da ima stranka, ki ponudi najvišjo ceno, pravico do posesti
obveznosti, ki pripadajo posesti, ne odobravata ne Pomponij ne jaz.
7. Venulej, Pogoji, knjiga VII.
Če bi dedič v primeru, ko je bil sodedič dodan pod določenim pogojem ali je v rokah sovražnika, trdil, da je on sam dedič, in
bi po vložitvi tožbe pridobil, potem pa bi se izpolnil pogoj, od katerega je bila odvisna dediščina drugega dediča, ali pa bi se
ta vrnil s postliminiumom; ali bi moral drugi dedič z njim deliti koristi svoje zmage? Nedvomno je upravičen do tožbe za
izvršitev sodbe za celoten znesek. V tem primeru je treba soedniku omogočiti izbiro, tj. bodisi mu dodeliti delež zapuščine
bodisi mu dati pooblastilo za vložitev tožbe, saj je on tisti, ki je postal dedič ali se je vrnil v mesto, potem ko je njegov
soednik uspel. Enako pravilo je treba upoštevati, kadar se rodi posmrtni otrok. Te stranke niso krive zaradi svojega molka, saj
so pridobile pravico do zapuščine šele po tem, ko je njihov sodedič zmagal v postopku.
8. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIX.
Pomponij pravi, da kadar so računi zapuščeni kot prednostna zapuščina enemu od več dedičev, se mu ne smejo izročiti,
dokler njegovi sodediči ne naredijo prepisov. Pravi namreč, da če je bil zapuščen suženj, ki je upravitelj, ga ne bi smeli
izročiti, dokler ne bi predložil svojih računov. Razmisliti bi morali, ali ne bi bilo treba skleniti zaveze, ki bi določala, da se
računi predložijo, kadar koli se jih zahteva ali kadar je omenjeni upravitelj zapuščen; ker je pogosto potrebno, da se izvirni
računi in sam upravitelj predložijo na sodišču za pojasnitev zadev, ki se pojavijo pozneje in v katere je vključeno znanje
upravitelja; in je potrebno, da prej omenjeni dedič v tej zadevi soedniku predloži zavezo.
1. Pomponij prav tako navaja, da so golobi, ki imajo navado zapuščati golobnjak, vključeni v tožbo za delitev zapuščine, ker
so naša last, dokler imajo navado, da se vračajo k nam; zato smo, če jih kdo zaseže, upravičeni do tožbe zaradi kraje. Enako
pravilo velja za čebele, saj so del naše lastnine.
2. Poleg tega Pomponij meni, da je treba, če eno od naših živali odnesejo divje zveri, če pobegne omenjenim zverem, to
vključiti v tožbo za delitev posesti; pravi namreč, da je boljše mnenje, da kadar kar koli odnese volk ali druga divja zver, to
ne preneha biti naše, dokler ni požrto.
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9. Paulus, O ediktu, knjiga XXIII.
To dejanje vključuje tudi premoženje, ki so ga dediči pridobili z uzurpacijo, v primerih, ko je bilo izročeno pokojniku, in tudi
premoženje, ki je bilo izročeno dedičem, pokojnik pa ga je kupil.
10. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIX.
Tudi nepremičnine, ki spadajo v našo dediščino, kot tudi zemljišča, ki so v večnem zakupu, ali taka, ki se nanašajo zgolj na
površino. Prav tako spada pod to pravilo tudi premoženje, ki ga je imel pokojnik v posesti v dobri veri, čeprav je pripadalo
drugemu.
(11) Paulus, O ediktu, knjiga XXIII.
Otrok sužnje, če se rodi po tem, ko je bilo premoženje vpisano v zemljiško knjigo,
12. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIX.
In tudi po tem, ko je bil otrok že vpisan v register, je lahko, kot navaja Sabinus, vključen v tožbo za delitev zapuščine in je
lahko predmet razsojanja.
1. Enako načelo velja, kadar tujec kar koli podari sužnjem, ki so del premoženja zapuščine.
2. Premoženje, zapuščeno pod določenim pogojem, medtem pripada dedičem, zato je vključeno v tožbo za delitev zapuščine
in je lahko predmet razsojanja; seveda ob upoštevanju omejitev, ki so povezane z njim, tako da bo ob izpolnitvi pogoja
odvzeto stranki, ki ji je bilo zapuščeno; ali pa se bo ob neizpolnitvi pogoja vrnilo tistim, ki so bili obremenjeni z oporoko.
Enako pravilo velja v primeru sužnja, ki ga je treba osvoboditi pod določenim pogojem, saj medtem pripada dedičem, ko pa
je pogoj izpolnjen, dobi svobodo.
13. Papinianus, Vprašanja, knjiga VII.
Prepovedano je razpolaganje s premoženjem po pridružitvi izdaje, vendar to velja le za tisto, ki je prostovoljno, in ne za tisto,
ki postane potrebno zaradi neke prejšnje odgovornosti in izvira iz neke pravne zahteve.
14. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIX.
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Kadar pa se je pravica do užitka začela teči, preden je bila izdaja pridružena v korist stranke, ki ni dedič, in se pozneje
dopolni, to odstrani lastnino iz zadeve.
(1) Pojavi se vprašanje, ali je pravica užitka zajeta v tožbo; kot na primer, kadar je bila pravica užitka pridržana, zemljišče pa
prepuščeno drugim osebam in ne dediču:
15. Paulus, O ediktu, knjiga XXIII.
Ali če je bila užitna pravica zapuščena sužnju, ki je pripadal zapuščini; ker se užitna pravica ne more oddaljiti od
zainteresirane stranke, ne da bi bila izgubljena.
16. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIX.
Menim, da je del sodnikove dolžnosti, da, če bi se dediči želeli odpovedati skupnemu lastništvu užitka, ugodi njihovim
željam, potem ko jih je pripravil do tega, da drug drugemu dajo jamstvo.
1. Julijan pravi, da če sodišče zemljišče dodeli enemu dediču, pravico do užitka na njem pa drugemu, užitek ne postane
skupna lastnina.
2. Uzsufurt se lahko prisodi od določenega časa ali do določenega časa ali za izmenična leta.
3. Zemljišče, ki ga reka z naplavinami doda k posesti po tem, ko je bila izdaja pridružena, je prav tako vključeno v tovrstno
tožbo.
4. Če pa je eden od dedičev zlonamerno ali iz malomarnosti storil dejanje, katerega posledica je zmanjšanje vrednosti užitka,
Pomponij pravi, da tudi to spada v okvir tožbe; kajti vse, kar dedič zlonamerno ali iz malomarnosti stori v škodo zapuščine,
se upošteva v vseh tožbah za delitev te zapuščine, če je dejanje storil v vlogi dediča. Če je torej eden od dedičev prikrajšal
oporočitelja za denar za časa njegovega življenja, to ne bo vključeno v tožbo za delitev zapuščine, ker še ni bil dedič; če pa je
ravnal kot dedič, čeprav bi bila zainteresirana stranka upravičena do kakšne druge tožbe, je, kot navaja Julianus, vseeno
odgovoren za tožbo za delitev zapuščine.
5. Nazadnje pravi, da če bi kateri od dedičev uničil račune, ki pripadajo zapuščini, ali jih ponaredil, bo po Lex Aquilia
odgovoren za uničenje teh računov in bo odgovoren tudi za tožbo za delitev zapuščine.
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6. Poleg tega, če suženj, ki pripada zapuščini, ukrade premoženje enega od dedičev, Ofilij pravi, da bo mogoča tožba za
delitev zapuščine, pa tudi tožba za delitev skupnega premoženja, vendar tožbe zaradi kraje ni mogoče vložiti; zato bo dedič,
če bo vložil tožbo za delitev zapuščine, dobil sodbo, s katero mu bo izročen suženj ali pa mu bo priznana ocenjena škoda, to
je navadna odškodnina.
17. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga VII.
Kadar škodo stori eden od dedičev, je primerno navesti, da je treba v tožbi za delitev zapuščine upoštevati navadno
odškodnino.
18. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIX.
V skladu s temi pravili Julijan pravi, da kadar je dedičev več in je enemu od njih na splošno zapuščen suženj s pravico izbire,
preostali dediči pa trdijo, da je Stichus ponaredil oporoko ali jo ponaredil, in to izjavijo, da bi se izognili izbiri sužnja; potem
ko je bil izbran, pa je vložena tožba za njegovo vrnitev, lahko, če so toženi, izkoristijo izjemo zaradi zlonamerne goljufije in
sužnja podvržejo mučenju.
1. Postavlja se vprašanje, ali imajo dediči v tožbi za delitev zapuščine pravico uporabiti mučenje v zvezi s smrtjo oporočitelja
ali njegove žene in otrok; Pomponij zelo pravilno pravi, da te stvari nimajo nobene zveze z delitvijo premoženja zapuščine.
2. Pravi tudi, da je dolžnost sodnika, da poskrbi za to, da se želja pokojnika ne bo izničila, če kdo z oporoko določi, da se
suženj proda zato, da bi ga prepeljali na daljavo. Kadar pa je oporočitelj odredil, da se postavi spomenik, se lahko vloži tožba
za delitev zapuščine, da se to prisili, da se to stori. Predlaga pa, da lahko, ker je to v interesu dedičev, ki bodo imeli pravico
do spomenika, vsak od njih izrecno sproži postopek za postavitev spomenika.
3. Če ima eden od dedičev stroške v dobri veri, lahko v skladu z reskriptom cesarjev Severa in Antonina od soediča izterja
obresti od trenutka zamude.
4. Celsus tudi zelo primerno dodaja, da ima soednik, tudi če sam ne plača, kljub temu pravico do tožbe za delitev zapuščine,
da bi soednika prisilil k plačilu njegovega deleža; saj se sicer upnik ne bo odpovedal določeni nepremičnini, če ne bo v celoti
poplačan.
5. Če je bil sin družine dedič očetovega deleža zapuščine in so ga upniki tožili za njegov peculium, pri čemer je bil
pripravljen plačati vse, kar je bilo treba, lahko z izjemo zaradi zlonamerne goljufije prisili upnike, da prenesejo svoje pravice
do tožbe nanj; poleg tega je upravičen do tožbe za delitev zapuščine proti svojim sodedičem.
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6. Če je eden od dedičev plačal zapuščino osebi, ki ji je sodišče ukazalo, naj prevzame posest zaradi ohranitve zapuščine;
Papinianus meni, in njegovo mnenje je pravilno, da je upravičen do tožbe za delitev zapuščine proti svojim sodedičem; ker se
zapustnik sicer ne bi odpovedal posesti, ki jo je nekoč pridobil in je enakovredna varščini, dokler mu ne bi bila plačana
celotna zapuščina.
7. Poleg tega Neratij navaja, da lahko, če bi kdo plačal dolg Tiju, da bi se izognil prodaji zastavne pravice, sproži postopek za
delitev zapuščine.

19. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
Po drugi strani pa bi moral sodnik ponovno na podoben način določiti, da v primeru, ko se je eden od dedičev denarno
okoristil s premoženjem zapuščine ali sklenil določilo v njeno škodo, ne sme biti edini, ki ima od tega korist. Sodnik lahko to
doseže tako, da bodisi zahteva, da različni dediči izstavijo račune, bodisi da jim naloži, da drug drugemu dajo jamstvo, s
katerim se dobički in izgube enakomerno razdelijo med njih.
20. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIX.
Če je poročena hči, ki je morala svojo doto vplačati v skupni sklad, zaradi napake svojih sodedičev dala poroštvo, da jim bo
sorazmerno z njihovimi deleži plačala vse, kar bo izterjala od svojega moža; Papinianus pravi, da mora ne glede na to
razsodnik v tožbi za delitev odločiti, da mora doto prispevati tudi, če bi sama umrla v času trajanja zakona; nevednost
sodedičev namreč ne more spremeniti pravil, ki urejajo pravne postopke.
(1) Če je sin družine postal zavezanec po očetovem nalogu, mora iz premoženja rezervirati znesek za plačilo dolga; poleg
tega, če je porabil denar za premoženje, ki je pripadalo očetu, velja isto pravilo, in če je tožba de peculio, mora rezervirati
peculium v isti namen; in to naš cesar navaja v reskriptu.
(2) Poleg tega lahko sin družine, kadar je imenovan za dediča, rezervira doto svoje žene; to tudi ni nerazumno, saj mora
nositi denarna bremena zakonske zveze. Zato lahko zadrži celotno doto in mora predložiti jamstvo, da bo branil svoje
sodediče, ki bodo morda toženi na podlagi določila. Enako pravilo velja, če je doto dala druga stranka in sklenila določilo. To
ne velja le za doto njegove lastne žene, temveč tudi za doto žene njegovega sina, saj se to nanaša tudi na stroške zakonske
zveze, za katere je odgovoren: mora namreč odgovarjati za stroške svojega sina in snahe. Marcellus pravi, da mora sin
obdržati doto ne le, če je bila dana njegovemu očetu, ampak tudi, če je bila dana njemu kot njegovemu sinu; kolikor mu je
bila dana kot del njegovega peculiuma ali če je bila porabljena v korist njegovega očeta.
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(3) Kadar oče razdeli svoje premoženje med sinove brez kakršnegakoli pisanja in breme svojih dolgov razdeli med njih
sorazmerno s tem, kar imajo; Papinianus pravi, da se to ne bi smelo šteti za navadno darilo, temveč za delitev premoženja na
podlagi oporoke. Jasno je, pravi, da če upniki vložijo tožbo zoper omenjene dediče v sorazmerju z njihovimi deleži v
zapuščini in če eden od njih noče spoštovati dogovorjenega, je mogoče zoper njega vložiti tožbo iz posebnih razlogov, češ da
sta sklenila menjavo na podlagi določenega dogovora; seveda, če je bilo razdeljeno vse premoženje.
(4) Tožbe za delitev zapuščine ni mogoče vložiti več kot enkrat, razen če se izkaže ustrezen razlog; če namreč kakšno
premoženje ostane nerazdeljeno, se lahko vloži tožba za njegovo razdelitev.
(5) Papinianus pravi, da če mora eden od dedičev plačati dolg, ne da bi bilo to predvideno z zapuščino; potem bo dedič
prisiljen prevzeti plačilo s strani sodnika, ki predseduje tožbi za delitev zapuščine, vendar ne za večji znesek od treh četrtin
njegovega deleža, tako da mu lahko ostane ena četrtina nezmanjšana; zato mora zagotoviti zavarovanje za zaščito svojih
sodedičev.
(6) Prav tako pravi, da če je sin odgovoren za stroške, ki jih je imel zaradi javne funkcije, za katero je njegov oče privolil, da
jo je upravljal, in je nato imenovan za dediča deleža zapuščine, lahko zadrži znesek, ki ga dolguje, ker je bil to eden od
očetovih dolgov; če pa je po očetovi smrti upravljal kakršne koli funkcije, dediči slednjega ne bodo odgovorni za obveznosti,
ki so nastale v zvezi z navedenimi funkcijami.
(7) Neratius pa je podal svoje mnenje, da če se človek, ki je imel več sinov, strinja, da bi eden od njih prevzel službo
funkcionarja, ki je zadolžen za organizacijo in urejanje javnih iger, in preden opravi naloge te službe, njegov oče umre,
potem ko je vse svoje sinove določil za svoje dediče; se pojavi vprašanje, ali lahko omenjeni sin s tožbo za delitev zapuščine
izterja, kar je porabil v tej zadevi; in odgovoril, da tega ne more izterjati z nobeno tožbo. To mnenje ni sprejeto, in to zelo
upravičeno, saj bi bilo treba stroške vključiti v tožbo za delitev zapuščine.
(8) Papinianus tudi pravi, da če mož naroči enemu od dedičev, naj prevzame breme plačila dote, ki je vključeno v določilo, in
njegova vdova vloži tožbo za doto zoper oba dediča, mora dedič, ki mu je bilo naloženo, naj prevzame breme, v tožbi braniti
svojega sostanovalca. Kadar pa je obema dedičema naloženo plačilo zapuščine namesto dote in se vdova odloči za prejem
dote, omenjena dediča obdržita zapuščino, vendar to ne sme biti v korist sodediča, ki je oproščen plačila dolga; to pomeni, da
mora sodedič, ki je prevzel breme dolga, po sklepu sodišča pridobiti zapuščino; in to velja, razen če je oporočitelj določil
drugače.
(9) Prav tako pravi, da če suženj, ki naj bi bil osvobojen pod določenim pogojem, iz svojega peculiuma plača denar enemu od
več sodedičev za izpolnitev pogoja, to ne bo vključeno v to tožbo in ne bi smelo biti predmet prispevka.
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21. Paulus, O ediktu, knjiga XXIII.
Enako pravilo velja v primeru tožbe, vložene za delitev skupnega premoženja.
(22) Ulpianus, O ediktu, knjiga XIX.
Poleg tega Labeo pravi, da če eden od dedičev izkoplje kakšen zaklad, ki ga je zapustil zapustnik, bo odgovoren za tožbo za
delitev, kot če bi si zaklad razdelil s tujcem, ki je za to vedel.
1. Sodnik v tožbi za delitev zapuščine lahko isto premoženje prisodi več osebam le, če je bila pravica do ene stvari zapuščena
več osebam; (ali če je, kot pravi Pomponij, obstajala potreba, da se deleži prisodijo več osebam); ali če sodnik dodeli določen
del premoženja vsakemu od sodedičev; lahko pa prisodi premoženje enemu dediču, potem ko so se zanj potegovali vsi.
2. Poleg tega nihče ne dvomi, da lahko prisodi zemljišče, ki je bilo razdeljeno v skladu z že opravljeno razdelitvijo.
3. Tudi pri teh prisodbah lahko določi služnost tako, da en del, ki ga je dodelil, služi drugemu; in če absolutno prisodi del
enemu dediču, pri dodelitvi drugega ne more določiti služnosti prvemu dediču.
4. Tožba za delitev zapuščine se nanaša na dve zadevi; to sta lastnina in izročitev le-te, pri čemer gre za osebni tožbi.
5. Papinianus kritizira Marcella zaradi njegovega mnenja o premoženju, ki ga ima sovražnik, ker meni, da tovrstni prenosi
premoženja niso vključeni v tožbo za delitev zapuščine. Kajti kako naj bi bila kakšna ovira za tožbo za prenos premoženja, če
je vključeno samo premoženje,
23. Paulus, O ediktu, knjiga XXIII.
Zaradi upanja na postliminium? Seveda je treba dati poroštvo, ker se stranka morda ne bo vrnila; razen če je bila podana le
ocena dogodka, ki je bil negotov.
24. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIX.
Kadar pa je lastnina prenehala obstajati, se lahko še vedno pojavi vprašanje prenosa; in strinjam se s Papinianusom.
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(1) Tožba za delitev velja za posestnike premoženja posesti, pa tudi za stranko, ki ji je bila posest vrnjena v skladu s
Trebellijevim dekretom senata, in za druge pretorijanske naslednike.
25. Paulus, O ediktu, knjiga XXIII.
To tožbo lahko vložijo dediči osebe, ki je umrla v rokah sovražnika.
1. Če vojak eno osebo naredi za dediča svojega kastrenzičnega premoženja, drugo pa za dediča preostalega premoženja, ni
podlage za tožbo za delitev; ker bo premoženje razdeljeno med dediče v skladu s cesarsko ustavo, tako kot ni mogoče vložiti
tožbe za delitev zapuščine, kadar ni telesnega premoženja, ampak vse premoženje sestavljajo terjatve.
2. V zvezi s tem, ali je stranka upravičena prevzeti obrambo v tožbi za delitev, ni nobene razlike, ali ima v posesti
premoženje ali ne.
3. Če je več nepremičnin v skupni lasti različnih oseb na podlagi različnih naslovov, se lahko vloži ena sama tožba za delitev.
4. Kadar imata posestvo Titian v skupni lasti ti in jaz, posestvo Seius pa ti, Titian in jaz, Pomponij pravi, da se lahko vloži
ena tožba, v kateri bodo stranke vse tri osebe.
5. Poleg tega lahko v primeru, ko imamo v skupni lasti več posesti, s tožbo za delitev nadaljujemo postopek v zvezi z eno
samo posestjo.
6. Kadar ima zapustnik premoženje v skupni lastnini s tujcem ali če je komu zapustil del svojega premoženja; ali če je njegov
dedič pred združitvijo izdaje v tožbi za delitev odtujil svoj delež; je dolžnost sodnika, da odredi, da se delež, ki je bil last
zapustnika, prenese na nekoga.
7. Kadar ima sodedič premoženje v posesti kot kupec ali ga je na primer prejel v dar; Pomponij zanika, da bi ga bilo mogoče
vključiti v tožbo za delitev zapuščine.
8. Pravi tudi, da če midva s Titijem postaneva dediča in vloživa tožbo zoper Sempronija za del zemljišča, za katerega praviš,
da je vse vključeno v zapuščino, in sva poražena; in potem jaz od Sempronija kupim isti delež, ki se prenese name, ti pa
vložiš tožbo za delitev, ta ne le da ne bo vključevala tega, kar imam v posesti kot dedič, ampak ne bo vključevala niti tega,
kar imam kot kupec; ker je bilo iz prejšnjega odloka razvidno, da celoten del zemljišča ni vključen v zapuščino, kako bi ga
lahko vključili v tožbo za delitev slednje?
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9. Vprašljivo je, ali je določilo, katerega pogoji dajejo vsakemu dediču pravico do tožbe za celoten znesek, vključeno v
tovrstno tožbo; kot na primer, če stranka umre po tem, ko je določila pravico do poti, poti ali dovoza, in sicer iz razloga, ker
tovrstnega določila po zakonu dvanajstih tabel ni dovoljeno deliti, ker tega ni mogoče storiti. Boljše mnenje pa je, da to ni
vključeno v tožbo, ampak imajo vsi dediči pravico vložiti tožbo za celoten znesek; če pravica do poti ni zagotovljena, pa je
treba odločiti proti toženi stranki za denarni znesek v sorazmerju z deležem tožnika v zapuščini.
10. Po drugi strani pa v primeru, ko oseba, ki obljubi pravico poti, umre, potem ko je določila več dedičev, se obveznost ne
razdeli; in ni dvoma, da še naprej obstaja, saj lahko pravico poti obljubi stranka, ki nima zemljišča. Ker je torej vsak
posamezni dedič odgovoren za celoto, je dolžnost sodnika, da zahteva predložitev obveznic, tako da lahko, če bi bil kateri od
dedičev tožen in bi plačal odškodnino, ki jo je določilo sodišče, od drugih izterja del zneska.
11. Enako pravilo velja, kadar oporočitelj zapusti pravico do poti.
12. Tudi v primeru drugačnega določila, ko je oporočitelj obljubil, da ne on ne njegov dedič ne bosta storila ničesar, da bi
drugi stranki preprečila hojo ali vožnjo, saj je, če bi eden od soedičev to preprečil, mogoče na podlagi določila vložiti tožbo
za celoten znesek, treba zaščititi interese soedičev, da dejanje enega od njih ne bi škodovalo drugim.
13. Enako pravno pravilo velja za denarni znesek, ki ga je obljubil oporočitelj, če je bil obljubljen pod kaznijo; kajti čeprav se
lahko ta obveznost v skladu z Zakonom dvanajstih tabel razdeli; vendar pa to, da ena stranka plača svoj delež, nikakor ne
prispeva k izognitvi kazni, vendar pa je treba, če denar ni bil plačan ali ni zapadel, uporabiti obveznost, da se zagotovi
odškodnina za druge s strani stranke, ki je kriva za to, da ves denar ni bil plačan; ali pa mora vsak od dedičev jamčiti, da bo
poravnal del tistemu, ki bo plačal celoten znesek; ali če eden od dedičev plača celoten znesek, ki ga je obljubil zapustnik, da
bi preprečil, da bi bila kazen pripisana, lahko od svojih sodedičev izterja njihove deleže v okviru tožbe za delitev.
14. Enako pravilo se upošteva pri odkupu zastavnih pravic, saj lahko upnik zakonito proda zastavno pravico, če ne ponudi
celotnega dolgovanega zneska.
15. Če eden od več solastnikov brani dednega sužnja v tožbi za noxal in ponudi znesek ocenjene škode, lahko, kadar je to
smotrno, s to tožbo izterja del tistega, kar je bilo plačano. Enako pravilo velja, kadar eden od sodedičev da varščino v zvezi z
zapuščino, da bi preprečil, da bi bili volilojemniki postavljeni v posest. Na splošno velja, da če ni mogoče sprejeti ukrepov za
delitev, če ena od strank ravna pod vplivom nujnosti, je to podlaga za tožbo za delitev.
16. Solastnik je odgovoren ne le za zlonamernost, temveč tudi za malomarnost, storjeno v zvezi s premoženjem zapuščine,
saj s solastnikom ne sklenemo pogodbe, temveč na njega naletimo po naključju; kljub temu pa solastnik ni dolžan odgovarjati
za tolikšno skrbnost, kot bi jo pokazal skrbni poglavar družine, saj je imel dober razlog za ravnanje zaradi svojega deleža;
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zato ne bi bil upravičen do tožbe zaradi sklenjenih poslov, zato mora torej uporabiti enako skrbnost, kot bi jo pokazal v svojih
lastnih zadevah. Enako je, kadar je premoženje zapuščeno dvema volilojemnikoma; saj ju v lastništvu ni združila njuna
privolitev, temveč okoliščine primera.
17. Če je suženj zapuščen z nedoločenimi pogoji in zapustnik pozneje umre, eden od dedičev omenjenega zapustnika pa s
tem, da ni dal soglasja, prepreči izplačilo zapuščine, je tisti, ki je povzročil oviro, s to tožbo prisiljen, da drugim izplača vse,
kolikor znaša delež vsakega od njih. Enako pravilo velja, kadar eden od dedičev, ki mu je bil suženj zapuščen na splošno, in
sicer takšen, ki bi ga lahko izbrali sami, ne želi privoliti, da se izroči suženj, ki bi bil za vse koristen, če bi se z njim
razpolagalo, zaradi česar zapustnik toži dediče in jih prisili, da kot odškodnino plačajo višji znesek, kot je suženj vreden.
18. Poleg tega je zaradi malomarnosti odgovoren človek, ki je, potem ko je vstopil v posest pred drugimi, dopustil, da so se
služnosti, vezane na zemljišča, ki pripadajo posesti, izgubile zaradi neuporabe.
19. Če je izrečena sodba proti sinu, ki je zagovarjal svojega očeta v tožbi, in ta plača znesek sodbe bodisi za časa očetovega
življenja bodisi po njegovi smrti; lahko zelo pravilno trdimo, da ima pravico vložiti tožbo za izterjavo proti svojemu
sorodniku v okviru tožbe za delitev.
20. Sodnik, ki predseduje v tožbi za delitev zapuščine, ne bi smel ničesar pustiti nerazdeljenega.
21. Določiti mora tudi, da se tistim, ki jim dodeli nepremičnino, zagotovi zavarovanje pred izterjavo nepremičnine z
izselitvijo.
22. Kadar je denar, ki ga ni ostalo v hiši, zapuščen, da se vzame pred delitvijo, je vprašanje, ali morajo sodediči plačati
celoten znesek ali le toliko, kolikor je sorazmerno z njihovimi deleži v zapuščini; tako kot če bi bil denar puščen med
preostalim premoženjem zapuščine, glede česar obstaja nekaj dvoma; vendar je boljše mnenje, da je treba plačati znesek, ki
bi ga plačali, če bi bil denar najden.
(26) Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
Del sodnikove dolžnosti je, da odredi prodajo ene ali več stvari, ki pripadajo zapuščini, in da se izkupiček od prodaje izplača
kateri koli osebi, ki ji je bil omenjeni denar zapuščen.
27. Paulus, O ediktu, knjiga XXIII.
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V tej tožbi je treba izreči sodbo zoper vsako stranko ali pa je treba vse razrešiti odgovornosti; zato, če je odločitev izpuščena
v zvezi s katero koli od njih, ne bo veljavno, kar sodnik stori v zvezi z drugimi; ker odločitev ne more biti veljavna glede
enega dela spornega vprašanja, glede drugega pa neveljavna.
28. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
Kadar oporočitelj zapiše premoženje, ki ga je treba vzeti pred delitvijo in ga je že zastavil upniku, je v pristojnosti sodnika,
da ga odkupi iz skupnega sklada zapuščine in poskrbi, da ga dobi tisti, ki mu je bilo na ta način zapuščeno.
29. Paulus, O ediktu, IV. knjiga.
Če je bilo premoženje dano pokojniku v zastavo, je treba reči, da je vključeno v tožbo za delitev zapuščine; vendar je treba
od tistega, ki mu je bilo dodeljeno, zahtevati, da ga izplača svojemu sodediču v sorazmerju z njegovim deležem v zapuščini v
tožbi za delitev; vendar pa mu ni treba zavarovati svojega sodediča, da bo dobil odškodnino glede na stranko, ki je zastavila
premoženje; iz razloga, ker bo primer enak, kot če bi bila vložena hipotekarna ali servilna tožba in bi bil ocenjeni znesek
ponujen; tako da je stranka, ki je dala ponudbo, lahko zaščitena z izjemo pred lastnikom, ki bi vložil tožbo za izterjavo
premoženja. Po drugi strani pa, če želi dedič, ki mu je bila zastavna pravica prisojena, vrniti celotno premoženje, ga je treba
zaslišati, čeprav dolžnik tega ne želi. Enako pravilo ne velja, kadar upnik kupi drugi del zastavljene nepremičnine, ker je
potrebna sodna odločba, nakup pa je prostovoljen; razen če bi bilo treba ugovarjati, da je upnik preveč goreče ponudil
nepremičnino. To se upošteva zato, ker je treba to, kar je storil upnik, obravnavati, kot da bi to storil dolžnik prek zastopnika,
in vse potrebne stroške, ki jih je imel upnik, ima poleg tega pravico do povračila s tožbo.
30. Modestin, Mnenja, VI. knjiga.
Zemljišče imam v skupni lasti z mladoletno žensko, ki je tudi moja sostanovalka, in na omenjenem zemljišču so pokopani
posmrtni ostanki, do katerih imata oba spoštovanje; tam so namreč pokopani starši mladoletne osebe. Njeni skrbniki želijo
zemljišče prodati, vendar se s tem ne strinjam, saj raje obdržim svoj delež, ker ga ne morem vsega kupiti, in želim izpolniti
svojo dolžnost do umrlih v skladu s svojo lastno presojo. Sprašujem, ali lahko zakonito vložim prošnjo za arbitra v tožbi za
delitev navedenega zemljišča; ali lahko arbiter, ki je imenovan za delitev zapuščine, opravlja naloge svoje službe in tudi
razdeli navedeno premoženje med naju v skladu s pravicami vsakega od naju; preostalo premoženje zapuščine se ne
upošteva. Herennius Modestinus je odgovoril, da v predlaganem ni ničesar, kar bi oviralo stranko, imenovano za razsodnika
v postopku za delitev zapuščine, da v svoje naloge vključi tudi zadevo delitve omenjenega zemljišča; vendar verskih krajev
ni mogoče vključiti v postopek, saj pravice v zvezi z njimi pripadajo posameznim dedičem, ki so zainteresirani za celotno
zapuščino.
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31. Papinianus, Vprašanja, knjiga VII.
Če zastavljenega sužnja odkupi eden od dedičev, potem bo, tudi če bi ta pozneje umrl, funkcija razsodnika kljub temu še
naprej obstajala; za to namreč obstaja zadosten razlog zaradi solastnine, ki je prej obstajala in bi obstajala do zdaj, če posest
ne bi bila uničena.
32. Isto, Mnenja, II. knjiga.
Premoženje, ki ga oče ni razdelil med svoje otroke, potem ko jim je namesto delitve dal pravice do tožbe, pripada navedenim
otrokom sorazmerno z njihovimi deleži v premoženju, če premoženja, ki ga ni razdelil, ni dal na splošno enemu otroku; ali pa
to ni bilo dodatek k premoženju, ki je bilo dano.
33. Isto, Mnenja, knjiga VII.
Če je oče družine pri dodelitvi zemljišča posameznim dedičem želel nastopiti kot razsodnik pri delitvi; eden od sodedičev ne
bo prisiljen odstopiti svojega deleža, razen če v zameno za to dobi delež, ki je prost bremena zastavne pravice.
34. Isto, Mnenja, VIII. knjiga.
Če so sodediči ob delitvi določili cenitev sužnjev, je veljalo, da cene niso določene za namen nakupa, temveč za namen
delitve; zato morata, če kateri od njiju umre, medtem ko pogoj še traja, izgubo nositi tako dedič kot upravičenec.
(35) Isto, Mnenja, knjiga XII.
Pomponij Filadelf je z doto prenesel določene zemljiške parcele na hčer, ki je bila pod njegovim nadzorom, in odredil, naj se
dohodek od njih izplačuje njegovemu zetu. Pojavilo se je vprašanje, ali lahko hči obdrži premoženje kot svoje, če je njen oče
za dediče določil vse svoje otroke. Odgovoril sem, da bi imela utemeljen razlog, da bi obdržala posest, saj njen oče želi, da se
zadevno zemljišče podeli kot doto, in da se je zakonska zveza nadaljevala tudi po očetovi smrti; v obravnavanem primeru je
namreč hči imela posest na nepremičnini v skladu z naravnim pravom na podlagi dote, ki jo je lahko prejela.
(36) Paulus, Vprašanja, II. knjiga.
Ker sem imel vtis, da si ti moj solastnik, čeprav to ni bilo res, sem zoper tebe vložil tožbo za delitev, sodišče pa je izdalo
sodbe in odredbe, da se nama obema izplača. Sprašujem, ali bo po ugotovitvi resničnih dejstev v korist vsakega od naju
vložena osebna tožba ali tožba za vrnitev premoženja; prav tako ali je treba sprejeti eno pravilo glede stranke, ki je dedič, in
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drugo glede stranke, ki to ni. Odgovoril sem, da če je oseba dedič celotnega premoženja in če misli, da je Titius njen sodedič,
se z njim pridruži izdaji v delitveni tožbi in je izdana odločba, ki odreja plačilo, opravi plačilo; ker je to storil v skladu s
sodnikovo odločbo, potem ne more vložiti tožbe za izterjavo denarja. Zdi pa se, da menite, da ne more obstajati nobena
delitvena tožba, razen med sostanovalci; čeprav tožba ni zakonita, pa vseeno zadostuje, da se prepreči tožba za izterjavo tega,
kar je stranka menila, da je dolžna plačati. Če pa nobena od strank ni bila dedič, pa vendar je združila zadeve v tožbi za
delitev, kot da bi bili dediči, je treba reči, da isto pravilo za izterjavo premoženja, za katerega smo prej navedli, da velja za
eno od njiju, velja za obe. Očitno je, da če sta si premoženje razdelila, ne da bi se obrnila na sodišče, je mogoče trditi, da ima
dedič, ki je menil, da je druga stranka njegov sodedič, pravico do tožbe za prenos premoženja, izročenega slednjemu; saj ni
mogoče trditi, da je med njima prišlo do kompromisa, ker je menil, da je njegov sodedič.
37. Scaevola, Vprašanja, knjiga XII.
Stranka, ki vloži tožbo za delitev premoženja, ne priznava, da je njen nasprotnik njen sodedič.
38. Paulus, Mnenja, III. knjiga.
Luciju in Titii, ki sta bila brat in sestra in ju je oče emancipiral, so, ko sta odrasla, določili skrbnike, ti pa so ju vsak zase
opremili z denarjem, ki je bil skupna lastnina, saj je bil pridobljen iz dohodka zapuščine. Pozneje sta si razdelila celotno
premoženje, po delitvi pa je sestra Titija sprožila postopek proti bratu, češ da je prejel več kot ona; Lucij pa dejansko ni prejel
več kot svoj delež, ampak celo manj kot polovico premoženja. Sprašujem se, ali je imela Titija pravico do tožbe proti bratu?
Paulus je odgovoril, da: "V skladu z navedbo zadeve, če Lucij od dohodka skupnega premoženja ni prejel več, kot je bil
upravičen zaradi svojega deleža v premoženju, njegova sestra nima pravice do tožbe zoper njega." Enak odgovor je podal v
primeru, v katerem je bilo domnevno, da je brat od pretorja prejel večji znesek za preživnino kot njegova sestra, vendar še
vedno ne več kot polovico.
39. Scaevola, Mnenja, I. knjiga.
Če je bila oseba imenovana za dediča deleža zapuščine, v zvezi s katero je bila vložena tožba proti dedičem, ker niso
maščevali smrti zapustnika, je dobila svojo zadevo, soednik pa je nato vložil tožbo za izterjavo svojega deleža od drugega
dediča, vendar je zavrnil plačilo svojega deleža stroškov, ki so nastali pri obrambi druge tožbe. Postavilo se je vprašanje, ali
bi mu to preprečevala izjema zaradi goljufije? Odgovoril sem, da če so nastali večji stroški zaradi obrambe, ki jo je vložil v
korist samega omenjenega sodediča, je treba te stroške upoštevati; če pa se druga stranka ne sklicuje na izjemo zaradi
goljufije, lahko vloži tožbo za povračilo dela stroškov.
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1. Moški, ki je umrl po oporoki, je vsa svoja zemljišča in drugo premoženje razdelil med svoje otroke s kodicili tako, da je
sinu zapustil veliko več kot hčerki. Postavilo se je vprašanje, ali ima sestra pravico, da svojo doto vnese v skupni sklad v
korist brata? Odgovoril sem, da je glede na opis dejstev, če oporočitelj ni zapustil ničesar nerazdeljenega, boljše mnenje, da
je bila pravica do prenosa dote v skupni sklad odpravljena z oporočiteljevo željo.
2. Oporočitelj je sužnju, ki je bil star petnajst let, podelil svobodo, ko bo dopolnil trideset let; navedel je tudi, da želi, da se
mu od dneva njegove smrti, dokler bo suženj živ, daje deset dinarjev za njegovo hrano in petindvajset dinarjev za njegova
oblačila. Stichus je umrl, preden je prišel dan, ko naj bi postal svoboden, in pojavilo se je vprašanje, ali je zapuščina za hrano
in obleko veljavna; in če ni veljavna, ali jo lahko dedič, ki jo je plačal, izterja od svojega sodediča, s katerim je suženj živel?
Odgovoril sem, da če denar ni bil dolgovan, ampak je bil dan za hrano, ga ni mogoče izterjati.
3. Sin, ki se je po očetovi smrti zadolžil pri vladi, ne more zaračunati omenjenih dolgov svojemu bratu v sorazmerju z
njegovim deležem v očetovem premoženju, če brata nista partnerja v vsem svojem premoženju; čeprav sta imela očetovo
premoženje v skupni lasti in je oče opravljal dolžnost sodnika, kjer je prebival, v imenu svojega drugega sina.
4. Oporočitelj je za dediča postavil svoja dva sinova in pred razdelitvijo vsakemu od njiju zapustil določene sužnje; med
omenjenimi sužnji je enemu od sinov zapustil nekega Stephana skupaj z njegovim peculiumom. Omenjeni suženj, ki je bil za
časa zapustnikovega življenja manumitiran, je umrl, nato pa je umrl še oče. Postavilo se je vprašanje, ali je to, kar je imel
Stephanus v svojem peculiumu, preden je bil manumitiran, pripadlo obema sinovoma ali samo tistemu, ki mu je bil prej
zapuščen skupaj s svojim peculiumom? Odgovoril sem, da je v skladu z opisom primera pripadalo obema.
5. Oče, ki je svoje premoženje razdelil med sinove in to delitev potrdil z oporoko, je določil, da je za vsak dolg, ki ga je ali bi
ga moral skleniti kateri od njih, odgovoren samo on. Ker si je eden od njegovih sinov pozneje izposodil denar, se je pojavil
oče in z njegovim soglasjem je bilo za dolg zastavljeno zemljišče, ki je bilo preneseno na omenjenega sina, po očetovi smrti
pa je isti sin, ki je imel zemljišče v posesti, plačal obresti, sprašujem, ali bi v primeru, da bi upnik prodal zastavljeno
zemljišče, temu sinu kaj plačal soednik, če bi bila vložena tožba za delitev zapuščine? Odgovoril sem, da mu v skladu z
navedenimi dejstvi ne bi bilo treba ničesar plačati.
40. Gaius, Trusts, knjiga II.
Kadar se od kogar koli, ki je imenovan za dediča celotne zapuščine, zahteva, da mi izroči določen del zapuščine, na primer
polovico; med nama se lahko pravilno vloži pravična tožba za delitev.
41. Paulus, Dekreti, I. knjiga.
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Neka ženska se je pritožila zoper odločitev sodnika, ker je, kot je navedla, v tožbi za delitev zapuščine med njo in sodedičem
razdelil ne le premoženje, temveč tudi svobodne podložnike, pa tudi obveznost za preživnino, ki jo je zapustnik ukazal
zagotavljati določenim svobodnim podložnikom; kar, kot je trdila, je bilo nekaj, česar ni imel pravice storiti. Po drugi strani
je bilo navedeno, da sta se stranki strinjali z delitvijo in več let plačevali zneske za preživnino v skladu s pogoji delitve.
Odločeno je bilo, da morata upoštevati določbo o preživnini; vendar je sodnik dodal, da delitev svobodnjakov nima nobenega
učinka.
42. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
Če je zapuščina zapuščena enemu od več dedičev z naslednjimi besedami: "Naj obdrži, kar mi je dolžan", je dolžnost sodnika
v tožbi za delitev, da prepreči soedičem, da bi od zgoraj navedenega dediča zahtevali plačilo; če pa je enemu od dedičev
naloženo, naj obdrži, kar mu dolguje drugi, je dolžnost sodnika, da zahteva, da se mu pravice iz tožbe dodelijo sorazmerno z
deležem soediča v zapuščini.
43. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.
V tožbi za delitev zapuščine lahko ena oseba zahteva imenovanje razsodnika; jasno je namreč, da se lahko en dedič obrne na
sodnika, zato lahko en dedič zahteva imenovanje razsodnika, čeprav so drugi navzoči in ne dajo soglasja.
44. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
Postopek za delitev zemljišča, ki je v skupni lasti sodedičev, se lahko začne tako, da se vključi samo premoženje, ki je v
skupni lasti, in zadeve v zvezi z njim, ki jih obravnava sodišče; glede vseh drugih stvari pa pravica do tožbe za delitev
zapuščine ostane neokrnjena.
1. Če je bila vložena tožba za delitev zapuščine ali za delitev premoženja v skupni lasti; pretor potrdi vse odločitve sodišča z
odobritvijo izjem ali tožb.
2. Kadar so sodediči prodali premoženje, medtem ko je bil eden od njih odsoten, in so pri tem goljufivo uspeli pridobiti več,
kot so bili upravičeni, jih je mogoče prisiliti, da povrnejo škodo stranki, ki je bila odsotna, bodisi s tožbo za delitev bodisi s
tožbo za zapuščino.
3. Kakršen koli dobiček, ki ga dedič vzame iz sredstev zapuščine, preden je bila ta vpisana, mu po Julianovih besedah ne bo
treba izročiti v tožbi za delitev; razen če je, ko ga je vzel, vedel, da zemljišče pripada zapuščini.
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4. Stranke, ki vložijo tožbo za delitev posesti, delitev skupnega premoženja ali določitev meje, so hkrati tožniki in toženci;
zato morajo priseči, da postopka niso sprožili z namenom nadlegovanja in da obrambe ne vlagajo z namenom povzročanja
nepotrebnih težav.
5. Če eden od več sodedičev zaradi določila, ki se nanaša na zapuščino, opravi plačilo s svojim lastnim dejanjem, zneska ne
more izterjati od svojega sodediča; kot na primer, če je pokojnik obljubil, da ne on ne njegov dedič ne bosta storila
zlonamerne goljufije in da ne on ne njegov dedič ne bosta storila ničesar, kar bi komu preprečilo hojo ali vožnjo po cesti; in
dejansko bodo tudi v primeru, ko so preostali dediči postali odgovorni zaradi dejanja enega od njih, zaradi izpolnitve pogoja
določila, ki se nanaša na zapuščino, upravičeni do tožbe za delitev zapuščine proti stranki, prek katere je določilo začelo
učinkovati.
6. Če kdo določi, da bosta Titius in njegov dedič ratificirala neko njegovo dejanje, Titius pa umre in zapusti več dedičev, bo
odgovoren samo tisti, ki je zanemaril ratifikacijo; med dediči stranke, ki je določila, pa lahko samo tisti, ki je bil tožen, sproži
postopek za uveljavitev odgovornosti.
7. Če je užitek zapuščen vdovi, "dokler ji ne bo izplačana doto", potem Kasij pravi, da se lahko vse, kar ji je izplačano kot
doto v imenu sodediča, izterja po sklepu arbitra v tožbi za delitev, sodediča pa se lahko prisili, da plača svoj delež dote; in to
mnenje je pravilno.
8. Če je bilo dvema solastnikoma naloženo, da postavita kip, in eden od njiju tega ne stori, drugi pa ga postavi; Julijan pravi,
da ni nepravično ugoditi tožbi za delitev, da se lahko plača del stroškov, katerih višino bi odobril dober državljan.
45. Pomponij, O Sabinu, knjiga XIII.
Če trdiš, da je del nepremičnine v skupni lasti tebe in mene, ki ga jaz iz nekega drugega razloga razglašam za samo mojega;
to ni vključeno v tožbo za delitev nepremičnine.
1. Goljufija, ki jo je storil suženj dediča, ne sodi v okvir tožbe za delitev zapuščine, razen če je lastnik sužnja ravnal
malomarno, ker je zaposlil sužnja, ki ni bil vreden zaupanja, da bi skrbel za skupno premoženje.
(46) Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Kadar oče moža pod določenim pogojem postavi za dediča, v vmesnem času pravica do tožbe za ženino doto miruje; očitno
je namreč, da če pride do ločitve po smrti njenega tasta, čeprav v času, ko pogoj postavitve stranke za dediča še ni bil
izpolnjen, je treba šteti, da obstaja razlog za zadržanje dote; ker po očetovi smrti nekatere stvari preidejo na sinove, še preden
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postanejo dediči, na primer zadeve v zvezi s poroko, otroci in skrbništvom. Zato lahko sin, ki je po očetovi smrti nosil stroške
zakonske zveze, vzame doto pred delitvijo; tako je menil naš Scaevola.
47. Pomponij, O Sabinu, XXI. knjiga
V tožbi za delitev nepremičnine ali za delitev skupnega premoženja, če se med postopkom pojavi spor glede pravice, ki se
veže na zemljišče, je določeno, da lahko vsi tisti, glede katerih je bil imenovan razsodnik, vložijo tožbo in hkrati obvestijo o
novi strukturi, vsak sorazmerno s svojim deležem na nepremičnini; in ko razsodnik izda odločbo, če je celotna zemljiška
parcela dodeljena eni stranki, je treba zagotoviti, da se izroči vse, kar je bilo izterjano s tožbami, in da se plačajo vsi stroški,
ki so nastali na njihov račun. In če se v času, ko je bila zadeva na sodišču, ni začel noben postopek v zvezi z navedenim
zemljiščem, pripada neokrnjena pravica do tožbe tistemu, ki mu je bil prisojen celoten trakt, ali sorazmerno z deležem, za
katerega je bila izdana odločba.
1. Poleg tega lahko v primeru, da obstaja kakšna premičnina, ki jo je mogoče vključiti v navedene tožbe, in bi bila medtem
ukradena, postopek zaradi kraje sprožijo stranke, na katerih tveganje je bila navedena lastnina.
48. Paulus, O Sabinu, XII. knjiga.
Če je bila vložena tožba bodisi za delitev zapuščine, bodisi za delitev skupnega premoženja, bodisi za določitev meje, in če
ena od strank umre in zapusti več dedičev; zadeve ni mogoče razdeliti na dele, ampak jo morajo vsi dediči sprejeti tako, kot
je, ali pa morajo nekoga določiti za zastopnika, zoper katerega se lahko vloži tožba kot zastopnika vseh.
(49) Ulpianus, Razprave, II. knjiga.
Neki mož je bil imenovan za dediča deleža zapuščine in ker mu je pretor naročil, naj pokoplje zapustnika, je prodal sužnja, ki
mu je bila z oporoko zagotovljena svoboda, in kupcu obljubil dvojno odškodnino v primeru izselitve; ker je bila zaradi tega
zagotovila proti njemu vložena tožba, je denar plačal. Postavilo se je vprašanje, ali bi lahko v tožbi za delitev zapuščine
izterjal znesek, ki ga je izgubil zaradi dogovora o plačilu dvojne vrednosti sužnja? Najprej preverimo, ali bi moral dati
varščino za dvojni znesek. Zdi se mi, da tega ne bi smel storiti; saj morajo varščino za dvojni znesek dati le tisti, ki prodajo
opravijo prostovoljno; kadar pa stranka, ki opravi prodajo, opravlja dolžnost, je ne bi smeli prisiliti k obljubi bolj kot v
primeru, ko je tistega, ki opravi prodajo, pretor določil za izvršitev sodbe; pa tudi tedaj stranka ni v takem položaju, da bi jo
bilo mogoče prisiliti k temu, k čemur so prisiljeni tisti, ki prodajajo po svoji volji; kajti med tistim, ki opravlja dolžnost, in
tistim, ki prodaja prostovoljno, je velika razlika. Zato v prvi vrsti stranka ni bila dolžna skleniti pogoja za dvojno vrednost,
vendar bi moral pretor odločiti, da ima kupec pravico do tožbe ob prodaji proti dejanskemu dediču, če bi se prodano
premoženje vrnilo zaradi višjega lastništva. Če pa se je dedič zmotil in predložil obveznico, suženj pa je pridobil svobodo, se
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lahko vloži tožba na podlagi določila; če pa se to zgodi, je edino pravično, da se pretorska tožba odobri proti soedniku (saj
tožba za delitev zapuščine ne pride v poštev), da se mu prepreči, da bi utrpel izgubo. In res, da bi kdo lahko vložil tožbo za
delitev zapuščine, mora biti ne le dedič, ampak mora tudi tožiti ali biti tožen zaradi nekega dejanja, ki ga je opravil ali ni
opravil, potem ko je postal dedič; sicer tožba za delitev zapuščine ne bo mogla biti vložena. Če bi torej kdo opravil kakšno
dejanje v zvezi z zapuščino, preden je vedel, da je dedič, ne bo podlage za tožbo za delitev, ker velja, da stranka ni ravnala z
namenom dediča; zato če kdo opravi dejanje, preden je bila zapuščina vpisana, na primer, če je zapustnika pokopal, ne bo
upravičen do tožbe za delitev, če pa je to storil po vpisu zapuščine, posledično menimo, da lahko s tožbo za delitev izterja
stroške, ki so mu nastali zaradi pogreba.
.50. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Pravičnost ne dovoljuje, da bi se vse, kar je oče dal svojemu emancipiranemu sinu, ki je bil odsoten zaradi študija, vključilo v
delež pokojnikovega premoženja, ki je prešel na tega sina; če je dokazano, da oče tega premoženja ni dal kot posojilo, ampak
ker ga je k temu spodbudila očetovska naklonjenost.
51. Julianus, Digest, knjiga VIII.
Če je zemljišče izročeno tašču kot doto in ta imenuje svojega zeta za dediča katerega koli dela svojega premoženja, je treba
zemljišče pred delitvijo zadržati v skladu z odločitvijo razsodnika v postopku za delitev; tako da bo položaj sina enak, kot bi
bil, če bi bila doto izročila, da bi se obdržala. Zato mu je treba po obračunu stroškov izročiti vse dobičke, pridobljene po
združitvi izdaje; dobički, pridobljeni pred združitvijo izdaje, pa enako pripadajo vsem dedičem. Tudi v tem primeru je treba
upoštevati stroške, saj ne more priti do primera, ki bi preprečil ta odbitek.
1. Če hočem proti tebi vložiti tožbo za zapuščino, ti pa proti meni tožbo za delitev zapuščine, je treba ugoditi željam obeh, če
je za to izkazan ustrezen razlog; ali če imam v lasti celotno zapuščino in priznam, da si ti dedič ene polovice, vendar se želim
odpovedati solastnini, moram doseči tožbo za delitev zapuščine, ker je med naju ni mogoče razdeliti na drug način. Poleg
tega, če imaš utemeljen razlog za vložitev tožbe za zapuščino in ne za delitev, ti je treba dovoliti vložitev tožbe za zapuščino,
saj so v tovrstno tožbo vključene nekatere zadeve, ki niso vključene v tožbo za delitev; na primer, če sem dolžan zapuščini, s
tožbo za delitev ne boš izterjal tega, kar sem bil dolžan pokojniku, ampak boš to storil s tožbo za zapuščino.
52. Isto, O Urseiusu Feroxu, II. knjiga.
Maevij, ki nas je imenoval za dediče, je imel premoženje v skupni lasti z Attijem, in če bi vložili tožbo za delitev proti Attiju
in bi nam bilo premoženje prisojeno, Prokul pravi, da bo vključeno v tožbo za delitev zapuščine.
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1. Če se sužnju pusti svoboda in se ga postavi za dediča, se ga lahko s tožbo za delitev zapuščine prisili, da sorodniku plača
vse, kar mu ostane v rokah in izhaja iz računov, ki jih je vodil za zapustnika.
2. Arbiter, ki sva ga izbrala v tožbi za delitev, je želel prisoditi določeno premoženje meni, nekaj drugega pa tebi, in menil,
da je treba glede teh zadev vsakemu od naju naložiti, da plača drugemu; in postavilo se je vprašanje, ali ne more pobotati
enega računa z drugim in stranki, ki je dolžna večji račun, naložiti, naj plača samo presežek? Odločeno je bilo, da lahko
arbiter to stori.
3. Kadar se vloži tožba za delitev zapuščine ali delitev skupnega premoženja, je treba oceniti celotno premoženje in ne
deležev na različnih stvareh.
53. Ulpianus, Mnenja, II. knjiga.
Če emancipirani sin posodi denarno vsoto, ki jo je treba izplačati očetu, bo ta pozneje vključena v očetovo zapuščino le v
primeru, da je imel ta pravico do tožbe zoper sina za navedeno denarno vsoto.
54. Neratius, Pergamenti, III. knjiga.
Ti in jaz sva bila oba skupna dediča zapuščine Lucija Titiusa, jaz pa sem prodal svoj delež zemljišča, ki je pripadalo
zapuščini, in nato je bila med nama vložena tožba za delitev zapuščine. V tem primeru delež, ki je bil moj, ne bo vključen v
tožbo, saj ob prodaji ni bil več del zapuščine; prav tako ne bo upoštevan tvoj delež, saj četudi je ostal v prejšnjem pravnem
stanju in pripada zapuščini; vendar je s prodajo mojega deleža lastništvo nad njim prenehalo biti skupno. Ni pomembno, ali
en dedič ne proda svojega deleža ali več dedičev; če je določen delež, ki ga je odtujil eden od dedičev, prenehal biti del
zapuščine.
55. Ulpianus, O ediktu, II. knjiga.
Kadar je vložena tožba za delitev zapuščine ali za delitev premoženja v skupni lasti in se zdi, da je delitev skoraj nemogoča,
lahko sodnik izda odločbo v korist ene stranke in ji prisodi celotno premoženje.
56. Paulus, O ediktu, knjiga XXIII.
Tudi dobički, ki so že nekaj časa dolgovani, so vključeni ne le v tožbo za določitev meje, temveč tudi v tožbo za delitev
nepremičnine.
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57. Papinianus, Mnenja, II. knjiga.
Bratje, ki si sporazumno razdelijo skupno premoženje, tudi po sprejetju razsodnika opravljajo dolžnosti, ki jih zahteva
naravna naklonjenost, in delitve ne bi smeli preklicati; čeprav razsodnik po končanem sporu ni izdal odločbe, razen če bi bilo
treba odobriti olajšavo zaradi pomanjkanja starosti.
Tit. 3. O tožbah za delitev premoženja v skupni lasti.

1. Paulus, O ediktu, knjiga XXIII.
Tožba za delitev skupnega premoženja je potrebna, ker se tožba o partnerstvu bolj nanaša na osebne prenose z ene strani na
drugo kot na delitev skupnega premoženja. Skratka, tožba za delitev skupnega premoženja ne pride v poštev, če premoženje
ni v skupni lasti.
2. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga VII.
Vendar pa ni razlike, ali je premoženje v skupni lasti različnih oseb s partnerstvom ali brez njega, saj bo v obeh primerih
mogoča tožba za delitev skupnega premoženja. Skupna lastnina obstaja v partnerstvu, če so na primer stranke skupaj kupile
isto stvar; brez partnerstva pa je skupna, če jim je na primer ista stvar zapuščena z oporoko.
(1) V zvezi s tremi dvojnimi tožbami, in sicer; tožbo za delitev premoženja, tožbo za delitev skupnega premoženja in tožbo
za določitev meje, se postavlja vprašanje, koga je treba šteti za tožnika, saj se zdi, da je položaj vseh enak? Vendar je boljše
mnenje, da je treba za tožnika šteti tistega, ki je sprožil postopek pred sodiščem.
3. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.
V tožbi za delitev skupnega premoženja ni treba upoštevati ničesar razen delitve samega premoženja, ki je v skupni lasti; in
če je na katerem koli od navedenih premoženj povzročena škoda ali storjena proti njemu ali če je kateri od solastnikov utrpel
izgubo ali če je v njegovo posest prišlo kaj, kar izhaja iz skupnega premoženja.
1. Če so stranke same sklenile sporazum med seboj brez goljufije, mora sodnik poskrbeti, da se ta najprej ohrani v tožbi za
delitev nepremičnine ali v tožbi za delitev skupnega premoženja.
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4. Isto, O ediktu, knjiga XIX.
S to tožbo se opravi delitev telesnega premoženja, ki ga imamo v lasti, ne pa tudi nepremičnine.
1. Postavlja se vprašanje, ali je mogoče vložiti tožbo za delitev skupnega premoženja v vodnjaku, in Mela pravi, da jo je
mogoče vložiti le, če je zemlja, v kateri je vodnjak izkopan, predmet solastnine.
2. Ta tožba je dobroverna, zato bo, če kaj ostane nerazdeljeno, delitev vsega preostalega veljavna in se lahko vloži tožba za
delitev glede tistega, kar je še nerazdeljeno.
3. Ker je sama delitev premoženja lahko predmet tožbe za delitev skupnega premoženja, se lahko na ta način izterjajo tudi
zapadla plačila in nastali stroški, zato lahko, če komu nastanejo stroški, le-te izterja; če pa tožbe ne vloži proti drugemu
solastniku, temveč proti njegovemu dediču, Labeo zelo pravilno meni, da se lahko v tožbo vključijo tako stroški kot tudi
dobički, ki jih je pobral pokojnik. Očitno je, da dobički, zbrani, preden je nepremičnina postala predmet solastnine, ali
kakršni koli stroški, nastali pred tem, ne bi smeli biti vključeni v tožbo za delitev skupnega premoženja.
4. Julijan v zvezi s tem pravi, da če zahtevamo sodno odredbo za posest, da bi preprečili grozečo škodo; in preden nam je
odrejena posest, podpremo stavbo, stroškov za to ne morem izterjati s tožbo za delitev skupnega premoženja.
5. Julianus, O Urseius Ferox, II. knjiga.
Kadar pa se nismo branili in nam pretor odredi, da prevzamemo posest nad hišo, in smo zaradi tega pridobili lastninsko
pravico nanjo, po Prokulovem mnenju lahko s tožbo za delitev skupnega premoženja izterjam del stroškov, ki sem jih imel.
(6) Ulpianus, O ediktu, knjiga XIX.
Kadar kdo v prepričanju, da ima zemljišče v skupni lasti s Titijem, pobira pridelke ali ima stroške, čeprav ima v resnici
omenjeno zemljišče v skupni lasti z drugo osebo; lahko vloži pretorijansko tožbo za delitev omenjenega premoženja.
1. Če bi torej Titius prodal svoj delež na zemljišču, čeprav v tem primeru ne bi bilo podlage za tožbo za delitev skupnega
premoženja, ker je skupna lastnina prenehala obstajati; bo še vedno obstajala podlaga za pretorijansko tožbo, ki se odobri
glede na plačila, ko premoženje ni več v skupni lasti.
2. Če pa en solastnik pridobi kakršen koli dobiček iz skupne lastnine, bodisi da jo daje v najem bodisi da jo obdeluje, bo
odgovoren za tožbo za delitev; če je to storil v imenu vseh lastnikov, bi moral bodisi pridobiti dobiček bodisi utrpeti izgubo;
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če pa ni deloval v njihovem imenu, ampak je dobiček pridobil kot posameznik, je veliko več razlogov, da bi moral biti
odgovoren tudi za izgubo. Razlog, zakaj mora odgovarjati za dobiček v tožbi za delitev skupne lastnine, je v tem, da se šteje,
da svojega deleža ni mogel zlahka dati v najem. Vendar pa ne bo razloga za tožbo za delitev skupnega premoženja, razen če
(kot pravi Papinianus) je stranka opravila le tista dejanja, ki so bila nujno potrebna za pravilno upravljanje lastnega deleža; če
pa bi lahko storila drugače, ima pravico do tožbe na podlagi opravljenega posla in je odgovorna za isto tožbo.
3. Če so po pridružitvi zadeve k tožbi za delitev skupnega premoženja nastali kakršni koli stroški; Nerva pravilno meni, da so
vključeni tudi ti.
4. Sabin in Atilicinus menita, da so vključeni tudi potomci sužnjelastnice.
5. Ista pisca menita, da ta tožba vključuje tudi akcesije in redukcije.
6. Kadar stranka pospravi truplo v skupno grobišče, je treba presoditi, ali omenjeno grobišče naredi za versko? Dejansko ima
vsak lastnik individualno pravico do pokopa na pokopališču, vendar nobeden od njih sam ne more narediti prostega mesta
verskega. Trebatius in Labeo, čeprav menita, da kraj ne postane verski, še vedno menita, da je mogoče vložiti tožbo in
factum.
7. Če daš varščino za celoten znesek v zvezi s preprečevanjem grozeče škode na hiši, Labeo pravi, da ne boš upravičen do
tožbe za delitev skupnega premoženja, ker nisi bil dolžan dati varščine za celoten znesek, ampak je zadostovalo, da si jo dal
za svoj delež; to mnenje je pravilno.
8. Če imava ti in jaz skupno zemljišče, vendar je bil moj delež dan v zastavo, bo vključen v tožbo za delitev skupnega
premoženja, vendar bo upnikova pravica do zastavljenega ostala nedotaknjena, četudi bo o tem odločalo sodišče; zavarovanje
bo namreč ostalo nedotaknjeno, tudi če bi en solastnik prenesel svoj delež na drugega. Julijan pravi, da mora arbiter v tožbi
za delitev skupnega premoženja oceniti delež na toliko manj, ker lahko upnik ta del premoženja proda na podlagi pogodbe.
9. Julijan prav tako pravi, da če mi kdo, s katerim imam skupnega sužnja, zastavi svoj delež in nato začne tožbo za delitev
skupnega premoženja, mu lahko to prepreči izjema zaradi zastavne pravice; če pa te izjeme ne uporabim, bo dolžnost sodišča,
da po prisoditvi celotnega sužnja dolžniku, tega prisili, da mi izplača ocenjeni znesek mojega deleža; ker moja pravica do
zastavne pravice ostaja nedotaknjena. Če pa mi sodišče prisodi sužnja, me lahko prisili le, da plačam, kolikor je vredna
zastava nad zneskom, ki je bil posojen, in odredi, da je dolžnik oproščen obveznosti do mene.
10. V pristojnosti sodnika je, da izda takšno odločbo, da lahko zemljišče pripada eni stranki, užitek na njem pa drugi.
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11. Druge zadeve v zvezi s to zadevo so enake, kot smo jih obravnavali v zvezi s tožbo za delitev zapuščine.
12. Urseij navaja, da če je sosed opozoril, da se na stavbi, ki je v skupni rabi, ne smejo opravljati nova dela, in je bil eden od
solastnikov zaradi tega obsojen, lahko od solastnika zahteva odškodnino v sorazmerju s svojim deležem; Julijan pa zelo
pravilno ugotavlja, da to velja le, če je bilo za hišo koristno, da se to opravi.
7. Isto, O ediktu, knjiga XX.
Obstaja razlog za tožbo za delitev zemljišča, ki je v skupni lasti, če je predmet večnega zakupa. Treba je razmisliti, ali je
zemljišče, ki je v večnem zakupu, mogoče razdeliti na posamezne dele; vendar bi se moral sodnik praviloma izogibati
tovrstnim delitvam, sicer se bo večni zakup zamajal.
(1) Neratius pravi, da lahko razsodnik, ki razdeli nepremičnino, ki ni predmet večne zakupnine, na dva dela in ju podeli
dvema osebama, ustanovi služnost, kot da bi šlo za dva ločena zemljišča.
(2) Kadar imajo stranke pravico vložiti publicistično stvarno tožbo, lahko vložijo tudi tožbo za delitev skupnega premoženja.
(3) Tožba za vrnitev nepremičnine njenemu lastniku v določenih okoliščinah ni dovoljena; kljub temu pa je mogoče, če
obstaja upravičen razlog za zadržanje posesti, vložiti pravično tožbo za delitev skupnega premoženja; na primer kadar je
nepremičnina v posesti zaradi plačila dolga, ki v resnici ni zapadel.
(4) Med razlaščenci ni razloga za to tožbo, prav tako ga ni, kadar stranke imajo posest s trpljenjem ali na skrivaj; iz razloga,
ker je ta posest krivična, in čeprav je posest s trpljenjem dejansko zakonita, ne upravičuje sodnega postopka.
(5) Julijan navaja, da če eden od posestnikov zahteva delitev, drugi pa trdi, da ima posest na silo, se tej tožbi ne sme ugoditi
niti po preteku enega leta; ker je določeno, da se tudi po enem letu izda interdikt zoper tistega, ki je drugega na silo izrinil.
Prav tako pravi, da če se za stranko, ki je sprožila postopek, reče, da ima posest na podlagi trpljenja, ta tožba ne bo dovoljena,
ker se interdikt izda tudi v takem primeru. Poleg tega, če naj bi tožnik imel prikrito posest, je treba šteti, da ta tožba ne bo
utemeljena; dodaja namreč, da se interdikt lahko izda tudi v primeru prikrite posesti.
(6) Če obstajata dve osebi, ki sta prejeli premoženje v zastavo, je povsem pravično, da se jima prizna pravična tožba za
delitev.
(7) Poleg tega je treba, če pride do spora med dvema osebama v zvezi z užitkom, tej tožbi ugoditi.
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(8) Spet, če sta dve stranki postavljeni v posest po pretorjevem ukazu zaradi ohranitve zapuščine, obstaja dober razlog za
posest zaradi skrbništva; zato bo v primeru dveh nerojenih otrok veljalo enako pravilo, kar je razumno.
(9) Očitno je, da kadar je bilo komu, ki je bil dan v posest zaradi preprečitve grozeče škode, že odrejeno, naj prevzame
posest, ne bi bil upravičen do pravične tožbe v svojo korist, saj ima pravico vložiti tožbo za izterjavo.
(10) Kadar je vložena tožba za delitev skupne užitnine, mora sodnik izpolniti svojo dolžnost tako, da vsakemu dovoli uživati
užitnino v različnih delih, ali pa lahko da užitnino v najem enemu od njih ali tretji osebi; tako da lahko na ta način brez
nadaljnjih nesoglasij pobirajo najemnino; če je nepremičnina premičnina, lahko poskrbi, da se stranke med seboj dogovorijo
in si zagotovijo uporabo in uživanje za določen čas, kar pomeni, da jim užitek pripada izmenično, pri čemer ima vsaka
stranka za to poseben rok.
(11) Do te tožbe niso upravičeni niti najemniki niti osebe, ki so prejele nepremičnino v depozit, čeprav lahko imajo posest v
skladu z naravnim pravom.
(12) Če so stranke sprejele skupno zastavno pravico, je treba med njimi opraviti delitev tako, da se delež ne oceni po svoji
pravi vrednosti, ampak le toliko, kolikor znaša dolg na tem posameznem deležu; zastavna pravica se dodeli enemu od
upnikov, vendar se dolžniku ne sme zavrniti dovoljenja, da ponudi znesek, ki ga dolguje, in odkupi svojo zastavno pravico.
Enako pravilo velja, kadar imetnik zastavne pravice vloži stvarno tožbo za odkup in mu imetnik ponudi znesek, ki ga je
ocenilo sodišče.
(13) Če je dolžnik zastavil svoj delež na zemljišču v skupni lastnini in njegov upnik toži lastnika drugega deleža ali upnika
drugega dolžnika ter za zadevno nepremičnino ponudi višjo ceno, dolžnik stranke, ki ji je bila nepremičnina prisojena, pa želi
dobiti nazaj svoj delež zemljišča, potem ko je plačal, kar sam dolguje; zelo pravilno velja, da se ga ne sme zaslišati, razen če
je pripravljen dobiti nazaj tudi to, kar je njegov upnik kupil po prisodbi. Če bi namreč prodal delež nepremičnine, in preden
bi ga izročil kupcu, bi bila zoper tebe vložena tožba za delitev in bi ti bil prisojen tudi drugi delež; posledično je navedeno, da
ni mogoče vložiti tožbe zaradi nakupa, razen če bi bil tožnik pripravljen vzeti celotno nepremičnino, saj ta delež pripada
prodajalcu prek drugega; kupca pa je mogoče tožiti tudi zaradi prodaje, da bi ga prisilili vzeti vse; edino vprašanje, ki ga je
treba obravnavati, je, ali je prodajalec storil kakšno goljufijo. Če pa je bil en delež odsvojen in je bil prodajalec pri licitaciji
poražen, bo moral s tožbo na podlagi nakupa vrniti kupnino. Enako pravilo se upošteva v mandatnih in drugih tovrstnih
primerih.
8. Paulus, O ediktu, knjiga XXIII.
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Čeprav celotna množica strank, ki imajo skupno premoženje, ne želi delitve, temveč le nekatere od njih, se ta tožba lahko
vloži med njimi.
1. Če ni gotovo, ali je na voljo Lex Falcidia, se lahko vloži tožba za delitev med volilojemnikom in dedičem ali pa se začne
postopek za izterjavo za delež, katerega vrednost ni ugotovljena. To se zgodi tudi v primeru zapuščine peculium, saj ni
gotovo, v kolikšni meri dolg do lastnika zmanjšuje peculium.
2. Tožba za delitev skupnega premoženja vključuje tudi primer, ko kdo zmanjša vrednost omenjenega premoženja; na primer
tako, da rani sužnja ali mu pokvari moralo ali poseka drevesa na zemljišču.
3. Če solastnik v imenu sužnja plača več kot odškodnino za škodo, kot bi moral, se suženj oceni in lahko dobi nazaj svoj
delež.
4. Poleg tega bo v primeru, ko je eden od solastnikov tožen v tožbi De peculio za celoten znesek obveznosti in je sodba
izdana proti njemu, upravičen do delitvene tožbe, ki mu bo omogočila izterjavo dela peculiuma.
9. Africanus, Vprašanja, knjiga VII.
Kadar pa je enemu solastniku zaradi sužnja v skupni lasti izdana sodba v tožbi De peculio za celoten znesek dolga in je
premoženje, ki spada v omenjeni peculium, izgubljeno, medtem ko je bilo v njegovih rokah, bo še vedno upravičena pravična
delitvena tožba za izterjavo dela denarja; sicer bi bilo namreč nepravično, če bi celotna zadeva povzročila izgubo stranki, ki
se je branila tožbe; saj bi moralo biti za oba lastnika enako tveganje glede premoženja, vključenega v peculium. Če namreč
kdo prevzame obrambo sužnja na zahtevo njegovega lastnika, se mu povrne vse, kar je v dobri veri porabil, četudi bi se
peculium pozneje izgubil. To velja v primeru, ko nobena od strank ni storila malomarnosti; če je namreč zoper lastnika
vložena tožba De peculio in je ta pripravljen tožniku izročiti premoženje, vključeno v peculium, velja, da ga je treba zaslišati,
če se pokaže ustrezen razlog, seveda če je to storil brez zlonamernega ali goljufivega namena.
(10) Paulus, O ediktu, knjiga XXIII.
Tudi v tem primeru, čeprav tožbe po Lex Aquilia ni mogoče vložiti zoper dediča, mora dedič v tej tožbi solastniku plačati
morebitno škodo, ki jo je pokojnik povzročil skupnemu premoženju in zaradi katere nastane kakršnakoli pravica do tožbe po
Lex Aquilia.
1. Kadar imamo samo pravico uporabe, ki je ni mogoče niti prodati niti dati v najem, razmislimo, kako je mogoče opraviti
delitev v tožbi za delitev skupnega premoženja. Če pa bi pretor posredoval in uredil zadeve tako, da bi sodišče lahko
719

prisodilo uporabo eni od strank; ne bo veljalo, da druga stranka, ki sprejema nadomestilo, ne uporablja nepremičnine, z
utemeljitvijo, da tisti, za katerega se zdi, da jo uživa, počne več kot drugi; to namreč izhaja iz nujnosti primera.
2. V tožbi, vloženi zaradi delitve skupnega premoženja, bi moral sodnik to premoženje oceniti po njegovi pravi vrednosti,
poleg tega pa bi bilo treba zagotoviti tudi zavarovanje proti izterjavi z izselitvijo.
11. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
Vsekakor moramo upoštevati, da če bo po uničenju skupne lastnine tisti, ki je zaradi skupne lastnine upravičen do kakšnega
plačila, želel vložiti tožbo na tej podlagi, mu bo ugodeno s pravično tožbo za delitev; na primer, če je tožnik imel določene
stroške s skupno lastnino ali če je samo solastnik od nje dobil kakšno korist ? kot na primer delo sužnja ali denar, plačan za to
? pri tovrstni tožbi se upošteva vse te stvari.

(12) Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXI.
Kadar je hiša ali zid v skupni lasti in ga je treba obnoviti, porušiti ali vanj kaj vstaviti; lahko vložimo tožbo za delitev skupne
lastnine ali pa sprožimo postopek na podlagi edikta Uti possidetis.
13. Isto, O ediktu, knjiga LXXV.
V tožbo za delitev skupnega premoženja je vključeno vse, razen če je bilo nekaj izrecno izključeno s skupnim dogovorom, da
bi se izognili vključitvi.
14. Paulus, O Placiju, III. knjiga.
Ta tožba vključuje vse, kar je v skupno korist storila ali bi morala storiti stranka, ki je vedela, da ima solastnika.
(1) Vse stroške, ki sem jih imel, ko sem verjel, da je zemljišče moja last, in ki jih v primeru tožbe za vrnitev dela zemljišča
seveda lahko obdržim, če se sklicujem na izjemo zaradi goljufije; treba je razmisliti, ali jih lahko obdržim zaradi pravičnosti
same tožbe, če bi bila zoper mene vložena tožba v delitvi. Menim, da je boljše mnenje, da to lahko storim, ker je tožba za
delitev skupnega premoženja dobroverna, vendar to velja le v primeru, če je tožba vložena zoper mene; kljub temu mi, če bi
razpolagal s svojim deležem, ne bo ostalo nič, od česar bi lahko zadržal stroške. Razmislimo, ali jih lahko obdrži kupec od
mene, kajti če je vložena tožba za izterjavo deleža od njega, ali lahko obdrži znesek zaradi stroškov, ki sem jih imel jaz, tako
kot bi jih lahko obdržal sam? Boljše mnenje je, da se v tem primeru stroški lahko zadržijo, in ker je tako, je najbolj pravično,
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da mi je treba priznati pravično tožbo zoper solastnika zaradi navedenih stroškov, čeprav solastnina še vedno obstaja. Pravilo
pa je drugačno, kadar porabim denar za svojo lastnino, ki tako rekoč dejansko pripada drugemu ali je v skupni lasti; v tem
primeru imam namreč samo pravico do zadržanja, ker ne želim nikogar vezati nase; kadar mislim, da Titiusu pripada
premoženje, ki v resnici pripada Maeviusu, ali da je v moji skupni lasti z drugo osebo, ki v resnici ni moj solastnik, to storim
zato, da bi drugo osebo zavezal k sebi; in kakor mi je tožba na podlagi opravljenega posla priznana zoper nekoga, za katerega
zadeve sem skrbel, misleč, da so zadeve drugega, tako je tudi v obravnavanem primeru. Če bi torej zemljišče prodal
drugemu, bi mi morala biti zaradi tega, ker bi bil primer tak, da bi bil upravičen do tožbe, odobrena tožba na podlagi
sklenjenega posla (kot pravi tudi Julianus).
(2) Če bi bilo dogovorjeno, da se ne sme opraviti nobena delitev, je povsem očitno, da takšen dogovor ne bi imel nobene
veljave; če pa je bilo dogovorjeno, da se v določenem času ne sme opraviti nobena, in to zagotavlja korist same
nepremičnine, bo takšen dogovor veljaven.
(3) Če je med solastniki dogovorjeno, da se lastninska skupnost v določenem času ne bo razdelila, ni dvoma, da lahko
stranka, ki jo zavezuje tovrstni dogovor, proda; zato bo kupec od kogar koli, ki vloži tožbo za delitev skupnega premoženja,
izključen z isto izjemo, s katero bi bil izključen prodajalec sam.
(4) Če solastnik sklene dogovor, da ne bo vložil tožbe za svoj delež, je solastnina v vseh smislih in namenih prenehala.
15. Isto, O Plautiju, V. knjiga.
Če je solastnik tožen v zvezi s sužnjem, ki je v skupni lasti, in je sodba izdana proti njemu, lahko vloži tožbo za delitev, še
preden izpolni sodbo; če je namreč proti enemu vložena noxalna tožba, lahko takoj vloži tožbo proti solastniku, da mu izroči
svoj delež, in hkrati jamči, da bo, če ne izroči sužnja, vrnil delež.
(16) Isti, O Placiju, VI. knjiga.
Kadar solastniki razdružijo svojo lastnino, je običajno, da se zagotovi zavarovanje glede morebitnega dolga, ki je odvisen od
pogoja.
17. Modestin, Pravila, IX. knjiga.
Če eden od več solastnikov od upnika kupi zemljišče, ki ga je zapustnik dal v zastavo, ga njegovi solastniki ne smejo tožiti v
tožbi za delitev skupnega premoženja.
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(18) Javolen, Pisma, II. knjiga.
Arbiter ne more odločiti, da se za zemljišče, ki pripada nepremičnini, ustanovi služnost, vezana na zemljišče, ki ni del
navedene nepremičnine; iz razloga, ker sodnikova pristojnost ne more presegati tistega, kar je pred sodiščem.
19. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
Drevo, ki raste na mejni črti, in tudi kamen, ki se razteza čez dve zemljišči, dokler sta pritrjena na zemljo, pripadata obema
lastnikoma glede na položaj, ki ga imata nad zemljiščem vsakega od njiju; in ne bosta vključena v tožbo za delitev skupnega
premoženja. Takoj ko pa je kamen odstranjen ali drevo izkoreninjeno ali posekano, postane skupna in nerazdeljena lastnina
in bo vključena v tožbo za delitev take lastnine; kajti to, kar je bilo prej na ločenih delih, je zdaj združeno. Če se torej dve
masi katere koli snovi, ki pripadata dvema lastnikoma, pomešata, je celotna masa skupna lastnina, čeprav je del snovi, kot je
bil na začetku, ločen; tako se tudi, če se drevo ali kamen ločita od zemlje, lastninske pravice združijo.
1. Arbitra za delitev skupne lastnine ne bi smeli imenovati glede preddverja, ki je skupno dvema hišama, če katera od strank
tega ne želi; kajti če je kdo prisiljen ponuditi za tako preddverje, bo nujno včasih moral plačati vrednost celotne hiše, če ta
nima drugega vhoda.
2. Kadar pravica do poti skozi isti kraj pripada dvema in je eden v zvezi z njo imel določene stroške; Pomponij precej grobo
pravi, da bo na mestu bodisi tožba za delitev bodisi tožba o partnerstvu; kajti kako je mogoče razumeti, da obstaja solastnina
na nečem, kar stranki uporabljata ločeno? Tožbo je treba vložiti na podlagi opravljenega posla.
3. Sodnik, ki predseduje tako v tožbi za delitev skupnega premoženja kot tudi v tožbi za delitev posesti, če je suženj pobegnil,
mora strankam, ki so pred njim, naročiti, naj licitirajo, nato pa naj prisodi sužnja tistemu, ki ponudi največ; tako ne bo
nevarnosti, da bi zaradi odloka senata nastala kazen, ki jo predpisuje Lex Fabia.
4. Labeo pravi, da vodotok ni vključen v tožbo za delitev skupnega premoženja; ker je bodisi del zemljišča ? in ga zato ne bi
smeli upoštevati v postopku ? bodisi je ločen od zemljišča, vendar se deli bodisi glede na količino bodisi glede na čas, ko ga
je treba uporabljati. Včasih pa so lahko pravice ločene od zemljišča in se kljub temu ne delijo niti glede na količino niti glede
na čas uporabe; kot na primer, če je stranka, ki so ji pripadale, zapustila več dedičev, in kadar se to zgodi, je primerno, da se
tudi te stvari vključijo v tožbo za delitev; Pomponij namreč pravi, da ne vidi razloga, zakaj jih ne bi vključili v tožbo za
delitev skupnega premoženja, kot tudi v tožbo za delitev nepremičnine. Zato so v tovrstnih primerih vključene tudi v tožbo za
delitev skupnega premoženja, tako kot se omenjene pravice delijo bodisi po količini bodisi po časovnih obdobjih.
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20. Pomponij, O Sabinu, knjiga XIII.
Kadar oseba, s katero imate skupno zemljišče, ne odgovarja v primeru kaznivega dejanja in je zaradi tega hiša porušena ali
drevesa po sodnikovi odredbi posekana; odškodnino lahko izterjate v tožbi za delitev skupnega premoženja, saj je vse, kar je
izgubljeno zaradi malomarnosti solastnika, vključeno v ta postopek.
21. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.
Za vse stranke je zelo koristno, če sodnik pri delitvi zemljišč sledi tistemu, kar je najbolj koristno ali kar je strankam v sporu
ljubše.
22. Pomponij, O Sabinu, XXX. knjiga.
Če zgradim zid za svojega soseda in zase z dogovorom, da bom lahko od njega izterjal stroške zanj v sorazmerju z njegovim
deležem; ali če zid zgradim na podlagi darila, bo to skupna lastnina.
(23) Ulpianus, O ediktu, XXXII. knjiga.
Če je med teboj in tvojim solastnikom sklenjen dogovor, da lahko pobiraš pridelke v izmeničnih letih, tvoj solastnik pa ti ne
dovoli, da bi jih pobiral v svojem letu; je treba razmisliti, ali bo na voljo tožba na podlagi zakupne pogodbe ali tožba za
delitev skupne lastnine. Enako vprašanje se zastavi, kadar solastnik, ki se je dogovoril, da bo vsako drugo leto užival
pridelek, obrne živino in povzroči, da je pridelek za naslednje leto, ki ga je imel njegov solastnik pravico pobrati, uničen?
Menim, da je boljše mnenje, da je treba vložiti tožbo za delitev skupnega premoženja, ne pa tožbo na podlagi zakupne
pogodbe (kajti kako naj obstaja zakupna pogodba, če ni vključena najemnina?), ali pa je treba vsekakor ugoditi civilni tožbi
za nedoločeno odškodnino.
24. Julianus, Digest, knjiga VIII.
Če suženj, ki je v skupni lasti, kaj pridobi s premoženjem enega od lastnikov, bo to kljub temu predmet skupne lastnine;
vendar lahko stranka, s katere premoženjem je bila pridobitev opravljena, izterja znesek z delitveno tožbo, saj je v skladu z
dobro vero, da ima vsakdo predhodno zastavno pravico na vsem, kar suženj pridobi s svojim premoženjem.
(1) Če nameravam zoper tebe vložiti tožbo za delitev skupnega premoženja in ti svoj delež preneseš na Titija z namenom, da
bi spremenil pogoje sojenja; mi boš odgovarjal v pretorski tožbi, ker si ravnal tako, da si se izognil vložitvi tožbe za delitev
zoper tebe.
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25. Isto, Digeste, knjiga XII.
Če ima Stichus, suženj, ki je v skupni lasti tebe in mene, sam podanik po imenu Pamphilus, ki je vreden deset aurei, in je
zoper mene vložena tožba De peculio, in ker jo izgubim, plačam deset aurei; potem boš, četudi bi Pamphilus pozneje umrl,
vseeno prisiljen plačati mi pet aurei v delitveni tožbi ali v partnerski tožbi, ker sem te odvezal dolga v tej višini. Toliko bolj
bi moral biti upravičen do izterjave tega zneska, če bi Stichus po Pamfilovi smrti pridobil drugega podaniča.
26. Alfenus Verus, Digeste, II. knjiga.
suženj v skupni lasti si je med delom v rokah enega od lastnikov zlomil nogo; pojavilo se je vprašanje, kakšno tožbo lahko
drugi lastnik vloži proti tistemu, pri katerem je bil suženj v tistem času? Odgovoril sem, da če je bila skupna lastnina
poškodovana prej zaradi malomarnosti kot zaradi nesreče, lahko izterja kakršno koli odškodnino, ki jo oceni arbiter v tožbi za
delitev skupne lastnine.
27. Paulus, Epitome Alfenove Digeste, III. knjiga.
Posamezni solastnik ne more zakonito spraviti sužnja v skupni lasti v mučenje, razen v zvezi z neko zadevo, za katero so bile
zainteresirane vse stranke.
28. Papinianus, Vprašanja, knjiga VII.
Sabinus pravi, da noben solastnik ne more zakonito opraviti nobenega dejanja v zvezi s skupno lastnino brez soglasja
drugega, zato je očitno, da pravica do preprečitve obstaja; in kadar so stranke v enakem položaju, je ugotovljeno, da ima
prednost tisti, ki nasprotuje. Toda čeprav se lahko v primeru skupne lastnine enemu solastniku prepreči, da bi nadaljeval z
gradnjo stavbe, ga ni mogoče prisiliti, da jo odstrani, če mu drugi ni preprečil gradnje, čeprav bi to lahko storil; zato je
nadomestilo za škodo mogoče doseči le s tožbo za delitev skupnega premoženja. Če pa je soglašal s postavitvijo stavbe, ne
bo upravičen do odškodninske tožbe; če pa je ena stranka v času odsotnosti svojega sodediča nekaj storila v škodo slednjega,
jo je potem mogoče prisiliti, da jo odstrani.
29. Paulus, Vprašanja, II. knjiga.
Če ima kdo zemljišče v skupni lasti s Titijem in v prepričanju, da ga ima v skupni lasti z Maevijem, zanj porabi denar; zelo
pravilno je, da zanj zadošča tožba za delitev skupnega premoženja; tako je namreč v primeru, če vem, da je premoženje
skupno, ne vem pa, kdo je moj sodedič, saj ne opravljam poslov svojega sodediča, temveč upravljam svoje premoženje; tožba
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pa nastane prej glede premoženja, za katerega je bil denar porabljen, kot pa glede osebe solastnika. Skratka, menimo, da je ta
tožba tista, na podlagi katere bi bil zavezanec v tožbi, s katero bi ga sodišče prisililo k povrnitvi stroškov. Drugače je, kadar
nekdo misli, da porablja denar za svoje premoženje, v resnici pa je to v skupni lasti; v tem primeru ne bo upravičen niti do
delitvene tožbe niti mu ne bo priznana pravična tožba; kajti vsakdo, ki ve, da je premoženje v skupni lasti ali pripada
drugemu, opravlja posle z namenom, da bi bil odgovoren sam sebi, čeprav se je morda zmotil glede osebe.
(1) Pomponij pravi, da lahko kdor koli od več solastnikov zahteva sodnika; kadar pa kdo od omenjenih solastnikov molči, se
lahko zoper njega pravilno vloži tožba za delitev skupnega premoženja.
30. Scaevola, Mnenja, I. knjiga.
Tožba za delitev skupnega premoženja se lahko pravilno vloži, kadar nobena od strank ni v posesti ali kadar eden od
solastnikov nima zemljišča v posesti.
31. Paulus, Mnenja, knjiga XV.
Če sta bila dva sužnja po pretorjevem ukazu rezervirana iz posesti za služenje nekaterim mladoletnikom, je veljalo, da nista
bila razdeljena, temveč sta ostala skupna last vseh.

Tit. 4. V zvezi s tožbo za proizvodnjo.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIV.
Ta tožba je zelo potrebna, uporablja se vsak dan, uvedena pa je bila predvsem zaradi tožb za vračilo premoženja.
2. Paulus, O ediktu, knjiga XXI.
"Proizvesti" pomeni dati premoženje javno v oblast drugemu, tako da ima tisti, ki vloži tožbo, možnost, da ga preizkusi,
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIV.
V tem postopku bi moral tožnik vedeti vse in navesti vsa dejstva v zvezi s premoženjem, ki je predmet tožbe.
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(1) Stranka v postopku, ki sproži postopek za izročitev premoženja, dejansko ne navaja, da je lastnik, niti tega ni dolžna
dokazovati, saj obstaja veliko razlogov za vložitev tovrstne tožbe.
(2) Poleg tega je treba pri tej tožbi opozoriti, da se lahko, če je toženec prepirljiv, zoper njega izda sodba, ki temelji na prisegi
tožnika, o višini pa odloči sodnik.
(3) Ta tožba je osebna in do nje je upravičen tisti, ki namerava vložiti stvarno tožbo, ne glede na to, za kakšno vrsto tožbe
gre, ali za srbsko tožbo na zastavno pravico ali hipotekarno tožbo, ki ju lahko vložijo upniki.
(4) Pomponij pa pravi, da je v primeru, ko nekdo namerava vložiti tožbo zaradi užitka, upravičen do tožbe za izročitev.
(5) Poleg tega, kadar kdo, ki namerava vložiti tožbo za uzurpacijo, zahteva, da se premoženje predloži, mora biti zaslišan.
(6) Poleg tega, če želim izbrati sužnja ali drugo premoženje, katerega pravica izbire mi je bila zapuščena; določeno je, da
lahko vložim tožbo za izročitev, in ko je premoženje izročeno, da lahko vložim tožbo za njegovo izterjavo.
(7) Kadar želi kdo sprožiti postopek z noxalno tožbo, je potrebna tožba za predložitev premoženja; kajti če je lastnik sužnja
pripravljen na obrambo, tožnik pa ne more določiti sužnja, če ta ni navzoč, bodisi zato, ker se ga ne spomni, bodisi zato, ker
nima njegovega imena; ali ni pravično, da se pred njim predloži celoten korpus sužnjev, da bi lahko izbral tistega, ki je storil
prekršek? Zato je treba to storiti, če se izkaže ustrezen razlog, da se po pregledu sužnjev določi stranka, zoper katero je
vložena tožba.
(8) Če kdo poleg dediča želi, da se predloži oporoka ali kodicili ali kar koli drugega, kar se nanaša na oporoko, je treba
odločiti, da tega ni mogoče storiti s to tožbo, saj bodo za stranko zadostovale prepovedi, ki se nanašajo na te zadeve; tako je
menil Pomponij.
(9) Vendar je treba upoštevati, da do tožbe za predložitev niso upravičene le osebe, ki smo jih navedli, temveč tudi vsakdo, ki
ima interes, da se predložitev opravi; zato bi moral sodnik najprej ugotoviti, ali ima stranka interes, in ne, ali je lastnik
zadevnega premoženja; nato pa bi moral odrediti njegovo predložitev ali zavrniti njeno izvedbo, ker stranka nima interesa v
tej zadevi.
(10) Julijan nadalje navaja, da če nimam pravice do tožbe za izterjavo, lahko vseeno sprožim postopek za izročitev, ker je v
mojem interesu, da se to stori; kot na primer, če mi je prepuščen suženj, ki ga lahko izbere Titius, saj lahko vložim tožbo za
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izročitev, ker imam interes, da se to stori, da bi Titius lahko opravil svojo izbiro; in potem imam tožbo za izterjavo, čeprav
nimam pravice izbrati sužnja, ki bi se izročil.
(11) Če je zoper mene vložena tožba za proizvodnjo premoženja, ne morem vložiti tožbe za isti namen samo zato, ker sem bil
tožen v omenjeni tožbi; čeprav se lahko ugotovi, da sem zainteresiran, ker sem odgovoren za vrnitev sužnja. To pa ne
zadostuje, saj bi sicer lahko, če bi se kdo uspel goljufivo odreči posesti, vložil tožbo za izročitev, tudi če ne bi nameraval
vložiti tožbe za vrnitev ali nadaljevati z interdiktom; to bi lahko storil bodisi tat bodisi ropar; kar nikakor ne drži. Zato Neratij
zelo pravilno navaja, da mora sodnik pri zahtevi za izročitev skrbno preučiti, ali ima stranka upravičen in verjeten razlog za
tožbo, zaradi katerega želi, da se premoženje izroči.
(12) Pomponij navaja, da lahko več strank zakonito vloži tožbo za izročitev istega sužnja; na primer, če suženj pripada
prvemu, užitek od njega drugemu, tretji trdi, da ga ima v posesti, četrti pa, da mu je bil zastavljen; zato so vse upravičene do
tožbe za njegovo izročitev, ker imajo vse interes, da se omenjeni suženj izroči.
(13) Isti avtor dodaja, da lahko sodnik zaradi pooblastil, ki jih ima na podlagi te tožbe, preuči tudi vse izjeme, ki jih lahko
vloži posestnik, in če katera od njih jasno pokaže, da je tožnik oviran, potem je treba tistega, ki ima posest, razrešiti; če pa bi
bila izjema nejasna ali bi šlo za pomembnejšo zadevo, je treba to odložiti do začetka sojenja in odrediti predložitev
premoženja. Vendar obstajajo nekatere izjeme, ki jih mora sodnik, ki bo vodil postopek za izdajo, na vsak način določiti sam;
na primer tiste, ki temeljijo na neformalnem sporazumu, zlonamerni goljufiji, prisegi ali prej izdani sodbi.
(14) Pravičnost včasih zahteva predložitev premoženja, tako da se lahko, čeprav tožbe v ta namen ni mogoče vložiti, ugodi
tožbi in factum; o tem govori Julijan. Pravi, da je suženj, ki je pripadal moji ženi, vodil moje račune, ti imaš omenjene račune
in želim, da jih predložiš. Nadalje pravi, da če so omenjeni računi napisani na mojem papirju, obstaja razlog za to tožbo, ker
lahko vložim tožbo za omenjene račune, saj če je papir moj, je tudi to, kar je napisano na njem, moje; če pa papir ni moj, ker
ne morem vložiti tožbe za njegovo pridobitev, ne morem sprožiti postopka za njegovo predložitev; zato bo tožba in factum v
mojo korist.
(15) Ne smemo pozabiti, da je s to tožbo mogoče sprožiti postopek zoper posestnika, in to ne le zoper tistega, ki ima civilno
posest, temveč tudi zoper tistega, ki ima posest naravno. Nazadnje je določeno, da je mogoče upnika, ki je prejel premoženje
v zastavo, prisiliti, da ga predloži:
4. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
Tožba se namreč lahko vloži zoper osebo, pri kateri je bilo premoženje deponirano, ki ji je bilo posojeno ali ki ga je najela.
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5. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIV.
Celsus navaja, da če nekdo, ki se je dogovoril, da bo odpeljal blago, to odloži v skladišče, se lahko proti njemu vloži tožba za
proizvodnjo na podlagi njegove pogodbe; poleg tega, če stranka, ki se je dogovorila, umre in zapusti dediča, se lahko tožba
vloži proti slednjemu. Če pa ni dediča, se lahko tožba vloži zoper imetnika skladišča; če namreč lastnina ni v posesti nikogar,
je po njegovem mnenju očitno, da jo ima v posesti imetnik skladišča ali pa je v vsakem primeru gotovo, da jo lahko predloži.
Sprašuje tudi: "Kako ima lahko v posesti premoženje stranka, ki se je dogovorila, da ga bo odstranila? Ali zato, ker je imel na
njej zastavno pravico?" Ta primer kaže, da so tudi osebe, ki imajo moč proizvesti premoženje, odgovorne za tožbo za
njegovo proizvodnjo.
(1) Julijan pa pravi, da je v skladu s tem pravilom za tožbo zaradi izdelave odgovorna oseba, ki ima v posesti premoženje
zaradi ohranitve lastnine ali zapuščine, pa tudi tisti, ki ima premoženje v posesti na podlagi užitka, čeprav ga v tem primeru
nikakor nima v posesti. Zato Julijan sprašuje, v kolikšni meri morajo te stranke proizvesti navedeno premoženje? Odgovoril
je, da mora prvi to storiti zato, da bi tožniku omogočil posest, stranka, zoper katero je vložena tožba, pa mora biti v posesti
zato, da bi ohranila lastnino; in da mora tisti, ki ima pravico do užitka, to storiti zato, da bi tožnik lahko imel lastnino, tisti,
zoper katerega je vložena tožba, pa bi jo lahko uporabljal in užival.
(2) Poleg tega Julijan pravi, da je mogoče kupca, ki ne vrne delno uporabljenih materialov, prisiliti, da jih predloži; škoda je
ocenjena glede na znesek, na katerega sem pripravljen priseči; vendar na istem mestu dodaja "Če ima kupec posest ali je
storil goljufijo, da bi se izognil posesti."
(3) Celsus prav tako pravi, da če si na mojem nezasedenem zemljišču nakopičil gnoj, lahko s tožbo za proizvodnjo dobiš
dovoljenje, da ga odstraniš, vendar pod pogojem, da ga odstraniš v celoti, sicer tega ne moreš storiti.
(4) Poleg tega Neratij meni, da če bi čoln s silo reke odneslo na polje druge stranke, lahko slednjo toži za proizvodnjo. Zato
sprašuje, ali mora tožnik dati varščino lastniku zemljišča samo glede prihodnje škode ali tudi za preteklo škodo; in odgovarja,
da jo mora dati tudi za že storjeno škodo.
(5) Če pa je kaj s padle stavbe vrženo na tvoje zemljišče ali na tvojo hišo, te je mogoče prisiliti, da to predložiš, čeprav morda
ni v tvoji posesti.
(6) Spet, kadar kdo nima moči, da bi kaj izročil, čeprav ima stvar v posesti, ne bo odgovoren za tožbo za njeno predložitev;
kot na primer, kadar je suženj na begu, je očitno, da bo stranka dolžna dati varščino za predložitev omenjenega sužnja le, če
bi kadar koli prišel v njeno oblast. Če pa ni pobegnil, ampak mu dovolite, da živi, kjer želi, velja enako pravilo; ali če ste ga
poslali na potovanje ali ste ga zaposlili na svojem zemljišču, boste dolžni dati le varščino.
728

6. Paulus, O Sabinu, XIV. knjiga.
Naklada, ki je vdelan v zlato, ki pripada drugi osebi, ali kakršnegakoli okraska, pritrjenega na svečnik, ki pripada drugi osebi,
ni mogoče zahtevati s tožbo za izterjavo, lahko pa se vloži tožba za izročitev, da bi se to ločilo. Pravilo je drugačno, kadar je
material uporabljen v hiši, saj v tem primeru tudi tožba za izročitev ne pride v poštev, ker zakon dvanajstih tabel prepoveduje
ločitev materiala; vendar je mogoče na podlagi istega zakona vložiti tožbo zaradi uporabljenega materiala za dvojno
vrednost.
7. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIV.
Z izrazom tignum v Zakonu dvanajstih tabel razumemo vsak opis materiala; kot zelo pravilno menijo nekatere avtoritete.
(1) Če moje kolo pritrdiš na svoje vozilo, te lahko prisilimo, da ga pokažeš ?in to je izjavil Pomponij ?čeprav, strogo vzeto,
ga nimaš v zakoniti posesti.
(2) Isto pravilo velja, če pritrdiš mojo desko na svoje prsi ali ladjo, ali moj ročaj na svojo skodelico, ali moje okraske na
svojo skledo, ali uporabiš moj purpur za svoja oblačila, ali pa svojemu kipu priključiš roko, ki je moja.
(3) Poleg tega je občino mogoče tožiti za proizvodnjo, ker ima moč izročitve; določeno je namreč, da lahko ima v posesti in
pridobiva z uzurpacijo. Isto pravilo je treba šteti, da velja tudi za društva in druge pravne osebe.
(4) Kadar stranka ob priključitvi zadeve nima posesti, vendar jo pridobi pred izdajo odločbe; menimo, da je treba odločiti, da
je treba sodbo izdati zoper njo, če ne vrne premoženja.
(5) Kadar ima kdo posest v času, ko je izdaja pridružena, in jo pozneje preneha imeti brez goljufivega namena, ga je treba
razrešiti; čeprav je (kot pravi Pomponij) kriv, ker ni takoj vrnil posesti, temveč je dopustil, da je bila izdaja pridružena proti
njemu.
(6) Isti avtor navaja, da kadar stranka, ki je imela posest v času, ko je bila pridružena izdaja, pozneje preneha imeti posest in
nato spet pride v posest, bodisi na podlagi istega ali drugega naslova; je treba proti njej izdati sodbo, razen če izroči
premoženje.
(7) Pomponij ne neustrezno dodaja, da mora imeti stranka, ki vloži tožbo za izročitev, v obeh trenutkih interes, da se ji izroči
lastnina; to je v času, ko je bila zadeva pridružena, in v času, ko je bila izdana odločba. Tega mnenja je tudi Labeo.
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8. Julianus, Digest, knjiga IX.
Če je tožba za izročitev vložena zoper stranko, ki ni bila niti v posesti niti ni bila kriva goljufije, da bi se izognila posesti, po
njeni smrti pa ima premoženje v posesti njen dedič, se lahko slednjega prisili, da ga izroči; če namreč zoper nekoga vložim
tožbo zaradi zemljišča in ga njegov dedič dobi v posest na podlagi istega naslova, se ga lahko prisili, da ga izroči.
9. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIV.
Julijan pravi, da če kdo ubije sužnja, ki je v njegovi posesti, ali prenese posest na drugega ali pokvari lastnino tako, da je ni
mogoče imeti v posesti; bo odgovoren za tožbo za njeno izročitev, ker je ravnal goljufivo, da bi se izognil posesti. Če torej
razlije ali uniči vino, olje ali kaj drugega, bo odgovoren za to tožbo.
(1) Želodi s tvojega drevesa padajo na mojo zemljo in na njej pasem živino, da bi jo pasla. Za katero tožbo sem odgovoren?
Pomponij trdi, da bo vložena tožba za proizvodnjo, če sem govedo z goljufivim namenom pognal na pašo, da bi se hranilo z
želodi; kajti tudi če bi bili želodi še vedno tam in vam ne bi dovolil, da jih odstranite, bom odgovoren za tožbo za
proizvodnjo, tako kot če kdo ne bi smel odstraniti snovi, ki so bile položene na mojem zemljišču; in sprejemamo
Pomponijevo mnenje ne glede na to, ali so želodi še tam ali so bili porabljeni. Če so še vedno tam, bom upravičen do
interdikta, ki mi bo dovolil nabiranje želoda, tako da bom lahko imel pravico nabirati vsak tretji dan, če bom zagotovil
zavarovanje pred grozečo škodo.
(2) Če je kdo povzročil, da je premoženje prišlo v posest drugega, se šteje, da je ravnal goljufivo, da bi se izognil posesti; pod
pogojem, da je dejanje storil z zlonamernim namenom.
(3) Kadar kdo proizvede premoženje, ki je v slabšem stanju, kot je bilo prej, Sabinus pravi, da je še vedno odgovoren za
tožbo za proizvodnjo. To vsekakor velja, kadar je bila lastnina goljufivo spremenjena v drugo obliko; kot na primer, kadar je
iz skodelice izdelal kovinski ingot; kajti čeprav proizvede ingot, bo odgovoren za tožbo za proizvodnjo, ker je zaradi
spremenjene oblike skoraj uničil bistvo lastnine.
(4) Marcellus trdi, da če ti pod določenim pogojem zapišem deset aurei, meni pa absolutno pravico uporabe, in potem dedič,
medtem ko pogoj še traja, in ne da bi zahteval zavarovanje, plača omenjenih deset aurei meni, uporabniku; bo odgovoren za
tožbo za proizvodnjo, ker je ravnal goljufivo, da bi se izognil temu, da je v posesti. Goljufija je v tem, da ni zahteval varščine
od uporabnika, zaradi česar je bila vaša zapuščina izgubljena, saj zdaj ne morete vložiti tožbe za izterjavo denarja. Tožba za
izročitev pa bi bila lahko na voljo le, če bi se uresničil pogoj, od katerega je odvisna zapuščina. Vendar bi se lahko zaščitili s
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pogojem za plačilo zapuščine, in če ste to storili, vam tožba za izterjavo ne bo potrebna. Če pa dedič, ki ni vedel, da vam je
bila zapuščina zapuščena, od uporabnika ni zahteval zavarovanja, Marcellus pravi, da tožba za izročitev ne bo mogoča,
seveda zato, ker ni šlo za goljufijo; vendar pa bo zapustnik upravičen do pomoči s tožbo in factum zoper uporabnika.
(5) "Proizvesti", kar zadeva ta člen, pomeni pokazati nekaj v enakem stanju, v kakršnem je bilo ob izdaji, tako da lahko
stranka, ki ima vsa pooblastila za pregled premoženja, nadaljuje s tožbo, ki jo je nameravala vložiti, ne da bi bilo premoženje,
ki ga je zahtevala, kakor koli oškodovano; tudi če tožba ni bila vložena zaradi vrnitve, temveč zaradi proizvodnje.
(6) Če je torej, ko stranka predloži premoženje, to postalo njeno z uzurpacijo po tem, ko je bilo vprašanje pridruženo, ni
mogoče šteti, da ga je sploh predložila, ker je tožnik izgubil svojo tožbo, in zato toženec ne sme biti razrešen; razen če je
pripravljen odgovoriti na zahtevek, kot je naveden nazaj na prvotni dan, tako da se lahko dobiček oceni v skladu z zakonom.
(7) Ker tožnik v tej tožbi dobi vse, kar je odvisno od premoženja, ki je predmet tožbe, Sabinus meni, da je treba izročiti tudi
potomstvo sužnje, ne glede na to, ali je bila takrat noseča ali je bila spočeta pozneje; to mnenje odobrava tudi Pomponij.
(8) Poleg tega bi moral sodnik upoštevati tudi morebitne koristi, ki so bile morda izgubljene zaradi tega, ker premoženje ni
bilo izdano ali ker je bilo izdano prepozno; zato Neratius pravi, da je treba oceniti korist tožnika in ne dejanske vrednosti
premoženja, ta korist pa je, kot pravi, včasih manj vredna od vrednosti samega premoženja.
10. Paulus, O ediktu, knjiga XXVI.
Kadar je pravica izbire podeljena v določenem roku in se sojenje zavleče tako dolgo, da predložitev ne bo koristila, je treba
ohraniti prednost, do katere je upravičen tožnik; če pa dedič ni kriv, ker ni predložil premoženja v času, ko se je pridružila
izdaja, ga je treba razrešiti.
11. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIV.
Kadar pa je premoženje izgubljeno, ker suženj ni bil proizveden, bo povsem pravično, če bo sodnik pri odmeri odškodnine
upošteval škodo, povzročeno premoženju.
(1) Razmislimo, kje je treba premoženje proizvesti in na čigave stroške je to treba storiti. Labeo pravi, da jo je treba
predložiti tam, kjer je bila v času, ko je bila zadeva pridružena, vendar jo je treba na tožnikovo tveganje in stroške prepeljati
ali pripeljati v kraj, kjer je bil uveden postopek. Pravi, da je očitno, da mora stranka, ki ima sužnja v posesti, tega opremiti s
hrano in obleko ter zanj skrbeti. Menim, da mora včasih to storiti tudi tožnik; na primer, če se je bil suženj navajen preživljati
z ročnim delom ali s kakšno obrtjo, zdaj pa je prisiljen v brezdelje. Podobno mora stranka, ki je želela, da je suženj, ki ga je
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treba proizvesti, odgovoren za njegovo prehrano, če mu je njegov lastnik ni bil navajen zagotavljati; če je bil namreč navajen
to početi, potem ne more zavrniti plačila za njegovo preživljanje. Včasih ga mora stranka, ki ga ima v posesti, privesti na
svoje stroške; kot na primer, če je premoženje spravila na kakšen skrivni kraj, da bi bila njegova privedba za tožnika bolj
neprijetna; v tem primeru mora namreč na svoje stroške in tveganje privesti premoženje na kraju, kjer je bil uveden postopek,
tako da mu njegova slaba vera ne more koristiti.
(2) Če je kdo tožen v zvezi z več stvarmi in je imel v času, ko je bila zadeva združena, v posesti vse stvari, čeprav se je
morda pozneje brez goljufivega namena odpovedal posesti nekaterih od njih; je treba izdati sodbo proti njemu, razen če
predloži vse, kar lahko.
12. Paulus, O ediktu, knjiga XXXVI.
Za to tožbo obstaja razlog, kadar je treba predložiti stranko, katere svobodo želi kdo ugotoviti.
(1) Sin, ki je pod očetovo oblastjo, je podvržen tej tožbi, če ima moč, da predloži premoženje.
(2) Julijan pravi, da se je mogoče sklicevati na izjemo, kadar je vloženih več tožb za izročitev istega premoženja in je to
storjeno iz istega razloga. Kadar pa stranka vloži tožbo za izterjavo premoženja in po pridružitvi izdaje prejme premoženje od
druge osebe, je uveden nov razlog za tožbo, zato se ne more sklicevati na izjemo. Tudi v primeru, ko kdo namerava vložiti
tožbo zoper stranko zaradi tatvine in začne postopek za izročitev, premoženje pa je drugič ukradeno, velja enako načelo.
Nazadnje, če stranka sproži postopek za izročitev, da bi se lahko opravila izbira, in ji po pridružitvi izdaje pravico do izbire
po volji nekoga drugega podeli, lahko vloži drugo tožbo za izročitev.
(3) Če kdo iz mojega grozdja naredi mošt ali iz mojih oljk olje ali iz moje volne oblačila, čeprav se zaveda, da te stvari
pripadajo drugemu; bo odgovoren za tožbo za proizvodnjo glede obojega, saj je to, kar je narejeno iz naše lastnine, zagotovo
naše.
(4) Če suženj umre po tem, ko je bila zadeva združena, čeprav se to zgodi brez zlonamerne goljufije ali malomarnosti
posestnika; vseeno je treba včasih izdati sodbo proti njemu v višini, ki je enaka koristi, ki bi pripadla tožniku, če posestnik ne
bi storil ničesar, da bi preprečil, da bi bil suženj ob združitvi zadeve postavljen pred sodišče; to velja toliko bolj, če se izkaže,
da je umrl zaradi neke nesreče, do katere ne bi prišlo, če bi bil takrat postavljen.
(5) Če premoženja iz kakšnega utemeljenega razloga ni mogoče takoj predložiti, mora stranka po sklepu sodišča predložiti
varščino, da ga bo predložila na določen dan.
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(6) Dedič lahko uporabi ta postopek v svojem imenu, vendar ne, ko nastopa kot dedič. Dedič posestnika odgovarja tudi za
svoj račun. Zato se ni smiselno spraševati, ali se tožba lahko odobri bodisi dediču bodisi proti njemu. Očitno je, da je treba to
tožbo odobriti zoper dediča, če je bil pokojnik kriv goljufije, če je premoženje zaradi tega postalo vrednejše; na primer, če je
dedič pridobil ceno premoženja.
13. Gaj, O ediktu mestnega pretorja; naslov, Primeri, ki se nanašajo na svobodo.
Kadar naj bi svobodnjaka kdo zadrževal, je zoper tistega, ki naj bi ga zadrževal z namenom, da bi ga prisilil k izročitvi, na
voljo interdikt; ker naj bi bila tožba za izročitev v takem primeru brezpredmetna, ker naj bi bila na voljo le v korist tistega, ki
ima denarni interes.
14. Pomponij, O Sabinu, knjiga XV.
Če je mož od žene prejel denar v dar in ga je, čeprav je vedel, da ni postal njegov, izplačal za nakup nekega predmeta, je
ravnal goljufivo, da bi se izognil lastništvu, in je zato odgovoren za tožbo za izročitev.
15. Isto, O Sabinu, XVIII. knjiga.
Zaklad, ki mi pripada, je zakopan na vaši zemlji, vi pa mi ne dovolite, da bi ga izkopal. Dokler ga ne odstraniš s kraja, na
katerem je, Labeo pravi, da zaradi tega nisem zakonito upravičen do tožbe zaradi tatvine ali tožbe za izročitev, ker nisi imel v
posesti omenjenega zaklada, niti nisi ravnal goljufivo, da bi se izognil njegovi posesti, saj je mogoče, da ne veš, da je zaklad
na tvoji zemlji. Vendar pa ni nepravično, če prisegam, da tega zahtevka ne uveljavljam zaradi nadlegovanja, če se izda
interdikt ali sodba, da ne smete uporabiti sile proti meni, da bi me ovirali pri izkopavanju, dvigovanju in odnašanju
omenjenega zaklada, če ne storim ničesar, da bi preprečil, da bi vam zaradi mojih dejanj zagotovili varnost za preprečitev
grozeče škode. Če pa je zaklad ukradena lastnina, sem upravičen do tožbe zaradi kraje.
16. Paulus, O Sabinu, knjiga X.
Če ima suženj kaj v posesti, je njegov lastnik v svojem imenu odgovoren za tožbo za izročitev; če pa je suženj brez vednosti
lastnika kriv goljufije, da bi se izognil posesti, je treba na račun sužnja ugoditi noxalni tožbi za krajo ali tožbi za zlonamerno
goljufijo, vendar ni mogoče vložiti pretorske tožbe za izročitev.
17. Ulpianus, O vseh sodiščih, IX. knjiga.
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Če stranka proizvede sužnja, ki je invalid ali slep, bi morala biti oproščena odgovornosti po tej tožbi, ker ga je proizvedla,
tovrstna proizvodnja pa ni ovira za neposredno tožbo, saj lahko tožnik še vedno vloži tožbo po Lex Aquilia za nastalo škodo.
18. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Če menica s plačilom postane ničvredna in so zastavne pravice sproščene, lahko upnik kljub temu vloži tožbo za predložitev
listin v zvezi s pogodbo zoper kogar koli drugega kot dolžnika.
19. Paulus, Alfenove epitule, IV. knjiga.
Vsakdo, ki je zainteresiran, lahko vloži tožbo za predložitev. Neka oseba pa se je pozanimala, ali je ta tožba mogoča, da bi
zahtevala predložitev računovodskih izkazov svojega nasprotnika v pregled, saj naj bi imela velik interes, da se ti izkažejo.
Odgovor je bil, da se pravo ne sme uporabljati za povzročanje nevšečnosti in da se izrazi ne smejo razlagati porogljivo,
temveč da je treba upoštevati, s kakšnim namenom so bile besede izrečene; v skladu s tem načelom bi namreč lahko, če bi
kdo želel preučiti neko vejo znanja, izjavil, da ima interes, da se v njegovo korist predložijo takšne in takšne knjige, ker bi, če
bi bile predložene, po njihovem branju postal bolj učen in boljši človek.
20. Ulpianus, Pravila, II. knjiga.
Kadar je tožba za izročitev vložena zaradi kaznivih dejanj sužnjev, se lahko uporabi mučenje, da se jih prisili k razkritju
njihovih sostorilcev.
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Knjiga XI
1. O zaslišanjih, ki jih je treba postaviti na sodišču, in tožbah, ki temeljijo na zaslišanjih.
2. O nekaterih zadevah, ki se obravnavajo pri istem sodniku.
3. Glede pokvarjenosti sužnja.
4. O pobeglih sužnjih.
5. O igralcih na srečo.
6. Kadar geodet pripravi napačno poročilo glede meritev.
7. V zvezi z verskimi kraji, stroški pogrebov in pravico do izvajanja pogrebov.
8. V zvezi s prevozom mrtvega telesa in gradnjo groba.

Tit. 1. O zaslišanjih, ki jih je treba postaviti na sodišču, in tožbah, ki temeljijo na zaslišanjih.

1. Callistratus, Monitory Edict, knjiga II.
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Dediča je treba na sodišču zaslišati glede tega, kakšen del zapuščine je dedič, kadar je zoper njega vložena tožba in je tožnik
v dvomu, kakšen delež je dedič osebe, ki jo namerava tožiti. Zaslišanje je potrebno vedno, kadar je tožba in personam, kadar
se tožba vloži za določen znesek, saj bi sicer tožnik ne vedel, do katerega dela zapuščine pokojnika je njegov nasprotnik
upravičen kot dedič, včasih pa bi lahko zahteval preveč in utrpel kakšno škodo.
(1) Vendar pa trenutno ne uporabljamo izpraševalnih tožb, ker ni mogoče nikogar prisiliti, da odgovori na kar koli v zvezi s
svojimi pravicami, preden se zadeva obravnava; zato se te tožbe manj uporabljajo in so zašle v pozabo. Stranke v postopku
lahko kot dokaz uporabijo samo zadeve, ki jih je nasprotna stranka navedla pred sodiščem, ne glede na to, ali se te zadeve
nanašajo na premoženje ali na druge stvari, ki so vključene v sodni postopek.
2. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXII.
Pretor je svoj edikt objavil v zvezi z zaslišanji, ker je vedel, da je stranki, ki vloži tožbo proti dediču ali posestniku
premoženja zapuščine, težko dokazati, da je bil kdo dedič ali posestnik tega premoženja;
3. Paulus, O ediktu, knjiga XVII.
Zaradi tega, ker je dokazovanje vstopa na posest večinoma težavno.
(4) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXII.
Pretor želi zavezati toženo stranko z njenim lastnim odgovorom na sodišču, tako da lahko v primeru priznanja ali laži nosi
posledice; hkrati pa želi z zaslišanjem pridobiti podatke o tem, do katerega dela zapuščine je upravičen vsak dedič.
1. V zvezi z izjavo pretorja: "Tisti, ki odgovarja, potem ko je bil zaslišan na sodišču," je treba razumeti, da to pomeni v
navzočnosti sodnika rimskega ljudstva ali guvernerja province ali katerega koli drugega sodnika, saj izraz jus, kot pravi,
pomeni le kraj, kjer se sodnik znajde zaradi opravljanja svojih nalog ali izdaje odločitev, ne glede na to, ali to počne doma ali
na potovanju.
5. Gaj, O pokrajinskem ediktu, III. knjiga.
Kadar koga zaslišujejo o tem, ali je dedič ali do katerega dela posesti je upravičen ali ali ima pod svojim nadzorom koga, na
račun katerega je vložena tožba za nokavt; mora imeti čas za premislek, saj bo v primeru napačne izjave deležen nevšečnosti.
(6) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXII.
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In ker je tako kot je v interesu umrlih oseb, da imajo naslednike, je tudi v interesu živečih, da se jim ne mudi, če le ustrezno
premislijo.
1. Včasih oseba, ki jo zaslišujejo, ali je dedič, ni prisiljena odgovoriti; kot na primer, kadar jo toži nekdo drug, če gre za
sporno premoženje (in to je določil božanski Hadrijan); sicer bi, če bi zanikala, da je dedič, škodovala svoji zadevi; če pa bi
trdila, da je dedič, bi se lahko zapletla tako, da bi ji bilo premoženje odvzeto.
(7) Isti, O ediktu, knjiga XVIII.
Če koga na sodišču zaslišijo, ali mu pripada štirinožec, ki je povzročil škodo, in odgovori, da mu pripada, bo za to
odgovarjal.
8. Paulus, O ediktu, knjiga XXII.
Če nekdo, ki je zaslišan glede sužnja, ki je storil škodo, odgovori, da je suženj njegov, bo po Lex Aquilia odgovarjal kot
lastnik; če pa je tožba vložena proti tistemu, ki odgovarja, bo pravi lastnik oproščen odgovornosti v omenjeni tožbi.
9. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXII.
Kadar kdo, ne da bi bil zaslišan, odgovori, da je dedič, se šteje, da je bil zaslišan.
1. Izraz "zaslišan" moramo razumeti tako, da ne velja le, kadar vprašanja postavlja pretor, temveč tudi, kadar to stori
nasprotnik.
2. Če pa je zaslišan suženj, to ni zaslišanje nič bolj, kot če bi vprašanje postavil suženj.
3. Ena oseba ne sme biti prisiljena odgovarjati za drugo, ali je ta dedič, kajti vsakdo mora biti zaslišan na sodišču o sebi; to je,
kadar je zoper njega vložena tožba.
4. Celsus v peti knjigi Digest navaja, da če je stranka, ki zagovarja zadevo za drugega, na sodišču zaslišana o tem, ali je tisti,
za katerega nastopa, dedič ali do katerega dela zapuščine je upravičen, in je odgovorila lažno, bo sama kot zagovornik
odgovarjala nasprotni stranki; vendar zadeva tistega, za katerega vodi zagovor, ne bo prizadeta; in ni dvoma, da je to Celsovo
mnenje pravilno. Če torej ne odgovarja, ali ne bi bilo treba razmisliti o tem, ali bo veljal za zagovornika zadeve ali ne? Edino
pravilno je reči, da ni, saj je ne zagovarja v celoti.
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5. Kadar kdo, ki je zaslišan, odgovori, da je dedič, vendar ne doda, na kateri del zapuščine, je treba šteti, da je odgovoril, da
je dedič na celotno zapuščino; razen če bi ga na primer vprašali, ali je dedič na polovico zapuščine, in bi odgovoril: "Jaz sem
dedič," kajti potem bi prej mislili, da je odgovoril na vprašanje, ki mu je bilo zastavljeno.
6. Postavljeno je bilo vprašanje, ali je mogoče koga prisiliti, da odgovori, ali je dedič po oporoki, ali je premoženje pridobil v
svojem imenu ali prek drugih, ki so podrejeni njegovi oblasti, ali prek nekoga, ki mu je bil dedič? Zato naj se pretor na
splošno ob postavitvi tega vprašanja odloči, ali mora stranka odgovoriti, po kakšni pravici je dedič, tako da ji lahko, če
ugotovi, da gre za zelo pomembno zadevo, odredi izčrpnejši odgovor. Ta pravila je treba upoštevati ne le glede dedičev,
temveč tudi glede pretorijanskih naslednikov.
7. Julijan nazadnje navaja, da mora vsakdo, ki mu je bila izročena zapuščina po zaslišanju na sodišču, odgovoriti, ali mu je
bila zapuščina izročena.
8. Kadar je vložena tožba De peculio, niti očetu niti lastniku ni treba odgovoriti, ali ima sina ali sužnja pod nadzorom; ker se
lahko postavi samo to vprašanje, namreč ali je peculium v rokah stranke, proti kateri je bil uveden postopek.
10. Paulus, O ediktu, knjiga XLVIII.
Kadar želimo skleniti določilo za preprečitev grozeče škode, ni v nasprotju z namenom, da se stranko na sodišču zasliši o
tem, ali je njena hiša ali kraj, za katerega se bojimo, da bo povzročil škodo, njen in kakšen interes ima na njem; tako da se jo,
če zanika, da je lastnina njena, in zavrne zavarovanje pred grozečo škodo, lahko prisili, da odstopi, ali pa, če se raje upira, da
se odpove lastnini kot goljufivemu dejanju.
11. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXII.
Včasih se tudi od stranke, ko je zaslišana, zahteva, da odgovarja glede na svojo starost.
1. Kadar kdo, ki ni dedič, po zaslišanju odgovori, da je dedič deleža na nepremičnini, ga je mogoče tožiti, kot da bi bil dedič
deleža na isti nepremičnini; saj se mu bo zaupalo kot samemu sebi.
2. Če stranka, ki je dedič četrtine zapuščine ali sploh ni dedič, odgovori, da je dedič celotne zapuščine, jo je mogoče tožiti v
tožbi, vloženi za celotno zapuščino.

738

3. Kadar kdo, ki je dedič polovice, trdi, da je dedič četrtine, ga zaradi laži doleti naslednja kazen, to je, da ga je mogoče tožiti
za celotno zapuščino; ne bi se namreč smel zlagati z navedbo, da je dedič manjšega dela;
4. Včasih pa lahko upravičeno misli, da je dedič manjšega dela; na primer, če ni vedel, da je del navedene zapuščine pridobil
s prirastkom ali da je bil določen za dediča negotovega dela te zapuščine; zakaj bi potem njegov odgovor posegal v njegove
pravice?
5. Poleg tega, če nekdo molči pred pretorjem, je v takem položaju, da ga je v primeru tožbe mogoče tožiti za celoten znesek,
tako kot če bi zanikal, da je dedič; kajti če oseba sploh ne odgovori, je kontumacijska. Za zaničevanje mora trpeti naslednjo
kazen, in sicer se lahko toži za celoten znesek, kot če bi zanikal, da je dedič; ker se šteje, da je kriv zaničevanja pretorja.
6. Kadar pretor pravi: "Sploh ne odgovarja", slednje oblasti ta izraz razumejo tako, da se šteje, da sploh ni odgovoril tisti, ki
na zastavljeno vprašanje ne odgovori izrecno, dobesedno. Kadar je kdo vprašan, ali je edini dedič zapuščine, in je odgovoril,
da je dedič dela te zapuščine, potem, če je dedič polovice, njegov odgovor ne bo škodoval, saj je to mnenje milejše.
7. Ni razlike, ali stranka ob zaslišanju zanika ali molči ali odgovarja dvoumno, tako da pusti zasliševalca v negotovosti.
8. Ne dvomimo, da bo stranka, ki je zaslišana, če odgovori, upravičena do olajšave, če se pokaže ustrezen razlog; ali če koga
zaslišujejo, ali je dedič svojega očeta, in odgovori, da je, nato pa se predloži oporoka, s katero se ugotovi, da je bil
razdedinjen; povsem pravično je, da dobi olajšavo, in to je navedel Celsus. Vendar pa to utemeljuje z drugim načelom, in
sicer da zadeve, ki se ugotovijo pozneje, zahtevajo olajšavo; kot na primer, da se oporoka lahko skrije ali odstrani, pozneje pa
se predloži; zakaj bi to škodovalo stranki, ki je odgovorila na to, kar se je takrat zdelo resnično? Menim, da enako pravilo
velja, kadar stranka odgovori, da je dedič, oporoka pa je pozneje razglašena za ponarejeno, nekoristno ali brez učinka, ker ni
odgovorila nepošteno, ampak ker jo je listina zavedla.
9. Če zaslišani odgovori, je odgovoren enako, kot če bi ga zavezovala pogodba, na podlagi katere ga je mogoče poklicati na
odgovornost, pod pogojem, da ga zaslišuje njegov nasprotnik; če pa ga zaslišuje pretor, pretorjeva avtoriteta nima vpliva na
zadevo, ampak je vpleten le odgovor stranke same ali morebitna laž, ki jo je povedala.
10. Kadar oseba, ki jo je spodbudila razumna napaka, zanika, da je dedič, je vredna popuščanja.
11. Kadar pa stranka napačno odgovori brez zlonamernega namena, vendar iz malomarnosti; je treba šteti, da jo je treba
odvezati odgovornosti, razen če je malomarnost zelo podobna zlonamernosti.
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12. Celsus trdi, da lahko stranka prekliče svoj odgovor, če tožencu zaradi tega ne nastane nobena škoda; to se mi zdi povsem
res, še zlasti, če bi to storila potem, ko je pridobila več informacij, saj je o svojih pravicah bolje obveščena bodisi z listinami
bodisi s pismi svojih prijateljev.
12. Paulus, O ediktu, knjiga XVII.
Če sina, ki je zavrnil očetovo zapuščino, zaslišijo na sodišču in on odgovori, da je dedič, bo odgovoren; s takšnim odgovorom
namreč velja, da je ravnal kot dedič. Če pa je zaslišan sin, ki je zavrnil zapuščino, in molči, je upravičen do oprostitve; pretor
namreč nikogar, ki je zavrnil zapuščino, ne šteje za dediča.
1. Vsako izjemo, ki jo je mogoče uporabiti za preprečitev tožbe, vložene pred sodiščem zoper toženca, lahko uporabi tudi
stranka, zoper katero je bil uveden postopek zaradi njenega odgovora; kot na primer izjema, ki temelji na neformalnem
sporazumu ali predhodni odločitvi itd.
13. Isto, O Placiju, II. knjiga.
Osebe, ki med odgovarjanjem podajo lažno priznanje, zavezuje le, če ima kdo pravico do tožbe proti drugemu zaradi zadeve,
v zvezi s katero je bil zaslišan; kajti tam, kjer je mogoče sprožiti postopek proti drugi stranki, če bi bila lastnik, s svojim
priznanjem sami sebe naredimo odgovorne. Zato bom, kadar je nekdo pod nadzorom svojega očeta in jaz odgovorim, da je
moj sin, odgovoren le, če se zdi, da je njegova starost takšna, da je lahko moj sin; ker se morajo lažne izpovedi strinjati s tem,
kar je naravno; in zaradi tega bi bil rezultat tak, da če bi odgovoril v imenu očeta, ne bi bil odgovoren.
(1) Če kdo odgovori, da je glava gospodinjstva njegov suženj, ne bo odgovoren za noxalno tožbo; in tudi če mi svoboden
človek v dobri veri služi kot suženj, noxalne tožbe proti meni ni mogoče vložiti; če pa bi se postopek začel, bo pravica do
tožbe proti osebi, ki je storila nezakonito dejanje, ostala neokrnjena.
14. Javolenus, O Kassiju, IX. knjiga.
Kadar se za posameznika, na račun katerega je bilo vprašanje združeno v noxalno tožbo, odloči, da je svoboden, je treba med
sojenjem tožnika izpustiti; zaslišanje pa ne bo koristilo, ker je bilo opravljeno na sodišču; ker kadar ima kdo pravico do tožbe
proti drugemu na račun tretje osebe, ne more prenesti odgovornosti omenjene osebe na tistega, ki na sodišču prizna, da je
njegov suženj; kot na primer, če prizna, da je suženj drugega njegov lastni; še vedno, ker ni mogoče vložiti tožbe proti drugi
osebi na račun človeka, ki je svoboden, odgovornosti ni mogoče prenesti z nobenim zaslišanjem ali priznanjem. Posledica
tega je, da v tem primeru ni mogoče pravilno vložiti tožbe v zvezi s svobodnim človekom zoper nekoga, ki je izpovedal.
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(1) Na splošno se priznanja upoštevajo le, če je mogoče sprejeti, da je to, kar je vključeno v priznanje, v skladu z zakonom in
naravo.
15. Pomponij, O Sabinu, knjiga XVIII.
Če sem pred vpisom posesti odgovoril, da je suženj, ki pripada posesti, moj, sem za to odgovoren; kajti posest velja za isto
kot lastnik.
(1) Če stranka, ki je zaslišana na sodišču, prizna, da je suženj njen, in suženj nato umre, stranka, ki je odgovorila, ni
odgovorna; tako kot ne bi bila odgovorna po smrti omenjenega sužnja, če bi mu pripadal.
16. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVII.
Kadar sovražnik zajame sužnja in nekdo po zaslišanju na sodišču v zvezi z njim odgovori, da je pod njegovim nadzorom;
čeprav nas pravica postliminium lahko spravi v dvom, vendarle menim, da ni razloga za noxalno tožbo, ker suženj ni pod
našim nadzorom.
1. Čeprav velja, da je odgovorna stranka, ki prizna, da je drugi suženj njen; vendar je bilo zelo pravilno ugotovljeno, da je
odgovorna le, če bi suženj lahko bil njen; če pa na njem ni mogla pridobiti lastninske pravice, ni odgovorna.
17. Isto, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Če suženj ne pripada eni osebi, temveč več, in vse te osebe lažno izjavijo, da ni pod njihovim nadzorom, ali pa so nekatere od
njih to storile ali ravnale goljufivo, da bi se izognile nadzoru nad njim; vsaka od njih bo odgovorna za celotno odškodnino,
tako kot bi bila odgovorna, če bi imela nadzor nad omenjenim sužnjem; vendar ena stranka, ki ni bila kriva goljufije, da bi se
izognila nadzoru nad sužnjem, ali ni podala lažne izjave, ne bo odgovorna.
18. Julianus, On Urseius Ferox, knjiga IV.
Kadar je oseba, ki je bila dedič polovice premoženja, želela braniti svojega odsotnega sodediča in je, da bi se izognila
bremenu predložitve varščine, odgovorila, da je edini dedič, in je bila proti njej izdana sodba; je tožnik vprašal, ali se, ker je
stranka plačilno nesposobna, prejšnja sodba ne more razveljaviti in se ugodi tožbi tistega, ki je dejansko dedič. Prokul je
odgovoril, da se sodba lahko razveljavi in se vloži tožba, kar je pravilno.
19. Papinianus, Vprašanja, knjiga VIII.
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Kadar sin, ki nastopa v imenu svojega očeta, pri zaslišanju molči, je treba upoštevati vse, kot da ne bi bil zaslišan.
20. Paulus, Vprašanja, II. knjiga.
Kadar stranka odgovori, da je suženj, ki pripada drugemu, njen, in je zoper njo vložena tožba v postopku noxal, bo dejanski
lastnik oproščen. Drugače pa je, kadar kdo prizna, da je ubil sužnja, ki ga je ubil nekdo drug, ali kadar kdo odgovori, da je
dedič; v teh primerih namreč tisti, ki je storil dejanje, ali tisti, ki je dejanski dedič, ni oproščen. Te stvari si ne nasprotujejo; v
prvem primeru sta namreč dve stranki odgovorni zaradi osebe sužnja, tako kot pravimo, da sta odgovorni, kadar je suženj v
skupni lasti, in če je ena tožena, je druga razrešena; stranka, ki prizna, da je koga ubila ali ranila, pa je odgovorna na svoj
račun, prav tako pa zločin storilca ne sme ostati nekaznovan na račun tistega, ki je odgovoril, razen če je stranka, ki je
priznala, delovala kot zagovornik tistega, ki je storil zločin, ali dediča in je v ta namen nastopila v zadevi; kajti takrat bo
odobrena izjema in tožnik bo izključen, ker lahko prvi s tožbo izterja, kar je plačal, bodisi zaradi sklenjenih poslov bodisi
zaradi pooblastila. Enako pravilo velja, kadar stranka izjavi, da je dedič po navodilu samega dediča, ali kadar želi iz katerega
koli drugega razloga nastopiti v njegovo obrambo.
(1) Kadar je kdo na sodišču vprašan, ali ima v posesti določeno zemljišče; sprašujem, ali ga je mogoče prisiliti, da odgovori,
kolikšen del navedenega zemljišča ima v posesti? Odgovoril sem, da Javolenus navaja, da je posestnik zemljišča dolžan
odgovoriti glede količine navedenega zemljišča, ki ga ima v posesti; tako da če trdi, da ima v posesti manjši del, se tožnik
postavi v posest drugega dela, v zvezi s katerim se ne uveljavlja obramba.
(2) Enako pravilo velja, kadar dajemo zavarovanje pred grozečo škodo; v tem primeru mora namreč stranka tudi odgovoriti,
kateri del zemljišča ji pripada, tako da lahko uredi klavzulo glede navedenega dela; kazen v tem primeru, kadar stranka ne
obljubi, pa je, da moramo prevzeti posest; zato je v tem primeru bistveno vedeti, ali ima stranka v posesti navedene prostore
ali ne.
21. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXII.
Kadar na sodnika vpliva občutek pravičnosti, ni dvoma, da je treba v skladu s pravičnostjo opraviti zaslišanje.
22. Scaevola, Digest, knjiga IV.
Kadar je cesarski prokurator opravljal preiskavo v zvezi z dolgom do državne blagajne, je eden od sinov pokojnika, ki ni
pridobil posesti premoženja zapuščine in ni bil dedič, odgovoril, da je dedič; ali ga lahko drugi upniki štejejo za
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odgovornega, ker je odgovoril na zaslišanje? Odgovor je bil, da stranke zaradi njenega odgovora ne morejo tožiti tisti, ki je
niso zaslišali na sodišču.

Tit. 2. V zvezi z nekaterimi zadevami, ki se obravnavajo pri istem sodniku.

1. Pomponij, O Sabinu, knjiga XIII.
Kadar se med več osebami vloži tožba za delitev nepremičnine in tožba za delitev skupnega premoženja ali za določitev
meje, je treba izbrati istega sodnika; poleg tega morajo biti vsi navzoči na istem kraju, da bi se sodediči ali solastniki lažje
zbrali.
2. Papinianus, Vprašanja, II. knjiga.
Kadar se toži enega od več skrbnikov, ker drugi niso plačilno sposobni, in ta to zahteva, so lahko vsi postavljeni pred istega
sodnika; to je določeno v cesarskih reskriptih.

Tit. 3. O pokvarjenosti sužnja.

(1) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIII.
(2) Pretor pravi: "Če je kdo domnevno zatajil moškega ali ženskega sužnja, ki pripada drugemu, ali ga je zlonamerno
prepričal, naj stori kaj, kar bi zmanjšalo njegovo vrednost, ugodim tožbi za dvojno vrednost premoženja."
1. Tisti, ki v dobri veri kupi sužnja, po tem ediktu ne bo odgovoren, niti ne more vložiti tožbe zaradi pokvarjenosti sužnja, saj
nima interesa, da suženj ne bi bil pokvarjen; če bi kdo priznal, da je to res, bi dejansko prišlo do tega, da bi bila v korist dveh
strank vložena tožba zaradi pokvarjenosti sužnja, kar je absurdno. Menimo, da te tožbe ne more vložiti stranka, ki ji
svoboden človek v dobri veri služi kot suženj.
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2. Ko pretor pravi "pristanišča", to razumemo tako, da je mišljeno, kadar kdo vzame pod svoje varstvo sužnja, ki pripada
drugemu; to pa, pravilno rečeno, pomeni, da mu da zatočišče z namenom, da ga skrije, bodisi v svojih prostorih bodisi v
prostoru ali stavbi, ki pripada drugemu.
3. "Prepričevati" ne pomeni ravno prisiliti in prisiliti kogar koli, da vas uboga, ampak je to izraz zmernega pomena; kajti
vsakdo lahko prepriča drugega z dobrim ali slabim nasvetom, zato pretor doda "zlonamerno", s čimer "zmanjšuje vrednost",
zato stranka ne stori prekrška, če sužnja ne prepriča, naj stori nekaj, s čimer se lahko zmanjša njegova vrednost, in zato velja,
da kadar stranka nagovarja sužnja, naj bodisi stori nekaj, kar je nečastno, bodisi si izmisli nekaj, kar je nečastno, zanjo velja
ta edikt.
4. Ali je oseba vendarle odgovorna, če je sužnja z dobrimi navadami spodbudila k storitvi kaznivega dejanja ali če je slabega
sužnja napeljevala ali mu pokazala, kako naj stori dejanje? Boljše mnenje je, da bo odgovoren, tudi če je slabemu sužnju
pokazal, kako naj stori kaznivo dejanje. In dejansko, če je suženj že nameraval pobegniti ali zagrešiti krajo in naj bi omenjena
oseba odobrila njegovo namero, bo odgovorna, saj se zloba sužnja ne sme povečati s tem, da ga hvali; zato bo še vedno
veljalo, da je pokvaril dobrega ali slabega sužnja, ne glede na to, ali je dobrega sužnja naredil slabega ali slabega slabega.
5. Sužnja naredi slabšega tudi tisti, ki ga prepriča, da stori kakšno škodo ali krajo, ali ga napeljuje k begu, ali napeljuje sužnja
drugega, da stori te stvari, ali da zamenja svoj peculium, ali da je ljubitelj žensk, ali da se potepa, ali da se posveča magičnim
umetnostim, ali da je prepogosto navzoč na razstavah, ali da se razburja; ali z besedami ali s podkupovanjem prepričati
sužnja, ki je sodni uradnik, da poškoduje ali ponaredi račune svojega gospodarja ali celo naredi nerazumljiv račun, za
katerega je bil zadolžen;
2. Paulus, O ediktu, knjiga XIX.
ali ga naredi za razsipnega ali neposlušnega ali ga prepriča, da se prepusti razvratu.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIII.
Z dodatkom izraza "zlonamerno" se pretor sklicuje na prevaro tistega, ki prepričuje sužnja, če pa kdo brez zlonamernega
namena razvrednoti vrednost sužnja, si ne nakoplje sramote; prav tako ni odgovoren, če to stori iz šale.
1. Zato se postavlja vprašanje, če bi kdo prepričal sužnja, ki pripada drugemu, naj se povzpne na streho ali spusti v vodnjak,
ta pa bi ubogal, se povzpel ali spustil in si zlomil nogo ali kak drug ud ali izgubil življenje; ali bo stranka za to odgovorna?
Če je to storila brez zlonamernega namena, ne bo odgovorna, če pa je to storila zlonamerno, bo odgovorna;
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4. Paulus, O ediktu, knjiga XIX.
Vendar je primerneje, da je odgovoren za pretorijansko tožbo na podlagi Lex Aquilia.
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIII.
Izraz "zlonamerno" se nanaša tudi na osebo, ki skriva sužnja, tako da ni odgovorna, razen če je pri tem ravnala zlonamerno.
Če pa kdo skriva sužnja, da bi ga imel za svojega gospodarja, ali če ga je k temu spodbudila človečnost ali usmiljenje ali kak
drug razlog, ki je hvalevreden in pravičen, ne bo odgovoren.
1. Kadar kdo zlonamerno prepriča sužnja, za katerega je mislil, da je svoboden, da stori kakšno dejanje, se mi zdi, da bi
moral biti odgovoren; večjega prekrška je namreč kriv tisti, ki človeka, misleč, da je svoboden, pokvari, in zato bo, če je
suženj, stranka odgovorna.
2. Ta tožba se nanaša na dvojno odškodnino, tudi proti stranki, ki prizna, čeprav Lex Aquilia nalaga to kazen le tistemu, ki
zanika.
3. Če naj bi dejanje storil suženj moškega ali ženskega spola, je tožba odobrena s privilegijem izročitve sužnja kot povračilo
škode.
4. Ta tožba se nanaša na čas, ko je bil suženj pokvarjen ali zatajen, in ne na sedanji čas; zato se lahko tožba kljub temu vloži,
če suženj umre, je prodan ali manumitiran; in če je pravica enkrat nastala, z manumitacijo ne ugasne;
6. Paulus, O ediktu, knjiga XIX.
Ocena nekdanje vrednosti se namreč opravi za namene te tožbe;
7. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIII.
Ker lahko slabi sužnji morda dobijo svobodo in se včasih pozneje pojavijo dobri razlogi za njihovo manuminacijo.
(8) Paulus, O ediktu, knjiga XIX.
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Dedič, čigar suženj je bil pokvarjen, je upravičen do te tožbe ne le, kadar suženj še vedno predstavlja del zapuščine, temveč
tudi, kadar je to prenehal biti; na primer, kadar je bil zapuščen.
9. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIII.
Julijan v deveti knjigi Digest postavlja vprašanje, ali je lahko stranka, ki pokvari sužnja, ki je v skupni lasti mene in njega,
odgovorna za to tožbo; in pravi, da je lahko odgovorna s strani drugega solastnika; poleg tega je zoper njo mogoče vložiti
tožbo zaradi delitve skupne lastnine in tudi zaradi partnerstva, če sta solastnika partnerja. Toda zakaj Julijan poslabša položaj
partnerja, kadar vloži tožbo kot tak, kot če začne postopek zoper tujca? Kadar se tožba vloži proti tujcu, se to lahko stori ne
glede na to, ali je uril ali pokvaril sužnja, kadar pa se tožba vloži na podlagi partnerstva, se to stori brez alternative, tj. brez
obtožbe, da ga je uril; morda je Julijan mislil, da to ne vpliva na partnerja, saj nihče ne more skrivati svojega sužnja; če pa je
to storil, da bi ga skril, se lahko trdi, da je odgovoren.
(1) Če imam jaz pravico užitka na sužnju, ti pa zgolj lastninsko pravico, in omenjenega sužnja pokvarim, lahko sprožiš
postopek zoper mene; če pa si dejanje storil ti, lahko zoper tebe sprožim postopek s pretorsko tožbo; ta tožba namreč velja za
vse vrste pokvarjenosti in v interesu užitkarja je, da ima suženj, na katerem uživa to pravico, dobre navade. Uživalec je
upravičen do pretorijanske tožbe tudi v primeru, če bi druga oseba ugrabila ali pokvarila sužnja.
(2) Ta tožba je odobrena tudi za dvojno vrednost premoženja.
(3) Še vedno pa je vprašanje, ali je treba oceniti samo škodo, ki jo je suženj utrpel na telesu ali razpolaganju, torej višino
zmanjšanja vrednosti sužnja, ali pa je treba upoštevati tudi druge stvari. Neratius navaja, da bi morala biti stranka, ki je kriva
za pokvarjenost sužnja, prisiljena plačati odškodnino v višini, za katero se je vrednost sužnja zmanjšala zaradi njegove
pokvarjenosti.
10. Paulus, O ediktu, knjiga XIX.
V tem primeru je vključena tudi cenitev premoženja, ki ga je suženj odnesel s seboj, saj se vsa škoda podvoji, in ni razlike, ali
je bilo premoženje prineseno obdolžencu ali drugemu, ali je bilo celo porabljeno; saj je bolj pravično, da je odgovorna
stranka, ki je bila glavna pri kaznivem dejanju, kot da se išče tisti, ki mu je bilo premoženje prineseno.
11. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIII.
Neratij pravi, da če so kraje storjene pozneje, jih ni treba vključiti v oceno. Menim, da je to mnenje pravilno, saj besede
edikta: "Kolikor znaša vrednost premoženja," zajemajo vso škodo.
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1. Če prepričam sužnja, da poškoduje bankovce dolžnikov, bom nedvomno odgovoren; če pa suženj zaradi navade, da krši
zakon, ki ga je sklenil, ukrade, poškoduje ali uniči druge tovrstne dokumente, je treba reči, da oseba, ki ga je pokvarila,
zaradi teh dejanj ni odgovorna.
2. Čeprav bo mogoča tožba zaradi pokvarjenosti sužnjev v zvezi s premoženjem, ki je bilo ukradeno, lahko kljub temu
vložimo tožbo zaradi kraje, saj je treba ugotoviti, da so bili predmeti odstranjeni s pomočjo in po nasvetu osebe, ki je
nagovarjala; prav tako ne bo dovolj, če vložimo eno od obeh tožb, saj uporaba ene ne povzroči, da bi bila druga opuščena.
Julijan pravi enako za stranko, ki skriva in skriva sužnja ter ga poslabša; kajti kaznivi dejanji kraje in poslabšanja sužnja sta
različni. Poleg tega bo stranka odgovorna za osebno tožbo za vračilo premoženja; kajti čeprav je druga stranka lahko
pridobila sužnja s tovrstno tožbo, pa tudi kazen s tožbo zaradi tatvine, je vseeno upravičena do tožbe zaradi pokvarjenosti
sužnja do višine svojega deleža:
(12) Paulus, O ediktu, knjiga XIX.
Zaradi tega, ker je toženec še vedno vezan, čeprav je bila lastnina vrnjena.
13. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIII.
Ta tožba je večna in ni časovno omejena ter je v korist dediča in drugih naslednikov; vendar je ne bo mogoče odobriti zoper
dediča, ker je kazenska.
1. Stranka je tej tožbi zavezana tudi, če pokvari sužnja, ki pripada zapuščini; prav tako je odgovorna v tožbi za zapuščino kot
oderuh,
(14) Paulus, O ediktu, knjiga XIX.
Tako ima lahko tožba za odvzem posesti enak obseg kot ta tožba.
1. Ta edikt se ne uporablja v primeru pokvarjenosti sina ali hčere pod očetovskim nadzorom, saj je bila tožba uvedena za
pokvarjenost sužnja, ki je del naše lastnine, in je tožba, pri kateri lahko lastnik dokaže, da je postal revnejši, čeprav čast in
ugled njegove družine ostaneta neokrnjena. Pravična odškodninska tožba pa bo mogoča za znesek, ki ga določi sodnik, saj je
v našem interesu, da se um naših otrok ne pokvari.
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2. Kadar suženj, ki je v skupni lasti tebe in mene, pokvari sužnja, ki je moj individualni lastnik; Sabinus pravi, da proti
solastniku ni mogoče vložiti tožbe bolj, kot če bi moj lastni suženj pokvaril drugega mojega sužnja. Poleg tega, če suženj, ki
je v skupni lasti, pokvari sužnja, ki je v lasti drugega, je treba razmisliti, ali je mogoče vložiti tožbo proti obema solastnikoma
ali proti vsakemu posebej, enako kot za druge prekrške, ki so predmet noxalnih tožb. Boljše mnenje je, da je vsak lastnik
odgovoren za celoten znesek, če pa eden od njiju plača, bo drugi oproščen.
3. Če suženj, v katerem imam pravico uporabe, pokvari sužnja, ki mi pripada, imam pravico do tožbe zoper samega lastnika
premoženja.
4. Dolžnik ima pravico do te tožbe zaradi sužnja, ki je bil dan v zastavo za dolg.
5. V tej tožbi se dvojna škoda ne ocenjuje poleg premoženja, saj je to, kar je bilo podvojeno, nastala škoda.
6. Posledica tega je, da če se dokaže, da ste prepričali mojega sužnja, da je nekaj ukradel Titiusu; ne boste odgovorni le za
obseg, do katerega se je suženj poslabšal, ampak tudi za to, kar bom moral plačati Titiusu.
7. Spet mi ne boš odgovarjal le, če mi je suženj zaradi tvojega nasveta povzročil izgubo, ampak tudi, če jo je povzročil tudi
tujcu, ker sem odgovoren po Lex Aquilia; če pa sem komu odgovoren za najem, ker sem mu dal v najem sužnja in se je ta
zaradi tvojega vpliva poslabšal, boš odgovarjal na ta račun in tudi v podobnih okoliščinah.
8. Ocena odškodnine, ki se opravi v tej tožbi, je odvisna od tega, za koliko se je zmanjšala vrednost sužnja, kar je vprašanje,
o katerem odloča sodnik.
9. Včasih suženj dejansko postane brez vrednosti, tako da ni nobene koristi imeti takega sužnja. Ali je v tem primeru mogoče
stranko, ki je nanj vplivala, prisiliti, da plača vrednost sužnja, lastnik pa ga še vedno obdrži in ima od tega korist; ali pa je
treba lastnika prisiliti, da se odpove sužnju in sprejme njegovo vrednost? Boljše mnenje je, da bi moral imeti lastnik možnost
izbire, ali bi raje obdržal sužnja in prejel odškodnino v višini dvojnega zneska, do katerega se je suženj poslabšal; ali pa bi
moral predati sužnja, če ima za to moč, in sprejeti njegovo vrednost; če pa za to nima moči, bi moral še vedno sprejeti
njegovo vrednost in stranki, ki je vplivala na sužnja, odstopiti pravico do tožbe za vračilo sužnja na lastno odgovornost. Vse,
kar je bilo navedeno v zvezi z izročitvijo sužnja, se uporablja samo, če je suženj ob začetku postopka živ. Kaj pa, če se
postopek začne po tem, ko je bil suženj manumitiran? Sodnik ne bo zlahka zaslišal toženca, če bo trdil, da ga je manumitiral,
ker ga ni želel imeti v svoji hiši, saj je želel dobiti tako denar kot osvobojenca.
15. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VI. knjiga.
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Sužnjev um je pokvarjen, če je prepričan, da s svojim gospodarjem ravna s prezirom.
16. Alfenus Varus, Digeste, II. knjiga.
Lastnik nekega sužnja, ki ga je zaposlil kot oskrbnika, ga je manumitiral, nato pa ga pozval, naj predloži svoje račune, in ko
je ugotovil, da niso pravilni, je ugotovil, da je suženj denar porabil za neko žensko. Postavilo se je vprašanje, ali lahko proti
tej ženski vloži tožbo zaradi pokvarjenosti sužnja, saj je bil ta že svoboden? Odgovoril sem, da lahko, in da lahko to stori tudi
zaradi kraje denarja, ki ji ga je suženj dal.
17. Marcianus, Pravila, IV. knjiga.
Možu je dovoljena tožba zoper ženo zaradi pokvaritve sužnja tudi v času trajanja zakonske zveze, vendar le za navadno
odškodnino iz naslova zakonske zveze.

Tit. 4. Glede pobeglih sužnjev.

1. Ulpinaus, O ediktu, I. knjiga.
Kdor skriva pobeglega sužnja, je tat.
1. Senat je odredil, da ubežnih sužnjev ne smejo spustiti na zemljišče in da jih ne smejo varovati nadzorniki ali zastopniki
lastnikov zemljišča, ter predpisal denarno kazen. Če pa bi kdo v dvajsetih dneh vrnil pobegle sužnje njihovim lastnikom ali
jih pripeljal pred sodnike, bi mu bilo oproščeno, kar je prej storil; vendar je bilo pozneje v istem odloku senata navedeno, da
je imuniteta zagotovljena vsakomur, ki vrne pobegle sužnje njihovim lastnikom ali jih v predpisanem roku pripelje pred
sodnika, kadar jih najdejo na njegovem zemljišču.
2. Ta odlok je vojaku ali civilistu podelil tudi pravico do vstopa na posestva senatorjev ali zasebnikov z namenom iskanja
pobeglega sužnja in dejansko sta se na to nanašala tako Lex Fabia kot tudi odlok senata, ki je bil sprejet v času, ko je bil
Modest konzul. V njem je navedeno, da je treba strankam, ki so želele iskati pobegle sužnje, poslati pisma, naslovljena na
sodnike, in da je bila določena globa sto solidov, ki jo je treba naložiti sodnikom, če po prejemu pisem zavrnejo pomoč
strankam pri iskanju; enaka kazen je bila naložena vsakomur, ki ni dovolil, da se v njegovih prostorih opravi preiskava.
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Ohranil se je splošni reskript božanskega Marka in Komoda, v katerem je določeno, da morajo vsi guvernerji, magistrati,
vojska in garnizije pomagati osebam, ki iščejo pobegle sužnje, in jih predati, če jih najdejo; in da morajo biti vse stranke, na
katerih zemljiščih so sužnji skriti, kaznovane, če so vpletene v zločin.
3. Vsaka oseba, ki aretira pobeglega sužnja, ga je dolžna javno predstaviti.
4. Sodniki pa so zelo primerno obveščeni, da jih skrbno zadržijo v priporu, da bi preprečili njihov pobeg.
5. Besedo "pobegli" morate razumeti tako, da vključuje sužnja, ki ima navado bežati. Labeo pa v prvi knjigi o ediktu pravi,
da potomci pobegle sužnje ne spadajo pod to oznako.
6. Kot suženj se razume tisti, ki je proizveden v javnosti in je izročen občinskim sodnikom ali vladnim uradnikom.
7. Skrbno pridržanje dovoljuje uporabo želez.
8. Otroke je treba zadržati v priporu, dokler jih ne privedejo pred prefekta straže ali guvernerja. Magistratom je treba dati
podatke o njihovih imenih in oznakah ter naslove strank, za katere kdo od njih trdi, da jim pripada; da bi lahko pobegle
sužnje čim lažje prepoznali in jih zahtevali. Beseda "oznake" vključuje tudi brazgotine. Pravilo je enako, kadar so te zadeve
javno objavljene s pisanjem na javnem kraju ali v templju.
2. Kalistrat, Sodne preiskave, VI. knjiga.
Sužnje, ki so zgolj ubežniki, je treba vrniti gospodarjem; kadar pa se pretvarjajo, da so svobodni, jih je po navadi treba strogo
kaznovati.
3. Ulpianus, O službi prokonzula, VII. knjiga.
Božanski Pij je v nekem reskriptu navedel, da lahko stranka, ki želi poiskati pobeglega sužnja v prostorih drugega, zaprosi
guvernerja, naj ji priskrbi pisma; če primer to zahteva, pa tudi uradnika, da bi mu dovolil vstop in preiskavo; guverner lahko
tudi kaznuje tistega, ki ne dovoli, da se opravi preiskava. Božanski Markus je v govoru, ki ga je imel pred senatom, strankam,
ki so želele iskati pobegle sužnje, podelil pooblastilo, da lahko vstopijo in preiščejo cesarjevo zemljo, pa tudi zemljo
senatorjev in zasebnikov, če iščejo pobegle sužnje, ter pregledajo spalnice in poti tistih, ki so jih skrivali.
(4) Paulus, Sentence, I. knjiga.
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Cariniki in policisti morajo skrbno hraniti pobegle sužnje v priporu, potem ko so jih ujeli. Tudi občinski sodniki morajo take
pobegle sužnje, potem ko so jih ujeli, ustrezno varovane poslati v urad guvernerja province ali prokonzula.
(5) Tryphoninus, Disputations, Book I.
Kadar se pobegli suženj poda v areno, ne more uiti oblasti svojega gospodarja s tem, da se izpostavi tej nevarnosti, ki je le
nevarnost smrti; božanski Pij je namreč v nekem reskriptu določil, da je treba takega sužnja na vsak način vrniti gospodarju,
bodisi pred bojem z divjimi zvermi bodisi po njem; ker je včasih morda poneveril denar ali storil kakšno drugo večjo kršitev
zakona, tako da se je raje podal v areno, kot da bi opravil preiskavo ali trpel kazen za svoj beg, zato ga je treba predati.

Tit. 5. O igralcih na srečo.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIII.
Pretor pravi: "Kadar kdo pretepe osebo, v čigar hiši naj bi potekala igra s kockami, ali jo kakor koli poškoduje; ali kadar je
bilo kaj v tistem času na skrivaj odneseno iz hiše, ne bom ugodil tožbi. Če kdo uporabi nasilje zaradi igre s kockami, ga bom
kaznoval po okoliščinah."
1. Če se igralci med seboj okradejo, se tožba ne zavrne zaradi nasilno odvzetega premoženja; vendar je tožba prepovedana le
gostitelju, ne pa igralcem, čeprav se zdi, da niso vredni popuščanja.
2. Opozoriti je treba tudi, da če je bil lastnik hiše pretepen ali je utrpel izgubo, ne more vložiti tožbe, ne glede na to, kdaj in
kje se je to zgodilo, vendar je v hiši v času, ko se je igralo, lahko nekaznovano storjena kraja, čeprav stranka, ki stori katero
od kaznivih dejanj, morda ni sodelovala v igri. Gotovo je, da moramo izraz "hiša" razumeti kot stanovanje in prebivališče.
3. Kadar pretor zavrne tožbo zaradi tatvine, poglejmo, ali se to nanaša samo na kazensko tožbo ali pa želi tožnik uvesti
postopek za izročitev premoženja ali vložiti tožbo za izterjavo? Pomponij navaja, da se zavrne samo kazenska tožba, vendar
menim, da to ni pravilno, saj pretor preprosto pravi: "Če je bilo kaj odneseno na skrivaj, ne bom odobril tožbe." Nadalje
pravi: "Če kdo uporabi nasilje zaradi igre s kockami, ga bom kaznoval, kot bodo zahtevale okoliščine." Ta določba se nanaša
na kaznovanje stranke, ki prisili drugo stranko k igri, in pomeni, da je lahko kaznovana z denarno kaznijo ali obsojena na
lomljenje ali zaprta v verige.
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2. Paulus, O ediktu, knjiga XIX.
Nekatere osebe imajo namreč navado druge prisiliti k igri, včasih to počnejo že od začetka, včasih pa jih, potem ko so same
pretepene, prisilijo, da ostanejo.
1. Senatni odlok prepoveduje igranje za denar, razen kadar se stranke spopadajo s kopji, z metanjem kopja ali pri teku,
skakanju, rokoborbi ali boksu, da bi pokazale pogum in nastop:
3. Marcianus, Pravila, knjiga V.
V takšnih primerih so stave dovoljene v skladu z zakoni Titiana, Publicija in Kornelija, niso pa dovoljene v skladu z drugimi
zakoni, če tekmovanje ni namenjeno prikazu spretnosti.
4. Paulus, O ediktu, knjiga XIX.
Kadar je na pogostitvi kaj na mizi, je članom gospodinjstva dovoljeno igrati za to.
1. Če suženj ali sin, ki je pod očetovskim nadzorom, izgubi, imata njegov oče ali lastnik pravico, da izterjata, kar je izgubil.
Poleg tega bo, če je suženj prejel denar, zoper njegovega gospodarja odobrena tožba De peculio, vendar ne noxal, ker temelji
na opravljenem poslu; vendar toženec ne bo prisiljen plačati več, kot je znesek, vključen v peculium.
2. Na podlagi tega edikta se odobri pravična tožba zoper vodjo gospodinjstva ali mecena za izterjavo denarja, izgubljenega
pri igrah s kockami.

Tit. 6. Kadar geodet pripravi napačno poročilo glede meritev.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIV.
Pretor odobri tožbo in factum zoper geodeta, saj nas ne sme zavajati, ker smo zainteresirani, da dobimo pravilno poročilo o
meritvah; kadar je na primer prišlo do spora v zvezi z mejami ali kadar kupec ali prodajalec želi ugotoviti velikost zemljišča,
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ki se prodaja. To tožbo odobri iz razloga, ker starodavne oblasti pogodbe, sklenjene s takšno osebo, niso štele za pogodbo o
zakupu in najemu, temveč so njene storitve podarili kot uslugo, zato je bilo tisto, kar je bilo dano kot plačilo, označeno kot
častno; če pa se tožba vloži zaradi zakupa in najema, je treba reči, da je vložena brez namena.
1. Za to tožbo je potreben le obstoj pozitivne zlonamernosti. Menilo se je namreč, da bo geodet temeljito omejen, če ga bo
mogoče tožiti le zaradi pozitivne zlonamernosti, saj ni civilno odgovoren. Če je torej pokazal pomanjkanje spretnosti, je tisti,
ki ga je zaposlil, kriv samo sebe, če pa je bil kriv malomarnosti, bo enako zavarovan; in očitno je, da je huda malomarnost
podobna zlonamernosti. Kadar pa prejema nadomestilo, bo v skladu z določili edikta odgovoren za vsakršno malomarnost;
pretor namreč nedvomno ve, da tovrstne stranke delajo za plačilo.
2. Za to tožbo je odgovoren le tisti, ki poda prijavo; vendar moramo razumeti, da poda prijavo tisti, ki to stori prek drugega;
2. Paulus, O ediktu, knjiga XXV.
Ali pisno.
1. Če pa tebi, geodetu, naročim, naj izmeriš mojo njivo, in to predaš Titiusu, ta pa med delom nekaj stori zaradi pozitivne
zlonamernosti, boš odgovoren; ker si pokazal pozitivno zlonamernost, ko si zaupal takemu človeku.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIV.
Če naročim dvema osebama, naj opravita raziskavo, in sta obe krivi zlonamernosti, lahko proti njima vložim tožbo
posamično za celoten znesek; če pa eden od njiju po vloženi tožbi zadosti mojemu zahtevku, je treba tožbo proti drugemu
zavrniti.
(1) To tožbo lahko vloži vsakdo, čigar interes je bil, da se poročilo o napačni izmeri ne bi sestavilo; to je bodisi kupec bodisi
prodajalec, ki je bil s poročilom oškodovan.
(2) Pomponij pa pravi, da če kupec zaradi poročila plača prodajalcu preveč, ne more vložiti tožbe zoper geodeta, ker ima
pravico zahtevati vračilo preveč plačanega; to namreč ni v interesu kupca, ker ima pravico zahtevati vračilo, razen če je
prodajalec insolventen; takrat bo namreč odgovarjal geodet.
(3) Kadar prodajalec, ki ga je geodet prevaral, prenese večjo količino zemljišča; Pomponij pravi, da v skladu z istim pravilom
tožba zoper geodeta ne bo mogoča, ker ima prodajalec pravico do prodajne tožbe zoper kupca, razen če kupec ni solventen.
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(4) Pomponij tudi navaja, da bo v primeru, ko je geodet zaposlen zaradi sojenja in me v svojem poročilu ogoljufa, odgovarjal,
če bom zaradi tega s sodbo dobil manj. Jasno je, da če ga je imenovalo sodišče in zlonamerno sestavi poročilo proti meni,
dvomi, ali ga imam pravico imeti za odgovornega, kljub temu pa prej meni, da ga imam.
(5) Pomponij pravi, da bi bilo treba to tožbo odobriti dediču in drugim istovrstnim osebam, proti dediču in istovrstnim
osebam pa bi jo bilo treba zavrniti.
(6) Pravi, da je tožba noxal in ne De peculio, kadar je vložena v zvezi s sužnjem, čeprav je lahko na voljo civilna tožba De
peculio.
4. Paulus, O ediktu, knjiga XXV.
Ta tožba je večna, saj vzrok ne izhaja iz časa, ko se je slaba vera začela, temveč iz datuma, ko je bil posel opravljen.
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIV.
Če geodet ne sestavi lažnega poročila o izmeri, temveč z njim zamuja, zaradi česar je prodajalec odpuščen, potem ko je
obljubil, da bo nepremičnino prenesel v določenem roku, te tožbe ni mogoče vložiti; Pomponij pa pravi, da se pravični tožbi
ne sme ugoditi, zato je treba uporabiti tožbo, ki temelji na goljufiji.
1. Če je izdelano lažno poročilo in kupec toži prodajalca na podlagi njegove pogodbe, lahko toži tudi geodeta, če pa za to ni
imel interesa, se sodba ne izda zoper geodeta. Če ne toži prodajalca za celoten manjkajoči znesek, temveč za manjši znesek,
Pomponij pravi, in to zelo pravilno, da se lahko tožba zoper geodeta vloži za preostali znesek. Pretor je področje uporabe te
tožbe še razširil, saj je tožba mogoča, kadar je podana napačna izjava o merah česar koli drugega; torej kadar stranka zavede
svojega delodajalca pri merjenju stavbe ali pri merjenju žita ali vina;
(6) Paulus, O ediktu, knjiga XXIV.
ali glede širine poti ali glede služnosti, pri kateri je treba vgraditi tramove, ali glede štrleče strehe, kadar se v ta namen opravi
poizvedba ali kadar se izmeri dvorišče ali material ali kamen in se poda lažno poročilo;
7. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIV.
Ali če se napačno navedejo mere česa drugega, bo odgovoren.
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1. Ta tožba bo odobrena, če geodet z instrumenti opravi napačno meritev.
2. Pomponij tudi navaja, da je do te tožbe upravičen vsakdo zoper nekoga, ki ni geodet, a je bil kriv prevare pri merjenju.
3. Na enak način je treba tožbo odobriti proti arhitektu, ki je bil kriv prevare; božanski Severus je namreč odredil, da je treba
tožbo odobriti proti arhitektu ali izvajalcu.
4. Sam menim, da bi bilo treba tožbo odobriti tudi zoper računovodjo, ki namerno naredi napačen izračun.

Tit. 7. O verskih krajih, stroških pogrebov in pravici do njihovega izvajanja.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga X.
Kadar kdo karkoli porabi za pogreb, se šteje, da je pogodbo sklenil s pokojnikom in ne z njegovim dedičem.
2. Isti, O ediktu, knjiga XXV.
Aristo pravi, da je kraj, v katerem je bil pokopan suženj, religiozen.
1. Stranka, ki je mrtvo telo položila v prostor drugega ali povzročila, da se je to zgodilo, je odgovorna za tožbo in factum.
Vendar moramo razumeti, da "prostor drugega" pomeni bodisi polje bodisi stavbo; vendar te besede dajejo tožbo lastniku, ne
pa dobronamernemu posestniku; kajti ko je izjava "v prostoru drugega", je očitno, da je mišljen lastnik, tj. stranka, ki ji
pripada zemljišče. Tudi kadar pokop opravi uživalec, bo odgovarjal zgolj lastniku nepremičnine. Sporno je, ali je solastnik
odgovoren, če je ravnal brez vednosti solastnika; vendar je boljše mnenje, da ga je mogoče tožiti v tožbi za delitev
nepremičnine ali v tožbi za delitev skupnega premoženja.
2. Pretor pravi: "Če se reče, da je bilo truplo ali kosti umrlega preneseno na navadno zemljo ali na pokopališče, do katerega
stranka ni imela pravice, je tisti, ki to stori, odgovoren za tožbo in factum in bo moral plačati denarno kazen."
3. "Odvzem", na katerega je mislil pretor, je tisti, do katerega je prišlo zaradi pokopa.
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4. Zemljišče je označeno kot "navadno", ki ni niti sveto, niti posvečeno, niti religiozno, ampak je kraj, za katerega ne bo
veljal noben od teh pridevnikov.
5. Pogrebni prostor je kraj, kjer se odlagajo človeška telesa ali kosti. Celsus pa pravi, da kraj, ki je namenjen pokopu, ne
postane religiozen v celoti, ampak le tisti njegov del, kjer je položeno telo.
6. Spomenik je vse, kar je postavljeno z namenom ohranjanja spomina na umrlega.
7. Če ima kdo pravico do uporabe, zaradi tega kraj ne postane religiozen. Kadar pa ima ena stranka zgolj lastništvo, druga pa
užitek, slednji ne more narediti kraja religioznega, niti tega ne more storiti navadni lastnik, razen če se zgodi, da tam pokoplje
stranko, ki mu je podarila užitek, saj ga ni mogoče tako priročno pokopati drugje; tako je menil Julijan. Vendar kraj ne more
postati verski, če tega ne želi uporabnik; če pa se strinja, je boljše mnenje, da kraj postane verski.
8. Nihče ne more narediti kraja, ki je podvržen služnosti, verskega, razen če se s tem strinja stranka, ki je upravičena do
služnosti. Če pa lahko stranka služnost nič manj udobno uporablja na kakšnem drugem kraju, ni mogoče trditi, da je bil
pokop opravljen z namenom poseganja v služnost, in zato kraj postane religiozen; in to je res razumno.
9. Če je nekdo dal svoje zemljišče v zastavo in na njem pokoplje koga iz svoje družine, bo to zemljišče postalo versko; in če
bi tam pokopali njega samega, velja isto pravilo; vendar te pravice ne more prenesti na drugega.
3. Paulus, O ediktu, knjiga XXVII.
V večjo javno korist je, če rečemo, da lahko kraj postane religiozen s soglasjem vseh strank; in to je menil Pomponij.
4. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXV.
Kadar stranka, ki je bila imenovana za dediča, pokoplje truplo glave družine, preden vstopi v posest, s tem naredi kraj
religiozen, vendar naj nihče ne misli, da se s tem dejanjem vede kot dedič; predpostavljajmo namreč, da še vedno razmišlja o
tem, ali bo vstopil v posest. Sam menim, da četudi dedič ni pokopal trupla, ampak je to storil nekdo drug, in da dedič pri tem
ni aktivno sodeloval ali je bil le odsoten ali pa se je bal, da bi ga lahko imeli za dediča, še vedno naredi kraj religiozen; kajti
zelo pogosto se pokojniki pokopljejo, preden se pojavijo njihovi dediči. V tem primeru postane zemljišče versko le, če je bilo
last pokojnika, saj je povsem naravno, da je kraj, kjer je oseba pokopana, njen lastnik; zlasti če je pokopana na kraju, ki ga je
sama izbrala. To pravilo se uporablja v tolikšni meri, da tudi kadar dedič pokoplje truplo v zemljo, ki je bila zapuščena z
zapuščino, je kraj zaradi pokopa zapustnika verski, če ga ni bilo mogoče pokopati drugje, kjer bi bilo to prav tako primerno.
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5. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XIX.
"Družinsko pokopališče" pomeni tisto, ki ga je nekdo določil zase in za svoje gospodinjstvo; "dedno pokopališče" pa je tisto,
ki ga človek zagotovi zase in za svoje dediče,
6. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXV.
Ali če ga je glava gospodinjstva pridobil z dedno pravico. V obeh primerih pa se lahko zakonito pokopljejo dediči in drugi
nasledniki vseh vrst, ki so kakršni koli, in lahko pokopljejo tudi druge, čeprav so lahko dediči zelo majhnega zneska bodisi na
podlagi oporoke bodisi na podlagi dedovanja, tudi če se drugi dediči s tem ne strinjajo. Enak privilegij imajo otroci obeh
spolov in potomci drugih stopenj ter emancipirane osebe, ne glede na to, ali so postali dediči ali so zapuščino zavrnili. Kar
zadeva sorodnike, ki so se odrekli dediščini, pa se lahko pokopljejo iz človeških nagibov, razen če je oporočitelj pod vplivom
upravičenega sovraštva to izrecno prepovedal; ne morejo pa pokopati drugih, razen svojih potomcev. Svobodnjaki ne morejo
biti niti pokopani niti ne morejo pokopati drugih v takih okoliščinah, razen če postanejo dediči svojega patrona; čeprav so
nekateri patroni z napisi navedli, da so postavili spomenike sebi in svojim svobodnjakom. Tega mnenja je bil tudi Papinijan
in je bilo večkrat potrjeno z odločbami.
1. Dokler gre samo za spomenik, ga lahko vsakdo proda ali podari; če pa postane kenotaf, je treba navesti, da ga je mogoče
prodati; saj so božji bratje v nekem reskriptu navedli, da tovrstni objekt ni verski.
7. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XIX.
Tistega, ki pokoplje truplo na zemljišču, ki pripada drugemu, je mogoče s tožbo in factum prisiliti, da bodisi odstrani truplo,
ki ga je pokopal, bodisi plača ceno zemljišča. To tožbo lahko vloži tako dedič kot proti njemu in je neomejena.
(1) Če je nekdo položil truplo v kamnito skrinjo, ki pripada drugemu in v katero še ni bilo položeno truplo; prokonzul zoper
njega odobri pravično tožbo in factum, saj ni mogoče pravilno reči, da je truplo položil v pokopališče ali na zemljišče, ki
pripada drugemu.
8. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXV.
Če je kosti ali telo pokopala druga oseba, ki ni sorodnik, je vprašanje, ali jih lahko lastnik zemljišča izkoplje ali odstrani brez
dekreta papežev ali cesarjevega ukaza; in Labeo pravi, da je treba pridobiti papeževo dovoljenje ali cesarjev ukaz, sicer bo
zoper osebo, ki je posmrtne ostanke odstranila, vložena tožba zaradi škode.
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1. Kadar se domneva, da je bil kraj, ki je religiozen, prodan kot profan, pretor odobri tožbo in factum v korist stranke, ki je
zainteresirana v zadevi, proti prodajalcu; ta tožba se lahko vloži tudi proti njegovemu dediču, saj je podobna tožbi na podlagi
prodajne pogodbe.
2. Če je nekdo zakopal truplo na kraju, namenjenem javni rabi, bo pretor odobril tožbo zoper njega, če je ravnal zlonamerno,
in ga je treba kaznovati z izredno oblastjo sodišča, čeprav je kazen zmerna; če pa je ravnal brez zlonamernosti, ga je treba
razrešiti.
3. V tej tožbi se izraz "profani kraj" uporablja tudi za stavbo.
4. Te tožbe ne more vložiti samo lastnik, temveč vsakdo, ki ima pravico do užitka na zemljišču, ali tisti, ki ima pravico do
služnosti na njem; ker imajo tudi te stranke pravico preprečiti, da se to stori.
5. Če se komu prepreči pokop na kraju, kjer ima pravico to storiti, je upravičen do tožbe in factum kot tudi do interdikta,
čeprav sam ni bil oviran, ampak je bil oviran njegov zastopnik; ker se v takih okoliščinah šteje, da je bil oviran sam.
9. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XIX.
Če se komu prepreči, da bi pokopal truplo ali kosti umrlega, lahko takoj uporabi interdikt, s katerim je prepovedana uporaba
sile proti njemu, ali pa opravi pokop drugje in nato vloži tožbo in factum, s katero bo kot tožnik izterjal odškodnino v višini
svojega interesa, da mu ni bilo preprečeno opraviti pokopa; v izračun pa se vključi cena zemljišča, ki ga kupi, ali najemnina
za zemljišče, ki ga ima v najemu, ali vrednost lastnega zemljišča, ki ga nihče ne bi veroval, če ne bi bil prisiljen to storiti.
Zato se sprašujem, zakaj se zdi, da je ustaljeno, da te tožbe ni mogoče odobriti niti v korist niti zoper dediča; saj je očitno, da
gre za obračun določenega denarnega zneska, ki je podlaga zahtevka; vsekakor pa se lahko tožba kadar koli vloži med
samimi strankami.
10. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXV.
Če prodajalec zemljišča rezervira pokopališče za pokop sebe in svojih potomcev in mu je onemogočena uporaba ceste za
pokop člana njegovega gospodinjstva, lahko vloži tožbo; odločeno je bilo namreč, da je bila pravica do poti prek zemljišča za
pokop pridržana v pogodbi med kupcem in prodajalcem.
11. Paulus, O ediktu, knjiga XXVII.
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Če pa bi se mesto spomenika prodalo pod pogojem, da se na njem ne sme pokopati nihče, ki je imel pravico do pokopa;
takšen dogovor ne bo zadostoval, ampak ga je treba zavarovati z določbo.
(12) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXV.
Kadar ima kdo pokopališče, vendar nima pravice do njega in mu sosed preprečuje dostop do njega, sta cesar Antonin in
njegov oče v reskriptu navedla, da je običajno zaprositi za pot do pokopališča s trpljenjem, in ta se običajno odobri; kadar pa
ni služnosti, je mogoče privilegij pridobiti od stranke, ki ima v lasti sosednje prostore. Ta reskript, ki navaja način pridobitve
pravice do poti s prošnjo, pa ne dopušča civilne tožbe, vendar jo je mogoče zahtevati v izrednem postopku; guverner mora
namreč prisiliti stranko, da se pot odobri, če se plača primerna cena, sodnik pa mora tudi raziskati, ali je kraj primeren, da
sosed ne bi utrpel resne škode.
1. Z odlokom senata je določeno, da se uporaba grobnega prostora ne sme onesnažiti s spremembami, kar pomeni, da se ne
sme uporabljati za druge namene.
2. Pretor pravi: "Če zaradi pogreba nastanejo kakršni koli stroški, bom odobril tožbo za njihovo izterjavo zoper stranko, ki je
za to zainteresirana."
3. Ta edikt je izdan iz dobrega razloga, in sicer zato, da bi stranka, ki je vodila pogreb, lahko vložila tožbo za to, kar je
porabila; tako bi se zgodilo, da trupla ne bi ležala nepokopana ali da bi pogreb vodil kakšen tujec.
4. Tisti, ki ga je pokojnik izbral, mora opraviti pogreb, če pa tega ne bi storil, ne bo kaznovan, razen če mu je bilo v ta namen
zapuščeno kaj vrednega; kajti potem bo, če ne bo izpolnil pokojnikove volje, izključen iz zapuščine. Če pa pokojnik tega ni
predvidel in dolžnost ni bila prenesena na nikogar, bo prešla na dediče, ki so bili določeni, in če ni bil določen nihče, na
zakonite dediče ali sorodnike, ki nasledijo po rednem vrstnem redu.
5. Pogrebne stroške je treba urediti v skladu s sredstvi ali dostojanstvom in rangom pokojnika.
6. Pretor ali občinski sodnik mora odrediti, da se pogrebni stroški plačajo iz denarja, ki pripada zapuščini, če ga je, če ga ni,
pa mora odrediti, da se proda tisto premoženje, ki bi s časom propadlo in katerega zadržanje bi obremenilo zapuščino; če pa
tega ni mogoče storiti, mora odrediti prodajo ali zastavo morebitnega zlata ali srebra, da bi se zagotovila potrebna sredstva.
13. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XIX.
Lahko pa tudi pobere denar od dolžnikov posesti, če to zlahka stori:
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(14) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXV.
In če bi se kdo vmešaval v kupca, da bi mu preprečil izročitev omenjene lastnine, mora pretor posredovati in zaščititi tovrstno
dejanje, če se pojavi kakršnakoli ovira.
1. Če je bil pokojnik najemnik ali najemnik stanovanja in ni zapustil ničesar za plačilo pogrebnih stroškov; Pomponij pravi,
da jih je treba plačati iz izkupička predmetov, ki so bili vneseni v stanovanje, in če je česa preveč, bo to odgovarjalo za
neplačano najemnino. Poleg tega, če je oporočitelj, o čigar pogrebu se razpravlja, zapustil kakšno zapuščino in ni ničesar, s
čimer bi ga lahko pokopali, je treba v ta namen uporabiti tudi omenjeno zapuščino; bolje je namreč, da se stroški
oporočiteljevega pogreba pokrijejo iz njegovega premoženja, kot da bi drugi prejeli njegove zapuščine. Če pa je bila
zapuščina vpisana v zapuščino, se prodano premoženje ne sme odvzeti kupcu, ker je tisti, ki je kaj prinesel na podlagi sklepa
sodišča, dobronamerni posestnik in ima lastninsko pravico na tem premoženju. Kljub temu se volilojemniku ne sme odvzeti
zapuščine, če ga lahko dedič odškoduje; če pa ga ne more, je bolje, da volilojemnik nima premoženjske koristi, kot da bi
kupec utrpel kakršno koli škodo.
2. Mela pravi, da če oporočitelj komu naroči, naj se udeleži njegovega pogreba, in ta tega ne stori, potem ko je prejel denar za
ta namen, se zoper njega ugodi tožbi zaradi goljufije; kljub temu menim, da ga je mogoče prisiliti, da opravi pogreb na
podlagi izrednega pooblastila pretorja.
3. Edini stroški, ki lahko nastanejo zaradi pogreba, so tisti, brez katerih pogreb ne bi mogel biti izveden; kot na primer tisti, ki
nastanejo pri prenosu trupla, in tudi, kadar se denar porabi za kraj, kjer bo truplo pokopano. Labeo pravi, da je treba šteti, da
je bil denar porabljen za pogreb, ker je treba pripraviti prostor, kamor se lahko položi truplo.
4. Stroški kogar koli, ki umre daleč od doma, in ki nastanejo zaradi vrnitve telesa, so vključeni v pogrebne stroške, čeprav še
ni pokopan; enako pravilo velja, kadar se kar koli stori za varovanje telesa ali za pripravo za pokop ali kadar se kar koli
porabi za zagotovitev marmorja ali obleke.
5. Vendar pa ni primerno, da se skupaj s truplom pokopljejo kakršni koli okraski ali drugi tovrstni predmeti, kot imajo
navado početi osebe nižjega razreda.
6. To dejanje, ki se imenuje pogrebno, temelji na tem, kar je primerno in razumno, in vključuje le tisto, kar je bilo porabljeno
v zvezi s pogrebom, ne pa tudi drugih izdatkov. Izraz "razumno" je treba razumeti tako, da se nanaša na rang stranke, ki je
bila pokopana, na okoliščine primera, na čas in na dobro vero; tako da ni mogoče zaračunati več, kot je bil dejansko izplačan
znesek, in celo tega, kar je bilo dejansko porabljeno, če je bilo to nesorazmerno veliko. Zato je treba upoštevati sredstva
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stranke, za katero je bil denar porabljen, in tudi samo premoženje, če je bilo brez dobrega razloga porabljeno nesorazmerno.
Kaj pa je treba storiti, če je izdatek predviden z oporočiteljevo oporoko? Na to je treba odgovoriti, da oporočiteljeve volje ni
treba upoštevati, če so izdatki pretirani, saj morajo biti sorazmerni z zapustnikovimi sredstvi.
7. Včasih pa, kadar je nekdo prevzel plačilo pogrebnih stroškov, jih ne more izterjati, če ga je vodila sinovska naklonjenost in
ni plačal z namenom, da bi izterjal znesek, ki ga je imel; to je naš cesar navedel v reskriptu. Zato bo moral razsodnik narediti
oceno in skrbno preučiti motiv, s katerim so nastali stroški; to je, ali je stranka poskrbela za to zadevo zaradi pokojnika ali
njegovega dediča, ali jo je k temu spodbudila človečnost, sočutje, sinovsko spoštovanje ali naklonjenost. Kljub temu se lahko
stopnja sočutja razlikuje tako, da je mogoče sklepati, da je stranka, ki je opravila pogreb na lastne stroške, to storila zato, da
pokojnik ne bi ostal nepokopan, in ne zato, da bi to storila brezplačno; in če bi bilo to sodniku jasno, ne bi smel tožene
stranke razrešiti; kajti kdo lahko pokoplje truplo neznanca, ne da bi ga k temu gnal občutek dolžnosti? Zato je prav, da
stranka navede, koga je pokopala in iz kakšnega razloga je to storila, da se izogne poznejšemu zaslišanju v zvezi s tem.
8. Pri mnogih sinovih, ki vodijo pogrebe svojih staršev, ali drugih osebah, ki bi lahko bile imenovane za dediče, to storijo,
čeprav zaradi tega ni mogoče domnevati, da delujejo kot dediči ali da vstopajo v zapuščino, je vseeno, da se ne bi reklo, da so
nujni dediči posegli v zapuščino ali da so drugi delovali kot dediči; običajno je, da navedejo, da so pogrebni obred povzročili
iz nagibov dolžnosti. Če bi bilo storjeno kar koli odvečnega, bi veljalo, da sta se stranki zaščitili, da ne bi mislili, da sta
posredovali, in ne zato, da bi povrnili svoje stroške; saj sta jasno navedli, da sta ravnali iz nagibov dolžnosti, vendar morata v
svojih trditvah iti še dlje, da bi lahko povrnili, kar sta porabili.
9. Morda bo kdo rekel, da obstajajo primeri, ko je mogoče izterjati določen delež nastalih stroškov, tako da je zadevni
posameznik to storil deloma med opravljanjem posla za drugega, deloma pa zato, ker ga je gnal občutek dolžnosti. To je res,
zato lahko dobi povrnjen del stroškov, ki jih ni imel z namenom darovanja.
10. Ko sodnik obravnava tovrstni primer, ki temelji na razlogih pravičnosti, včasih ne bi smel dovoliti zmernega izdatka, če
so bili na primer stroški pogreba majhni, z namenom, da bi se vrgla senzacija na značaj pokojnika, ki je bil premožen človek;
saj sodnik v tem primeru ne bi smel upoštevati takšnega računa, ker je očitno, da je bila s takšnim pokopom storjena
premišljena žalitev njegovega spomina.
11. Če kdo pokoplje glavo gospodinjstva, medtem ko se mu zdi, da je sam njegov dedič, ne more vložiti tožbe za povrnitev
pogrebnih stroškov; ker ni ravnal z namenom, da bi opravil posel drugega; tako menita tudi Trebatius in Proculus. Vendar
menim, da mu je treba tožbo za plačilo pogrebnih stroškov odobriti, če se izkaže ustrezen razlog.
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12. Labeo pravi, da kadar ima kdo kakšno drugo tožbo za izterjavo pogrebnih stroškov, ne more izkoristiti pogrebne tožbe; če
je torej upravičen do tožbe za delitev zapuščine, ne more vložiti pogrebne tožbe; jasno pa je, da če je bila tožba za delitev
zapuščine že vložena, jo lahko vloži za izterjavo pogrebnih stroškov.
13. Labeo tudi pravi, da če opraviš pogreb zapustnika proti volji njegovega dediča, lahko vložiš pogrebno tožbo, če je
izkazan ustrezen razlog; kaj pa, če je oseba, ki ji je dedič prepovedal ravnanje, zapustnikov sin? V tem primeru je mogoče
tožniku očitati: "Zato ste pogreb izvedli zaradi občutka dolžnosti." Toda predpostavimo, da sem to trditev podal jaz, potem
bom upravičen do vložitve tožbe zaradi pogreba, saj je primerno, da se pokojniki pokopljejo s sredstvi, pridobljenimi iz
njihove zapuščine. Kaj pa če vam je zapustnik naročil, da poskrbite za pogreb, dedič pa vam ga prepove, vi pa ga kljub temu
izvedete; ali ni pravično, da imate pravico vložiti tožbo za povračilo stroškov pogreba?" Na splošno menim, da se pravični
sodnik ne bo togo držal zgolj tožbe, ki temelji na opravljenem poslu, ampak bo pravila pravičnosti razlagal bolj liberalno, saj
mu to omogoča narava postopka.
14. Božji Marko je v reskriptu vendarle navedel, da vsak dedič, ki prepreči, da bi pogreb opravila stranka, ki jo je izbral
oporočitelj, ne ravna častno; čeprav ni določena kazen, s katero bi ga bilo mogoče kaznovati.
15. Če kdo izvede pogreb na zahtevo drugega, ni upravičen do pogrebne tožbe, vsekakor pa je tisti, ki je naročil izvedbo
pogreba, ne glede na to, ali je stroške zanj plačal tistemu, od katerega je zahteval izvedbo pogreba, ali pa mu jih še vedno
dolguje. Kadar pa varovanec poda takšno zahtevo brez pooblastila svojega skrbnika, je treba proti dediču v imenu tistega, ki
je imel stroške pogreba, vložiti pretorsko tožbo za izterjavo stroškov pogreba; ker je nepravično, da bi se dedič na ta način
okoristil. Kadar pa varovanec naroči, naj se pogreb, ki bi se ga moral sam udeležiti, opravi brez pooblastila njegovega
skrbnika; menim, da bi bilo treba tožbi zoper njega ugoditi, če je sam dejanski dedič stranke, ki je bila pokopana, in če je
zapuščina plačilno sposobna. Po drugi strani pa, kadar kdo izvede pogreb na zahtevo dediča, Labeo pravi, da ta ne more
vložiti tožbe za pogreb, ker je upravičen do tožbe po pooblastilu.
16. Če pa opravi pogreb kot tisti, ki opravlja posle za dediča, čeprav ta morda ni ratificiral dejanja, je po Labeu kljub temu
upravičen do tožbe za povračilo stroškov pogreba.
17. Ta tožba se odobri zoper tiste, ki bi morali izvesti pogreb, na primer zoper dediča, imetnika zapuščine ali katerega koli
drugega naslednika.
15. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.
Zavetnik, ki v nasprotju z določbami oporoke vloži zahtevo za posest premoženja zapuščine, mora plačati stroške pogreba.
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16. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXV.
Če kdo dobi kakšno premoženje z doto, pretor odobri pogrebno tožbo zoper njega; starodavne oblasti so namreč menile, da je
povsem pravično, da se pogrebni stroški žensk plačajo iz njihove dote tako kot iz njihove zasebne lastnine in da mora moški,
ki ima korist od dote ob smrti ženske, prispevati k njenim pogrebnim stroškom, ne glede na to, ali je oče ali mož prej
omenjene ženske.
(17) Papinianus, Mnenja, III. knjiga.
Če pa oče dote še ni izterjal, se lahko toži samo sin, ki lahko očetu zaračuna vse, kar je plačal na ta račun:
18. Julianus, Digeste, knjiga X.
Stroški pogreba so namreč dolg dote:
19. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XV.
In zato je za ta dolg odgovorna doto.
(20) Isti, O ediktu, knjiga XXV.
Neratius se sprašuje: (21) "Kaj je to? Če je moški, ki je dal doto za žensko, določil, da se mu vrneta dve tretjini dote, druga
tretjina pa naj ostane možu, in se dogovoril, da mož ne bo ničesar prispeval k pogrebnim stroškom, ali je mož zanje
odgovoren? Odgovarja, da če je določevalec sam pokopal žensko, bo sporazum veljal in da pogrebna tožba ne bo imela
učinka; če pa je pogreb opravil nekdo drug, je mož lahko tožen, ker s takim sporazumom ni mogoče kršiti javnega prava. Kaj
pa, če bi kdo dal doto za žensko pod pogojem, da se ta vrne njemu, če umre med zakonsko zvezo ali če se zakonska zveza
prekine na kakršen koli drug način; ali ne bi bil potem prisiljen prispevati k pogrebnim stroškom? Ker pa se mu doto vrne ob
ženini smrti, je mogoče trditi, da bi moral prispevati.
1. Če ima mož koristi od dote, se lahko toži za pogrebne stroške, oče pa ne; vendar v zvezi s tem primerom menim, da je
treba v primeru, ko dote ne zadostuje za kritje pogrebnih stroškov, ker je zelo majhna, ugoditi tožbi zoper očeta za
primanjkljaj.
2. Če umre ženska, ki je sama sebi gospodarica, in njeno premoženje ni solventno, je treba njene pogrebne stroške poravnati
samo iz njene dote; to je navedel Celsus.
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21. Paulus, O ediktu, knjiga XXVII.
Če je bila oseba, katere pogreb je bil izveden, pod očetovskim nadzorom, se lahko pogrebna tožba vloži proti očetu
sorazmerno z njegovim položajem in sredstvi.
(22) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXV.
(23) Celsus pravi, da je treba v primeru smrti ženske njene pogrebne stroške plačati iz dote, ki je ostala v rokah njenega
moža, in sorazmerno iz preostalega premoženja.
23. Paulus, O ediktu, knjiga XXVII.
Če je na primer doto vredno sto aurei, njeno premoženje pa dvesto, mora dedič prispevati dve tretjini, mož pa eno tretjino
pogrebnih stroškov:
(24) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXV.
Julianus navaja, da v tem primeru zapuščine ni treba odšteti.
25. Paulus, O ediktu, knjiga XXVII.
Ali vrednost sužnjev, ki so bili manumitirani.
(26) Pomponij, O Sabinu, knjiga XV.
Prav tako se ne odštejejo dolgovi.
27. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXV.
Tako sta mož in dedič prisiljena sorazmerno prispevati k pogrebu.
1. Proti možu ni mogoče vložiti tožbe za povračilo pogrebnih stroškov, če je ženi med zakonsko zvezo plačal doto, tako pravi
Marcellus; in to mnenje je pravilno v tistih primerih, ko mu zakon to dovoljuje.
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2. Poleg tega menim, da je mož odgovoren za tožbo za pogrebne stroške le, kolikor mu dopuščajo njegova sredstva; velja
namreč, da je obogatel za znesek, ki bi ga bil prisiljen plačati ženi, če bi ga ta tožila.
28. Pomponij, O Sabinu, knjiga XV.
Če dote ni, potem Atilicin pravi, da mora oče plačati vse stroške; ali pa naj to stori ženin dedič, če je bila osvobojena. Če pa
ni dedičev in oče ne bi bil plačilno sposoben, se lahko proti možu vloži tožba v obsegu njegovega premoženja, da ne bi bilo
videti, da je zaradi njegovega slabega ravnanja žena ostala nepokopana.
29. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XIX.
Kadar se ženska po ločitvi poroči z drugim moškim in nato umre; Fulcinij meni, da prvi mož ne bi smel plačati stroškov
pogreba, čeprav je imel morda korist od dote.
1. Kadar kdo izvede pogreb hčere pod očetovskim nadzorom, preden je doto vrnil njenemu očetu; zelo pravilno lahko vloži
tožbo proti njenemu možu, če pa je bila doto vrnjena, lahko odgovornost pripisuje njenemu očetu; vsekakor pa mora v
primeru, ko je vložena tožba proti možu, vrniti ženskemu očetu toliko manj.
(30) Pomponij, O Sabinu, knjiga XV.
Po drugi strani pa lahko oče vse, kar je porabil za pogreb svoje hčere ali plačal zaradi pogrebne tožbe, ki jo je zoper njega
vložil drug, izterja od moža v tožbi za doto.
1. Če pa emancipirana poročena ženska umre med pokritjem, bodo morali prispevati njeni dediči ali posestniki premoženja
njene zapuščine, tako njen oče sorazmerno z višino dote, ki jo je prejel, in njen mož sorazmerno z višino dote, s katero se je
okoristil.
(31) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXV.
Kadar je sin pod očetovskim nadzorom vojak in ima castrense peculium, menim, da so v prvi vrsti odgovorni njegovi
nasledniki, pozneje pa se je treba obrniti na očeta.
1. Kdor pokoplje moškega ali ženskega sužnja, ki pripada drugemu, ima pravico do tožbe proti njegovemu lastniku za
povračilo pogrebnih stroškov.
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2. Ta tožba ni omejena na eno leto, temveč je večna; priznana je dediču in drugim naslednikom, pa tudi proti naslednikom.
32. Paulus, O ediktu, knjiga XXVII.
Če posestnik nepremičnine izvede pogreb in potem izgubi pravico do nepremičnine ter pri izročitvi ne odšteje zneska, ki ga
je porabil, je upravičen do pretorske tožbe za povračilo stroškov.
1. Če mož in žena umreta v istem trenutku, Labeo pravi, da je treba to tožbo odobriti zoper moževega dediča sorazmerno z
zneskom dote, do katere je upravičen; ker je sama obveznost prešla nanj zaradi dote.
33. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII.
Če je bil nekdo prej dedič, a mu je bilo premoženje pozneje odvzeto kot nevrednemu; boljše mnenje je, da mu pravica do
izročitve še vedno ostane.
34. Paulus, O ediktu, knjiga LXIV.
Če je kraj zapuščen pod določenim pogojem in medtem dedič pokoplje pokojnika, to še ne pomeni, da je kraj religiozen.
(35) Marcellus, Digest, knjiga V.
Naši predniki so bili zelo daleč od tega, da bi bilo treba žalovati za vsakim, ki se je javil, da bi uničil svojo domovino in ubil
svoje starše in otroke; zato so v primeru, ko je sin ubil svojega očeta ali oče svojega sina, če je bil kateri od njiju kriv
takšnega dejanja, menili, da je dejanje brez kaznivosti; in da je treba stranko celo nagraditi.
36. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXVI.
Kadar kraj zavzame sovražnik, preneha biti bodisi verski bodisi sveti, tako kot svobodni ljudje preidejo v suženjstvo. Kadar
pa so taki kraji osvobojeni te nesreče, se jim z nekakšnim postliminiumom povrne prejšnje stanje.
37. Macer, O dvajsetem zakonu, ki se nanaša na nasledstvo, I. knjiga.
Pod "pogrebnimi stroški" je treba razumeti vse, kar se izplača na račun trupla; na primer pri nakupu mazil, pa tudi ceno kraja,
kjer je pokojnik pokopan, in kjer je treba plačati morebitno najemnino, skupaj s stroški sarkofaga, najemom vozil in vsem
drugim, kar se porabi na račun trupla, preden se pokoplje; menim, da bi morali biti vključeni v pogrebne stroške.
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1. Božanski Hadrijan je v nekem reskriptu navedel, da je grobni spomenik vse, kar je postavljeno kot spomenik, to je za
zaščito kraja, kjer je položeno truplo; zato, če je zapustnik naročil gradnjo velike stavbe, na primer več portikov v krožni
obliki, ti stroški ne nastanejo na račun pogreba.
38. Ulpianus, O vseh sodiščih, IX. knjiga.
39. Dolžnost guvernerja pokrajine je, da poskrbi, da se trupla ali kosti umrlih oseb ne zadržujejo, da se z njimi slabo ravna, da
se jim ne prepreči prevoz po javnih cestah ali da se jih pokoplje.
39. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.
Božji bratje so z ediktom odredili, da se trupla ne sme motiti, potem ko je bilo zakonito pokopano, to je položeno v zemljo;
velja namreč, da je truplo položeno v zemljo, kadar je položeno v skrinjo z namenom, da se ga ne bo preneslo drugam. Ne
smemo zanikati, da je zakonito, če okoliščine to zahtevajo, prestaviti skrinjo na primernejše mesto:
(40) Paulus, Vprašanja, III. knjiga,
Če je namreč kdo pokopal truplo z namenom, da bi ga pozneje prenesel na kak drug kraj, in ga je raje za nekaj časa odložil
tam, kot da bi ga trajno pokopal ali mu tako rekoč zagotovil kraj zadnjega počitka; bo kraj ostal profaniran.
41. Kalistrat, Inštituti, II. knjiga.
Če je več oseb lastnikov kraja, kamor se prinese truplo za pokop, morajo vsi dati soglasje, če gre za posmrtne ostanke tujca;
saj je določeno, da je lahko vsak od solastnikov sam pravilno pokopan tam, tudi brez soglasja drugih, zlasti če ni drugega
kraja, kjer bi ga lahko pokopali.
42. Florentin, Inštituti, knjiga VII.
Na splošno je spomenik nekaj, kar se v spomin posreduje potomcem; če je vanj položeno telo ali posmrtni ostanki, postane
grobnica; če pa vanj ni položeno nič takega, postane zgolj spomenik, postavljen v spomin, ki ga Grki imenujejo kenotaf, to je
prazna grobnica.
(43) Papinianus, Vprašanja, knjiga VIII.
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Obstajajo osebe, ki sicer ne morejo narediti kraja verskega, vendar pa lahko zelo pravilno vložijo zahtevo za interdikt glede
pokopa mrtvega telesa; kot na primer, kadar navaden lastnik nepremičnine pokoplje ali želi pokopati truplo na zemljišču, na
katerem ima pravico uporabe drug, saj če ga tam pokoplje, kraj ne bo postal zakoniti grob, če pa mu je to preprečeno, lahko
zelo pravilno vloži zahtevo za interdikt, s katerim se lahko sproži preiskava o lastninski pravici. Ista pravila veljajo za primer
solastnika, ki želi pokopati truplo v zemlji, ki je v skupni rabi, proti soglasju solastnika; zaradi javne koristi in zato, da trupla
ne bi ležala nepokopana, smo namreč zanemarili strogo pravilo, ki se včasih opušča pri dvomljivih vprašanjih, povezanih z
verskimi zadevami; kajti najvišje od vseh pravil je tisto, ki je naklonjeno veri.
44. Paulus, Vprašanja, III. knjiga.
Kadar se pokopava na različnih krajih, oba ne postaneta religiozna, in sicer iz razloga, ker s pokopom ene osebe ne nastaneta
dva groba; zdi pa se mi, da bi moral biti religiozen kraj, kjer je položen glavni del telesa; to je glava, iz katere se naredi
podoba, po kateri smo prepoznavni.
1. Ko se pridobi dovoljenje za prenos posmrtnih ostankov, kraj preneha biti verski.
45. Marcianus, Trusti, knjiga VIII.
Pogrebni stroški vedno bremenijo zapuščino in po navadi imajo prednost pred vsemi drugimi dolgovi, kadar je zapuščina
insolventna.
(46) Scaevola, Vprašanja, II. knjiga.
Če je imel nekdo več zemljišč in je zapustil pravico do uporabe vseh zemljišč posebej, je lahko pokopan na katerem koli od
njih, dedič pa ima pravico do izbire in možnost, da da prednost drugim. Vendar bo uživalcu proti dediču priznana pretorska
tožba, s katero bo lahko izterjal odškodnino v višini, v kateri se je vrednost njegovega užitka zmanjšala zaradi izbire.
1. Če dedič ženske pokoplje njeno truplo na zemljišču, ki pripada njenemu premoženju, lahko od njenega moža izterja
znesek, ki bi ga moral prispevati za stroške pogreba, kar je odvisno od vrednosti zemljišča.
2. Kadar je obleka zapuščena komur koli in jo ta proda z namenom plačila pogrebnih stroškov, velja, da je treba zoper dediča
ugoditi pretorski tožbi, ki temelji na predhodnem zahtevku.
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Tit. 8. V zvezi s prevozom trupla in gradnjo grobnice.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII.
Pretor pravi: "Kdorkoli ali kakorkoli ima pravico prevažati mrtvo telo brez tvojega soglasja, prepovedujem, da bi uporabil
silo, da bi mu preprečil, da bi omenjeno truplo odnesel tja in ga tam pokopal."
(1) Kadar ima kdo pravico pokopati truplo, mu tega ne sme nihče preprečiti, pri čemer velja, da mu je to preprečeno, če ga
ovirajo pri prevozu trupla na kraj ali ga ovirajo na poti.
(2) Preprosti lastnik prostora lahko to prepoved uporabi v zvezi s prevozom trupla; in dejansko se uporablja v primeru
zemljišča, ki ni versko.
(3) Poleg tega, če imam pravico poti do zemljišča, kamor želim prepeljati truplo za pokop, in mi je preprečena uporaba
navedene pravice poti, je bilo ugotovljeno, da lahko nadaljujem z uporabo te prepovedi; ker mi je zaradi preprečitve uporabe
pravice poti preprečen tudi prevoz trupla; in enako pravilo je treba sprejeti, kadar imam pravico do katere koli druge
služnosti.
(4) Očitno je, da je ta interdikt prepovedovalna.
(5) Pretor pravi: "Kjer ima kdo pravico, da brez tvojega soglasja vzame mrtvo telo, prepovedujem uporabiti silo, da bi mu
preprečil, da na zemljišču zgradi grobnico, če to stori brez zlonamernega namena."
(6) Ta edikt je bil objavljen, ker je v interesu vere, da se spomeniki postavljajo in krasijo.
(7) Nikomur se ne sme preprečiti, da bi zgradil grobnico ali spomenik na kraju, kjer ima do tega pravico.
(8) Šteje se, da je nekdo oviran, če mu je oviran prevoz materiala, ki je potreben za postavitev stavbe; če torej kdo prepreči
prihod potrebnih delavcev, bo obstajal razlog za interdikt; in če kdo prepreči postavitev strojev, bo prav tako na voljo
interdikt, če to stori na kraju, ki je predmet služnosti; če pa boš poskušal postaviti svoje stroje na mojem zemljišču, ne bom
odgovoren za interdikt, če ti imam pravico to preprečiti.
(9) Razumeti je treba, da oseba "gradi" ne le takrat, ko začne novo delo, temveč tudi tam, kjer želi opraviti popravilo.
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(10) Kadar človek nekaj stori tako, da se grobnica zruši, je odgovoren za to interdikto. 2. Marcellus, Digest, knjiga XXVIII.
Kraljevi zakon zavrača dovoljenje, da bi žensko, ki je umrla med nosečnostjo, pokopali, preden ji odstranijo nerojenega
otroka; za vsakogar, ki krši ta zakon, velja, da je s pokopom noseče matere uničil upanje na živega otroka.
3. Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Če kdo gradi grobnico v bližini tvoje hiše, mu lahko vroči obvestilo o novogradnji; ko pa bo delo končano, ne boš imel
pravice ukrepati proti njemu drugače kot z interdiktom Quod vi aut clam.
1. Če je telo pokopano v bližini hiše, ki pripada drugemu, vendar v mejah, ki jih določa zakon, lastnik hiše ne more pozneje
isti stranki preprečiti, da bi tam pokopala drugo telo ali postavila spomenik; če je od začetka delovala z vednostjo lastnika.
(4) Ulpianus, Mnenja, II. knjiga.
Pravice do grobnega prostora stranka ne pridobi z dolgoletno posestjo, če ji ta ne pripada po zakonu.
5. I. knjiga, Mnenja, I. knjiga.
Kadar so človeški posmrtni ostanki položeni v grobnico, za katero je rečeno, da je nedokončana, to ne predstavlja nobene
ovire za njeno dokončanje.
(1) Kadar pa je kraj že postal religiozen, naj pontifiki določijo, v kolikšni meri se lahko privošči želji po popravilu strukture,
ne da bi pri tem kršili privilegije vere.
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Knjiga XII
1. O stvareh, ki se pripisujejo v dobro, kadar je postavljena določena zahteva (...)
2. O prisegi, prostovoljni, obvezni ali sodni.
3. V zvezi s prisego, dano na sodišču.
4. V zvezi s tožbo za izterjavo premoženja (..)
5. V zvezi s tožbo za izterjavo, kadar je plačilo nemoralno ali nepravično.
6. O tožbi za izterjavo denarja, ki ni dolgovan.
7. O tožbi za izterjavo brez podlage.
Tit. 1. O stvareh, ki se pripisujejo, kadar je dana določena zahteva, in o tožbi za izterjavo.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVI.
Preden se lotimo razlage izrazov, je primerno povedati nekaj o pomenu samega naslova. Ker je pretor pod ta naslov vključil
številna pravila, ki se nanašajo na različne pogodbe, je zato naslovu dodal besede "Stvari, ki so kreditirane", saj to vključuje
vse vrste pogodb, ki jih sklepamo, zanašajoč se na dobro vero drugih; kot namreč navaja Celsus v prvi knjigi vprašanj, je
izraz "kreditirati" splošen, zato pretor pod tem naslovom obravnava posodeno in zastavljeno premoženje. Kadar namreč,
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zanašajoč se na dobro vero drugih, privolimo v karkoli in potem na podlagi te pogodbe nekaj prejmemo, pravimo, da dajemo
kredit. Pretor je izbral tudi izraz "stvar", saj je bil splošni.
(2) Paulus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Posojilo, ki se imenuje mutuum, dajemo takrat, ko v zameno ne dobimo istega predmeta, ki smo ga dali (sicer bi šlo za
posojilo za uporabo ali depozit), ampak nekaj iste vrste; če bi bilo namreč druge vrste, kot na primer, če bi za žito dobili vino,
to ne bi spadalo pod to oznako.
1. Dar mutuum se nanaša na predmete, ki jih je mogoče stehtati, prešteti ali izmeriti, saj lahko ljudje z njihovim dajanjem
sklenejo kredit; ker s plačilom v naravi izpolnijo pogodbo, namesto da bi plačali v drobižu. Kredita namreč ne moremo
skleniti glede drugih predmetov, ker upnika ne moremo plačati tako, da mu damo eno stvar v zameno za drugo, kadar v to ne
privoli.
2. Tovrstno posojilo se tako imenuje mutuum. ker predmet postane tvoj namesto mojega, zato ne postane tvoj, če obveznost
ne nastane.
3. Zato se posojilo razlikuje od mutuuma tako, kot se rod razlikuje od vrste; posojilo namreč lahko obstaja ločeno od
predmetov, ki jih je mogoče stehtati, prešteti ali izmeriti, tako da gre za posojilo, kadar naj bi v zameno prejeli isti predmet.
Poleg tega mutuum ne more obstajati v primeru denarja, če denar ni plačan, kredit pa lahko včasih obstaja, čeprav ni plačano
nič; kot na primer, če je po poroki obljubljena dona.
4. Pri tovrstnem posojilu mora biti tisti, ki ga daje, lastnik, in ni mogoče ugovarjati, ker lahko sinovi pod očetovskim
nadzorom in sužnji povzročijo nastanek obveznosti s posojanjem denarja, ki je del njihovega peculiuma; to je namreč enako,
kot če bi ti na mojo zahtevo plačal denar, saj bi takrat pridobil pravico do tožbe, čeprav mi denar ne bi pripadal.
5. Posojilo lahko damo tudi z besedami, kadar se opravi neko dejanje z namenom, da nastane obveznost, kot je na primer
določilo.
3. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXVII.
Kadar damo mutuum, čeprav ne določimo, da nam mora biti vrnjeno tisto, kar je enako dobro, vseeno ni dovoljeno, da
dolžnik vrne predmet iste vrste, ki pa je slabši, na primer, da vrne novo vino namesto starega; pri sklepanju pogodbe je
namreč treba namen strank obravnavati kot enakovreden izrecnemu dogovoru, v tem primeru pa se namen razume tako, da
bo plačilo opravljeno s predmetom iste vrste in enake kakovosti, kot je bil izposojen.
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(4) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXIV.
Kadar stranka nima razloga ali namena posojati z obrestmi, ti pa si, ker nameravaš kupiti neko zemljišče, želiš izposoditi
denar, čeprav tega ne želiš storiti, dokler dejansko ne kupiš nepremičnine, in dajalec kredita, ki ima morda neko nujno
potrebo, da se odpravi na potovanje, položi denar pri tebi pod pogojem, da boš, če boš opravil nakup, odgovoren zaradi
kredita, je ta depozit na tveganje stranke, ki ga je prejela; kadar namreč kdo prejme nekaj, da bi to prodal, da bi izkoristil
kupnino, bo imel to lastnino na lastno tveganje.
1. Če je stvar dana v zastavo in je predplačani denar plačan, je mogoče vložiti tožbo za njeno izterjavo. 2. Če najemnik po
preteku petletnega obdobja pobira pridelke, je ponovno ugotovljeno, da jih je mogoče izterjati z osebno tožbo, če niso bili
pobrani s soglasjem lastnika zemljišča; če je bilo to storjeno, potem ni dvoma, da tožba za njihovo izterjavo ne bo mogoča.
2. Stvari, ki jih je sila potoka odnesla na obalo, se prav tako lahko izterjajo z osebno tožbo.
5. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXII.
Če si mi dolžan nekaj izročiti in bi se to pozneje izgubilo zaradi tvojega dejanja, zaradi katerega mi tega nisi mogel izročiti,
je določeno, da moraš izgubo nositi ti. Kadar pa se pojavi vprašanje, ali ste dejanje opravili, je treba upoštevati ne le, ali je
bilo to v vaši moči ali ne, temveč tudi, ali ste bili krivi zlonamernega namena, da bi preprečili, da bi bilo to v vaši moči; in
tudi, ali je obstajal kakšen upravičen razlog, da ste vedeli, da ste mi morali predmet izročiti.
6. Paulus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Člen se imenuje "določen", kadar je vrsta ali kakovost, ki je predmet obveznosti, izrecno označena bodisi z imenom bodisi z
nekim opisom, ki opravlja funkcijo imena, ter sta njena kakovost in količina razvidni. Pedij v Prvi knjigi stipulacij navaja, da
ni nobene razlike, ali se kaj imenuje z lastnim imenom, ali se pokaže s prstom, ali se opiše s toliko besedami, saj ti načini
opravljajo skupne funkcije, od katerih je vsak enako dober kot drugi.
(7) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVI.
Vse, kar je mogoče vključiti v določilo, je lahko vključeno tudi v posojanje denarja, zato je mogoče postaviti pogoje.
8. Pomponij, O Placiju, VI. knjiga.
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Zato darilo mutuum včasih ostane v mirovanju, da bi bilo potrjeno z nekim poznejšim dejanjem; kot na primer, če ti posodim
vsoto denarja z dogovorom, da bo, če se izpolni določen pogoj, postala tvoja in mi jo boš dolžan plačati. Podobno lahko
dedič v primeru, ko posodi denar, ki je bil zapisan kot zapuščina, in ga zapustnik pozneje ne želi prevzeti, ker velja, da je bil
denar last dediča od dneva vpisa zapuščine, vloži tožbo za vračilo posojenega denarja. Julijan namreč pravi, da je treba tudi v
primeru, ko je dedič izročil zapuščino, upoštevati trenutek, ko je bila zapuščina vpisana, ne glede na to, ali je bila zapuščina
zavrnjena ali sprejeta.
(9) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVI.
Posebna tožba za izterjavo bo mogoča zaradi vsega in zaradi vsake obveznosti, na podlagi katere je mogoče uveljavljati
pozitivno terjatev; ne glede na to, ali temelji na izrecni pogodbi ali na pogodbi, ki je negotova, saj lahko tako tožbo vložimo
zaradi vsake vrste pogodbe, če obstaja dejanska obveznost; kadar pa je izvršitev obveznosti omejena na določen datum ali je
odvisna od nekega pogoja, ne morem vložiti tožbe pred nastopom časa ali izpolnitvijo pogoja.
1. Ta tožba je mogoča tudi zaradi zapuščine ali na podlagi Lex Aquilia, z njo pa se lahko začne postopek v primeru kraje.
Poleg tega bo ta tožba še vedno mogoča, če se postopek začne na podlagi odloka senata; kot na primer, če je stranka, ki želi
vložiti tožbo, oseba, ki ji je treba izročiti premoženje v skrbništvu.
2. To tožbo je mogoče pravilno vložiti tudi, če se je kdo zavezal bodisi v svojem imenu bodisi kot zastopnik drugega.
3. Ker je torej ta posebna tožba za izterjavo mogoča pri vseh pogodbah, ne glede na to, ali je bila pogodba sklenjena z
dejanjem, z besedami ali z obema skupaj, moramo navesti nekatere primere, v zvezi s katerimi je mogoče razpravljati o tem,
ali bo ta tožba primerna za navedene zahtevke.
4. Plačal sem vam deset aurei in določil, da se znesek izroči drugi stranki; ta določba je nična. Ali lahko s to tožbo zahtevam
vračilo desetih aurejev, ker obstajata dve pogodbi, od katerih je bila ena sklenjena z dejanjem, to je s plačilom denarja, druga
pa je bila sklenjena ustno, to je brez učinka, ker nisem mogel določiti, da bo znesek pripadel drugemu? Mislim, da lahko.
5. Enako velja, če sem od varovanca brez pooblastila njegovega skrbnika sprejel določilo in mu s soglasjem skrbnika posodil
denar; kajti tudi v tem primeru imam pravico do tožbe za izterjavo, ki temelji na plačilu denarja.
6. Enako se lahko vprašamo, če sem vam plačal določeno vsoto denarja in določil, da jo je treba vrniti pod pogojem, ki je
nemogoč; ker bo tožba za izterjavo še vedno na voljo, saj je določilo nično.
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7. Poleg tega, če nekomu posodim denar in je njegovo premoženje nato pod interdiktom, nato pa z njim sklenem določilo,
menim, da je njegov primer podoben primeru varovanca; saj tudi on pridobi pravice z določilom.
8. Kadar v tvojem imenu izplačam svoj denar, ti pa si takrat odsoten in za to ne veš, Aristo pravi, da boš imel pravico vložiti
osebno tožbo za izterjavo; tudi Julijan, ki se je o tem posvetoval, navaja, da je Aristovo mnenje pravilno in da ni dvoma, da
boš, če bom v tvojem imenu s tvojim soglasjem izplačal svoj denar, obveznost pridobil ti, saj vsak dan zahtevamo, da druge
osebe v našem imenu posodijo denar tistim, za katere želimo, da bi postali naši dolžniki.
9. Pri tebi sem deponiral deset aurei, potem pa sem ti dovolil, da jih uporabiš; Nerva in Prokulus menita, da bom upravičen
do osebne tožbe za izterjavo kot za mutuum, še preden boš denar odstranil, in to je pravilno, tako se zdi tudi Marcellu; zaradi
tvoje namere si namreč že postal imetnik, zato je tveganje preneseno na tistega, ki je posojilo zahteval, in ga je mogoče tožiti
za izterjavo.
10. Isto, O ediktu, II. knjiga.
Če pa sem ti na začetku, ko sem ti deponiral denar, dovolil, da ga uporabiš, če si to želel; velja, da posojilo ne obstaja, preden
je denar odstranjen, saj ni gotovo, da ti je kaj dolžan.
11. Isto, O ediktu, knjiga XXVI.
Kadar si me prosil, naj ti posodim denar, in ker ga takrat nisem imel, sem ti dal posodo ali kos zlata, da bi ga prodal in
uporabil izkupiček; in si ga prodal, menim, da denar, ki si ga prejel zanj, predstavlja posojilo. Če pa ste posodo ali zlatnino
izgubili, preden ste jo prodali, in to brez vaše malomarnosti, se postavlja vprašanje, ali izguba bremeni mene ali vas. Menim,
da je povsem pravilno razlikovanje, ki ga je naredil Nerva, ki meni, da je zelo pomembno, ali sem imel posodo ali kos zlata
za prodajo ali ne, in da moram, če sem jo imel, nositi izgubo, kot če bi jo dal komu drugemu v prodajo; če pa je nisem
nameraval prodati, ampak je bil edini namen prodaje, da bi ti lahko uporabil izkupiček, moraš biti odgovoren za izgubo, zlasti
če sem ti jo posodil brez obresti.
1. Če ti posodim deset aurei z dogovorom, da mi boš dolžan devet, Prokul zelo pravilno pravi, da mi pravno ne dolguješ več
kot devet. Če pa ti posodim ta znesek z namenom, da mi boš dolžan enajst, Prokulus meni, da za več kot deset ni mogoče
vložiti tožbe za izterjavo.
2. Če ti pobegli suženj posodi denar, se postavlja vprašanje, ali lahko njegov lastnik proti tebi vloži tožbo za njegovo
izterjavo? In res, če ti moj suženj, ki mu je bilo dodeljeno upravljanje njegovega peculiuma, posodi denar, posojilo velja; če
pa pobegli suženj ali kateri koli drug suženj posodi denar brez soglasja svojega gospodarja, ta ne preide na tistega, ki ga
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prejme. Kaj je torej treba storiti? Denar je mogoče zahtevati, če je še vedno dostopen, ali če ste se mu z goljufijo odpovedali,
je mogoče začeti postopek za njegovo izročitev; če pa ste ga porabili brez goljufivega namena, je mogoče zoper vas vložiti
tožbo za njegovo izterjavo.
12. Pomponij, O Placiju, VI. knjiga.
Če prejmete denar kot posojilo od blazne osebe, za katero mislite, da je zdrave pameti, in je denar porabljen v vašo korist,
Julijan pravi, da bo imela blazna oseba pravico do tožbe za njegovo izterjavo; pravilo namreč je, da če pravico do tožbe
pridobi stranka, ki se tega ne zaveda, jo pod enakimi pogoji pridobi tudi blazna oseba. Poleg tega, če kdo da posojilo sužnju
in potem postane nor, suženj pa denar porabi v korist svojega gospodarja, se lahko tožba za izterjavo vloži v imenu nore
osebe. In če kdo drug posodi denar drugemu in pozneje postane nor, denar pa se porabi, pridobi pravico do tožbe za njegovo
izterjavo nora oseba.
13. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVI.
Če ti tat pusti denar kot posojilo, nate ne prenese lastnine na njem; če pa se denar porabi, nastane pravica, da vložiš tožbo za
njegovo izterjavo.
1. Zato Papinijan v osmi knjigi vprašanj pravi: "Če ti posodim denar, ki pripada nekomu drugemu, mi nisi odgovoren s tožbo,
preden ga porabiš." In sprašuje, če denar porabiš po malem, ali imam na enak način pravico tožiti za njegovo vračilo?
Odgovori, da imam, če sem bil obveščen, da denar pripada drugemu, in nato vložim tožbo za del denarja; ker še nisem
ugotovil, ali je bil porabljen celoten znesek.
2. Če suženj, ki ga imata dva solastnika v skupni lasti, posodi deset aurejev, menim, da bo ne glede na to, ali mu je bilo
dodeljeno upravljanje lastnega peculiuma ali ne, če je denar porabljen, tožba za pet aurejev v korist vsakega lastnika.
Papinianus namreč v osmi knjigi vprašanj navaja, da če ti posodim sto denarcev, ki jih imam v skupni lasti z drugim, lahko
vložim osebno tožbo za izterjavo petdesetih, čeprav je bil vsak posamezen kovanec v skupni lasti.
14. Isto, O ediktu, knjiga XXIX.
Če sin pod očetovskim nadzorom, ki si je izposodil denar v nasprotju z dekretom senata, ta denar vrne, se ni mogoče
sklicevati na nobeno izjemo proti tožbi, ki jo vloži oče za vračilo denarja; če pa ga je porabil upnik, Marcellus pravi, da
osebna tožba za vračilo ne pride v poštev, saj je taka tožba dovoljena le, če je bil denar vplačan v takšnih okoliščinah, ki bi
omogočile vložitev tožbe, če bi se lastništvo preneslo na tistega, ki je denar dobil, kar pa v predlaganem primeru ne drži.
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Nazadnje, če je denar posojen v nasprotju z odlokom senata in je vrnjen po pomoti, je boljše mnenje, da tožba za njegovo
vračilo ni mogoča.
15. Isto, O ediktu, knjiga XXXI.
Obstajajo nekatera posebna pravila, ki so bila sprejeta glede posojenega denarja; če namreč svojemu dolžniku naročim, naj ti
izplača denar, postaneš odgovoren meni, čeprav denar, ki ga prejmeš, ni bil moj. Ker je torej to pravilo vzpostavljeno v zvezi
z dvema osebama, ga je treba upoštevati tudi, kadar je le ena; tako da, kadar mi dolguješ denar na podlagi pooblastila in je
med nama dogovorjeno, da ga obdržiš kot posojilo, velja, da je bil denar plačan meni in prenesen z mene nate.
(16) Paulus, O ediktu, knjiga XXXII.
Če je solastnik denarja izplačal svoj denar kot posojilo, je sklenil absolutno posojilo omenjenega denarja, čeprav solastniki
niso privolili; če pa je izplačal denar, ki je bil v skupni lasti, ni sklenil veljavnega posojila, če tudi drugi niso privolili, saj ima
pravico razpolagati le s svojim deležem.
17. Ulpianus, Razprave, I. knjiga.
Če je sin pod starševskim nadzorom, ki je bil v Rimu zaradi študija, posodil denar, ki je bil del njegovih potnih stroškov, je
Scaevola podal mnenje, da lahko dobi pomoč z izrednim postopkom.
(18) Ulpianus, Razprave, I. knjiga.
Če ti dam denar kot darilo, ti pa ga sprejmeš kot posojilo, Julijan pravi, da to ni darilo; vendar bi morali razmisliti, ali gre za
posojilo. Jaz pa menim, da to ni posojilo in da denar dejansko ne postane last stranke, ki ga prejme, saj je to storil z
drugačnim mnenjem. Če torej denar porabi, čeprav je za njegovo vračilo odgovoren z osebno tožbo, lahko kljub temu uporabi
izjemo zaradi goljufije, saj je bil denar porabljen v skladu z željo stranke, ki ga je dala.
1. Če vam dam denar kot depozit, vi pa ga sprejmete kot posojilo, ne gre niti za depozit niti za posojilo; enako pravilo velja,
če vi daste denar kot posojilo za porabo, jaz pa ga sprejmem kot posojilo za uporabo za razkazovanje; v obeh primerih pa bo,
če je denar porabljen, obstajala podlaga za osebno tožbo za izterjavo brez izjeme na podlagi goljufije.
(19) Julianus, Digest, knjiga X.
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Plačilo denarja ne zavezuje stranke, ki ga prejme, ves čas, temveč le, kadar se razume, da bo takoj odgovorna. Kadar namreč
stranka da denar mortis causa, ga izplača, vendar ne zavezuje tistega, ki ga prejme, razen če se zgodi nekaj, od česar je
odvisna obveznost, kot na primer, če je darovalec okreval ali če je stranka, ki je prejela denar, umrla pred njim. Kadar pa je
denar dan zato, da bi se nekaj zgodilo, dokler je dvomljivo, ali se bo to zgodilo ali ne, odgovornost ne obstaja; takoj ko pa
postane gotovo, da se to ne bo zgodilo, je stranka, ki je prejela denar, odgovorna; če na primer dam Titiusu deset aurei pod
pogojem, da bo manumitiral Stichusa pred naslednjim kalendom, pred tem časom ne bom upravičen do tožbe; ko pa se ta čas
izteče, lahko nato vložim tožbo, če suženj še ni manumitiran.
1. Če varovanec posodi denar ali ga plača za poplačilo dolga brez pooblastila svojega skrbnika, ima pravico do tožbe za
izterjavo, če je bil denar porabljen; ali pa bo oproščen dolga samo zato, ker se razume, da je prišel v roke tistega, ki ga je
prejel z dejanjem varovanca; če torej tisti, ki je denar prejel kot posojilo ali plačilo dolga, ta denar da drugi stranki kot
posojilo ali plačilo, potem je ta stranka, če je denar porabljen, odgovorna varovancu ali pa ga mora odvezati odgovornosti, in
bo imel zahtevek proti stranki, ki ji je denar plačal, ali pa bo oproščen odgovornosti do nje. Kajti tisti, ki izplača denar
drugega kot posojilo, bo imel, če bo porabljen, terjatev do stranke, ki ga je prejela; in prav tako bo stranka, ki izplača denar
za odplačilo dolga, oproščena odgovornosti do stranke, ki ga je prejela.
20. Isto, Digest, knjiga XVIII.
Če ti dam denar, da bi mi ti posodil isti denar, ali gre za posojilo? V odgovor sem dejal, da v tovrstnih primerih ne
uporabljamo pravilnih besed, saj takšna pogodba ni niti darilo niti posojilo; ni darilo, ker denar ni dan z namenom, da ostane
absolutno v rokah prejemnika; in ni posojilo, ker je plačan prej zato, da bi se izognili dolgu, kot pa zato, da bi druga stranka
postala odgovorna. Če torej stranka, ki je od mene prejela denar pod pogojem, da mi ga posodi, in mi prejeti denar res plača,
to ne bo posojilo, saj se prej šteje, da sem prejel tisto, kar mi je že pripadalo. To je treba razumeti tako, da se ohrani strogi
pomen izrazov; vendar je liberalnejša razlaga, da sta oba posla veljavna.
21. Isto, Digest, knjiga XLVIII.
Nekatere avtoritete menijo, da človeka, ki toži za deset aurei, ni mogoče prisiliti, da jih sprejme pet in nato vloži tožbo za
preostanek; ali pa, če bi trdil, da je določeno zemljišče njegovo, da ga je mogoče prisiliti, da vloži tožbo le za del tega
zemljišča; v obeh primerih pa velja, da bi bil pretor popustljivejši, če bi tožnika prisilil sprejeti, kar se mu ponuja, saj je del
njegove dolžnosti, da zmanjšuje spore.
22. Isto, O Miniciju, IV. knjiga.
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Posojeno je bilo vino in sprožen je bil postopek za njegovo izterjavo; pojavilo se je vprašanje, kdaj je treba oceniti njegovo
vrednost, ali ob izročitvi, ob priključitvi zadeve k tožbi ali ob odločitvi v zadevi? Sabinus je odgovoril, da je treba, če je bilo
navedeno, kdaj naj bi bila vrnjena, oceniti, koliko je bila vredna na ta datum; če pa to ni bilo navedeno, je treba njeno
vrednost oceniti v času, ko je bila vložena tožba. Vprašal sem, na katerem kraju bi bilo treba opraviti oceno? Odgovor je bil,
da če je bilo dogovorjeno, da se obnovi na določenem kraju, je treba cenitev opraviti tam; če pa to ni bilo omenjeno, jo je
treba oceniti na kraju, kjer je bila vložena tožba.
23. Africanus, Vprašanja, II. knjiga.
Če prevzamem posest nad sužnjem, ki ti je bil zapuščen, in ga prodam tako, kot da bi bil zapuščen meni, in on umre, potem,
pravi Julijan, da lahko od mene izterjaš kupnino, saj sem se okoristil s pomočjo tvoje lastnine.
24. Ulpianus, Pandekti.
Kadar se stranka dogovori za kakšno določeno premoženje, ne pridobi pravice do tožbe na podlagi dogovora, ampak mora
nadaljevati z osebno tožbo za izterjavo, s katero se tožba vloži za nekatere določene stvari.
(25) Isto, O službi ljudi konzularnega ranga.
Kadar upnik posodi denar za popravilo stavb, bo imel prednostno zastavno pravico na denarju, ki ga je posodil.
Isto, Mnenja, V. knjiga.
Če zastopnik vojaka posodi denar in vzame poroštvo, je določeno, da bo tožba odobrena vojaku, ki mu je denar pripadal;
enako kot v primeru, ko skrbnik varovanca ali kurator mladoletnika določi vračilo posojenega denarja, ki je pripadal
kateremu od njiju.
27. Isto, O ediktu, X. knjiga.
Občinsko korporacijo lahko zaveže posojilo, če je denar porabljen v njeno korist; sicer bodo tisti, ki so sklenili posojilo,
odgovorni kot posamezniki in ne korporacija.
28. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XXI. knjiga.
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Če upnik ni sprejel ustreznega zavarovanja, zaradi tega ne bo izgubil pravice zahtevati plačila za znesek dolga, ki ga zastava
ni zadostno zavarovala.
29. Paulus, O Placiju, IV. knjiga.
30. Kadar lastnik zaposli svojega sužnja kot svojega zastopnika, Julijan meni, da je mogoče reči, da je ta odgovoren za
osebno tožbo za izterjavo, kot če bi sklenil pogodbo v skladu z naročilom stranke, ki ga je določila.
(30) Isti, O Placiju, V. knjiga.
Kadar stranka, ki naj bi prejela posojilo denarja, obljubi svojemu bodočemu upniku, da mu ga bo vrnila, se lahko izogne
odgovornosti tako, da denarja ne sprejme.
31. Isto, O Plautiju, knjiga XVII.
Kadar je bila vložena osebna tožba za vračilo zemljišča ali sužnja, menim, da je sedanja praksa takšna, da se je treba po
združitvi zadeve odpovedati vsemu, kar je nastalo; to je vsemu, do česar bi bil tožnik upravičen, če bi bila opravljena
izročitev tega, kar je bilo dolgovano v času združitve zadeve.
1. Tvojega sužnja sem kupil v dobri veri od tatove, ne da bi se zavedal dejstev, sam pa je kupil sužnja iz peculiuma, ki je
pripadal tebi, in slednji suženj mi je bil izročen. Sabin in Kasij pravita, da lahko zoper mene vložiš osebno tožbo za vračilo
drugega sužnja; če pa sem zaradi posla, ki ga je opravil, kaj izgubil, bom po drugi strani upravičen do tožbe zoper tebe. To
popolnoma drži, saj Julijan pravi, da je treba upoštevati, ali ima lastnik neovirano pravico do tožbe, ki izhaja iz nakupa,
vendar lahko prodajalec vloži osebno tožbo za izterjavo zoper dobronamernega kupca. Kar zadeva denar, pridobljen iz
peculiuma, če je še vedno dostopen, lahko lastnik vloži tožbo za njegovo izterjavo, vendar bo prodajalcu odgovarjal s tožbo
De peculio za plačilo cene; če pa je denar porabljen, bo pravica do tožbe De peculio ugasnila. Julijan pa bi moral dodati, da je
prodajalec lastniku sužnja zaradi nakupa odgovoren le, če mu plača celotno ceno, pa tudi vse, kar bi mu pripadalo, če bi
pogodbo sklenil s svobodnim človekom. Enako pravilo velja, kadar plačam dobrovernemu posestniku, če sem pripravljen
lastniku odstopiti vsako pravico do tožbe, ki bi jo lahko imel zoper navedenega posestnika.
32. Celsus, Digeste, V. knjiga.
Če prosiš Titiusa in mene, naj ti posodiva denar, in jaz naročim svojemu dolžniku, naj ti obljubi, da ti ga bo priskrbel, ti pa
sklenemo dogovor, misleč, da je Titiusov dolžnik, ali mi boš odgovarjal? Glede tega sem v dvomih, če nisi sklenil nobene
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pogodbe z menoj, vendar menim, da je verjetno, da si odgovoren; ne zato, ker sem ti posodil denar (ker to ne more biti, če se
stranki ne strinjata), temveč zato, ker je moj denar prišel v tvoje roke in je zato primerno in pravično, da mi ga vrneš.
33. Modestin, Pandekti, knjiga X.
V cesarskih konstitucijah je določeno, da se niti tisti, ki upravljajo province, niti njihovi spremljevalci ne smejo ukvarjati s
posli ali posojati denarja z obrestmi ali brez njih.
34. Paulus, Sentence, II. knjiga.
Uradniki, ki spremljajo guvernerja province, lahko dajejo posojila z obrestmi ali brez njih.
1. Guvernerju province ni prepovedano, da si izposoja denar z obrestmi.
35. Modestinus, Mnenja, III. knjiga.
Tveganje obveznosti za posojeni denar se veže na stranko, za katero je mogoče ugotoviti, da se je zaradi njene malomarnosti
tveganje povečalo.
36. Javolenus, Pisma, I. knjiga.
Dolgoval si mi denarno vsoto brez kakršnegakoli pogoja, po mojem navodilu pa si Aciju obljubil, da bo omenjeno denarno
vsoto plačal pod določenim pogojem. Dokler ta pogoj traja, je tvoja obveznost do mene enaka, kot če bi mi bil denar obljubil
pod nasprotnim pogojem; če v času trajanja pogoja vložim tožbo, ali bo to brez učinka? Odgovor je bil: V tem primeru je
pravni položaj enak, kot če ne bi bilo nobene njegove določbe, in dokler traja izpolnitev te določbe, ne morem vložiti tožbe
za denar, ker ni gotovo, ali ga morda ne bo treba plačati na podlagi določbe, in bi se štelo, da sem tožbo vložil prezgodaj.

37. Papinianus, Definicije, I. knjiga.
Če se pogoj nanaša na čas, ko je bila obveznost sklenjena, določilo ne miruje, če pa je pogoj dejanski, določilo velja, čeprav
pogodbeni stranki ne vesta, da je tako; na primer "Ali mi obljubiš, da mi boš plačal sto tisoč sestercij, če bo živel partski
kralj?"
Isto pravilo velja tudi, kadar se pogoj nanaša na pretekli čas:
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(38) Scaevola, Vprašanja, I. knjiga.
Treba je namreč tudi razmisliti, ali je, kolikor lahko določi človeška narava, mogoče ugotoviti, da bo denar zapadel:
39. Papinianus, Definicije, I. knjiga.
Zato klavzula pridobi moč pogoja šele, ko se nanaša na prihodnost.
(40) Paulus, Vprašanja, III. knjiga.
Na sodišču Aemilia Papiniana, pretorijanskega prefekta in pravnika, so brali obveznost naslednje vrste: "Jaz, Lucij Titius,
sem pisno izjavil, da sem od Publija Maevija prejel petnajst aurejev kot posojilo, ki mi je bilo plačano pri njem doma, in
Publij Maevij je določil, jaz, Lucij Titius, pa obljubil, da bo omenjenih petnajst aurejev v tekočem kovancu ustrezno plačanih
ob naslednjih kalendah. Če na zgoraj navedeni dan omenjeni znesek ne bo plačan omenjenemu Publiju Maeviju ali komur
koli, ki ima do njega pravico, niti ne bo dano kakršno koli jamstvo zanj, potem je Publij Maevij določil in jaz, Lucij Titius,
obljubil, da bo za čas, ki je pretekel po zapadlosti plačila, za vsakih trideset dni in za vsakih sto dinarjev plačan en denar kot
kazen. Prav tako je bilo med nama dogovorjeno, da sem dolžan omenjenemu Publiju Maeviusu iz zgoraj omenjene vsote
vsak mesec plačati tristo denarij od celotne vsote, in sicer njemu ali njegovemu dediču." Pojavilo se je vprašanje v zvezi z
obveznostjo plačila obresti, saj je preteklo število mesecev, določenih za plačilo? Navedel sem, da ker se šteje, da je hkrati
sklenjen dogovor del določila, je rezultat enak, kot če bi stranka, ki je določila plačilo določenega denarnega zneska vsak
mesec, pozneje dodala dogovor o obrestih v sorazmerju z zamudo pri plačilih; zato bi obresti od prvega plačila začele teči ob
koncu prvega meseca, prav tako pa bi se po drugem in tretjem mesecu obresti od neplačanega denarja povečale, vendar
obresti od neplačane glavnice ne bi bilo mogoče izterjati, dokler ne bi bilo mogoče izterjati same glavnice. Nekatere
avtoritete pravijo, da se dogovor, ki je bil dodan, nanaša samo na plačilo glavnice, ne pa tudi na obresti, saj so bile slednje
jasno predvidene z določbo v prejšnji klavzuli, in da dogovor dopušča samo izjemo; če torej denar ne bi bil plačan v
navedenih rokih, bi obresti zapadle od datuma določitve, kot če bi bilo to izrecno navedeno. Če pa je bil čas za izterjavo
glavnice odložen, se bodo obresti prav tako obračunale od dneva, ko je stranka zamujala; in če bi, kot so menili navedeni
organi, sporazum omogočal le izjemo (čeprav je pozneje prevladalo drugačno mnenje), še vedno v skladu z zakonom
obveznosti plačila obresti ni mogoče izvršiti; stranka namreč ni v zamudi, če od nje ni mogoče izterjati denarja, ker lahko
uveljavlja izjemo, ki preprečuje zahtevek. Kadar pa določimo, da se določena količina zagotovi, kadar je treba izpolniti
določen pogoj, in se medtem pobere, kot na primer, kadar gre za pridelke; enako določilo se lahko sprejme tudi glede obresti,
tako da se lahko, če denar ni plačan do določenega dne, plača to, kar je treba plačati iz naslova obresti, od dneva, ko je bila
sklenjena določba.
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41. Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Ker je oporočitelj imenoval svojega sužnja Stichusa za računovodjo v neki pokrajini, so v Rimu prebrali njegovo oporoko, s
katero je bil omenjeni Stichus osvobojen in imenovan za dediča dela zapuščine; Stichus, ki ni vedel za spremembo stanja, je
še naprej pobiral pokojnikov denar in dajal posojila ter včasih sklepal določila in dajal poroštva; vprašali so ga za mnenje,
kakšno je pravo v tem primeru? Ugotovljeno je bilo, da so vsi dolžniki, ki so mu plačali, oproščeni odgovornosti, če tudi oni
niso vedeli, da je lastnik sužnja umrl; glede denarnih zneskov, ki so prišli v roke Stichu, pa njegovi soediči niso imeli pravice
vložiti tožbe za delitev zapuščine, temveč jim je bilo treba ugoditi na podlagi opravljenih poslov; če pa je sam posodil denar,
se je lastnina na njem prenesla le sorazmerno z zneskom, do katerega je bil sam dedič. Tako je v tem primeru, kajti če ti dam
denar, da bi ga posodil Stihu, in nato umrem, ti pa bi mu, ker tega ne veš, dal denar, ne preneseš lastnine na njem; kajti ne
glede na to, da lahko velja, da so dolžniki po plačilu oproščeni odgovornosti, ni urejeno, da ima pravico razpolagati z lastnino
denarja, tako da ga posodi. Zato, če ni bila sklenjena nobena določba o vračilu, ni bilo mogoče vložiti tožbe za denar, ki je bil
posojen, v sorazmerju z deležem solastnika, niti ni bilo mogoče obdržati zastavne pravice. Če pa je bila sklenjena določba o
vračilu, je pomembno, v kakšnem smislu je bila sklenjena; če bi jo na primer izrecno sklenil v korist Titiusa, svojega lastnika,
ki je bil takrat mrtev, bi bila določba nedvomno nična; če pa je določil, da se mu denar vrne, je treba šteti, da je pridobil
korist od posesti; tako kot kadar nam svobodni ljudje ali sužnji drugih dobroverno služijo, nam pripada vse, kar pridobijo s
pomočjo naše lastnine; tako je vse, kar se pridobi prek dela posesti, narejeno v korist same posesti. Kadar pa so v posest
vstopili solastniki, ni mogoče trditi, da to pravilo velja enako; vsekakor, če so vedeli, da je bil Stichus imenovan za solastnika
skupaj z njimi, saj v tem primeru za dobronamerne posestnike ni mogoče šteti tistih, ki niso imeli namena imeti posesti. Če
pa se predlagani primer nanaša na solastnike, ki ne poznajo dejstev, na primer zato, ker so bili sami nujni dediči, se lahko še
vedno poda enako mnenje; v tem primeru bo rezultat, da če ima omenjeni suženj solastnike z enakim stanjem, se bo štelo, da
vsi služijo drug drugemu v dobri veri.
42. Celsus, Digeste, VI. knjiga.
Če se od Titiusa dogovorim za deset aurejev, nato pa se od Seija dogovorim za znesek dolga, ki mi ga morda ne bo uspelo
izterjati od Titiusa, potem Seij, če vložim tožbo proti Titiusu za deset aurejev, ne bo oproščen odgovornosti, sicer bo
varščina, ki jo je dal Seij, brez vrednosti; če pa Titius izpolni sodbo, Seij ne bo več odgovoren. Če pa bom nadaljeval
postopek zoper Seiusa, je znesek, ki ga lahko izterjam od Titiusa, kadar je zadeva združena med Seiusom in mano, manjši od
obveznosti, toliko manj ga lahko pozneje izterjam od Titiusa.
1. Labeo pravi, da če določiš, da bo stranka poskrbela za plačilo desetih aurei, ne moreš iz tega razloga zahtevati, da se deset
aurei plača tebi, ker se lahko obljubitelj razreši, če najde premožnejšega dolžnika; to pa dejansko pomeni, da stranke ni
mogoče prisiliti, da se pridruži izdaji, če ponudi, da bo zagotovila premožnejšega dolžnika.
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Tit. 2. Glede prisege, prostovoljne, obvezne ali sodne.

(1) Gaj, O pokrajinskem ediktu, V. knjiga.
V rabo je prišlo zelo pomembno sredstvo za hitro reševanje sporov, to je verski značaj prisege, s pomočjo katere se spori
rešujejo bodisi s sporazumom samih strank bodisi z avtoriteto sodnika.
2. Paulus, O ediktu, knjiga XVIII.
Prisega ima videz kompromisa in ima večjo težo kot sodba sodišča.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXII.
Pretor pravi: "Kadar stranka, proti kateri je vložena tožba, po tem, ko so bili ponujeni določeni predlogi, prisega." Besede
"stranka, zoper katero je vložena tožba" moramo razumeti tako, da pomenijo tožnika samega. Druge besede "po tem, ko so
bili ponujeni določeni predlogi" niso dodane po nepotrebnem; če bi namreč toženec prisegel, ne da bi mu jo kdo ponudil,
pretor ne bo priznal tako opisane prisege, saj stranka prisega le sama sebi; sicer bi bilo za vsakogar, ki mu je za prisego malo
mar, izredno enostavno, da bi jo dal, kjer mu je nihče ni ponudil, in se tako rešil bremena tožbe.
(1) Kadar je stranka tožena v kakršni koli tožbi, bo, če prisega, to zanjo korist, ne glede na to, ali gre za tožbo in personam, in
rem ali in factum, ali če gre za kazensko tožbo ali katero koli drugo vrsto tožbe, ali če se postopek nanaša na interdikt.
(2) Če je prisega dana v zvezi s civilnim stanjem osebe, jo bo pretor potrdil; kot na primer, če sem ti ponudil prisego in si
prisegel, da nisi pod mojim nadzorom, je treba prisego potrditi.
(3) Zato Marcel navaja, da je mogoče prisegati glede vprašanja, ali je neka ženska noseča ali ne, in prisega mora vzdržati.
Nazadnje pravi, da mora prisega vzdržati, kadar se poizvedba nanaša na posest; na primer, kadar ženska želi, da se ji dodeli
posest nepremičnine, ker je noseča, in kadar druga stran to izpodbija, potem mora bodisi priseči, da je noseča, bodisi mora
druga stran priseči, da ni noseča, kajti če sama priseže, lahko vstopi v posest brez strahu; po drugi strani pa, če prisega proti
njej, tega ne more storiti, četudi je morda dejansko noseča; zato Marcel pravi, da bo ženska, ki prisega, imela od nje korist in
se bo izognila sodnemu postopku zaradi tega, ker je z namenom prevare prevzela posest v imenu nerojenega otroka; prav
tako ne more biti podvržena nasilju, ko je v posesti. Toda o tem, ali bo prisega koristila do te mere, da bo preprečila, da bi po
rojstvu otroka poizvedovali, ali je potomec tistega, ki naj bi bil njegov oče, ali ne, razpravlja Marcel, in pravi, da je treba
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ugotoviti resnico, ker prisega ne koristi ali škoduje drugemu; zato materina prisega ne bo koristila otroku in ne bo povzročila
nobene škode, če jo mati da in prisega, da ni noseča z nekim moškim.
(4) Potrebno je, da stranka priseže v smislu, v katerem je prisega izrečena, če pa jo izrečem namesto tebe, lahko prisegaš pri
Bogu, ti pa pri svoji glavi,
4. Paulus, O ediktu, knjiga XVIII.
ali na glave svojih sinov,
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXII.
Takšna prisega ne bo imela nobenega učinka. Če pa bi od tebe zahteval, da prisegeš za svojo odrešitev, in bi to storil, jo
moram spoštovati; kajti vsaka vrsta prisege, ki je sploh zakonita in s katero želi kdo prisegati v svojem imenu, je primerna, in
če je dana, jo bo pretor podprl.
1. Božanski Pij je v nekem reskriptu izjavil, da mora prisega, če je bila dana v skladu s kakšnim posebnim vraževerjem,
veljati.
2. Ko je prisega dana, se ne sme vprašati nič drugega kot to, ali je stranka prisegla, vprašanje o tem, ali ji kaj pripada, pa se
ne upošteva, saj je to dovolj ugotovljeno s prisego.
3. Kadar pa stranka da nezakonito prisego, to je prisego, ki se nanaša na vero, katere izpovedovanje je javno prepovedano;
poglejmo, ali je treba šteti, kot da prisega ni bila dana; in to je, po mojem mnenju, boljše mnenje.
4. Če je prisega dana in stranka ni oproščena prisege, je treba šteti, da zadeva ni bila nikoli predložena v odločanje s prisego,
zato ji prisega, če bi bila pozneje pripravljena prisegati, ne bo koristila, ker ni bila dana v zvezi z zadevo, za katero je bila
dana.
6. Paulus, O ediktu, knjiga XIX.
Stranka se odpoveduje prisegi, ki jo, ko jo ponudi in njen nasprotnik izkaže pripravljenost, da jo da, odveže, ker je
zadovoljna, ker se druga stranka strinja, da bi prisegla. Če pa je ta ni sprejel, vendar jo je pozneje pripravljen sprejeti, tožnik
pa je ni pripravljen ponuditi, se ne šteje, da se je odpovedal prisegi, saj se je lahko odpove le, če je sprejeta.
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7. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXII.
Pretor pravi: "Glede zadeve, za katero je bila dana prisega, ne bom odobril tožbe niti zoper stranko samo niti zoper tistega, ki
mu je lastnina pripadala." Izraz "zadeva" je treba razumeti tako, da velja ne glede na to, ali je bila prisega dana v zvezi s
celotnim zadevnim premoženjem ali le z njegovim delom; pretor namreč obljubi, da v zvezi s tem, za kar je bila dana prisega,
ne bo odobril tožbe niti proti stranki, ki je prisegla, niti proti tistim, ki so nasledili tistega, ki mu je bila prisega dana,
8. Paulus, O ediktu, knjiga XVIII.
Čeprav so nasledniki premoženja.
9. Ulpianus, O ediktu, XXI. knjiga.
Kajti po prisegi je tožba zavrnjena; če pa bi prišlo do spora, se pravi, če je sporno, ali je bila prisega dana ali ne, obstaja
razlog za izjemo.
1. Če je bila prisega dana ali je bila opuščena, bo toženec upravičen do izjeme zase in za druge; tožnik pa bo pridobil pravico
do tožbe, pri kateri je treba obravnavati samo to, ali je prisegel, da se mu nekaj da, ali pa je bil pripravljen prisegati in je bila
prisega opuščena.
2. Če je sodba izrečena proti stranki po prisegi, v primeru, ko gre za neslavnost; boljše mnenje je, da stranka postane
neslavna.
3. Če mi stranka, ki mi je dolžna v začasni tožbi, ponudi prisego tako, da moram priseči, da je dolžna plačati, in jaz na to
prisegam; s potekom časa ne bo oproščena, ker se njena odgovornost ohrani po tem, ko je bila pridružena izdaja.
4. Kadar kdo, mlajši od petindvajset let, da prisego in izjavi, da je bil pri tem izkoriščen, mora vložiti repliko kot odgovor na
ugovor, ki temelji na prisegi; kot pravi Pomponij. Sam pa menim, da se ta replikacija nikoli ne bi smela odobriti, ampak bi
moral v večini primerov pretor sam raziskati, ali se je mladoletnik okoristil, in mu odobriti popolno povračilo; kajti samo
dejstvo, da je mladoletnik, ne potrjuje dejstva, da je bil prevaran. Poleg tega ta izjema ali preiskava ne bi smela trajati dlje od
zakonsko določenega časa, ko mladoletnik dopolni petindvajseto leto.
5. Poleg tega, če stranka prisega dolžniku, da bi prevarala njegove upnike, in bi bilo treba upnikom ugoditi ugovoru zaradi
prevare, bi bilo treba zoper izjemo, ki temelji na prisegi, vložiti tožbo; poleg tega, če stranka, ki je kriva prevare, prisega
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upniku, da bi ta prisegel, da mu mora plačati deset aurei, in želi nato, ko je bilo njeno premoženje prodano, vložiti tožbo;
bodisi je treba tožbo zavrniti bodisi ji je mogoče ugovarjati z izjemo zaradi prevare upnikov.
6. Julijan pravi, da bo prisega stranke, ki se prostovoljno brani v zadevi ali je imenovana za odvetnika, če jo bo ponudil
nasprotnik, dobra obramba in bo naročniku omogočila izjemo. Zato je treba reči, da enako pravilo velja, kadar je
pooblaščenec imenovan za vložitev tožbe in toženec, ki je dal prisego, priseže, da je treba znesek plačati meni; to mi namreč
zagotavlja pravico do tožbe. To mnenje je razumno.
7. Če je tožnik na podlagi prisege, ki jo je dala stranka v posesti, prisegel, da je nepremičnina njegova, bo imel pravico do
tožbe; vendar to velja le za stranko, ki je dala prisego, in za tiste, ki so nasledili njeno mesto; če pa bi želel izkoristiti
privilegij, pridobljen s prisego, v tožbi proti drugemu, mu njegova prisega ne bo koristila;
(10) Paulus, O ediktu, knjiga XVIII.
Ker transakcija med določenimi strankami ne sme škodovati nikomur drugemu.
(11) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXII.
Če je prisega dana stranki v posesti in ta priseže, da lastnina ne pripada tožniku, lahko, dokler ima posest, uporabi izjemo na
podlagi prisege proti stranki, ki jo je dala; če pa izgubi posest, ne bo upravičena do tožbe, tudi če ima posest stranka, ki mu je
dala prisego; saj ni prisegla, da je lastnina njena, temveč le, da ne pripada drugi stranki.
1. Če je torej tožnik, ki mu je ponudil prisego, prisegel, da je nepremičnina njegova, medtem ko jo ima v posesti; posledično
menimo, da mu je treba tožbo in factum priznati, tudi če bi izgubil posest in bi jo pridobila stranka, ki mu je ponudila prisego.
Prav tako je bilo določeno, da mi je treba vrniti vse pridelke, ki so bili morda pridelani na premoženju, za katerega sem
prisegel, da je moje, ter da je treba po prisegi izročiti potomstvo sužnjev in mladiče goveda.
2. Na podoben način, če bi prisegel, da je užitek katere koli nepremičnine bodisi moj bodisi bi mi moral biti predan, bo tožba
v mojo korist, dokler bom imel pravico do užitka na njej; vendar v primerih, ko bi bil užitek izgubljen, ne bom imel pravice
do tožbe. Kadar pa stranka priseže, da ima pravico do užitka ali da je upravičena do užitka na nepremičnini, na kateri ni
mogoče ustanoviti pravice do užitka, ker bi se ta z uporabo izničila; menim, da je treba učinek prisege ohraniti, in zato, tudi
če bi se ugotovilo, da je pravilno prisegla, menim, da lahko zaradi prisege zahteva pravico do užitka, če je dano zavarovanje.
3. Kadar obstaja spor med vami in menoj glede nepremičnine in jaz prisegam, da mi pripada, imam pravico dobiti vse, do
česar bi bil upravičen, če bi bila v tožbi za nepremičnino izdana sodba v mojo korist; od vas pa se zahteva, da izročite ne le
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premoženje, ki ste ga imeli v posesti takrat, temveč tudi vse, kar ste dobili v posest pozneje; in prisego je treba šteti enako
pomembno, kot če bi bila moja zadeva dokazana, in zato bo v mojo korist vložena pravična tožba. Če pa imam premoženje v
posesti zaradi pravice do premoženja in se zavežete, da ga boste od mene izterjali, jaz pa prisegam proti vam; imam pravico
do ugovora na podlagi navedene prisege. Jasno je, da če bo kakšna druga stranka sprožila postopek zoper mene, da bi
izterjala nepremičnino, ne bo dvoma (kot pravi Julijan), da mi prisega ne bo koristila.
12. Julianus, Digest, knjiga IX.
Enako pravilo velja, kadar želim tožiti koga, ki ima v posesti premoženje, ki pripada posesti; kajti če bi vložil tožbo za
izterjavo posesti od tebe in dokazal, da je moja, bi kljub temu, če bi vložil tožbo proti drugi osebi, moral dokazati isto.
13. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXII.
Če sta dva patrona in eden od njiju po prisegi priseže, da svobodnjak ni njegov svobodnjak, ali bo drugi upravičen do posesti
celotnega premoženja, do katerega imata pravico patrona, ali le do polovice? Kot odgovor je rečeno, da če je bil tisti, ki je
prisegel, patron, ima drugi pravico do posesti svojega deleža premoženja in mu ne bo v korist, da je svobodnjak prisegel proti
drugemu; toda patron bo imel veliko veljavo in avtoriteto, če se bo obrnil na sodnika in poskušal dokazati, da je edini patron,
ker je svobodnjak prisegel, da drugi ni njegov patron.
1. Julijan pravi, da bi moral imeti vsakdo, ki prisega, da je določeno zemljišče njegovo, po preteku zadostnega časa, ki bi mu
dal lastninsko pravico na podlagi zastaranja, tudi pravico do pretorske tožbe.
2. Julijan prav tako pravi, da če stranka priseže, da ni storila tatvine, velja, da je prisegla glede vsega, kar se nanaša na to
zadevo; zato ne bo odgovorna za tožbo zaradi tatvine ali za osebno tožbo za izterjavo, in sicer iz razloga, ker je za slednjo
tožbo odgovoren samo tat. Ali lahko torej kdorkoli, ki priseže, da ni storil tatvine, zaradi tega uporabi izjemo, če je zoper
njega vložena osebna tožba za izterjavo? Če stranka, ki vloži tožbo, trdi, da je dedič tatvine, ji ni mogoče odreči zaslišanja in
ji je treba odobriti posebno tožbo za izterjavo zoper dediča tatvine, sodnik pa ji ne sme dovoliti nadaljevanja postopka, če
poskuša dokazati, da je stranka tat.
3. Če kdo priseže, da sem mu nekaj prodal za sto aurei, lahko na podlagi nakupa vloži tožbo za izpolnitev vsega, kar je
povezano s pogodbo; to je za izročitev stvari in za zavarovanje pred izterjavo s strani resničnega lastnika. Ali ne bi bilo treba
razmisliti, ali ga je mogoče tožiti na podlagi kupoprodajne pogodbe za izterjavo kupnine? Če je bila v zvezi s tem dana
prisega, to je, da je bil denar plačan, pravica do tožbe za izterjavo slednjega ne bo obstajala; če pa prisega ni bila dana, bo
stranka posledično odgovorna za kupnino.
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4. Pravimo, da enako pravilo velja, kadar kdo priseže, da je sklenil partnerstvo; še vedno ga je namreč mogoče tožiti v
partnerski tožbi.
5. Marcellus pravi, da kadar kdo priseže, da je dal svoje zemljišče v zavarovanje za deset aurei, ne more vložiti tožbe zaradi
zastavne pravice, ne da bi plačal deset aurei, vendar dodaja, da ga morda lahko tožijo za deset aurei zaradi njegove prisege; in
to v celoti odobrava. Quintus Saturninus se strinja s tem mnenjem in uporablja primer, ko je stranka prisegla, da ji je
nekdanja žena dala določeno premoženje kot doto; pravi namreč, da bi ji bilo treba v tem primeru ugoditi s pravično tožbo za
doto, in zanikam, da to mnenje presega zahteve pravičnosti.
6. Kadar pri denarnem poslu stranka priseže pri cesarjevem geniju, da ni dolžna plačati ali da je njen nasprotnik upravičen do
plačila, in krivo priča; ali kadar priseže, da bo plačala v določenem roku, pa tega ne stori; sta naš cesar in njegov oče v
reskriptu določila, da ga je treba poslati na bičanje s palicami, in mu priložiti naslednje obvestilo, namreč "Ne prisegajte
nepremišljeno!"
14. Paulus, o ediktu, III. knjiga.
Kadar koli se prisega nanaša na premoženje, se je ni mogoče odreči v korist starša ali zaščitnika, prisega pa se zahteva v
zvezi s premoženjem; na primer, kadar se izposodi denar in tožnik priseže, da mu je treba plačati, ali toženec priseže, da ni
dolžan plačati. Enako pravilo velja, kadar se prisega zahteva zgolj v zvezi z obljubo, da bo ob določenem času plačal.
15. Isto, O ediktu, VI. knjiga.
Za dajanje prisege uglednim osebam in tistim, ki se zaradi bolezni ne morejo pojaviti na sodišču, je treba nekoga poslati na
njihove domove.
16. Ulpianus, O ediktu, X. knjiga.
Če se patron poroči s svojo svobodno žensko, ga ni mogoče prisiliti k prisegi v tožbi za odvzem premoženja; če pa sam da
prisego svoji svobodni ženski, ga ne bo mogoče prisiliti k prisegi, da je to storil z namenom, da bi jo nadlegoval.
17. Paulus, O ediktu, knjiga XVIII.
Če je prisega dana zunajsodno v skladu s sporazumom, je ni mogoče dati nazaj.
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1. Oskrbovanec mora prisego izreči s soglasjem svojega skrbnika, ker je, če jo izreče brez njega, mogoče proti njemu
postaviti izjemo; ima pa pravico do ponovnega izreka, ker nima zakonite pravice skrbeti za svoje zadeve.
2. Kadar skrbnik, ki upravlja skrbništvo, ali kurator blazne osebe ali razsipnika da prisego, je treba šteti, da je ta ratificirana;
ker razpolagajo s premoženjem in izdajajo potrdila, kadar se plačuje denar, lahko pa tudi sprožijo zadevo na sodišču s tožbo.
3. Poleg tega, kadar zastopnik da prisego, jo je treba potrditi, če ima nadzor nad celotnim premoženjem svojega naročitelja ali
če mu je bilo to posebej naročeno ali če je zastopnik, ki deluje v svojem imenu.
18. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVI.
Sicer pa zastopnika, ki poskuša dati prisego, ne bi smeli zaslišati, kot navaja Julianus v deseti knjigi Digest, niti ne more
tožnik, ki je dal prisego, pozneje tožiti naročnika; in ni mu v veliko korist, če je bila dana varnost, da bo naročnik potrdil
dejanje; kajti če bi ga slednji tožil, bo moral toženec dokazati, da je prisegel povsem iskreno, če bo vložena izjema; če pa bi
vložil tožbo na podlagi zagotovila, da bo dejanje ratificirano, bo moral dokazati, da je krivo prisego storil sam.
19. Isto, O ediktu, knjiga XXVI.
Če je bilo torej agentu naročeno, naj vloži tožbo, in je dal prisego, je storil nekaj, kar mu ni bilo naročeno storiti.
20. Paulus, O ediktu, knjiga XVIII.
Če suženj ponudi prisego ali jo da, bo ta podprta, če ima upravo svojega peculiuma:
(21) Gaj, O pokrajinskem ediktu, V. knjiga.
Lahko namreč zakonito prejema plačani denar in ima pravico obnoviti obveznost.
22. Paulus, O ediktu, knjiga XVIII.
23. Nekatere avtoritete menijo, da je treba tožbi De peculio ugoditi zoper lastnika, če suženj prisega tožniku. Enaka pravila
veljajo za sina pod očetovskim nadzorom.
23. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVI.
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Kadar suženj priseže, da njegov lastnik ni dolžan plačati, je slednji upravičen do izjeme, njegov nasprotnik, ki je prisegel
sužnju, pa ne more kriviti nikogar razen sebe.
24. Paulus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Veliko bolj drži, da je versko čustvo sina v korist njegovega očeta, kadar je zoper slednjega mogoče vložiti tožbo. Kadar pa
tovrstne stranke prisego vrnejo, ne poslabšajo pravnega položaja tistih, katerih oblasti so podvržene.
(25) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVI.
Če moj suženj, pri katerem je bila prisega najprej izrečena ali mu je bila izrečena nazaj, priseže, da določena lastnina pripada
njegovemu gospodarju ali da mu jo je treba izročiti; menim, da sem zaradi svetega značaja prisege in pogojev sporazuma
upravičen do tožbe ali izjeme na podlagi pogodbe.
26. Paulus, O ediktu, knjiga XVIII.
Kadar se reče, da je kdo prisegel, je vseeno, kakšnega spola ali starosti je, saj je treba prisego na vsak način podpreti proti
stranki, ki je bila z njo zadovoljna, ko jo je dala; čeprav se nikoli ne šteje, da je podžupan krivo prisegel, ker velja, da ne
more biti zavestno kriv za prevaro.
1. Če oče priseže, da njegov sin ni dolžan plačati; Kasij je kot svoje mnenje navedel, da je treba izjemo na podlagi prisege
odobriti tako očetu kot sinu. Če oče priseže, da v peculiumu ni ničesar, je mogoče vložiti tožbo zoper sina; prav tako je
mogoče vložiti tožbo zoper očeta, da bi dobil račun za morebitni peculium, ki je bil morda pridobljen pozneje.
2. Za prisego je mogoče šteti, da spada v isti razred kot obnovitev ali odstop obveznosti, saj izhaja iz sporazuma; čeprav je
nekoliko podobna tudi sodni odločbi.
27. Gaj, O pokrajinskem ediktu, V. knjiga.
Prisega nadomešča tudi plačilo.
28. Paulus, O ediktu, knjiga XVIII.
Če dva upnika s skupnim interesom skleneta določilo in prisego ponudi eden od njiju, bo to škodovalo tudi drugemu.
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1. Kadar prisega glavni dolžnik, to koristi tudi poroku; in kadar se prisega zahteva od poroka, prav tako koristi glavnemu
dolžniku, kot pravita Kasij in Julijan; ker namreč nadomešča plačilo, je treba tudi v tem primeru šteti, da je tako; pod
pogojem, da je bila prisega uvedena glede same pogodbe in zadevnega premoženja in ne glede osebe, ki je prisegla.
2. Če kdo obljubi, da bo mojega dolžnika pripeljal na sodišče, in mu ponudim prisego, on pa priseže, da ni nikoli obljubil, da
ga bo pripeljal, to mojemu dolžniku ne bi smelo koristiti; če pa priseže, da mi sam sploh ni dolžan, bi bilo treba razlikovati in
postopek spremeniti z repliko; ali je prisegel v smislu, da je po svoji obljubi pripeljal stranko, ali pa je dejansko plačal, kar je
bilo treba. Enako razlikovanje je mogoče izvesti tudi v primeru poroštva za dolg.
3. Kadar je eden od dveh solidarnih dolžnikov določenega denarnega zneska prisegel; to bi moralo koristiti tudi drugemu.
4. Izjema, ki temelji na prisegi, se lahko uporabi ne le, kadar stranka vloži tožbo zaradi zadeve, za katero je prisegla, temveč
tudi v zvezi z drugo zadevo, če gre v tem drugem postopku za isto vprašanje; na primer, kadar se prisega zahteva v mandatni
tožbi ali v tožbi, ki temelji na sklenjenih poslih, partnerstvu in drugih podobnih zadevah; takrat se lahko vloži posebna tožba
za izterjavo na podlagi istih zadev, in sicer iz razloga, ker je ena tožba razveljavljena z drugo.
5. Če kdo priseže, da ni storil ropa, mu ne bi smelo biti dovoljeno, da bi iz svoje prisege potegnil kakršno koli korist v tožbi
zaradi tatvine ali v tožbi za izterjavo ukradenega premoženja; ker je tatvina drugačno kaznivo dejanje, saj se lahko stori na
skrivaj.
6. Če je zoper najemnika vložena tožba na podlagi njegove najemne pogodbe, na primer zato, ker so bila posekana drevesa,
on pa priseže, da jih ni posekal, in je pozneje tožen po Zakonu dvanajstih tabel, ker je posekal drevesa, ali po Lex Aquilia
zaradi neupravičene škode, ali je zoper njega vložena zahteva za interdikt Quod vi aut clam; lahko se brani z izjemo, ki
temelji na njegovi prisegi.
7. Če ženska priseže, da zaradi razveze zakonske zveze ni odstranila premoženja, ki je pripadalo njenemu možu, se ne more
braniti z izjemo, če je zoper njo vložena tožba za vrnitev premoženja, in če trdi, da je to njeno, bo potrebna druga prisega; po
drugi strani, če je prisegla, da je premoženje njeno, se lahko ta prisega postavi kot obramba v tožbi za odstranitev
premoženja, ki je bilo odstranjeno. In dejansko je treba na splošno upoštevati, da bo, kadar se isto vprašanje pojavi v drugi
tožbi, na voljo izjema, ki temelji na prisegi.
8. Če torej stranka priseže, da sodba zoper njo ni bila izdana, čeprav je tožena na podlagi sodbe, ki temelji na določbi, da se
bo sodna odločba upoštevala; se lahko brani z izjemo. Če pa je po drugi strani tožena na podlagi določbe, da bo odločba
sodišča izpolnjena, in nato priseže, da ni dolžna plačati, se zoper stranko, ki je vložila tožbo na podlagi sodbe, ni mogoče
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ustrezno sklicevati na izjemo; lahko se namreč zgodi, da določba ni začela veljati, čeprav je bila zoper njo izdana sodba,
razen če bi prisegla, da temu ni tako.
9. Poleg tega Pomponij pravi, da če nekdo priseže, da mu je bil del premoženja ukraden, ne pridobi takoj dobrega razloga za
tožbo za vračilo premoženja.
10. Ponovno, ker po tem členu prisega daje podlago tako za tožbo kot za izjemo, če toženec zunaj sodišča priseže, ki mu jo
ponudi tožnik, in priseže, da ni dolžan plačati; nato pa tožnik ob ponudbi prisege s strani toženca priseže, da ima pravico
zahtevati plačilo, ali obratno; zadnji zahtevek, podprt s prisego, bo imel večjo moč, vendar to ne bo vplivalo na vprašanje, ali
je druga stranka krivo pričala; kajti vprašanje ni, ali je bil toženec dolžan plačati, temveč ali je tožnik prisegel, da je bil
dolžan.
29. Tryphoninus, Disputations, Book VI.
Poleg tega, če prisegeš, jaz pa prisegam, da nisi prisegel, da sem ti dolžan plačati; potem lahko v nasprotju s pravično tožbo, s
katero se želi ugotoviti, ali si prisegel, da imaš pravico zahtevati plačilo, uveljavljam izjemo, ki temelji na moji prisegi, da bi
se rešilo vprašanje, vključeno v tožbo.
30. Paulus, O ediktu, knjiga XVIII.
Pedij pravi, da če človek v tožbi, v kateri se znesek poveča zaradi zanikanja toženca, priseže, da mu nekaj dolguje, pridobi
pravico vložiti tožbo za navadno in ne za dvojno odškodnino; saj je povsem dovolj, da tožniku ni treba dokazovati svoje
trditve, ker ob opustitvi tega dela edikta njegova pravica do tožbe za dvojno odškodnino ostane neokrnjena; lahko rečemo, da
v takšnem primeru glavni razlog tožbe ni predmet postopka, temveč da tožnikova prisega učinkuje.
1. Če prisegam, da ste mi dolžni izročiti Stichusa, in takega sužnja ni, mi kot toženec niste dolžni plačati njegove vrednosti,
razen v primeru kraje ali zaradi vaše zamude; v obeh teh primerih je namreč treba navesti vrednost sužnja, tudi po njegovi
smrti.
2. Če ženska priseže, da ji pripada deset aurejev iz naslova dote, je treba plačati celoten znesek; če pa priseže, da je plačala
deset aurejev iz naslova dote, se ne bo ugotavljalo samo dejstvo, ali je bil znesek plačan, temveč se bo štelo, da je bil plačan,
in kateri koli del bi bilo treba vrniti, se ji mora vrniti.
3. V ljudski tožbi se lahko prisega, ki je bila zahtevana, uporabi proti drugim le, če je bila zahtevana v dobri veri; če namreč
kdo sproži postopek, to ne preprečuje javne tožbe, razen če je bil postopek sprožen s tajnim dogovorom.
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4. Če svobodnjak, potem ko mu je njegov varovanec dal prisego, priseže, da ni njegov svobodnjak, je treba prisego potrditi;
tako da ni mogoče obravnavati niti zahtevka za storitve niti zahtevka za posest premoženja zapuščine v nasprotju z
določbami oporoke.
5. Če prisegam, da imam pravico, da se na mene prenese užitek, se to lahko stori le, če jamčim, da ga bom uporabljal tako,
kot bi ga uporabljal dober državljan, in da ga bom, ko bo užitek prenehal, vrnil.
31. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXX.
Ne smemo pozabiti, da cesarske konstitucije včasih, tudi po zahtevi za prisego, dovoljujejo, da se uporabi redni postopek, če
zainteresirana stranka trdi, da so bili najdeni novi dokumenti, ki jih želi zdaj le uporabiti. Te konstitucije naj bi bile na voljo
le, če je sodišče stranko razrešilo; sodniki imajo namreč pogosto navado, da po zahtevi za prisego izdajo odločbo v korist
stranke, ki je prisegla; če pa je bila zadeva med strankama rešena s prisego, ni dovoljeno, da se ista zadeva ponovno
obravnava.
32. Modestin, Razlike, III. knjiga.
Oskrbnik ne more opustiti prisege.
33. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Kadar stranka prisega na svojo odrešitev, čeprav velja, da prisega na Boga (kajti ko prisega na ta način, se sklicuje na
božanstvo), vseeno velja, da ni prisegla, če ji prisega ni bila dana na ta poseben način; zato bo prisiljena ponovno prisegati v
ustrezni obliki.
(34) Isti, O ediktu, knjiga XXVI.
(35) Prisega se lahko uporablja tako v zvezi z denarjem kot tudi v vseh drugih zadevah, saj se lahko prisega ponudi celo v
tožbi za storitve, pri čemer se nasprotnik ne more pritožiti zaradi škode, ki mu je bila povzročena, saj lahko prisego ponudi
nazaj. Kaj je torej treba storiti, če toženec trdi, da je oproščen, ker meni, da je Stichus, suženj, ki ga je obljubil, mrtev? V tem
primeru ga ni mogoče zaščititi s tem, da bi vrnil prisego; zato Marcellus meni, in to zelo pravilno, da ga je treba bodisi
oprostiti prisege bodisi mu dati določen čas, da lahko ugotovi dejstva in nato prisege.
1. Stranka, ki nastopa v obrambo občine ali katere koli pravne osebe, lahko priseže, če ima za to odredbo.
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2. Prisege ni mogoče izreči podžupanu.
3. Niti zastopnika niti zagovornika ni mogoče prisiliti k prisegi; Julianus namreč v deveti knjigi Digest navaja, da
zagovornika ni mogoče prisiliti k prisegi in da za popolno obrambo zadostuje, če je pripravljen pridružiti se vprašanju v
zadevi.
4. Kadar stranka da prisego, mora najprej sama priseči, da tega ne počne v želji, da bi povzročila nadlogo, če se to zahteva;
potem pa se zanjo prisega. Ta prisega v zvezi z nadlegovanjem se opusti v primeru varovanca ali staršev.
5. Če je med strankami kakršen koli dvom glede narave prisege, ki jo je treba izreči, o njenih pogojih odloči razsodnik, ki
obravnava zadevo.
6. Pretor pravi: "Tistega, od katerega se zahteva prisega, bom prisilil bodisi k plačilu bodisi k prisegi." Zato mora toženec
izbrati, ali bo plačal ali prisegel, in če ne bo prisegel, ga bo pretor prisilil k plačilu.
7. Vendar pa je tožniku dano še eno sredstvo, in sicer da lahko ponudi nazaj prisego, če to raje stori, in če tisti, ki vloži tožbo,
noče sprejeti pogojev, pod katerimi mora prisegati, pretor ne dovoli, da se zadeva nadaljuje, in s tem ravna nadvse pravično;
saj pogoji, pod katerimi je treba prisegati, ne smejo biti neprijetni stranki, ki je sama ponudila prisego. Vendar pa tožnik ne
more ponuditi prisege, ki se nanaša na neprijetnost za toženo stranko, ki prisego vrne, kajti to, da tožnik pričakuje, da bo
prisega de calumnia sprejeta glede na pogoje, ki jih je sam postavil, je nekaj, česar se ne sme dopuščati.
8. Ni vedno primerno, da se prisega ponovi pod enakimi pogoji kot prvič; morda se namreč zaradi različnosti stvari ali oseb
lahko pojavijo zadeve, zaradi katerih med njimi obstaja razlika, zato bi moral, če se kaj takega zgodi, o pogojih prisege
odločiti sodnik.
9. Kadar se sporna zadeva nanaša na prisego, sodnik razreši stranko, ki prisega, in zasliši tistega, ki želi prisego vrniti, in če
bi tožnik prisegel, mora izreči sodbo zoper toženca; če ta noče prisegati, vendar plača, ga mora razrešiti, in če ne plača, mora
izreči sodbo zoper njega; če pa tožnik po vrnitvi prisege noče prisegati, mora razrešiti toženca.
35. Paulus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Kadar skrbnik varovanca ponudi prisego, kadar manjkajo vsi drugi dokazi, ga je treba zaslišati, saj lahko obstajajo okoliščine,
v katerih bo tožbo zavrnil varovanec.
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1. Kadar skrbnik predloži prisego, ga ni treba zaslišati, enako pravilo pa velja tudi v drugih podobnih primerih; kajti ne glede
na to, ali prisega nadomešča sporazum ali dolg, plačilo izvršbe sodbe, je ne bi smeli dopustiti, razen če jo predložijo tisti, ki
so za take stvari ustrezno usposobljeni.
2. Stranke, ki jih ni mogoče prisiliti, da se pridružijo izdaji v Rimu, ne morejo biti prisiljene, da tam dajo prisego; kot na
primer provincialni odposlanci.
36. Ulpiamis, O ediktu, knjiga XXVII.
Če tožnik priseže za denar, ki je bil zgolj obljubljen, in toženec priseže, se lahko sklicuje na izjemo, če je zoper njega vložena
tožba zaradi obljube; če pa je tožen za glavnico, to je zaradi predhodne obveznosti, se na izjemo ni mogoče sklicevati, razen
če je prisegel tudi glede tega, potem ko mu je tožnik ponudil prisego.

37. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIII.
Če se stranka, ki je dala prisego, ni odpovedala prisegi in če ni bila dana prisega, s katero bi zanikala, da je bil postopek
uveden zaradi nadlegovanja, tožbi posledično ne bo ugodeno; kriv je namreč samo tisti, ki je začel dajati prisego, preden je
bila dana prisega o zanikanju namena nadlegovanja, tako da je v enakem položaju, kot če bi se s prisego razšel.
(38) Paulus, O ediktu, knjiga XXXIII.
Kadar stranka noče niti prisegati niti vrniti prisege, je to dokaz očitne pokvarjenosti in enakovredno priznanju.
39. Julianus, Digest, knjiga XXX.
40. Kadar se kdo z dolžnikom dogovori, da ne bo vložil tožbe za denar, če priseže, da se ni "povzpel na Kapitol" ali da je
storil ali ni storil ničesar drugega; in slednji v skladu s tem priseže, mu je treba odobriti izjemo na podlagi prisege, in če je
plačal, lahko izterja denar; sporazum je namreč zakonit, kadar je v katerem koli primeru odvisen od pogoja prisege.
40. Isto, Digest, knjiga XIII.
Kadar se od dolžnika zahteva prisega, ima to za posledico sprostitev zastavne pravice; to je namreč podobno razrešitvi
odgovornosti za dolg in vsekakor daje podlago za trajno izjemo. Zato bo upniku, ki bo vložil tožbo zaradi kazni, izjema

796

onemogočena, in če je bil denar plačan, ga je mogoče izterjati; prav tako je tam, kjer je prisega posredovana, konec vseh
sporov.
(41) Pomponij, Pravila.
Labeo je navedel, da se lahko prisega opusti v korist stranke, ki je odsotna ali ne pozna dejstev, in da se ji je mogoče
odpovedati celo s pismom.
42. Isti, Pisma, knjiga XVIII.
Če je prisegel upnik, ki je sprožil postopek zoper varovanca za posojeni denar, ta pa je prisegel, da ni dolžan plačati, nato pa
je upnik vložil tožbo zoper njegovo poroštvo za denar; ali bi mu morala biti preprečena izjema, ki bi temeljila na prisegi?
Pišite mi, kakšno je vaše mnenje. Julijan razpravlja o tej točki bolj izčrpno; pravi namreč, da če je bil spor, ki je nastal med
upnikom in porokom, ta, ali je porok sploh prejel denar, in je bilo dogovorjeno, da se celotno vprašanje reši, če bo porok
prisegel in bo prisegel, da ni dolžan plačati; je naravna obveznost odpravljena s tem dogovorom, in če je bil denar plačan, ga
je mogoče izterjati. Če pa upnik trdi, da je posojilo dal, in se varovanec brani le s tem, da njegov skrbnik ni posredoval, ter je
dana takšna prisega; pretor v tem primeru poroki ne bo priznal nobene olajšave. Kadar pa ni mogoče jasno dokazati, kakšen
je bil dogovor, in je dvomljivo (kar se zelo pogosto zgodi), ali je bil spor med upnikom in skrbnikom dejansko ali pravno
vprašanje; in je upnik ponudil prisego, skrbnik pa jo je sprejel; moramo šteti, da je bil dogovor med njima, da če bo skrbnik
prisegel, da ni dolžan plačati, spor velja za končanega in da je mogoče izterjati plačani denar; in menimo, da je treba poroki
priznati izjemo.
1. Če porok priseže, da ni dolžan plačati, je tožena stranka zaščitena z izjemo, ki temelji na prisegi; če pa bi porok prisegel,
da sploh nikoli ni bil porok za zahtevani znesek, ta prisega ne bi smela koristiti osebi, ki je obljubila.
2. Poleg tega, če tožnik da prisego, stranka, ki nastopa za odsotnega ali sedanjega toženca, pa priseže, da slednji ni dolžan
plačati; izjema, ki temelji na prisegi, se odobri tistemu, v čigar imenu je bila prisega dana. Enako pravilo velja, kadar nekdo,
ki nastopa v obrambo poroka, priseže, da se glavnemu dolžniku odobri izjema.
3. Podobno bo, če prisega naročitelj, zaščiteno tudi njegovo poroštvo, saj bo odločitev v korist enega od njiju koristila
drugemu.

Tit. 3. O prisegi na sodišču.
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1. Ulpianus, O Sabinu, knjiga LI.
Kadar je premoženje predmet sodnega postopka in je glede zahtevka dana prisega, ne menimo, da je njegova vrednost večja
zato, ker je sodba morda izdana za večji znesek zaradi oporečnosti tožene stranke, ki premoženja ne izroči, saj s tem ne
postane vrednejše; temveč se njegova vrednost poveča nad vrednostjo, ki jo ima zaradi oporečnosti tožene stranke:
(2) Paulus, O Sabinu, knjiga XIII.
Ali tožimo za nekaj, kar je naše, ali pa je postopek sprožen zaradi proizvodnje.
1. Včasih se ocena vrednosti opravi le glede na interes tožnika v tožbi; na primer, kadar je treba kaznovati malomarnost
toženca, ker ni izročil ali predložil stvari; kadar pa je treba kaznovati goljufijo ali sprenevedanje stranke, ki stvari ne izroči ali
predloži, je treba vrednost oceniti v skladu z zneskom, na katerega je tožnik prisegel na sodišču glede na zahtevek.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXX.
Če je bil deponiran denar, sodnik ne bi smel dati prisege, da bi stranka prisegla na višino svojega interesa, saj je vrednost
kovancev gotova; razen če bi prisegla, kakšen je njen interes, da se ji denar vrne na določen dan; kajti kaj če bi morala plačati
neko vsoto denarja pod kaznijo ali zaradi zastavne pravice, zastava pa bi bila prodana, ker druga stranka ni hotela plačati
denarja, ki je bil deponiran pri njej?
(4) Isti, O ediktu, knjiga XXXVI.
Razmislimo, kdo lahko da to prisego, kadar je postopek uveden zoper skrbnika, in zoper koga lahko to stori. Sam skrbnik je
namreč ne more dati, če še ni dosegel polnoletnosti, saj je bilo to zelo pogosto objavljeno v reskriptih. Božji bratje so v
nekem reskriptu navedli, da ni mogoče prisiliti samega skrbnika, da bi prisegel, ali dovoliti, da to stori mati varovanca,
čeprav je pripravljena priseči; menili so namreč, da je za skrbnike, ki ne poznajo dejstev, resno, če se proti njihovi privolitvi
izpostavijo tveganju krive prisege v korist drugega. Naš božanski cesar in njegov oče sta tudi določila, da skrbnikov
varovanca ali mladoletnika ni mogoče prisiliti k prisegi v zvezi z zahtevkom; če pa želijo skrbniki ali skrbniki izkazati tako
veliko naklonjenost do varovancev ali mladoletnikov, za katere skrbijo, avtoriteta zakona ne bo preprečila, da bi se sojenje
končalo na ta način, če je bilo med strankami združeno vprašanje; saj je treba oceno, ki se določi s prisego, opraviti ne glede
na korist stranke, ki je prisegla, ampak glede na korist njenega varovanca, v imenu katerega je treba izstaviti račun o
skrbništvu. Mladoletnik pa lahko prisega, če to želi.
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1. Sodnik mora izreči prisego, če pa jo izreče kdo drug ali če je izrečena, ne da bi bila izrečena, nima nobene svetosti in
pravzaprav sploh ni prisega; to je navedeno v ustavah našega cesarja in njegovega božanskega očeta.
2. Prisegati je mogoče na katerikoli znesek; toda sprašujem, ali lahko sodnik določi mejo prisege tako, da jo omeji na določen
znesek, da prepreči, da bi stranka izkoristila priložnost in prisegla na ogromen znesek? Ustaljeno je, da je v sodnikovi presoji,
ali bo prisegel ali ne; zato se postavlja vprašanje, ali lahko vsakdo, ki lahko zavrne prisego, omeji tudi znesek, na katerega je
treba prisegati; in tudi to je v presoji sodnika, ki ravna v dobri veri.
3. Poleg tega je treba razmisliti, ali sodnik, ki je dal prisego, nima pravice, da se je ne drži in da bodisi v celoti zavrne zadevo
bodisi izda sodbo za manjši znesek, kot je bil prisojen; in boljše mnenje je, da lahko to stori, če obstaja kakšen nenavadno
dober razlog in so bili odkriti novi dokazi.
4. Ugotovljeno je, da se v primeru malomarnosti prisega ne sme izreči, temveč mora sodnik opraviti cenitev.
5. Marcianus, Pravila, IV. knjiga.
Pri stvarnih tožbah in tožbah za izročitev ter pri postopkih v dobri veri je treba prisegati v zvezi s tožbenim zahtevkom.
(1) Sodnik pa lahko določi določen znesek, do katerega lahko stranka priseže; imel je namreč najprej pravico, da ji ne da
prisege.
(2) Poleg tega ima sodnik v primeru prisege pravico bodisi zavrniti tožbo bodisi toženi stranki prisoditi manjši znesek.
(3) V vseh teh primerih pa se lahko prisega v zvezi s tožbenim zahtevkom sprejme le, če obstaja goljufija, in ne zaradi
malomarnosti; sodnik namreč oceni, kaj spada pod slednjo.
(4) Ni dvoma, da se včasih prisega v zvezi s terjatvijo v strogopravnem postopku; na primer, kadar stranka, ki je obljubila, da
bo izročila Stichus, ne izpolni obveznosti in Stichus umre; saj sodnik ne more oceniti vrednosti premoženja, ki ne obstaja
več, brez prisege.
6. Paulus, O ediktu, knjiga XXVI.
Drugače je, kadar se postopek vodi na podlagi določila ali oporoke, saj takrat ni običajno, da bi se za zahtevek priseglo.
(7) Ulpianus, O ediktu, VIII. knjiga.
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(8) Na splošno se šteje za samoumevno, da glede zahtevka ne more prisegati nihče drug kot stranka, ki ima nadzor nad
zadevo; Papinianus namreč pravi, da ne more prisegati nihče drug kot stranka, ki se je pridružila zadevi v svojem imenu.
8. Marcellus, Digeste, VIII. knjiga.
Kadar skrbnik, ki ima v posesti premoženje polnoletne osebe, tega noče izročiti; sprašujem, ali je treba zoper njega izreči
sodbo za vrednost premoženja ali za znesek zahtevka, na katerega je prisegel tožnik? Odgovoril sem, da ni prav, da je treba
oceniti samo vrednost (to je, koliko je premoženje vredno), ampak da je treba kaznovati tudi izkazano prevaro; in da je treba
vrednost premoženja raje prepustiti presoji lastnika tega premoženja, tako da se pooblastilo za prisego na terjatev podeli
tožniku.
(9) Javolen, O Kasiju, XV. knjiga.
Kadar se začne postopek zaradi tatvine, je treba prisegati na vrednost premoženja v času, ko je bila tatvina storjena, ne da bi
dodali besede: "Ali več", saj je premoženje, kadar je vredno več, v vsakem primeru vredno toliko.
10. Kalistrat, Vprašanja, I. knjiga.
Kadar kdo ne predloži listin, sme tožnik prisegati na tožbeni zahtevek, da se lahko izreče sodba proti tožencu za znesek
odškodnine, ki je enak interesu, ki ga ima tožnik, da se listine predložijo; in to je božanski Komod določil v reskriptu.
11. Paulus, Mnenja, III. knjiga.
Preiskava ni zlahka dovoljena, kadar stranka krivo priča v primeru, v katerem mora po zakonu prisegati na zahtevek.
Tit. 4. V zvezi s tožbo za vračilo premoženja, danega za plačilo, ki se ne opravi.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVI.
Če je denar plačan zaradi nekega dejanja, ki ni nečastno, na primer, da bo sin emancipiran, suženj manumitiran ali da bo
zadeva opuščena; če je dejanje izvršeno, tožba za vračilo denarja ni mogoča.
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1. Če ti plačam deset aurei za izpolnitev nekega pogoja in nato zavrnem zapuščino ali dediščino, lahko vložim tožbo za
izterjavo denarja.
2. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
Če pa je oporoka razglašena za ponarejeno ali nečastno, ne da bi tisti, ki je plačal denar, storil kaznivo dejanje, se lahko
omenjenih deset aurei izterja s tožbo zaradi neplačila.
(3) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVI.
Plačal sem ti določeno vsoto denarja, da me ne bi privedel pred sodišče; s tem sem se, tako rekoč, znebil zadeve. Ali lahko
vložim tožbo za izterjavo, če mi ni zagotovljeno jamstvo, da se sodni postopek ne bo začel? Res je, da je zelo pomembno, ali
sem denar plačal samo zato, da bi se izognil sodnemu postopku, ali zato, da bi mi bilo obljubljeno, da se to ne bo zgodilo; če
pa je bil razlog v tem, da mi je bilo obljubljeno, lahko vložim tožbo za izterjavo denarja, če obljuba ni bila dana; če pa je bil
dogovor samo, da se sodni postopek ne začne, ni mogoče vložiti tožbe za izterjavo, dokler se to ne zgodi.
1. Enako pravilo bo veljalo, če vam plačam denarno vsoto pod pogojem, da ne boste manumitirali Stichusa; v skladu z zgoraj
navedenim razlikovanjem je namreč tožbo za izterjavo mogoče bodisi odobriti bodisi zavrniti.
2. Če pa ti plačam denarni znesek pod pogojem, da boš manumitiral Stichusa, in tega ne storiš, lahko vložim tožbo za
njegovo izterjavo; če pa si premislim, jo lahko še vedno vložim.
3. Če pa sem ti plačal denar pod pogojem, da ga boš do določenega časa manumitiral, kaj potem? Če ta čas še ni potekel, bo
tožba za izterjavo denarja zavrnjena, razen če sem si premislil; če pa je že potekel, je tožbo mogoče vložiti. Toda če je
Stichus mrtev, ali je mogoče izterjati denar, ki je bil plačan? Prokul pravi, da če je umrl po tem, ko je prišel čas, ko bi lahko
bil manumitiran, bo tožba za izterjavo mogoča, sicer pa ne.
4. In res, če ti nisem ničesar plačal, da bi te spodbudil k manumitu sužnja, ampak je bilo dogovorjeno, da ti bom plačal, lahko
vložiš tožbo, ki izhaja iz take pogodbe, to je osebno tožbo za izterjavo, čeprav je suženj mrtev.
5. Če mi svobodnjak, ki mi je v dobri veri služil kot suženj, plača denar pod pogojem, da ga bom manumitiral, in jaz to
storim, nato pa se izkaže, da je svoboden; se postavi vprašanje, ali lahko zoper mene vloži tožbo za izterjavo denarja? Julijan
v enajsti knjigi Digest pravi, da ima manumitirana stranka pravico do tožbe za vračilo denarja. Tudi Neratij v Knjigi
pergamentov navaja, da je neki Paris, plesalec, ki je plačal Domitii, Neronovi hčeri, deset aurejev, da bi dobil svobodo, vložil
tožbo zoper njo, da bi jih izterjal, pri čemer se ni ugotavljalo, ali je Domitia prejela denar, ko je vedela, da je bil svoboden.
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6. Če mi kdo plača deset aurejev z vedenjem, da je suženj, ki pričakuje, da bo pod določenim pogojem svoboden, čeprav mu
to ni bilo ukazano; Celsus meni, da lahko vloži tožbo za izterjavo desetih aurejev.
7. Če je suženj, ki mu je bilo po oporoki naročeno, naj dediču plača deset aurejev in postane svoboden, prejel absolutno
svobodo po kodicilu, vendar je, ker tega ni vedel, dediču plačal deset aurejev; ali lahko vloži tožbo za njihovo izterjavo?
Navaja, da je njegov oče Celsus menil, da jih ne more dobiti nazaj; vendar Celsus sam pod vplivom občutka naravne
pravičnosti meni, da je mogoče vložiti tožbo za njihovo vračilo. To mnenje je pravilnejše, čeprav je ugotovljeno (kot navaja
sam), da stranka, ki je plačala denar v pričakovanju, da jo bo oseba, ki ga je prejela, nagradila ali da bo v prihodnosti
prijaznejša do nje, ne more izterjati denarja, ker je bila zavedena z napačnim mnenjem.
8. Tu razpravlja tudi o lepši zadevi, namreč o tem, ali suženj, ki je mislil, da bo pogojno svoboden, ni prenesel lastnine v
denarju, ki ga je plačal, na tistega, ki ga je prejel; ker ga je plačal dediču v prepričanju, da pripada dediču in ne njemu, čeprav
je bil denar njegov, saj ga je prejel potem, ko mu je bila po oporoki podeljena svoboda. Menim, da če ga je plačal pod tem
vtisom, ni postal last dediča; kajti tudi če ti plačam svoj denar, kot da je tvoj, ga ne naredim za svojega. Kako bi bilo torej, če
zgoraj omenjena stranka denarja ne bi plačala dediču, temveč nekomu drugemu, za katerega je mislila, da mu je bilo
naloženo, naj ga plača? Če bi denar res plačal iz svojega peculiuma, ne bi postal last stranke, ki ga je prejela; če pa bi ga zanj
plačal nekdo drug ali pa bi ga plačal sam, potem ko je postal svoboden, bi postal last osebe, ki ga je prejela.
9. Čeprav je sužnju, ki je osvobojen pod določenim pogojem, dovoljeno, da iz svojega peculiuma plača denar v skladu z
nekim pogojem, pa mu lahko dedič, če ga želi obdržati, vseeno prepove, da ga plača; kajti potem bo rezultat ta, da bo suženj
dobil svobodo, kot da bi izpolnil pogoj, ki mu ga je bilo prepovedano izpolniti, in denar ne bo izgubljen. Stranka, za katero je
zapustnik želel, da prejme denar, pa lahko zoper dediča vloži tožbo in factum, da bi ga prisilila k izpolnitvi zapustnikovega
ukaza.
(4) Isto, O ediktu, knjiga XXXIX.
Kadar upnik odpusti svojega dolžnika, potem ko se je ta dogovoril, da bo priskrbel nekoga, ki bo obljubil, da bo namesto
njega izvedel plačilo, in tega ne stori; lahko se šteje, da je stranka, ki je bila odpuščena, odgovorna za tožbo za izterjavo
denarja.
5. Isto, Razprave, II. knjiga.
Če prejmeš denar pod pogojem, da boš odšel v Kapuo, nato pa ti v času, ko si pripravljen oditi na pot, vremenske razmere ali
tvoje zdravje to preprečijo; razmislimo, ali je mogoče vložiti tožbo za izterjavo denarja zaradi tega, ker nisi odšel na pot? Ker
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niste bili krivi, da niste odšli, je mogoče trditi, da tožba za vračilo denarja ni mogoča; ker pa ima stranka, ki je denar plačala,
pravico, da si premisli, ni dvoma, da je plačano mogoče vrniti s tožbo, razen če bi vam bilo v korist, če denarja ne bi prejeli v
ta namen; ali če je stanje stvari takšno, da ste, čeprav še niste odšli, vendarle uredili svoje zadeve tako, da ste prisiljeni iti, ali
da ste že imeli potrebne stroške za potovanje, tako da je na primer očitno, da ste porabili več, kot ste prejeli, tožba za vračilo
ne pride v poštev; če pa ste porabili manj, se tožba lahko vloži, vendar pod pogojem, da vam bo povrnjeno, kar ste porabili.
1. Če ena stranka izroči sužnja drugi z namenom, da ga bo ta v določenem času manumitirala, in si tisti, ki je izročil sužnja,
premisli ter to sporoči drugi stranki; in naj bi bil suženj manumitiran po tem, ko si je premislil, bo tisti, ki je izročil sužnja,
kljub temu lahko vložil tožbo, ker si je premislil. Vendar je očitno, da če druga stranka ne manumitira sužnja, ustava začne
veljati in naredi sužnja svobodnega, če si stranka, ki ga je izročila v ta namen, še ni premislila.
2. Poleg tega, če kdo da Titiusu deset aurei, da bi ta z denarjem kupil sužnja in ga manumitiral, nato pa si premisli; če suženj
še ni bil kupljen, mu bo sprememba mnenja dala pravico do tožbe za vračilo denarja, če to jasno pove Titiusu, da ne bi
kasneje kupil sužnja in utrpel izgube. Če pa je bil suženj že kupljen, sprememba mnenja ne bo oškodovala stranke, ki ga je
kupila, vendar mora namesto desetih aurei, ki jih je prejela, izročiti sužnja, ki ga je kupila; če pa bi v predlaganem primeru
suženj prej umrl, mu ni treba plačati ničesar, če smrti ni povzročil sam. Če pa je suženj pobegnil in stranka, ki ga je kupila, za
to ni bila kriva, ji ne bo treba ničesar plačati; jasno pa je, da mora obljubiti, da ga bo vrnila, če bo kdaj prišel v njeno oblast.
3. Če pa je prejel denar, da bi manumitiral sužnja, in ta pobegne, preden je manumitiran; premislimo, ali je mogoče prejeto
vrniti z osebno tožbo? Če je namreč nameraval omenjenega sužnja prodati in tega ni storil, ker je prejel denar, da bi ga
manumitiral, zoper njega ni mogoče vložiti tožbe za izterjavo. Očitno pa je, da mora zagotoviti, da bo, če bo suženj prišel v
njegove roke, vrnil, kar je prejel, po odbitku morebitne zmanjšane vrednosti, ki jo je suženj utrpel zaradi svojega pobega.
Nobenega dvoma ni, da mora, če si stranka, ki je plačala, še vedno želi, da bi bil suženj manumitiran, druga stranka pa tega
ne želi, ker se ji ponuja zaradi njegovega pobega, vrniti celoten znesek, ki ga je prejela. Če pa se stranka, ki mu je plačala
deset aurei, odloči, da ji bo suženj izročen sam; posledica bo, da ji bo treba bodisi izročiti sužnja bodisi vrniti denar, ki ga je
plačala. Če pa stranka ni imela namena prodati sužnja, je treba vrniti, kar je prejela, razen če bi ga, če ne bi prejela denarja za
manumit, bolj skrbno varovala; v tem primeru namreč ni pravično, da se ji odvzame suženj in tudi celotna cena.
4. Kadar pa je sprejel denar za manumitiracijo sužnja, ta pa je umrl; če je bil v zamudi glede manumitiracije, iz tega sledi, da
moramo trditi, da mora vrniti, kar je prejel; če pa ni bil v zamudi, ker se je odpravil na pot k guvernerju pokrajine ali
kateremu koli drugemu sodniku, pri katerem bi se lahko začel postopek za manumisijo, in je suženj med potjo umrl; boljše
mnenje je, da če je imel namen prodati sužnja ali ga sam uporabiti za kakšen namen, je treba šteti, da mu ni treba ničesar
vrniti; če namreč ni imel namena storiti teh stvari, mora nositi izgubo, ki je nastala zaradi smrti sužnja, saj bi ta umrl, tudi če
njegov lastnik ne bi prejel denarja za manumit, razen če je bilo potovanje, ki je bilo opravljeno zaradi manumita, vzrok
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njegove smrti; kot na primer, če so ga ubili roparji ali če ga je zdrobil padec hleva ali ga je povozilo vozilo ali je izgubil
življenje na kak drug način, kar se ne bi zgodilo, če se ne bi opravilo potovanje z namenom manumita.
6. Isti, Razprave, III. knjiga.
Če tujec da doto za žensko in je dogovorjeno, da se mu doto vrne, ne glede na to, kako se bo zakonska zveza končala, in da
do poroke ne bo prišlo; ker se je dogovor nanašal le na zadeve, ki so se zgodile po poroki, in ker zakonska zveza ni bila
sklenjena, se postavi vprašanje, ali ima ženska pravico do tožbe za izterjavo ali pa je do nje upravičena stranka, ki je dala
doto? Vendar je verjetno, da je tudi v tem primeru stranka, ki je dala doto, imela v mislih lasten interes; kajti tisti, ki je darilo
dal zaradi poroke, lahko, če se poroka ne sklene, vloži tožbo za izterjavo kot zaradi pomanjkanja nadomestila, razen če bi
ženska lahko z najbolj prepričljivimi dokazi dokazala, da je to storil bolj v njeno korist kot v svojo korist.
1. Kadar pa oče da doto za svojo hčerko in je sklenjen takšen dogovor, potem ima oče, razen če je bil namen očitno drugačen,
po Marcellu pravico vložiti osebno tožbo za njeno izterjavo.
7. Julianus, Digeste, knjiga XVI.
Nekdo, ki je mislil, da dolguje določeno vsoto denarja neki ženski, je njenemu zaročencu na njeno prošnjo obljubil, da mu jo
bo plačal kot doto, in to tudi storil; potem pa do poroke ni prišlo. Postavilo se je vprašanje, ali lahko stranka, ki je plačala
denar, ta denar izterja ali ga lahko izterja ženska? Nerva in Atilicin sta odgovorila, da bi stranka, ker je mislila, da je dolžna
denar, in bi se lahko branila z izjemo, ki bi temeljila na goljufivem namenu, lahko sama vložila tožbo; če pa se je zavedala,
da ženski ni ničesar dolžna, in je dala obljubo, bi imela pravico do tožbe ženska, ker bi ji denar pripadal. Če pa je bil
dejansko njen dolžnik in je denar plačal pred poroko, pa do poroke ni prišlo; lahko vloži tožbo za izterjavo denarja in ženski
ne bi ostala nobena druga pravica do plačila dolga, kot da bi bil dolžnik prisiljen prenesti nanjo svojo pravico do tožbe za
izterjavo in ne bi bil več odgovoren.
(1) Če se zemljišče prenese kot doto in do poroke ne pride, se lahko izterja z osebno tožbo, prav tako pa se lahko toži tudi za
pridelke. Enako pravilo velja za sužnjo ženskega spola in njene otroke.
8. Neratius, Pergamenti, II. knjiga.
V zvezi s tem, kar navaja Servij v svoji knjigi o doteh; to je, če je prišlo do poroke med osebama, od katerih nobena še ni
dosegla ustrezne starosti, se lahko izterja vse, kar je bilo medtem dano kot doto; s tem moramo razumeti, da se lahko denar
vrne, če je razveza zakonske zveze dosežena, preden je katera od oseb dosegla ustrezno starost, vendar dokler sta v zakonski
zvezi, premoženja ni mogoče vrniti bolj, kot če ga je zaročenka dala kot doto svojemu zaročenemu možu, dokler med njima
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obstaja ta zveza; kajti če je kar koli dano iz tega razloga, preden je zakonska zveza sklenjena, potem (ker je dano tako, da
lahko postane doto) tega ni mogoče izterjati, dokler je to mogoče.
9. Paulus, O Placiju, knjiga XVII.
Če nameravam dati denar ženski in ga po njenem navodilu plačati njenemu zaročencu kot doto, pa do poroke ne pride, ima
ženska pravico do tožbe za njegovo izterjavo. Če pa sem sklenil pogodbo z njenim zaročencem in mu dal denar z
dogovorom, da bo doto, če bo do poroke prišlo, pridobila ženska, če pa do poroke ne bo prišlo, naj mi jo vrne; denar je dan
tako rekoč v zameno za nekaj, in če do tega ni prišlo, ga lahko izterjam od zaročenca.
1. Če oseba po pomoti obljubi bodočemu možu neke ženske po njenem navodilu denar, ki ga ni dolžan, in do poroke pride,
ne more uveljavljati izjeme zaradi goljufivega namena; ker je mož opravljal svoj posel, ni kriv goljufije in ne bi smel biti
prevaran, kar bi se zgodilo, če bi bil prisiljen vzeti ženo, ki je bila brez dote. Zato ima omenjena stranka pravico do tožbe za
izterjavo zoper žensko in v njej lahko od nje zahteva to, kar je dal njenemu možu, ali da se ga oprosti odgovornosti, če še ni
plačal. Če pa bi mož vložil tožbo za izterjavo denarja po razvezi zakonske zveze, bi morala biti izjema ovira le glede na
znesek, ki bi ga ženska prejela.
10. Javolenus, O Placiju, I. knjiga.
Kadar ženska, ki želi dati doto moškemu, s katerim se namerava poročiti, tega oprosti odgovornosti za denar, ki ji ga dolguje,
in do poroke ne pride, lahko zelo pravilno vloži tožbo zoper njega, da bi izterjala denar; ker je vseeno, ali mu je bil denar
dejansko izplačan ali pa je zanj dobil oprostitev, saj ga je prejel brez nadomestila.
11. Julianus, Digest, knjiga X.
Če dedič, ki mu je z odločbo oproščenca naloženo, naj postavi spomenik za določeno vsoto, plača denar oproščencu, ta pa,
potem ko ga je prejel, spomenika ne postavi, bo lahko vložil tožbo za vračilo denarja.
(12) Paulus, O Lex Julia et Papia, VI. knjiga.
Kadar kdo vloži tožbo za donatio mortis causa ob ozdravitvi stranke zaradi bolezni, lahko zahteva tudi pridelke podarjenega
premoženja, otroke sužnjev ženskega spola in vse drugo, kar je morda pripadalo podarjenemu premoženju.
13. Marcianus, Pravila, III. knjiga.
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Kadar sin prinese kakšno premoženje v toplice za svojega brata, kot da bi nameraval sprožiti postopek za posest premoženja,
pa tega ne stori; Marcellus v peti knjigi Digest pravi, da je upravičen do tožbe za njegovo izterjavo.
14. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Če stranka plača denar, ki ga ni dolžna, tistemu, ki se lažno predstavlja kot zastopnik, denarja ni mogoče izterjati od
zastopnika, razen če njegov domnevni naročnik potrdi transakcijo; vendar bi bil, kot navaja Julianus, odgovoren sam
naročnik. Če pa naročitelj dejanja ne ratificira, potem se lahko plačani denar, če bi bil dejansko dolgovan, izterja od
domnevnega zastopnika samega; ker tožba za izterjavo denarja, plačanega, kadar ni bilo dolga, ne temelji na tem dejstvu,
temveč na tem, da je bil plačan zaradi nečesa, kar se ni zgodilo, in da ni bilo ratifikacije; ali pa se lahko tožba vloži, ker je
lažni zastopnik storil krajo denarja, saj se ga lahko toži ne le zaradi kraje, temveč tudi v osebni tožbi za izterjavo.
(15) Pomponij, O Sabinu, knjiga XXII.
Če je bil eden od tvojih sužnjev osumljen kraje pri nekem Aciju in si ga izročil v mučenje pod pogojem, da ti ga vrnejo, če se
izkaže, da ni kriv; potem pa ga je Acij izročil prefektu straže kot tistega, ki je bil ujet pri dejanju, in prefekt straže mu je
izrekel skrajno kazen; imaš pravico do tožbe zoper Acija, ker ti je moral izročiti sužnja, ker je to moral storiti pred svojo
smrtjo. Labeo pravi, da ste upravičeni do tožbe zaradi izročitve, saj je Attius odgovoren za to, da je preprečil njegovo
izročitev. Proculus pa pravi, da bi moral Attius, da bi bil dolžan izročiti sužnja, iz njega narediti svojega sužnja, in v tem
primeru ne bi mogel vložiti tožbe za njegovo proizvodnjo; če pa bi še vedno ostal tvoj, bi lahko zoper Attija vložil tožbo
zaradi kraje, ker je uporabljal tujo lastnino na tak način, da se je moral zavedati, da to počne proti volji lastnika, ali da bi to
prepovedal, če bi se ta tega zavedal.
16. Celsus, Digeste, III. knjiga.
plačal sem ti denarno vsoto pod pogojem, da mi boš izročil Stichusa; ali je takšna pogodba pogodba o nepopolnem nakupu in
prodaji, ali iz nje ne izhaja nobena druga obveznost, kot bi izhajala iz premoženja, danega v zameno za nekaj, kar se ni
zgodilo? Bolj se nagibam k zadnjemu mnenju; zato bi lahko, če bi Stichus umrl, izterjal znesek, ki sem ga dal pod pogojem,
da mi ga boste izročili. Recimo, da je Stichus pripadal nekomu drugemu, vi pa ste mi ga kljub temu izročili; denar lahko
izterjam od vas, ker niste prenesli lastništva sužnja na stranko, ki ga je prejela; in še, če je Stichus vaša last in niste
pripravljeni dati zavarovanja, da ga ne bi kdo, ki ima boljši lastniški naslov, izterjal, vas ne bom razrešil, tako da ne morem
vložiti tožbe, da bi od vas izterjal denar.
Tit. 5. O tožbi za izterjavo, kadar je nadomestilo nemoralno ali nepravično.
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1. Paulus, O Sabinu, X. knjiga.
Vse, kar je dano, se razdeli bodisi z nekim namenom bodisi za plačilo; in kadar je dano z nekim namenom, je lahko
nemoralno ali častno, in kadar je nemoralno, se nemoralnost lahko nanaša na dajalca in ne na prejemnika ali pa na
prejemnika in ne na dajalca ali pa se nanaša na oba.
(1) Kadar je torej kar koli dano v časten namen, je mogoče vložiti tožbo za vračilo le, če namen, za katerega je bilo dano, ni
bil dosežen.
(2) Kadar pa je prejemnik tisti, ki je kriv za nemoralo, je mogoče vložiti tožbo za izterjavo daru, čeprav je bil namen dosežen.
2. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVI.
Recimo, da sem ti nekaj podaril, da bi te spodbudil, da ne bi zagrešil svetoskrunstva ali tatvine ali da ne bi ubil človeka. V
tem primeru Julijan pravi, da če sem ti to dal, da ne bi ubil človeka, je mogoče vložiti tožbo za vračilo.
1. Poleg tega je pravilo enako, če sem ti nekaj dal pod pogojem, da mi boš vrnil premoženje, ki sem ga deponiral pri tebi, ali
da mi boš vrnil določene listine.
2. Če pa sem ti nekaj dal pod pogojem, da bo sodnik v dobrem primeru odločil v mojo korist, je bilo resda navedeno, da bo
obstajala podlaga za tožbo za izterjavo, vendar tisti, ki to stori, stori kaznivo dejanje, saj velja, da sodnika podkupuje; in pred
kratkim je naš cesar odredil, da mora izgubiti svojo zadevo.
(3) Paulus, O Sabinu, X. knjiga.
Kadar sta tako darovalec kot prejemnik kriva nemoralnega ravnanja, menimo, da ni mogoče vložiti tožbe za izterjavo
donacije; kot na primer, kadar je denar plačan zato, da bi bila izdana krivična sodba.
4. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVI.
Enako pravilo velja, kadar se denar plača za prostitucijo ali kadar stranka, ki je bila zalotena pri prešuštvovanju, kupi
imuniteto, saj tožba za izterjavo ne pride v poštev; tako menita Sabinus in Pegasus.
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1. Poleg tega, kadar tat plača, da bi se izognil predaji, saj v tem primeru, ker sta obe stranki krivi nemoralnosti, ne bo mogoče
vložiti tožbe za izterjavo.
2. Kadar pa je nemoralnega ravnanja kriv le prejemnik, Celsus pravi, da je mogoče vložiti tožbo za izterjavo; na primer,
kadar ti plačam, da me ne bi poškodoval.
3. Denarja, plačanega prešuštnici, pa ni mogoče izterjati, kot navajata Labeo in Marcellus; vendar načelo ni enako, saj ne gre
za vprašanje, ali je nemoralnost na obeh straneh, temveč da obstaja le na strani dajalca; tako ženska ravna nemoralno, ker je
prešuštnica, ni pa nemoralna, ko sprejme denar, saj je prešuštnica.
4. Če ti dam nekaj v zameno za informacijo, na primer zato, da mi razkriješ, kje se nahaja moj pobegli suženj, ali da mi
poveš, kje se nahaja tat, ki mi je ukradel premoženje; za to, kar imam, ni mogoče vložiti tožbe, ker s tem, ko si to sprejel, nisi
bil kriv nemoralnosti. Če pa od mojega pobeglega sužnja sprejmete denar, da ne bi dali informacij o njem, lahko zoper vas
vložim tožbo za izterjavo navedenega denarja, kot če bi bili tat; in če je sam tat ali spremljevalec roparja ali pobeglega sužnja
od mene prejel denar v zameno za informacije; menim, da bo obstajal razlog za tožbo za izterjavo tega denarja.
(5) Julianus, O Urseius Ferox, III. knjiga.
Če kdo od mojega sužnja prejme denar, da bi mu preprečil dati informacije o tatvini, ki jo je zagrešil, ne glede na to, ali jih je
dal ali ne, Prokulus pravi, da bo tožba za izterjavo denarja upravičena.
6. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVIII.
Sabin je vedno odobraval mnenje antičnih avtoritet, namreč da je mogoče, če je kaj v rokah stranke nezakonito, to izterjati z
osebno tožbo; s tem mnenjem se strinja tudi Celsus.
(7) Pomponij, O Sabinu, knjiga XXII.
Kadar je bil denar pridobljen z določbo, ki je bila izsiljena s silo, je določeno, da je mogoča tožba za njegovo izterjavo.
8. Paulus, Vprašanja, III. knjiga.
Če bi Titiusu obljubil kaj za nemoralno plačilo, ga lahko z izjemo zaradi zlonamerne izmišljotine ali in factum preprečiš; če
pa ga kljub temu daš, ne moreš vložiti tožbe za njegovo izterjavo; ker je novejši dogodek, to je določilo, odpravljen, saj je
zaradi izjeme postal brez učinka, prejšnji dogodek, to je nemoralnost, pa ostane. Poleg tega, če je položaj tako dajalca kot
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prejemnika nemoralen, ima prednost položaj imetnika; zato tožba za izterjavo ne pride v poštev, čeprav je bil denar plačan na
podlagi določila.
9. Isto, O Plautiju, V. knjiga.
Če ti posodim oblačila, da jih boš uporabljal, in potem plačam denar za njihovo vrnitev, je veljalo, da lahko pravilno
postopam z osebno tožbo za izterjavo; ker je bil denar sicer plačan za določen namen in namen je bil dosežen, vendar je bil
kljub temu plačan nepravilno.
1. Če si od mene prejel denar kot spodbudo, da vrneš premoženje, ki ti je bilo oddano v najem, prodano ali dano v hrambo,
bom imel pravico do tožbe zoper tebe na podlagi najema, prodaje ali mandata; če pa sem ti plačal denar, da bi te spodbudil,
da mi izročiš nekaj, kar si mi bil dolžan na podlagi oporoke ali določila, bo obstajala zgolj pravica do tožbe za izterjavo
denarja, ki ti je bil plačan v ta namen; kot je navedel Pomponij.
Tit. 6. O tožbi za izterjavo denarja, ki ni dolgovan.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVI.
Zdaj pa obravnavajmo primer denarja, ki je bil plačan, ne da bi bil dolgovan.
1. In res, če kdo nevede plača nekaj, kar mu ne pripada, lahko to izterja s to tožbo; če pa je denar plačal, čeprav se je zavedal,
da ga ni dolžan, tožba za njegovo izterjavo ne pride v poštev.
2. Isto, O Sabinu, knjiga XV.
Če kdo plača z dogovorom, da bo, če se izkaže, da denar ni bil dolgovan ali da se uporablja Lex Falcidia, vrnjen; bo mogoča
tožba za izterjavo, ker je bil med strankama sklenjen dogovor.
1. Če se kar koli plača v skladu z določili oporoke, vendar se pozneje izkaže, da je oporoka ponarejena, nevestna ali
neveljavna ali da bi jo bilo treba razveljaviti, se lahko izterja; in če se po dolgem času izkaže dolg ali se predložijo dolgo
prikrivani kodicili, ki vsebujejo preklic že plačane zapuščine, ali se zapuščina zmanjša, ker so bile zapuščine prepuščene
drugim; velja isto pravilo. To velja, ker je božanski Hadrijan v reskriptu določil, da je treba v primeru obstoja nečastne ali
ponarejene oporoke odobriti tožbo stranki, v korist katere je bila izdana odločba v zvezi z zapuščino.
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3. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXVIII.
Enako je treba ravnati, kadar po izplačilu zapuščine kak nov ali nepričakovan dogodek prenese zapuščino na druge; na
primer, kadar se rodi posmrtni otrok, za katerega dedič ni vedel, da je v materinem telesu, ali kadar se vrne sin, ki je bil v
rokah sovražnika in za katerega je njegov oče zmotno mislil, da je mrtev; cesar Titius Antoninus je namreč v nekem reskriptu
določil, da je treba posmrtnemu sinu ali tistemu, ki mu je bilo premoženje dodeljeno, odobriti pretorsko tožbo proti strankam,
ki so prejele zapuščino, ker je dobronamerni posestnik odgovoren za znesek, za katerega je postal bogatejši, tveganje
tovrstnih zahtevkov pa ne preti stranki, ki plača, ne da bi bila kriva malomarnosti.
4. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Božanski Hadrijan je v nekem reskriptu navedel, da bo isto pravilo veljalo, če bo predložena druga oporoka.
5. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVI.
Ne gre za novo doktrino, da lahko ena stranka, če plača, druga vloži tožbo za izterjavo denarja; če namreč mladoletnik, mlajši
od petindvajset let, brez ustreznega nadomestila vstopi v zapuščino in po plačilu zapuščine doseže popolno restitucijo, potem,
kot je določeno v Reskriptu Arriju Tizianu, pravica do tožbe za izterjavo ne pripada njemu, temveč stranki, ki je upravičena
do premoženja iz zapuščine.
6. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Če tvoj zastopnik plača dolg, ki ni zapadel, ti pa njegovega dejanja ne ratificiraš, je, kot navaja Labeo v Knjigah, imenovanih
"Zadnja dela", mogoče vložiti tožbo za izterjavo denarja, če pa je zapadel, Celsus pravi, da ga ni mogoče izterjati; kajti kadar
kdo imenuje zastopnika za opravljanje svojih poslov, velja, da mu tudi naroči, naj plača upniku; in ni treba potem čakati, da
bo ratificiral njegova dejanja.
(1) Labeo prav tako pravi, da če se agentu izplača denar, ki mu ne pripada, njegov naročitelj pa njegovega dejanja ne
ratificira, je mogoče vložiti tožbo za njegovo izterjavo.
(2) Celsus pravi, da je vsakdo, ki plača dolg agentu, takoj oproščen in ni treba razmišljati o ratifikaciji; če pa agent prejme
tisto, kar mu ne pripada, je potrebna ratifikacija, ker bi veljalo, da ni ukazal, naj se karkoli stori glede izterjave te terjatve,
zato je treba, če njegovo dejanje ni ratificirano, vložiti tožbo proti agentu za njeno izterjavo.
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(3) Julianus pravi, da ne skrbnik ne zastopnik ne moreta vložiti tožbe za izterjavo denarja, potem ko sta ga izplačala; in da ni
nobene razlike, ali sta izplačala svoj denar ali denar varovanca ali pooblaščenca.
7. Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Če je bil po pomoti izplačan denar, ki ni bil dolgovan, se lahko vloži tožba za izterjavo istega denarja ali enakega zneska.
8. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
Kadar tretja oseba plača ženi za račun moža, ki je insolventen, ne more vložiti tožbe za izterjavo denarja, saj gre v vseh
pogledih za dolg do žene.
9. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVI.
Kajti tudi če mož, ko je popolnoma nezmožen plačati svoje dolgove, da ženi doto, je v takem položaju, da ne more vložiti
tožbe za njeno izterjavo.
10. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Tisti, ki se je zavezal, da bo dolg plačal na določen dan, je dolžnik do te mere, da če dolg plača pred predpisanim časom, ne
more vložiti tožbe za izterjavo denarja.
11. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXV.
Če bi stranka, zoper katero je vložena tožba De peculio, zaradi malomarnosti plačala več, kot je v peculiumu, ne more vložiti
tožbe za njegovo izterjavo.
12. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Če ti dam užitek na svojem zemljišču, misleč zmotno, da ti ga dolgujem, in umrem, preden vložim tožbo za njegovo
izterjavo, preide pravica do vložitve tožbe na moje dediče.
13. Isto, O Sabinu, X. knjiga.
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Tudi sužnja lahko veže naravna obveznost; zato, če bi kdo zanj plačal dolg ali če bi to storil sam suženj, potem ko je bil
manumitiran (kot pravi Pomponij), ne more izterjati denarja iz peculiuma, katerega brezplačno upravljanje uživa; zato bo
odgovoren porok, ki je bil sprejet za sužnja, zastava, dana na njegov račun, pa se bo obdržala; če pa suženj, ki ima upravo
svojega peculiuma, da kaj v zastavo za to, kar dolguje, mu je treba odobriti pretorijansko tožbo za izterjavo.
(1) Poleg tega, če si varovanec izposodi denar brez pooblastila svojega skrbnika in s tem postane premožnejši, ter ga vrne, ko
doseže puberteto, ne more vložiti tožbe za njegovo izterjavo:
14. Pomponij, O Sabinu, XXI. knjiga.
V skladu z naravno pravičnostjo je namreč le to, da se nihče ne sme denarno okoristiti s škodo drugega.
15. Paulus, O Sabinu, X. knjiga.
Pravica do izterjave vsega, kar ni bilo dolžno, temelji na naravnem pravu, zato bo tožba vključevala vsak dodatek k
premoženju, na primer otroka, ki se je rodil od sužnje, ali zemljišče, dodano z naplavinami; in dejansko vključuje tudi
pridelke, ki jih je v dobri veri zbrala stranka, ki ji je bila opravljena izročitev.
(1) Poleg tega bo v primeru, ko je bil plačan denar, ki pripada drugi osebi, mogoča tožba za pridobitev posesti tega denarja;
tako kot če bi vam jaz, ki sem delal napačno predstavo, izročil posest določene nepremičnine, misleč, da sem to dolžan
storiti, bi lahko vložil tožbo za njeno vračilo. Če pa bi vam posest izročil, tako da vam je ne bi bilo mogoče odvzeti na
podlagi zastaranja, bi lahko tudi tedaj pravilno vložil tožbo zoper vas za izterjavo denarja, ki je bil plačan, ne da bi bil
dolgovan.
(2) Tudi če užitek na izročeni nepremičnini pripada drugemu, bi lahko zoper vas vložil tožbo za izterjavo z opustitvijo užitka.
16. Pomponij, O Sabinu, knjiga XV.
Če je dolg, odvisen od pogoja, plačan po pomoti, je mogoče, dokler pogoj še traja, vložiti tožbo za njegovo izterjavo; če pa je
pogoj že nastopil, tožbe zanj ni mogoče vložiti.
(1) Kadar pa je treba nekaj izročiti ob nedoločenem času, tega ni mogoče izterjati po preteku tega časa.
17. Ulpianus, O ediktu, II. knjiga.
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Če namreč obljubim, da bom nekaj dal, ko bom umrl, in to dam pred tem časom, Celsus pravi, da nisem upravičen do tožbe
za izterjavo; in to mnenje je pravilno.
18. Isti, O Sabinu, XLVII. knjiga.
Če je nekaj dolžno pod pogojem, ki se mora neizogibno uresničiti, tega ni mogoče izterjati s tožbo po tem, ko je bilo
izročeno; čeprav bi, če bi bilo treba nekaj dati pod drugim pogojem, katerega izpolnitev je negotova, lahko vložili tožbo za
njegovo izterjavo, tudi če je bilo prej izročeno.
19. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXII.
Če je dolžnik oproščen odgovornosti s tem, da je osebi, ki ji dolguje, naložena kazen, ostane naravna obveznost
nedotaknjena; zato je, če je denar plačan, ni mogoče izterjati.
(1) Čeprav lahko stranka prejme plačilo dolga, ki ji pripada, še vedno, če tisti, ki plačuje, da tisto, česar ni dolžan, obstaja
pravica do tožbe za njegovo izterjavo; na primer, če kdo zmotno misli, da je dedič ali posestnik premoženja neke
nepremičnine, plača upniku te nepremičnine, v tem primeru pravi dedič ne bo oproščen, stranka, ki je plačala, pa lahko vloži
tožbo za izterjavo; kajti čeprav lahko vsakdo prejme nekaj, kar mu pripada, vseeno, če stranka, ki plača, da, kar ji ne pripada,
bo obstajala tožba za izterjavo.
(2) Če imam napačen vtis, da dolgujem, in ga plačam v kovancih, katerih del pripada drugemu, del pa meni, lahko vložim
tožbo za polovico zneska in ne za polovico vsakega deleža.
(3) Če mislim, da sem dolžan izročiti Stichusa ali Pamfila, v resnici pa sem dolžan izročiti Stichusa, izročim pa Pamfila;
lahko vložim tožbo za dano premoženje, ki mi ni pripadalo; ne more se namreč šteti, da sem izročil premoženje za plačilo
tistega, kar dolgujem.
(4) Če sta dva dolžnika, ki sta dolgovala deset aurejev, skupaj plačala dvajset, Celsus pravi, da lahko vsak od njiju vloži
tožbo za izterjavo petih; ker sta dolgovala deset, plačala pa dvajset, lahko to, kar sta plačala več, kot je bilo treba, oba tožita
za izterjavo.
20. Julianus, Digest, knjiga X.
Če se dolžnik in porok združita pri plačilu dolga, se v tem primeru ne razlikujeta od dveh dolžnikov, ki si obljubita; zato
lahko vse, kar je bilo rečeno o slednjih, velja tudi za prve.
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21. Paulus, Vprašanja, III. knjiga.
Očitno je, da kadar navajaš, da sta dve stranki zavezani z isto obveznostjo, vendar ne za plačilo istega denarnega zneska,
temveč za izvršitev nekega drugega dejanja; na primer izročitev Stiha ali Pamfila, in sta bila izročena skupaj ? ali morda toga
ali tisoč dinarjev ?, ni mogoče reči, da velja isto pravilo glede tožbe za izterjavo, to je, da lahko vložita tožbo za ločene
deleže; ker na začetku nista mogla izpolniti obveznosti na ta način. Zato ima v tem primeru upnik pravico izbrati, kateri od
strank bo opravil izročitev, da bi drugi stranki preprečil vložitev tožbe.

22. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXII.
Poleg tega, če mislim, da sem kaj obljubil tebi ali Titiusu, medtem ko v resnici ni bila dana obljuba nobenemu od njiju, saj
Titius ni bil osebno vključen v določilo, in izročim predmet Titiusu, imam pravico do tožbe, da ga od njega izterjam.
(1) Če sem po pomoti prenesel zemljišče kot prosto, čeprav bi si moral pridržati pravico poti; sem upravičen do tožbe za
izterjavo nedoločenega zneska, da bi mi bila dodeljena pravica poti.
23. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLIII.
Pomponij predloži to lepo vprašanje, in sicer: če kdo sumi, da je stranka, katere dedič je, ali nekdo, čigar zastopnik je,
sklenila kompromis, in izroči premoženje v skladu s pogoji domnevnega kompromisa, medtem ko dejansko ni bil sklenjen;
ali obstaja razlog za tožbo za izterjavo? Pravi, da je, ker je bila izročitev premoženja opravljena iz razloga, za katerega se je
napačno domnevalo, da obstaja. Menim, da enako pravilo velja, kadar kompromis ni bil sklenjen glede zadeve, zaradi katere
je bila opravljena izročitev, in enako načelo bo veljalo, kadar bo kompromis razveljavljen.
(1) Kadar stranka sklene kompromis po izdaji odločbe in plača v skladu z njo, lahko vloži tožbo za izterjavo, ker je bilo
ugotovljeno, da je kompromis ničen; za to je cesar Antonin skupaj s svojim božjim očetom določil v reskriptu. Kljub temu se
lahko vse, kar je bilo plačano v skladu s pogoji takega kompromisa, zadrži in se za to prizna v tožbi, vloženi za izvršitev
sodbe. Kaj bi se torej zgodilo, če bi bila vložena pritožba ali če bi bilo negotovo, ali je bila odločba izdana in ali je veljavna?
Boljše mnenje je, da kompromis ostane v veljavi, saj je treba šteti, da so ti prepisi upravičeni le, če se kompromis nanaša na
popolnoma gotovo odločbo, ki je v nobenem primeru ni mogoče spremeniti.
(2) Poleg tega, če je bilo plačilo opravljeno na podlagi kompromisa v zvezi z določbo o preživnini, zapuščeno z oporoko, je
očitno, da je mogoče vložiti tožbo za izterjavo plačanega, ker je kompromis razveljavljen z odločbo senata.
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(3) Če je komu, potem ko je sklenil kompromis, kljub temu izdana sodba; čeprav je to res storjeno protipravno, je sodba še
vedno veljavna. Stranka pa se lahko sklicuje na izjemo zaradi goljufije zoper vsakogar, ki želi združiti zadevo ? če je res
sklenila kompromis, preden je bila zadeva združena ? če pa je bilo to storjeno kasneje, lahko kljub temu uporabi izjemo
zaradi slabe vere, storjene kasneje; goljufivo namreč ravna tisti, ki kljub kompromisu nadaljuje postopek in še vedno zahteva
plačilo; zato lahko, če je bila zoper toženca izdana sodba, toženec vloži tožbo za vračilo vsega, kar je plačal v skladu s
kompromisom. Gotovo je, da je plačal za plačilo, in kadar se kaj plača za plačilo, ni običajno, da se vloži tožba, če se plačilo
opravi; vendar v tem primeru ni mogoče trditi, da se je plačilo opravilo, ker se stranka ni držala kompromisa. Če torej nastane
pravica do tožbe za izterjavo, ni podlage za izjemo, ki bi temeljila na kompromisu, saj tako tožba za izterjavo kot izjema ne
moreta biti veljavni.
(4) Če kakšen zakon na začetku predpisuje, da bo vložena tožba za dvojno ali štirikratno odškodnino; je treba šteti, da je
mogoče vložiti tožbo za izterjavo denarja, ki je bil plačan pod lažnim vtisom, da to dovoljuje zakon.

24. Isto, O Sabinu, knjiga XLVI.
Kadar stranka, ki bi se lahko zaščitila s trajno izjemo, obljubi, da bo nekaj dala, da bi bila oproščena, čeprav je vedela, da
lahko izkoristi to izjemo; ne more vložiti tožbe za izterjavo.
25. Isto, O Sabinu, XLVII. knjiga.
Če sta dve stranki postali poroki za dolžnika za deset aurejev in je dolžnik pozneje plačal tri, nato pa je vsak od porokov
plačal pet, je bilo odločeno, da lahko tisti, ki je plačal zadnji, vloži tožbo za izterjavo treh aurejev; in to je razumno, ker je po
tem, ko je dolžnik plačal tri, ostalo dolžnih sedem, in ko so bili ti plačani, so bili plačani trije, ki niso bili dolžni.
26. Isto, O ediktu, knjiga XXVI.
Če kdo ne plača glavnice, ampak plača obresti, ki niso zapadle, ne more vložiti tožbe za njihovo izterjavo, če je glavnica, od
katere je plačal obresti, zapadla; če pa bi plačal več, kot je zakonsko določeno, je božanski Sever v reskriptu (ki ureja prakso
sedanjega časa) določil, da ne more vložiti tožbe za njihovo izterjavo, ampak se mu bo dal dobropis na glavnico; in če potem
glavnico plača, se lahko vloži tožba kot za izterjavo glavnice, ki ni zapadla. Če je torej treba najprej plačati glavnico, se lahko
vse obresti, ki presegajo zakonsko obrestno mero in so bile pobrane, izterjajo kot glavnica, ki ni zapadla. Kako bi bilo, če bi
se oboje plačalo hkrati? Lahko rečemo, da bi tudi v tem primeru obstajala podlaga za tožbo za izterjavo.
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(1) Obresti, ki presegajo dvakratni znesek glavnice, ali sestavljenih obresti pa ni mogoče vključiti v določilo ali izterjati, in če
so plačane, jih je mogoče izterjati s tožbo; prav tako kot je mogoče izterjati obresti od prihodnjih obresti.
(2) Če stranka, ki zmotno meni, da je dolžna določen znesek kot glavnico, plača obresti na ta znesek; lahko vloži tožbo za
njegovo izterjavo in se ne šteje, da je zavestno plačala, kar ni bilo dolžno.
(3) Razumemo, da se plačilo denarja, ki ni dolgovano, ne nanaša le na tisto, kar sploh ni dolžno, ampak tudi na tisto, česar ni
mogoče izterjati zaradi večne izjeme; zato je tudi v tem primeru mogoče vložiti tožbo za njegovo izterjavo, razen če se je
stranka, ki ga je plačala, takrat zavedala, da jo varuje izjema.
(4) Če sem dolžan sto aurejev in prenesem zemljišče, ki je vredno dvesto, kot da bi bil dolžan za ta znesek; Marcellus v
dvajseti knjigi Digest navaja, da bo mogoča tožba za izterjavo zemljišča, določilo za sto aurejev pa bo ostalo v veljavi;
Čeprav je določeno, da lahko izročitev premoženja namesto denarja učinkuje kot odpust obveznosti, če je zaradi dolga po
pomoti izročeno premoženje večje vrednosti, med deležem premoženja in denarnim zneskom ni neločljive zveze, saj nihče ni
prisiljen proti svoji volji sprejeti solastnine; ostane pa pravica do tožbe za vračilo celotnega premoženja in obveznost je
neokrnjena; zemljišče pa se obdrži, dokler se ne plača dolgovani denar.
(5) Poleg tega Marcellus pravi, da če stranka, ki je dolžna denar, izroči nafto večje vrednosti od dolga, kot da je dolžna večji
znesek, ali če izroči nafto, kot da je dolžna večjo količino, lahko vloži tožbo za izterjavo presežka nafte, ne pa celotne; in da
zaradi tega njena obveznost preneha.
(6) Marcellus tudi pravi, da če sem upravičen do dela zemljišča in se opravi cenitev, kot da sem upravičen do celotnega
zemljišča, ter se mi plača v denarju, ki je enak vrednosti celotnega zemljišča, ni mogoče izterjati celotnega zneska kupnine,
temveč le vrednost tistega dela zemljišča, do katerega nisem imel pravice.
(7) V tolikšni meri daje večna izjema pravico do tožbe za izterjavo, kot navaja Julijan v Deseti knjigi, da če kupec zemljišča
naroči svojemu dediču, naj prodajalca oprosti obveznosti, ki izhaja iz prodaje, in potem prodajalec, ker tega ne ve, prenese
nepremičnino, bo upravičen do tožbe za izterjavo zemljišča. Enako pravilo velja, kadar oporočitelj naroči, naj se njegov
dolžnik razreši obveznosti, ta pa, ne da bi to vedel, plača dolg.
(8) Če kdo, ki je zadolžen glede na peculium sina pod očetovskim nadzorom, plača dolg, bo oproščen, če ni vedel, da je bil
slednji prikrajšan za svoj peculium; če pa je to vedel in plačal, ne bo upravičen do tožbe za izterjavo, ker je zavestno plačal,
kar ni bilo dolžno.
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(9) Če si sin pod očetovim nadzorom izposodi denar v nasprotju z določbami makedonskega odloka senata in ga plača, nato
pa, ko postane očetov dedič, ukrepa, da bi denar izterjal; mu bo zaradi izjeme onemogočen pregon tožbe za izterjavo.
(10) Če kdo opravi plačilo napačno pod vtisom, da je bila proti njemu izdana arbitražna odločba, lahko vloži tožbo za
izterjavo denarja.
(11) Če je denar, ki ni dolgovan, plačan bodisi dediču bodisi posestniku premoženja zapuščine, je mogoče vložiti tožbo za
njegovo izterjavo, če stranka brani svojo pravico do zapuščine; če pa tega ne stori, je mogoče vložiti tožbo tudi za izterjavo
plačanega denarja, ki je bil dolgovan.
(12) Svobodnjak, ki je napačno mislil, da je dolžan opraviti storitve svojemu patronu, jih je opravil, vendar Julianus v deseti
knjigi Digest navaja, da ni upravičen do tožbe za izterjavo, čeprav je opravil storitve, misleč, da je to dolžan storiti;
svobodnjak je namreč naravno dolžan opraviti storitve za svojega patrona. Če pa tovrstnih storitev ni opravil za svojega
pokrovitelja, ampak je ta od njega zahteval, naj opravi neko dolžnost, se je z njim dogovoril za denarno vsoto in jo plačal, ne
more vložiti tožbe za njeno izterjavo. Kadar pa za svojega mecena ni opravljal storitev, ki bi jih bilo mogoče uvrstiti pod
pojem dolžnosti, temveč so bile to storitve umetnika; na primer slikanje slik in druge tovrstne stvari, pa je, misleč, da jih je
dolžan opraviti, treba preučiti, ali je upravičen do tožbe za izterjavo. Celsus v šesti knjigi Digest meni, da so razlogi za
opravljanje storitev takšne narave, da jih ni mogoče opraviti za isto osebo ali za isto osebo; zelo pogosto namreč moč človeka
ali čas, pa tudi okoliščine, spremenijo razlog, zaradi katerega se zahtevajo; zato jih stranka morda ne bo mogla opraviti, tudi
če bi jih bila pripravljena opraviti. Nadalje navaja, da je treba tovrstne storitve oceniti; včasih lahko zagotovimo eno stvar in
vložimo tožbo za izterjavo druge; kot na primer, če vam prenesem zemljišče, ki ga nisem bil dolžan prenesti, in vložim tožbo
za izterjavo pridelka; ali vam dam sužnja, ki vam ga nisem bil dolžan dati, in ste ga brez goljufivega namena prodali za
majhen znesek; zagotovo ste dolžni vrniti le toliko kupnine, kolikor ste je morda imeli; ali recimo, da sem na lastne stroške
povečal vrednost sužnja; ali naj te zadeve ne dopuščajo cenitve? Prav tako pravi, da je v predlaganem primeru mogoče vložiti
tožbo za izterjavo zneska, za katerega bi bilo mogoče najeti storitve sužnja. Marcellus v dvajseti knjigi Digest sprašuje, ali ni
osvobojenec dolžan opraviti storitev, če je patron dodelil zahtevek za storitve na podlagi dolžnosti? Pravi, da jih ni dolžan
opravljati, razen če se nanašajo na obrt in jih je treba opravljati za drugega, če tako odredi patron, kadar pa svobodnjak
opravlja storitve na podlagi dolžnosti, za katere je bila terjatev odstopljena, ne more vložiti tožbe za izterjavo zoper upnika,
za katerega je opravljal take storitve (če je bilo to storjeno v zvezi z drugim in je upnik prejel tisto, do česar je bil upravičen),
prav tako ne more vložiti tožbe zoper svojega patrona, ker so mu storitve pripadale po naravni obveznosti.
(13) Če se kdo z menoj dogovori za deset aurei ali Stichus, jaz pa mu plačam pet, se postavlja vprašanje, ali lahko vložim
tožbo za izterjavo? To vprašanje je odvisno od dejstev, ali nisem oproščen do višine petih aurei; če sem, tožba za izterjavo ne
bo mogoča; če pa nisem oproščen, ali je takšno tožbo mogoče vložiti? Ugotovljeno pa je bilo (kot navaja Celsus v šesti knjigi
in Marcellus v dvajseti knjigi Digest), da zahtevka za polovico obveznosti ni mogoče razveljaviti; tako da če stranka plača
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pet aurejev, mora vprašanje, ali bo oproščena, ostati v mirovanju in jo je mogoče tožiti za preostalih pet aurejev ali Stichus.
Če plača preostalih pet, je treba šteti, da je poravnal prvotni dolg, in če izroči stihije, lahko vloži tožbo za izterjavo petih
aurejev, ker niso bili dolžni. Tako bo njegovo poznejše plačilo določilo, ali je bilo prvih pet ob plačilu zapadlih ali ne. Če pa
po plačilu petih aurejev in izročitvi Stiha raje obdržim pet aurejev in vrnem Stiha; Celsus sprašuje, ali naj bom uslišan? Meni,
da v tem primeru obstaja razlog za tožbo za izterjavo petih aurejev, saj mi je treba dovoliti, da obdržim tisto, kar mi je ljubše,
čeprav sta bila plačilo in izročitev sužnja opravljena istočasno.
(14) Prav tako pravi, da če sta dva dediča določevalca, da petih aurejev ni mogoče dati enemu od njiju, drugemu pa delež v
stihiji. Enako pravilo velja, če sta dva dediča obljubitelja; v skladu s tem ne bo prišlo do razrešitve, če se vsakemu od njiju ne
da bodisi pet aurejev bodisi delež v Stichusu.
27. Paulus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Kadar kdo, misleč, da je dolžan plačati na nekem določenem kraju, plača nekaj, kar mu ne pripada, lahko vloži tožbo za
izterjavo denarja kjerkoli želi; posebna pravica do tožbe za izterjavo namreč ne sledi zmotnemu mnenju tistega, ki plačuje.
28. Isto, O ediktu, XXXII. knjiga.
Če je sodnik stranko nepravilno odpustil in tisti, ki je odpuščen, prostovoljno plača dolg, ne more vložiti tožbe za izterjavo
denarja.
29. Ulpianus, Razprave, II. knjiga.
Včasih osebno stanje stranke vzpostavi podlago za izterjavo; na primer, če plača varovanec brez pooblastila svojega
skrbnika, ali nora oseba, ali oseba, ki ji je bilo prepovedano upravljanje njenega premoženja; na splošno namreč ni dvoma, da
v teh okoliščinah obstaja podlaga za tožbo; in če ostane kakšen denar, se lahko vloži tožba za njegovo izterjavo, če pa je bil
porabljen, bo obstajala podlaga za osebno tožbo.
30. Isto, Razprave, knjiga X.
Kadar je kdo upnik in dolžnik v primeru, v katerem ni mogoče dovoliti pobota, in plača dolg; nima pravice do tožbe za
izterjavo denarja, ker je bil plačan, ko še ni zapadel, lahko pa vloži tožbo za svoj dolg.
31. I, Mnenja, I. knjiga.
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Če kdo zaradi napake poskrbi, da se upniku izplača večji znesek, kot to upravičuje njegov delež v zapuščini, ima pravico do
tožbe za izterjavo na podlagi dane obljube za plačilo tistega, kar ni zapadlo.
32. Julianus, Digest, knjiga X.
Če je kdo dolžan izročiti Pamfila ali Stiha in izroči oba hkrati, potem pa se zgodi, da oba ali eden od njiju umre, ne more
ničesar izterjati; kajti kar še ostane, se uporabi za plačilo obveznosti.
(1) Če porok sklene dogovor, da se zoper njega ne bo vložila tožba za dolgovani denar, vendar ga zaradi neprevidnosti plača,
lahko zoper poroka vloži osebno tožbo za izterjavo, zato bo glavni dolžnik ostal odgovoren, sam pa bo zaščiten s svojo
izjemo; prav tako je vseeno, ali plačilo opravi porok ali njegov dedič. Če pa glavni dolžnik postane dedič poroka in plača
dolg, ne more vložiti tožbe za izterjavo denarja in bo oproščen.
(2) Če ženska meni, da je dolžna prenesti premoženje kot doto, in da kar koli kot doto, ne more vložiti tožbe za njeno
izterjavo; ker, če pustimo ob strani njeno zmotno mnenje, ostaja vprašanje dolžnosti, in tega, kar je plačano iz tega naslova,
ni mogoče izterjati s tožbo.
(3) Če stranka na splošno obljubi, da bo izročila sužnja, je primer enak, kot če je nekdo zavezan dati sužnja ali plačati deset
aurei; če torej izroči Stichusa, misleč, da je to obljubil, lahko vloži tožbo za njegovo izterjavo in bo oproščen, če bo dal
katerega koli drugega sužnja.
33. Isti, Digest, knjiga XXXIX.
Če bom gradil na tvojem nezasedenem zemljišču in ga boš pozneje dobil v posest, ne bo razloga za tožbo za izterjavo, ker
med nama ni bila sklenjena poslovna pogodba; kdor namreč plača denar, ki mu ne pripada, s tem dejanjem do neke mere
opravlja posel, kadar pa lastnik zemljišča prevzame v posest stavbo, ki jo je na njem postavil drug, ne pride do poslovnega
posla; kajti dejansko, tudi če bi oseba, ki je zgradila zemljišče drugega, sama izročila posest, ne bi imela pravice do tožbe za
izterjavo, ker v nobenem pogledu ne bi prenesla lastnine na tistega, ki jo je prejel, saj bi lastnik le pridobil posest tistega, kar
je že bilo njegovo. Zato je določeno, da če bi stranka, ki je mislila, da je dedič, podpirala hišo, ki je bila del zapuščine, se ji
stroški ne bi mogli povrniti na noben drug način, razen tako, da bi obdržala nepremičnino.
34. Isto, Digest, knjiga XL.
Če je bila nekomu v skrbništvo prepuščena celotna zapuščina in poleg tega še zemljišče, če bi moral dediču plačati deset
aurei, dedič pa izjavi, da dvomi o plačilni sposobnosti zapuščine, in se ji odpove v skladu s Trebeljevim dekretom senata;
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zgoraj omenjena stranka ne bo imela razloga, da bi mu plačala denar, in zato lahko s tožbo izterja vse, kar je morda dala za
izpolnitev pogoja.
35. Isto, Digeste, knjiga XLV.
Če kdo plača denarno vsoto iz razloga, ker ni bila vložena obramba na tožbo za njeno izterjavo, čeprav bi bil pozneje
pripravljen postaviti obrambo, ne more izterjati tistega, kar je plačal.
36. Paulus, Epitome Alfenove Digeste, knjiga V.
Suženj neke stranke je brez vednosti svojega gospodarja posodil posodo, stranka, ki ji jo je posodil, jo je zastavila in
pobegnila, tisti, ki jo je dobil v zastavo, pa je rekel, da je ne bo vrnil, če ne dobi denarja; tega mu je suženj plačal in posodo je
vrnil. Postavilo se je vprašanje, ali je mogoče zoper njega vložiti tožbo za vračilo denarja? Odgovor je bil, da če je tisti, ki je
prejel posodo v zastavo, vedel, da pripada drugemu, je sam postal odgovoren za tatvino; in če je torej od sužnja prejel denar,
da bi odkupil ukradeno premoženje, je mogoče zoper njega vložiti tožbo. Če pa ni vedel, da je predmet, ki je bil pri njem
deponiran, pripadal drugemu, ni tat; poleg tega pa, če mu je suženj plačal denar v imenu stranke, od katere je prejel zastavo,
zoper njega ni bilo mogoče vložiti tožbe zaradi vračila tega predmeta.
37. Julianus, O Urseius Ferox, III. knjiga.
Ker tega nisem vedel, sem od tebe kupil svojega sužnja in ti zanj plačal denar. Popolnoma sem prepričan, da sem upravičen
do tožbe zoper tebe za vračilo denarja in da je takšno tožbo v ta namen mogoče vložiti zoper tebe, ne glede na to, ali si vedel,
da je suženj moj, ali pa tega nisi vedel.
38. Africanus, Vprašanja, IX. knjiga.
Če sta bila dva brata pod nadzorom iste stranke in si je eden od njiju izposodil denar od drugega ter mu ga po očetovi smrti
izplačal, se je postavilo vprašanje, ali ga je mogoče izterjati s tožbo? Odgovor je bil, da je nedvomno mogoče vložiti tožbo za
znesek deleža, do katerega je bil dedič upravičen, da ga podeduje po očetu; glede deleža, ki naj bi ga podedoval njegov brat,
pa lahko tožbo vloži le v primeru, da je ta znesek prišel v roke brata iz njegovega lastnega peculiuma; saj je bilo ugotovljeno,
da je bila obstoječa naravna obveznost odpravljena že s tem, da je njegov brat pridobil del njegovega peculuma, zato je lahko
slednji, če je bil peculium predhodno zapuščen sinu, torej tistemu, ki je bil dolžan svojemu bratu, od tega zneska odštel
znesek, ki ga je prejel. To povsem sovpada z mnenjem, ki ga je odobril Julijan, da bi bila stranka, če bi bila kaj dolžna
neznancu in bi bilo to od njega izterjano po očetovi smrti; upravičena do tožbe za delitev zapuščine, da bi od svojih
sodedičev izterjala znesek v obsegu, ki bi ga upnik lahko izterjal od njih s tožbo De peculio. Zato je v primeru uvedbe
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postopka s tožbo za delitev zapuščine edino pravično, da se peculium razdeli, tako da bo stranka od soediča dobila
odškodnino glede določenega dela; in torej, kot bi se lahko branil pred tujcem, toliko bolj bi se moral braniti pred tistim, kar
je bil dolžan bratu.
(1) Postavljeno je bilo vprašanje, ali lahko oče v primeru, ko sinu posodi denar in ga ta po emancipaciji vrne, vloži tožbo za
njegovo izterjavo? Odgovor je bil, da če noben del peculiuma ne ostane v očetovi lasti, sin ne more vložiti tožbe, in kar
dokazuje, da naravna obveznost še vedno obstaja, je to, da če bi tujec v enem letu vložil tožbo De peculio, bi lahko oče
odštel, kar mu je sin dolžan.
(2) Po drugi strani pa v primeru, ko je oče sinu dolgoval denar in ga je slednjemu izplačal po tem, ko je bil ta emancipiran,
tega ne more izterjati; z istim argumentom se namreč dokazuje, da naravna obveznost v tem primeru še vedno obstaja, saj bi,
če bi tujec v enem letu vložil tožbo De peculio, veljalo, da peculium vključuje to, kar mu dolguje oče. Enako pravilo velja,
kadar tuji dedič izplača izdedovanemu sinu tisto, kar mu je bil dolžan oče.
(3) Prejel sem varščino za zapuščino; ko mi je porok plačal, se je izkazalo, da nimam pravice do zapuščine; zato je bilo
odločeno, da lahko porok denar izterja s tožbo.
39. Marcijan, Inštituti, VIII. knjiga.
Kadar kdo, kadar mu upravičenec do zaupanja lahko da varščino, tega ne stori; sta božanska Severus in Antoninus v reskriptu
določila, da lahko vloži tožbo za izterjavo vsega, kar je plačal nad zneskom.
40. Isti, Pravila, III. knjiga.
Če je kdo upravičen do večne izjeme, ima pravico do tožbe za izterjavo vsega, kar je plačal po pomoti; to pa ne velja splošno,
kajti če je izjema odobrena v korist stranke, proti kateri je bil uveden postopek, lahko ta vloži tožbo za izterjavo tistega, kar je
plačal, kot se to zgodi v primeru vrednostnih papirjev na podlagi odloka senata; kadar pa je izjema odobrena zaradi zamere
do stranke, ki ji pripada denar, ni mogoče izterjati vsega, kar je bilo neupravičeno plačano; na primer, kadar si sin pod
starševskim nadzorom izposodi denar proti makedonskemu dekretu senata in ga nato, ko postane sam svoj gospodar, plača,
ne more vložiti tožbe za izterjavo istega.
(1) Če je del hiše od določenega dne prepuščen v skrbništvo in pred časom, ko se skrbništvo prenese, ta pogore, dedič pa jo
na svoje stroške obnovi, je določeno, da je treba stroške za to odšteti od zneska, vključenega v skrbništvo; in če dedič izroči
hišo, ne da bi odštel navedene stroške, se lahko vloži tožba za izterjavo nedoločenega zneska, ker je dedič plačal več, kot je
bilo treba.
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(2) Če varovanec sklene s svojim varovancem dogovor, da se zoper njega ne bo vložila tožba za storitve, in če bi potem
varovanec karkoli plačal, se lahko vloži tožba za izterjavo tega.
41. Neratius, Pergamenti, VI. knjiga.
42. Če varovanec brez soglasja svojega skrbnika v določilu obljubi, da bo plačal, in to tudi stori, bo imel pravico do tožbe za
izterjavo; iz razloga, ker denarja ni bil dolžan niti po naravnem pravu.
42. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII.
Ni običajno, da se plačani kazenski zneski izterjajo s tožbo.
43. Paulus, O Placiju, III. knjiga.
Če stranka priseže, da ni dolžna plačati, je ves spor končan, in treba je povedati, da je v tem primeru mogoče izterjati denar,
ki je bil plačan.
44. Isti, O Placiju, XIV. knjiga.
Tožbe za izterjavo ni mogoče vložiti zoper stranko, ki je prejela tisto, kar ji pripada; četudi je plačilo opravila druga oseba in
ne pravi dolžnik.
45. Javolenus, O Plautiju, II. knjiga.
Če je stranka prodala nepremičnino in jo prenesla na kupca, vendar ni obdržala tistega, kar ji je bil pokojnik dolžan, lahko
vloži tožbo za njeno izterjavo; saj je vse, kar je plačano več, kot je treba, mogoče pravilno izterjati z osebno tožbo.
46. Isto, O Plautiju, IV. knjiga.
Stranka, ki v imenu dediča in z njegovim denarjem plača zapuščino, ki ni zapadla, sama ne more vložiti tožbe za izterjavo
tega, kar je plačala; če pa je plačala dedičev denar brez vednosti slednjega, potem lahko lastnik denarja, kot velja, pravilno
vloži tožbo za njegovo izterjavo. Enaka pravila veljajo za vse vrste stvarnega premoženja.
47. Celsus, Digeste, VI. knjiga.
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Po pomoti si obljubil, da boš plačal denar, ki ni zapadel, in stranka, ki je bila tvoje poroštvo, ga je plačala. Menim, da če ga je
porok plačal v tvojem imenu, boš potem ti odgovoren poroku, porok pa tebi; ni namreč pričakovati, da bi najprej ratificiral
njegovo dejanje, saj se lahko šteje, da si poroku naročil, naj plača v tvojem imenu. Če pa je porok v svojem imenu plačal
znesek, ki ga ni bil dolžan, lahko vloži tožbo zoper poroka kot tistega, ki je plačal denar, ki mu po pravu narodov ni pripadal;
če pa obstaja primanjkljaj v znesku, ki ga lahko izterja od stranke, ki jo je plačal, lahko to izterja od vas z mandatno tožbo;
pod pogojem, da tistemu, ki je vložil tožbo zaradi nepoznavanja dejstev, to ne bo preprečeno zaradi izjeme.
48. Isto, Digest, VI. knjiga.
Če kdo obljubi, da bo, če bo nekaj storil ali ko bo to storjeno, plačal deset aurei, in plača znesek, ki ga je obljubil, preden je
dejanje opravljeno; se ne bo štelo, da je storil, kar je obljubil, in zato lahko vloži tožbo za izterjavo denarja.
49. Modestin, Pravila, III. knjiga.
Tožbo za izterjavo denarja je mogoče vložiti le zoper tiste, ki jim je bil denar na nek način plačan, ne pa zoper tiste, ki jim je
bilo plačilo v korist.
50. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga V.
Če kdo zavestno plača, česar ni dolžan, z namenom, da bi pozneje vložil tožbo za izterjavo, nima pravice do tožbe.
51. Isto, O Kvintu Muciju, VI. knjiga.
V primerih, ko imamo pravico do zadržanja premoženja, nimamo pa pravice do tožbe za njegovo izterjavo, če izročimo
omenjeno premoženje, ne moremo vložiti tožbe za njegovo izterjavo.
52. Isto, O Kvintu Muciju, knjiga XXVII.
Plačilo opravimo bodisi iz dobrega razloga bodisi z namenom, pri čemer je razlog lahko odvisen od tega, kar je že poteklo,
na primer, če opravim plačilo, ker sem od tebe nekaj dobil ali ker si nekaj storil, tako da tudi če razloga ni, ne bo tožbe za
izterjavo denarja; plačilo z namenom pa se opravi, kadar je treba opraviti neko dejanje, in če se to ne zgodi, bo tožba za
izterjavo denarja upravičena.
53. Prokul, Pisma, knjiga VII.
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Gospodar je svojemu sužnju z oporoko dal svobodo pod pogojem, da bo plačal deset aurejev, in suženj, ne da bi vedel, da je
oporoka nična, mi je plačal deset aurejev; postavi se vprašanje, kdo ima pravico do tožbe za izterjavo denarja? Prokul je
odgovoril, da če je suženj plačal denar iz svojega peculiuma, čeprav mu gospodar ni dal dovoljenja za to, ostaja denar last
njegovega gospodarja in lahko vloži tožbo za njegovo izterjavo s stvarno tožbo. Če pa mi je druga stranka na zahtevo sužnja
plačala svoj denar, postane ta moj in lastnik sužnja, na račun katerega je bil plačan, lahko vloži tožbo za njegovo izterjavo;
bolj prizanesljiv in tudi bolj praktičen način pa bi bil, da bi stranka, ki je plačala denar, sama izterjala, kar ji pripada,
neposredno od mene.
54. Papinianus, Vprašanja, II. knjiga.
Če je plačilo opravljeno zaradi napake, na podlagi razlogov, ki pravno niso veljavni ali nimajo nobene moči ali učinka, je
mogoče vložiti tožbo za izterjavo.
55. Isti, Vprašanja, VI. knjiga.
Kadar izterjevalec najema mestne posesti, tega, kar prejme kot najemnino, ne more s tožbo izterjati tisti, ki jo je plačal,
temveč bo izterjevalec odgovoren lastniku. Isto pravilo velja za denar, plačan za prevoz na ladjah, ki jih je takšna oseba
najela ali nadzorovala, pa tudi za nadomestilo sužnjem, katerih storitve je najela; če namreč suženj, ki ga ni najel, plača ceno
svojih storitev dezerterju, kot da bi bil njegov lastnik, plačani denar ne postane last prejemnika. Če taka stranka prejme denar
za prevoz z ladjami, ki jih je najela kot lastnik, ali najemnino najemnikov, bo odgovorna za plačani denar, ki ji ni pripadal, in
stranka, ki plača, s tem ni razbremenjena; zato običajno velja, da je mogoče vložiti tožbo za izterjavo dobička od kršitelja, to
pa se lahko zgodi le, če je dobiček pripadal lastniku.
56. Isto, Vprašanja, VIII. knjiga.
Zadostuje, da se ugotovi, da denar ni dolgovan, kadar ni gotovo, ali je obramba, ki temelji na izjemi, začasna ali trajna. Če
namreč stranka sklene dogovor, da se zoper njo ne bo vložila tožba, dokler Titius ne postane konzul, potem se lahko, ker
lahko izjema postane večna, če Titius umre, ki bo, če Titius dobi konzulsko mesto, začasna, povsem pravilno navede, da se
lahko izterja vse, kar je bilo plačano v vmesnem času. Kajti tako kot dogovor o plačilu denarja ob določenem času ne daje nič
bolj podlage za tožbo za izterjavo, kot če bi dolžnik plačal ob določenem času; tako je očitno, da v primeru zakonite
obrambe, ki temelji na negotovem razlogu, obstaja pogojna obveznost.
57. Isto, Mnenja, III. knjiga.
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V zvezi z naslednjim plačilom v imenu dečka, ki ni dosegel pubertete, ima slednji pravico do tožbe za izterjavo denarja.
(1) Če upnik določi, da se dolg plača njegovemu zastopniku, bo v tem primeru, če bo plačano več denarja, kot je bilo treba,
zastopnik odgovoren za tožbo za plačilo tistega, kar ni bilo dolžno; če pa je upnik, ko je nekoga imenoval, da prejme plačilo,
izrecno omenil večji znesek, ki naj se mu plača, bo tožba za izterjavo plačanega denarja, ki ni bil dolžan, vložena zoper
stranko, ki ga je imenovala, in pravica do tožbe se ne šteje za odvzeto, če se tožba proti omenjenemu zastopniku vloži zaman.
58. Isto, Odgovori, IX. knjiga.
Oporočitelj je manumitiranemu sužnju zapustil zaupnico tako, da je ta na podlagi oporoke pridobil svobodo; ko je prejel
denar, ne da bi se obrnil na sodišče, pa je bil razglašen za svobodnega. Ker denar, ki je bil zapuščen na podlagi skrbništva, ni
bil dolgovan, je mogoča tožba za njegovo izterjavo.
59. Isto, Opredelitve, II. knjiga.
Če porok, ki je zakonito oproščen, plača denar po pomoti, mu to ne bo preprečilo vložiti tožbe za njegovo izterjavo; če pa bi
glavni dolžnik pozneje sam pomotoma plačal, ne more vložiti tožbe za izterjavo, saj prvo plačilo, ki je bilo nično, ne
razveljavi naturalne ali civilne obveznosti, če je bil glavni dolžnik odgovoren.
60. Paulus, Vprašanja, III. knjiga.
Julijan je zanikal, da bi dolžnik, ki dejansko dolguje denar, lahko vložil tožbo za njegovo izterjavo po tem, ko je bilo
vprašanje združeno in ko je tožba še vedno v teku; ker ne bi mogel vložiti tožbe, če bi bil oproščen ali če bi bila zoper njega
izdana sodba, saj bi, tudi če bi bil oproščen, še vedno ostal dolžnik po naravnem pravu; in navaja, da bi bil njegov primer
podoben primeru stranke, ki je obljubila, da bo plačala ne glede na to, ali je neka ladja priplula ali ne iz Azije, saj priložnost
za plačilo nastane iz obeh razlogov.
(1) Kadar pa stranka, ki je dolžna denar absolutno, obljubi, da ga bo plačala pod določenim pogojem z namenom obnovitve
pogodbe; številne avtoritete menijo, da je v primeru plačila denarja med obnovitvijo pogodbe mogoče vložiti tožbo za
njegovo izterjavo, ker še vedno ni jasno, pod katero obveznostjo plača; enako pravilo po njihovem velja, če predpostavimo,
da dve različni osebi obljubita isti denar, ena absolutno, druga pa pod določenim pogojem z namenom obnovitve pogodbe.
Vendar primera nista podobna; saj je v primeru absolutne in pogojne določitve gotovo, da se bo zadolžila ista stranka.
61. Scaevola, Mnenja, knjiga V.
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Skrbniki varovanca so nekaterim očetovim upnikom izplačali določeno premoženje iz premoženja slednjega, vendar so
pozneje, ker se je izkazalo, da premoženje ni zadostovalo, povzročili, da je varovanec premoženje zavrnil; postavlja se
vprašanje, ali bi morali upniki vrniti presežek, ki jim ga je izplačal skrbnik, ali pa morajo vrniti vse, kar so prejeli? Odgovoril
sem, da če ni bila storjena nobena goljufija, skrbnikom ali varovancu ne pripada nič, vendar so drugim upnikom odgovorni za
znesek presežka dolgov, ki so jih plačali.
62. Marcianus, Trusts, knjiga IV.
Če je bilo zaupanje vključeno v določilo, čeprav ni zapadlo, še vedno, ker ga je obljubila za izpolnitev obveznosti stranka, ki
se je zavedala dejstev, zapade in je plačljivo v skladu z zakonom.
63. Gajus, Primeri.
Neratius govori o možnem primeru, ko stranka, ki ne bi mogla tožiti za izterjavo tega, kar je dala, ker je izpolnila dolg, še
vedno ni oproščena; na primer, če je bila dolžna izročiti nekega sužnja in da tistega, ki naj bi bil pod določenim pogojem
svoboden; v tem primeru namreč ni oproščena, ker omenjenega sužnja ne naredi za absolutno last določevalca; še vedno ga
ne more izterjati, ker je plačeval dolg.
64. Tryphoninus, Disputations, Book VII.
Če je gospodar svojemu sužnju dolgoval denar in mu ga je plačal po tem, ko je bil manumitiran, ne more vložiti tožbe za
njegovo izterjavo; četudi je plačal z mislijo, da ga je treba prisiliti v postopek, saj je priznal naravni dolg. Ker po naravnem
pravu obstaja svoboda, nadvlado oseb pa je uvedlo pravo narodov, je treba vprašanje, ali dolg obstaja ali ne, skupaj s pravico
do tožbe za njegovo izterjavo obravnavati glede na naravno pravo.
65. Paulus, O Placiju, knjiga XVII.
Da bi lahko na splošno razpravljali o izterjavi premoženja po zakonu, je treba razumeti, da se premoženje izroči bodisi zaradi
kompromisa bodisi za preteklo plačilo bodisi v skladu z nekim pogojem ali za neko dejanje, ki ga je treba opraviti, bodisi
kadar ni dolga; in v vseh teh primerih se vprašanje zastavi v zvezi z izterjavo premoženja.
(1) In pravzaprav v zvezi z njegovo izročitvijo zaradi kompromisa, če zanj ni utemeljenega razloga, ne bo mogoče vložiti
tožbe za njegovo izterjavo, saj če je prišlo do izpodbijanja, velja dejstvo, da je bilo izpodbijanje opuščeno, za utemeljen
razlog; če pa je razkrita očitna goljufija in je kompromis ničen, bo tožbi za izterjavo ugodeno.
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(2) Poleg tega, če je nekaj dano za preteklo plačilo, na primer zato, ker sem mislil, da mi je zadevna oseba pomagala pri
mojih poslih, čeprav to ni bilo res; potem zaradi tega, ker sem ji želel nekaj podariti, ne glede na to, da sem delal napačen
vtis, tožba za izterjavo darila ne bo utemeljena.
(3) Lahko pa nadaljujem z osebno tožbo zaradi pogoja, od katerega je odvisno izplačilo zapuščine ali prenos zapuščine,
čeprav mi zapuščina ni bila zapuščena, če pa je bila, sem bil zanjo prikrajšan, tako da lahko vložim tožbo za izterjavo tega,
kar sem podaril; ker tega nisem podaril z namenom sklenitve pogodbe in ker cilj, zaradi katerega sem podaril, ni bil dosežen.
Enako pravilo velja, če nisem hotel ali nisem mogel vstopiti v posest. Ne moremo pa reči, da velja, če je bil moj suženj
imenovan za dediča pod določenim pogojem in sem nekaj podaril, nato pa je suženj, ki je bil manumanitiran, vstopil v posest;
v tem primeru je namreč predmet dosežen.
(4) Kar je dano v zameno za dejanje, ki ga je treba opraviti, daje pravico do tožbe v skladu s tem, kar je primerno in pravično;
kot na primer, če ti dam nekaj, da bi lahko opravil neko dejanje, pa ga ne opraviš.
(5) Če stranka vloži tožbo za vračilo nečesa, kar ji ne pripada, je treba po odbitku vseh stroškov vrniti tudi dobiček in
potomstvo ženskih sužnjev, ki so bili dani.
(6) Če je bilo izročeno žito, ki ni bilo dolžno, je treba upoštevati njegovo kakovost; če ga je stranka porabila, je mogoče
vložiti tožbo za njegovo vrednost.
(7) Na podoben način lahko v primeru, ko je bilo dano stanovanje, vložim tožbo za denar, ne sicer za znesek, za katerega bi
ga lahko najel, temveč za znesek, za katerega bi ga najel ti.
(8) Če sem ti izročil sužnja, ki ti ga nisem bil dolžan, in si ga manumitiral, boš, če si to storil zavestno, odgovoren za njegovo
vrednost, če pa si to storil iz nevednosti, ne boš odgovoren; moraš pa poravnati vrednost njegovih storitev kot osvobojenca in
prenesti morebitno premoženje, pridobljeno z njim.
(9) Plačilo ni dolžno, ne le kadar ga absolutno ni, temveč tudi kadar je dolžno drugemu in je plačano tretji osebi, ali kadar to,
kar en človek dolguje drugemu, plača, kot da bi bil sam dolžan.
66. Papinianus, Vprašanja, knjiga VIII.
Ta tožba, ki temelji na pravičnosti in enakosti, se običajno uporablja za izterjavo premoženja, ki pripada eni stranki in se
nahaja v posesti druge brez kakršne koli pravice do njega.
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67. Scaevola, Digest, knjiga V.
Stichus, ki je dobil svobodo po oporoki stranke, za katero je mislil, da je njegova lastnica, pod pogojem, da bo deset let po
njeni smrti njegovim dedičem letno plačeval deset aurei, je osem let plačeval predpisano vsoto, kot mu je bilo naročeno;
pozneje je ugotovil, da se je rodil svoboden, in preostalih let ni plačal ničesar, zato ga je sodišče tudi razglasilo za svobodno
rojenega. Postavilo se je vprašanje, ali lahko sproži postopek za izterjavo denarja, ki mu ni pripadal, in če je tako, s kakšno
tožbo? Odgovor je bil, da če denarja, ki ga je plačal, ni pridobil z lastnim delom ali s premoženjem tistega, ki mu je služil v
dobri veri, lahko vloži tožbo za njegovo izterjavo.
(1) Skrbnik je plačal večji znesek, kot je pripadal upniku njegovega varovanca, in si ga ni dal priznati, ko je vložil skrbniško
tožbo; sprašujem, ali bi imel pravico do tožbe za izterjavo od upnika? Odgovor je bil, da bi imel.
(2) Titius, ki je imel veliko upnikov, med katerimi je bil tudi Seij, je po tem, ko je zasebno s prodajo prenesel svoje
premoženje na Maevija z dogovorom, da bo slednji zadovoljil njegove upnike, Maeij plačal Seiju, kot da mu je dolžan, denar,
ki ga je že plačal Titius; in pojavilo se je vprašanje, ali ima, ko so bili kasneje pri Titiusu najdeni računi za delno plačane
dolgove, kdo pravico do tožbe za izterjavo denarja, ki je bil plačan, ne da bi bil dolgovan, Titius kot dolžnik ali Maevij, ki je
bil imenovan za zastopnika v svojem imenu? Odgovor je bil, da ima v skladu z navedenim pravico do tožbe tisti, ki je plačal
zadnji.
(3) Isti posameznik je vprašal, ali sporazum, ki ga je bilo običajno vključiti v poravnavo računov, in sicer da med strankama
ne sme biti nadaljnjih sporov, ki bi izhajali iz navedene pogodbe, preprečuje tožbo za izterjavo. Odgovor je bil, da ni bilo
navedeno ničesar, zaradi česar bi to pomenilo oviro.
(4) Lucij Titius je Gaju Seiju, ki še ni bil star petindvajset let, posodil določeno vsoto denarja in od njega prejel določeno
vsoto kot obresti. Dedič mladoletnega Gaja Seija je pri guvernerju province dosegel, da je Publij Maevij, da bi se izognil
plačilu dolga iz zapuščine, izdal odredbo o popolni restituciji; vendar pri guvernerju ni bila omenjena tožba za izterjavo
obresti na glavnico, ki jo je plačal Seij, ki ni bil star petindvajset let, niti ni bila izdana nobena sodba v zvezi z njo.
Sprašujem, ali lahko dedič Gaja Seiusa, omenjenega mladoletnika, mlajšega od petindvajset let, vloži tožbo za izterjavo
obresti, ki jih je slednji plačal upniku, dokler je živel? Odgovor je bil, da glede na navedena dejstva tožba za izterjavo tistega,
kar je pokojnik plačal kot obresti, ni mogoča. Ker menite, da tožbe za izterjavo ni mogoče vložiti, sprašujem tudi, ali lahko
dedič obdrži obresti iz kakšnega drugega dolga. Odgovor je bil: "Ne, niti to ne."
Tit. 7. O tožbi za izterjavo brez podlage.
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1. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLIII.
Obstaja tudi naslednja vrsta osebne tožbe za izterjavo, kadar kdo obljubi brez podlage ali kadar plača nekaj, kar mu ni
pripadalo. Kadar stranka obljubi brez nadomestila, ne more vložiti tožbe za znesek, ki ga ni dala, temveč le za samo
obveznost.
(1) Toda čeprav je morda obljubil za plačilo, pa plačilo ni imelo učinka, je treba šteti, da bi obstajal razlog za tožbo za
izterjavo.
(2) Ne glede na to, ali je bila obljuba na začetku dana brez nadomestila ali v zameno za obljubo, ki je prenehala, ali ni začela
učinkovati, je treba reči, da bo obstajal razlog za tožbo za izterjavo.
(3) Ugotovljeno je, da je mogoče tožbo za izterjavo vložiti zoper stranko le, če je premoženje prišlo v njeno posest brez
veljavnega nadomestila ali za neko nadomestilo, ki je prenehalo veljati.
2. Isto, O ediktu, knjiga XXXII.
Če je polnilec sklenil pogodbo o čiščenju nekaterih oblačil, in ker se oblačila izgubijo, je tožen na podlagi pogodbe in
lastniku plača njihovo vrednost, lastnik pa oblačila pozneje najde; kakšno tožbo mora vložiti polnilec, da bi si povrnil znesek,
ki ga je plačal? Kasij pravi, da lahko vloži ne le tožbo na podlagi pogodbe, temveč tudi tožbo za izterjavo od lastnika.
Menim, da ima v vsakem primeru pravico do tožbe na podlagi pogodbe, glede tožbe za izterjavo pa je vprašanje, ker ni plačal
tistega, česar ni bil dolžan; razen če res lahko trdimo, da je tožbo za izterjavo mogoče vložiti na podlagi tega, da je bil denar
plačan brez kakršnega koli nadomestila, saj so bila oblačila najdena, kar se zdi, da je tako.
3. Julianus, Digest, knjiga VIII.
Kadar se stranke zavežejo brez kakršnegakoli razloga za to, lahko dosežejo razrešitev s tožbo, vloženo za nedoločen znesek,
pri čemer ni razlike, ali je stranka sklenila celotno obveznost brez kakršnegakoli razloga ali večjo, kot je bilo potrebno; razen
če se postopek, vložen za razrešitev od vsake obveznosti sploh, res razlikuje od postopka, vloženega za razrešitev od
odgovornosti za del obveznosti; na primer, če je stranka obljubila, da bo plačala deset aurei, saj, če ni imela razloga za to
obljubo, lahko s tožbo za nedoločen znesek doseže razrešitev celotne določbe; če pa je obljubila, da bo plačala deset aurei,
čeprav bi morala obljubiti le pet, lahko s tožbo za nedoločen znesek doseže svojo razrešitev plačila petih.
4. Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.
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Ni pomembno, ali je bilo nekaj na začetku dano brez nadomestila ali pa je bilo dano za nadomestilo, ki se ni zgodilo.
5. Papinianus, Vprašanja, XI. knjiga.
Če je ženska, ki se je nameravala poročiti s stricem po materini strani, dala za doto določeno vsoto denarja, vendar se z njim
ni poročila, se je pojavilo vprašanje, ali lahko vloži tožbo za vračilo denarja? Rekel sem, da kadar je bil denar plačan iz
nekega nemoralnega razloga, ki je prizadel tako dajalca kot prejemnika, tožba za izterjavo ne pride v poštev, kadar pa sta oba
enako kriva, ima prednost posestnik; in da bi vsak, ki bi sprejel to načelo, morda odgovoril, da ženska ne more vložiti tožbe
za izterjavo; po drugi strani pa bi bilo mogoče upravičeno trditi, da ni šlo toliko za to, da je bilo plačilo nemoralno, temveč da
sploh ni bilo plačila; ker plačanega denarja ni bilo mogoče spremeniti v doto, ker ni bil plačan za nezakonito sobivanje,
temveč za zakonsko zvezo.
(1) Mačeha je plačala denarno vsoto kot doto za poroko s svojim posvojencem, to pa je storila tudi snaha za poroko s svojim
svakom, vendar do poroke ni prišlo. Na prvi pogled se zdi, da tožba za izterjavo denarja ne bi bila upravičena, saj je tovrstna
zveza po pravu narodov incest; kljub temu pa je v takih primerih boljše mnenje, da za doto ni bilo nobenega nadomestila,
zato bo tožba za njeno izterjavo upravičena.
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Knjiga XIII
1. O tožbi za vračilo ukradenega premoženja.
2. O tožbah za izterjavo na podlagi zakona.
3. O tritarianski tožbi.
4. O premoženju, ki ga je treba izročiti na določenem kraju.
5. O tožbi za obljubljeni denar.
6. V zvezi s tožbo na posojilo za uporabo in nasprotno tožbo.
7. V zvezi s tožbo na zastavno pravico in nasprotno tožbo.

Tit. 1. O tožbi za vrnitev ukradene stvari.

1. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVIII.
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Kadar je premoženje ukradeno, lahko tožbo za njegovo vračilo vloži samo lastnik.
(2) Pomponij, O Sabinu, knjiga XVI.
Tako blazne osebe kot dojenčki so odgovorni za tožbo na podlagi kraje, če so postali nujni dediči, čeprav tožbe ni mogoče
vložiti zoper njih osebno.
3. Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Kadar je suženj tožen v tožbi, ki temelji na tatvini, je gotovo, da je mogoče zahtevati odškodnino v višini tožnikovega
interesa; kot na primer, kadar je bil imenovan za nujnega dediča in je njegov gospodar lahko v nevarnosti, da izgubi
premoženje; tega mnenja je tudi Julianus. Poleg tega, če je tožba vložena za sužnja, ki je umrl, bo tožnik dobil vrednost
zapuščine.
4. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
Če suženj ali sin pod očetovskim nadzorom stori krajo, se lahko zoper lastnika sužnja vloži tožba za vse, kar je prišlo v
njegove roke; glede preostanka pa lahko lastnik izroči sužnja kot odškodnino.
(5) Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Tožba, ki izhaja iz kraje, se lahko vloži zoper sina pod očetovskim nadzorom, saj za tovrstno tožbo ni nikoli odgovoren nihče
drug kot tisti, ki je tatvino zagrešil, ali njegov dedič.
6. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Zato tudi v primeru, ko je tatvina storjena s pomočjo in nasvetom druge stranke, slednja ne bo odgovorna za to tožbo, čeprav
bo odgovorna za tožbo zaradi tatvine.
7. Isto, O Sabinu, XLII. knjiga.
Če je stranka poravnala izgubo kot tat, je povsem gotovo, da to ni ovira za tožbo za vračilo premoženja; s plačilom izgube
namreč ugasne pravica do tožbe zaradi tatvine, ne pa tudi pravica do tožbe za vračilo ukradenega premoženja.
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(1) Tožba zaradi tatvine se vloži zaradi zakonite kazni, tožba za izterjavo pa zaradi same lastnine; posledica tega je, da niti
pravica do tožbe zaradi tatvine ne ugasne s tožbo za izterjavo niti tožba za izterjavo s tožbo zaradi tatvine. Zato ima stranka,
ki je žrtev tatvine, pravico do tožbe zaradi tatvine, pravico do odškodninske tožbe in pravico do tožbe za izterjavo,
upravičena pa je tudi do tožbe za proizvodnjo. Tožba za izterjavo ukradenega premoženja, ker vključuje postopek za
pridobitev samega premoženja, povzroči, da je odgovoren tudi dedič tatvine, in to ne le, dokler je ukradeni suženj živ, temveč
tudi po njegovi smrti. Če pa je ukradeni suženj izgubil življenje, ko je bil v posesti tatovega dediča ?ali celo ko ni bil v
njegovi posesti ?po tatovi smrti; je treba reči, da bo tožba še naprej veljala zoper dediča. Kar smo navedli v zvezi z dedičem,
velja tudi za vse druge naslednike.

8. Isto, O ediktu, knjiga XXVII.
V primeru ukradenega premoženja se lahko tožba za izterjavo vloži za same predmete; toda ali je to mogoče storiti le, dokler
ti še obstajajo, ali tudi v primeru, ko so prenehali obstajati? Če jih je tat res izročil, potem nedvomno ni mogoče vložiti tožbe
za njihovo izterjavo; če pa jih ni izročil, pravica do tožbe za izterjavo njihove vrednosti še vedno ostaja, saj samih predmetov
ni mogoče izročiti.
(1) Kadar se vloži tožba za vračilo ukradenih predmetov, se postavlja vprašanje, v katerem trenutku je treba opraviti cenitev
njihove vrednosti? Ugotovljeno pa je, da je treba upoštevati čas, ko je imela stvar največjo vrednost, ki jo je kadar koli imela,
in še zlasti zato, ker se tat ne bo osvobodil z izročitvijo poslabšane stvari; šteje se namreč, da je tat vedno v zamudi.
(2) Nazadnje je treba povedati, da je v to tožbo vključen tudi dobiček.
9. Isto, O ediktu, XXX. knjiga.
V tožbi za vrnitev ukradenega premoženja je stranka odgovorna ne le za znesek, ki je prišel v njene roke, ampak tudi za ves
znesek, če je edini dedič; če pa je dedič deleža, je odgovorna za enak delež takega deleža v ukradenem premoženju, kot mu
pripada v zapuščini.
10. Isto, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Zoper tatiča je mogoče vložiti tožbo za vračilo ukradenega premoženja ne glede na to, ali gre za očitnega ali nejavnega tatiča.
Manifestni tat pa bo odgovoren za tožbo za izterjavo le, če lastnik še ni pridobil posesti ukradene stvari; nihče namreč ni
odgovoren za tožbo za izterjavo, potem ko je lastnik pridobil posest stvari. Zato Julijan, da bi lahko nadaljeval razpravo o
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tožbi za izterjavo v primeru očitnega tatvine, predpostavlja, da je tat, potem ko je bil ujet, bodisi ubil, razbil na koščke ali
razlil, kar si je neupravičeno prisvojil.
1. Tudi oseba, ki je odgovorna za rop z nasiljem (tako navaja Julianus v dvaindvajseti knjigi Digest), je lahko tožena s tožbo
za vrnitev premoženja.
2. Podlaga za tožbo za vrnitev premoženja obstaja le, dokler lastnik ni izgubil lastninske pravice na premoženju z lastnim
dejanjem; če ga torej prenese na drugega, ne more vložiti tožbe za vrnitev premoženja.
3. Zato Celsus v dvanajsti knjigi Digest navaja, da če lastnik ukradeno premoženje absolutno zapusti tatu, dedič proti njemu
ne more vložiti tožbe za njegovo izterjavo; če pa zapuščina ni bila dana tatu samemu, temveč drugemu, velja isto pravilo in
tožba za izterjavo ne bo mogoča, ker je lastništvo izgubljeno z dejanjem zapustnika; to je lastnika.
11. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIX.
Oporočitelj sam tudi ne more vložiti osebne tožbe, saj jo lahko vloži le oseba, katere premoženje je bilo ukradeno, ali njen
dedič; vendar ima zapustnik pravico, da si premoženje, ki mu je bilo zapuščeno, povrne z drugo tožbo.
12. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Posledično Marcellus v sedmi knjigi zelo pravilno navaja, da če ukradena lastnina še vedno ostane tvoja, lahko vložiš osebno
tožbo za njeno vračilo; če pa lastnino izgubiš na kakšen drug način, ne pa z lastnim dejanjem, lahko prav tako vložiš tožbo za
njeno vračilo.
1. Zato zelo posrečeno pravi, da je v primeru skupne lastnine pomembno, ali ste proti solastniku sprožili postopek s tožbo za
delitev ali pa je on sprožil tožbo proti vam; če ste postopek sprožili v ta namen, boste izgubili pravico vložiti osebno tožbo za
izterjavo, če pa je to storil on, bo to pravico še vedno obdržal.
2. Neratij v Knjigah pergamentov navaja, da po mnenju Arista tisti, ki mu je bilo premoženje zastavljeno, lahko v primeru
kraje vloži tožbo za nedoločen znesek odškodnine.
13. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIX.
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Če so bile iz ukradenega srebra izdelane čaše, Fulcinij pravi, da je mogoče vložiti osebno tožbo, zato je treba v postopku za
njihovo vračilo oceniti vrednost morebitne gravure, ki je bila narejena na tatove stroške; tako kot se pri kraji otroka, ki
odraste, oceni njegova vrednost, ko odraste, čeprav je bil vzgojen pod skrbjo in na tatove stroške.
14. Julianus, Digeste, knjiga XXII.
Če je bil ukradeni suženj zapuščen pod določenim pogojem, ima dedič, dokler pogoj ne bo izpolnjen, pravico do tožbe za
njegovo izterjavo, če pa se pogoj izpolni po pridružitvi izdaje, je treba zadevo zavrniti; prav tako kot če je oporočitelj istemu
sužnju naročil, naj bo pod določenim pogojem prost, in je bil pogoj izpolnjen po pridružitvi izdaje; tožnik namreč ni več
zainteresiran za zavarovanje sužnja in lastnina je prenehala biti njegova brez goljufivega dejanja s strani tatove. Če je bila
sodba izdana v času, ko je bil pogoj v teku, mora sodnik oceniti znesek, ki bi bil suženj vreden, če bi se našel kupec.
1. V tej tožbi pa tožnik ni dolžan zagotoviti varščine stranki, ki je tožena.
2. Če je vol ukraden in ubit, lahko lastnik vloži osebno tožbo za izterjavo za vola, kožo in meso; to je, če je bilo s kožo in
mesom ravnano pri kraji, lahko pa se vloži tudi tožba za izterjavo rogov. Če pa lastnik pridobi vrednost vola z osebno tožbo
za izterjavo in nato vloži podobno tožbo za katero koli od zgoraj navedenih stvari, mu to nedvomno lahko prepreči izjema.
Po drugi strani pa, če bi vložil tožbo za kožo in pridobil njeno vrednost, nato pa vložil tožbo za izterjavo vola in bi tat ponudil
vrednost vola po odbitku vrednosti kože, bo tožnik izključen z izjemo zaradi goljufivega namena.
3. Enako pravilo velja pri kraji grozdja, saj se mošt in grozdne pečke lahko izterjajo z osebno tožbo.
(15) Celsus, Digeste, knjiga XII.
Če suženj ukrade drugemu, bo odgovarjal za krajo v svojem imenu, če postane svoboden; vendar pa zoper njega ni mogoče
vložiti osebne tožbe za izterjavo, razen če je s premoženjem ravnal po tem, ko je postal svoboden.
16. Pomponij, O Kvintu Muciju, XXXVIII knjiga.
Če kdo stori tatvino tako, da uporabi stvar, ki mu je bila posojena ali pri njem shranjena, ga je mogoče z osebno tožbo za
izterjavo prisiliti, da za to odgovarja tudi zaradi tatvine; ta se razlikuje od tožbe za izterjavo posojene stvari, saj bo, tudi če je
bila stvar uničena brez njegove zlonamernosti ali malomarnosti, vseeno odgovoren za osebno tožbo za izterjavo; medtem ko
pri tožbi za izterjavo posojenega premoženja ne bo zlahka odgovarjal, razen če je bil kriv iz malomarnosti, pri tožbi za
depozit pa sploh ne bi odgovarjal, razen če bi bil ugotovljen zlonamerni namen.
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(17) Papinianus, Vprašanja, knjiga X.
Kar zadeva izgubo pravice do tožbe za vračilo, je malo pomembno, ali se po kraji sužnja ponudi, da se ga vrne, ali se zadeva
uvrsti v drug razred ali drugo vrsto obveznosti; zame namreč ni pomembno, ali je suženj prisoten ali ne, saj se neizpolnitev
obveznosti, ki je nastala zaradi kraje, odpravi z nekakšno cesijo terjatve.
18. Scaevola, Vprašanja, IV. knjiga.
Kadar stranka zavestno prejme denar, ki ji ne pripada, ker je to enako kraji, je treba razmisliti, ali zastopnik, kadar opravi
plačilo s svojim denarjem, ne stori tatvine na sebi? Pomponij v osmi knjigi Pisma pravi, da ima zastopnik pravico do tožbe za
izterjavo na podlagi kraje; in da imam tudi jaz takšno pravico, če potrdim plačilo denarja, ki ni dolgovano; toda če je vložena
ena tožba, pravica do vložitve druge ugasne.
(19) Paulus, O Neratiju, III. knjiga.
Julijan v zvezi s hčerko, ki je odnesla premoženje, ki je pripadalo njenemu možu, pravi, da je treba zoper njenega očeta
vložiti osebno tožbo za izterjavo v obsegu njenega peculiuma.
20. Tryphoninus, Disputations, knjiga XV.
Predpostavimo, da se je tat pripravljen zagovarjati osebno tožbo, ki je vložena zoper njega zaradi vračila ukradene stvari;
dokler stvar obstaja, imam pravico vložiti tožbo, če pa je pozneje uničena, so starodavne oblasti menile, da pravica še vedno
ostaja, saj je bilo njihovo mnenje, da če je človek na začetku ravnal s stvarjo brez soglasja lastnika, je vedno v zamudi glede
vračila, ker je ne bi smel odstraniti.
Tit. 2. O tožbah za izterjavo po zakonu.

1. Paulus, O Placiju, II. knjiga.
Kadar je obveznost uvedena z novim zakonom in v omenjenem zakonu ni določeno, s kakšno tožbo naj postopamo, je to
treba storiti v skladu s tem zakonom.
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Tit. 3. O tritarianski tožbi.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVII.
Kdor vloži tožbo za določen denarni znesek, mora uporabiti tožbo, na katero se nanaša klavzula: "Kadar je vložena določena
zahteva"; stranka, ki pa vloži tožbo za katero koli drugo vrsto premoženja, mora to storiti s pomočjo triadne tožbe. Na
splošno pa je premoženje, ki ga je treba tožiti s to tožbo, vse razen določenega denarnega zneska, ne glede na to, ali je
določen s težo ali z mero in ali je premičnina ali del zemlje. Zato lahko vložimo tožbo tudi za del zemljišča, ne glede na to,
ali je v trajnem zakupu ali pa je kdo določil pravico, kot je na primer užitek ali služnost, ki se veže na katero koli vrsto
nepremičnine.
1. S to tožbo nihče ne more vložiti tožbe za svoje premoženje, razen če je to dovoljeno v določenih primerih; kot na primer v
tožbi, ki temelji na tatvini, ali če je bila premičnina odvzeta s silo.
2. Isto, O Sabinu, XVIII. knjiga.
Sabin navaja, da če je kdo drugega nasilno izrinil z njegovega zemljišča, ga je mogoče tožiti za njegovo vrnitev; enako meni
tudi Celsus, vendar to pravilo velja le, če je stranka, ki je bila izrinjena in vlaga tožbo, lastnik; če pa ni, Celsus navaja, da še
vedno lahko vloži tožbo za posest.
3. Isti, O ediktu, knjiga XXVII.
Če se v tej tožbi vprašamo, do katerega časa naj bi segala cenitev nepremičnine, za katero je vložena tožba; boljše mnenje je,
kot pravi Servij, da je treba upoštevati čas, ko je bila izdana sodba zoper toženo stranko. Če je namreč premoženje prenehalo
obstajati v trenutku smrti, moramo po mnenju Celsusa dopustiti nekaj svobode in ne smemo oceniti premoženja od zadnjega
trenutka življenja, da se ne bi zmanjšalo na zelo majhen znesek; na primer, če je suženj smrtno ranjen. V vsakem primeru pa,
če se premoženje po neizpolnitvi obveznosti poslabša, Marcellus v dvajseti knjigi navaja, da je treba oceniti znesek, do
katerega se je premoženje poslabšalo, torej če je stranka izročila sužnja, ki je po neizpolnitvi obveznosti izgubil oko, ni
oproščen; zato je treba oceno računati od datuma neizpolnitve obveznosti.
(4) Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
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(5) Kadar je vložena tožba za neko vrsto blaga, ki bi moralo biti izročeno na določen dan, na primer vino, olje ali žito; Kasij
pravi, da je treba odškodnino oceniti v skladu s tem, koliko bi bilo premoženje vredno na dan, ko bi moralo biti izročeno, ali
če dan ni bil dogovorjen, potem v skladu z njegovo vrednostjo ob izdaji. Enako pravilo velja glede kraja, tako da je treba
najprej opraviti cenitev glede na kraj, kjer bi moralo biti premoženje izročeno, če pa glede kraja ni bilo nič dogovorjeno, je
treba upoštevati kraj, kjer je bila vložena tožba. Ta zakon se uporablja tudi za druge zadeve.

Tit. 4. V zvezi s premoženjem, ki ga je treba izročiti na določenem kraju.

1. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
Včasih je veljalo, da stranka nima pravice vložiti tožbe v drugem kraju kot v tistem, v katerem je določila, da mora biti
izročeno premoženje, ki je predmet tožbe; ker pa bi bilo to nepravično, če obljubitelj nikoli ne bi prišel na kraj, kjer naj bi
bilo v skladu z obljubo izročeno premoženje (bodisi zato, ker tega ni storil namenoma, bodisi zato, ker se je neizogibno
zadrževal drugje), in zato pogodbenik ne bi mogel dobiti tega, kar mu pripada, se je zdelo primerno, da se v ta namen
predvidi pravična tožba.
2. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVII.
Arbitražna tožba je lahko v korist tožnika ali toženca; če je v korist tožnika, se sodba izreče za manjši denarni znesek od
zahtevanega, če pa je v korist tožnika, se izreče za večji znesek.
1. Ta tožba lahko izhaja iz določila, v katerem se s teboj dogovorim, da mi boš plačal deset aurejev v Efezu.
2. Kadar kdo vloži tožbo na podlagi določila, da mu je treba plačati deset aurei v Efezu ali izročiti sužnja v Kapui, ne sme ob
začetku postopka izpustiti enega od obeh krajev, da ne bi toženca prikrajšal za prednost kraja.
3. Scaevola v petnajsti knjigi vprašanj pravi, da to, kar tiho obstaja v določbi, res ni vedno pod nadzorom tožene stranke in da
lahko ta po svoji presoji odloči, kaj bi morala storiti, vendar pa ni v njeni moči, da bi odločila, ali je zavezana ali ne. Če torej
stranka obljubi, da bo izročila Stiha ali Pamfila, lahko izbira, katerega bo izročila, dokler sta oba živa; če pa eden od njiju
umre, njegova pravica do izbire preneha, sicer bi bilo v njeni moči odločiti, ali je pod kakšno obveznostjo ali ne, če ne bi bila
pripravljena izročiti živega sužnja, ki ga je edina morala izročiti. Zato v skladu z navedenimi dejstvi, če bi stranka obljubila,
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da bo nekaj izročila bodisi v Efezu bodisi v Kapui, zoper njo ne bi bilo mogoče vložiti tožbe, če bi imela pravico izbire kraja,
kjer naj bi jo tožili, saj bi vedno izbrala drugi kraj, kar bi imelo za posledico, da bi bila v njeni pristojnosti odločitev, ali ima
kakršno koli obveznost. Zato Scaevola meni, da se lahko tožba zoper njega vloži v katerem koli kraju in brez dodatka kraja;
zato dajemo tožniku izbiro kraja tožbe. Scaevola na splošno navaja, da ima tožnik pravico izbrati, kje bo tožil, toženec pa, kje
bo plačal, seveda pred vložitvijo tožbe. Zato pravi, da obstaja tako alternativa tožbe kot alternativa kraja, kar tožniku nujno
daje izbiro glede tožbe zaradi njegove pravice do izbire kraja; sicer bi tožniku, če bi želeli to izbiro pridržati za toženca,
odvzeli pooblastilo za vložitev tožbe.
4. Če kdo določi takole: "V Efezu in Kapui", Scaevola pravi, da lahko vloži tožbo za del zahtevka v Efezu in del v Kapui.
5. Če se kdo dogovori za gradnjo hiše in ne navede kraja, je dogovor ničen.
6. Kdor se dogovori za plačilo desetih aurejev v Efezu in vloži tožbo pred dnem, ko lahko pride v Efez, ravna neprimerno
pred časom; Julijan namreč meni, da se v tovrstnih določbah tiho razume določen datum; zato mislim, da je Julijanovo
mnenje pravilno in da je določba, kadar se stranka v Rimu dogovori, da bo izročitev opravljena v Kartagini na isti dan, nična.
7. Poleg tega Julijan razpravlja o naslednjem vprašanju, in sicer: če je stranka določila, da se plačilo opravi v Efezu bodisi
njej bodisi Titiusu, in če bi bil Titius plačan drugje, ali lahko kljub temu zahteva, da se plačilo opravi njej; in Julijan pravi, da
ne gre za odvezo odgovornosti za dolg in da je zato mogoče vložiti tožbo za znesek strankine obresti. Vendar pa Marcellus to
vprašanje obravnava ločeno in v opombi k Julianu navaja, da je mogoče trditi, da obstaja razrešitev dolga, tudi če mi je
plačilo izvršeno drugje, čeprav me ni mogoče prisiliti, da ga sprejmem, če tega ne želim; in da je očitno, če ni razrešitve, da
je treba odločiti, da ostaja pravica tožiti za celotni znesek; tako kot če nekdo zgradi hišo na drugem kraju, kot je tisti, kjer je
obljubil, da jo bo zgradil, se ne razreši nobenega dela svoje obveznosti. Vendar se mi zdi, da se plačilo denarnega zneska
razlikuje od gradnje hiše, zato se lahko tožba vloži le za znesek, ki je stranki v interesu.
8. Zdaj moramo obravnavati dolžnost sodnika, ki predseduje tej tožbi; to je, ali naj se strogo drži zneska, ki je vključen v
pogodbo, ali naj ga poveča ali zmanjša, tako da se to lahko upošteva, če je v interesu tožene stranke, da se plačilo opravi v
Efezu in ne v kraju, kjer je bila vložena tožba. Julijan je po Labeju upošteval tudi položaj tožnika, ki je včasih lahko
zainteresiran za izterjavo plačila v Efezu, zato je treba upoštevati tudi korist, ki jo ima tožnik. Predpostavimo namreč, da je
posodil denar na podlagi pomorske pogodbe, ki naj bi bil plačan v Efezu, kjer je sam dolgoval denar pod kaznijo ali z
zastavo, in je bila zastava prodana ali kazen nastala zaradi tvoje neizpolnitve? Ali pa recimo, da je bil dolžnik državne
blagajne in je bilo premoženje zastavitelja prodano po izredno nizki ceni? V arbitražnem postopku je treba upoštevati višino
obresti, ki jih je imel v tej zadevi, in to je dejansko mogoče storiti tako, da se vključi višja obrestna mera, kot je zakonita.
Kako bi bilo v primeru, če bi bil navajen kupovati blago; ali ne bi bilo treba upoštevati dobička in ne le izgube, ki jo je
utrpel? Menim, da je treba upoštevati dobiček, ki ga ni dosegel.
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3. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
Ta tožbeni zahtevek je predložen v odločitev sodniku iz razloga, ker so cene predmetov v različnih mestih in pokrajinah
različne, zlasti cene vina, olja in žita; in kar zadeva denar, čeprav se zdi, da ima povsod enako moč, ga je vendarle v
nekaterih krajih lažje dobiti in po nižji obrestni meri kot v drugih, kjer ga je težje dobiti in je obrestna mera visoka.
(4) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVII.
Kadar je tožba vložena v Efezu, se lahko zahteva le dejanski znesek in nič več, razen če je tožeča stranka to določila ali če
gre za časovno ugodnost.
1. Včasih mora sodnik, ki je pristojen za to tožbo, ker je arbitrarna, tožnika razrešiti, potem ko je od njega zahteval, naj
zagotovi varščino za plačilo denarja, kjer je bil obljubljen. Če je namreč navedeno, da je bil denar ponujen tožniku ali
deponiran ali da bi bil lahko zlahka plačan tam; ali ne bi moral sodnik včasih tožnika razrešiti? Skratka, sodnik, ki je
imenovan za obravnavo tožbe, bi moral imeti vedno pred očmi pravičnost.
5. Paulus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Kadar zapustnik dediču naroči, naj nekaj plača na določenem kraju, je arbitražna tožba dovoljena.
6. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXII.
Ali kadar je bil denar posojen z dogovorom, da ga je treba vrniti na določenem kraju.
7. Paulus, O ediktu, knjiga XXVIII.
V dobrovernih primerih, tudi če je bilo v pogodbi dogovorjeno, da je treba nekaj izročiti na določenem kraju, je mogoče
vložiti tožbo zaradi nakupa, prodaje ali depozita, vendar pa arbitražna tožba ne pride v poštev.
1. Če pa je stranka določila, da bo stvar izročila na določenem kraju, je treba uporabiti to tožbo.
8. Africanus, Vprašanja, III. knjiga.
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Ker si določil, da ti bo sto aurejev izplačanih v Kapui, si prejel poroštvo; postopek za izterjavo denarja je treba začeti zoper
poroštvo, tako kot zoper samega obljubitelja; to pomeni, da mora biti tožba, če je vložena v katerem koli drugem kraju razen
v Kapui, arbitrarna, odškodnina pa mora biti odmerjena v višini, ki je enaka interesu, ki bi ga imel tožnik ali toženec, če bi
bila denarna vsota plačana v Kapui in ne drugje. Prav tako se obveznost poroka ne sme povečati, ker je bil glavni dolžnik
kriv, da celoten znesek sto aurejev ni bil plačan v Capui; tega primera namreč ni mogoče primerjati z obveznostjo plačila
obresti, saj sta tam dve določili, v tem primeru pa je samo ena za izposojeni denar, in glede na njeno izpolnitev je treba višino
odškodnine prepustiti presoji sodišča. Menim, da je zelo jasen dokaz razlike med tema dvema primeroma dejstvo, da če je del
denarja plačan po tem, ko je stranka v zamudi, in je vložena tožba za preostanek, je dolžnost sodnika, da oceni obresti, ki jih
ima tožnik pri plačilu, ki ga je treba opraviti v Capui, samo za znesek, ki je vključen v tožbo.
9. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVII.
Kadar nekdo obljubi, da bo plačal na določenem kraju, tega ne more storiti na nobenem drugem kraju razen na tistem, za
katerega je obljubil, če določevalec ni pripravljen.
10. Paulus, Vprašanja, IV. knjiga.
Če bi upnik po zamudi plačila v Kapui želel vložiti arbitražno tožbo in bi najprej vzel poroštvo zaradi omenjene tožbe,
premislimo, ali morebitni znesek, ki bi se po odločitvi sodišča dodal prvotnemu dolgu, ne bo zapadel in se vključil v
obveznost, tako da bi zdaj, če bi bila glavnica plačana ali bi bila vložena tožba v Kapui, pristojnost sodišča prenehala; razen
če bi kdo na primer rekel, da bi moral sodnik izdati odločbo za sto dvajset aurei, in bi bilo plačanih sto od celotnega zneska,
bi se to štelo za plačano na celoten znesek, to je od glavnice in kazni; tako da bi imel tožnik pravico do tožbe za znesek, ki je
še ostal dolgovan iz prvotnega dolga, in za kazen, ki je nastala zaradi neplačila tega zneska. Vendar menim, da tega ni
mogoče sprejeti kot utemeljenega; še toliko bolj, ker se šteje, da je upnik odpustil kazen, ko je prejel denar.
Tit. 5. V zvezi s tožbo za obljubljeni denar.

(1) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVII.
(2) V tem ediktu pretor daje prednost naravni pravičnosti, saj ščiti obljube, dane sporazumno, saj je kršitev dobre vere resna
stvar.
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1. Pretor pravi: "Kadar nekdo obljubi denarno vsoto, ki je zapadla v plačilo." Izraz "oseba" je treba razumeti tako, da pomeni
vsakogar, saj so tudi ženske odgovorne za obljube o plačilu, če ne nastopajo kot poroki.
2. Čeprav v tem ediktu ni ničesar navedeno v zvezi z mladoletnikom, vendarle ta ni odgovoren za obljubo brez pooblastila
svojega skrbnika.
3. Postavlja se vprašanje, ali bo sin, ki je pod očetovskim nadzorom, če bo dal takšno obljubo, odgovoren? Menim, da je res,
da bo odgovoren in da bo odgovoren tudi njegov oče v obsegu sinovega peculiuma.
4. Če kdo sklene določilo, ki je nično, vendar je imel namen skleniti določilo in ne obljubo plačila; je treba šteti, da upnik ne
more začeti postopka zaradi dane obljube, ker dolžnik ni ravnal z namenom, da bi dal obljubo, ampak da bi sklenil določilo.
5. Postavljeno je bilo vprašanje, ali je mogoče obljubo dati za kaj drugega kot za to, kar je treba plačati? Ker pa je bilo že
ugotovljeno, da se lahko ena stvar izroči namesto druge, nič ne preprečuje, da bi bila obljuba dana za kaj drugega kot za tisto,
kar je treba plačati; na primer, če stranka, ki je dolžna sto aurei, obljubi zrnje te vrednosti, menim, da je obljuba veljavna.
6. Plačilo dolga se lahko obljubi ne glede na to, kakšno je nadomestilo; to je, ne glede na to, kakšna je pogodba, ali gre za
določen ali nedoločen znesek, in ne glede na to, ali stranka dolguje kupnino, ki jo je treba plačati ob prodaji, ali dolguje denar
zaradi dote, zaradi skrbništva ali zaradi katere koli druge pogodbe.
7. Zadostuje tudi dolg, ki zapade po naravnem pravu.
8. Oseba, ki je zavezana po pretorski tožbi, ne pa po civilnem pravu, je zavezana za obljubo; velja namreč, da je to, kar je
dolgovano po pretorskem pravu, dolg. Če torej oče ali lastnik sužnja da obljubo, za katero je mogoče zoper njega vložiti
tožbo De peculio, bo odgovoren za znesek, ki je bil v peculiumu v času, ko je bila obljuba dana; če pa je v svojem imenu
obljubil več od tega, za presežek ne bo zavezan.
(2) Julianus, Digeste, knjiga XI.
Če pa obljubi v imenu svojega sina, da bo plačal deset aurei, čeprav naj bi jih bilo v peculiumu le pet, bo odgovoren za deset
na podlagi obljube.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVII.
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Če je mož obljubil večjo doto, kot je zmožen dati, je kot dolžnik odgovoren za vse, kar je obljubil; vendar se izda sodba v
korist žene za znesek, ki ga je zmožen plačati.
1. Če kdo obljubi denarni znesek, ki ga dolguje po civilnem pravu, ne dolguje pa ga po pretorijanskem pravu, to je zato, ker
je upravičen do izjeme; se postavi vprašanje, ali je odgovoren zaradi obljube? Res je (kot trdi Pomponij), da ni odgovoren,
ker denar, ki je bil obljubljen, ni dolgovan po pretorijanskem pravu.
2. Če koga, ki dolguje denar po civilnem in pretorijanskem pravu, veže obveznost, ki naj bi začela veljati v prihodnosti, ali je
odgovoren na podlagi obljube? Labeo pravi, da bo, in Pedij se strinja z njegovim mnenjem. Labeo dodaja, da je bila ta vrsta
obljube uvedena predvsem zaradi tistih denarnih obveznosti, za katere še ni bilo mogoče vložiti tožbe, in tega mnenja nisem
nenaklonjen sprejeti; koristno je namreč načelo, da bo stranka, ki je zavezana od določenega časa, z obljubo, da bo v tem
času plačala, odgovorna.
4. Paulus, O ediktu, knjiga XXIX.
Če pa obljubi, da bo plačala pred tem časom, bo prav tako odgovorna.
(5) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVII.
Če kdo obljubi, da bo plačal v Efezu, in hkrati obljubi, da bo plačal tudi v kakšnem drugem kraju, je določeno, da bo
odgovoren.
1. Julianus meni, da je odposlanca, ki je obljubil, da bo v Rimu vrnil nekaj, kar je prejel v neki provinci, mogoče tožiti tam, in
to mnenje je pravilno; če pa je obljubil, da bo plačal v Rimu, ne ko je bil tam, ampak ko je bil še v provinci, bo tožba na
podlagi obljube zavrnjena.
2. To, kar smo navedli, namreč da se mora v primeru dolga obljuba plačila nanašati na samo premoženje, nikakor ne zahteva,
da je stranka, ki ji je bila dana obljuba, že upnik; če namreč obljubiš, da boš plačal, kar sem dolžan, boš odgovoren, in če mi
je dana obljuba, da bom plačal, kar ti pripada, nastane obveznost.
3. Julijan pravi tudi v enajsti knjigi: "Titius mi je napisal naslednje pismo: 'Pisno sem po Seijevem navodilu izjavil, da ti
bom, če bi se izkazalo, da ti kaj dolguje, dal jamstvo za dolg in ga bom plačal brez vsakega spora. " Titius je torej odgovoren
za plačilo obljubljenega denarja.
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4. Kadar pa kdo obljubi, da bo drugi plačal, in ne, da bo to storil za drugega, ni odgovoren; in to Pomponij navaja v osmi
knjigi.
5. Poleg tega, če obljubiš, da boš plačal meni, boš odgovoren; če pa obljubiš, da boš plačal Semproniju, ne boš odgovoren.
6. Julijan v enajsti knjigi Digest pravi, da je obljuba lahko dana zastopniku; in to je po Pomponijevem mnenju treba razumeti
tako, da lahko obljubiš, da boš plačal zastopniku, ne pa naročniku.
7. Poleg tega je obljubo mogoče dati skrbniku varovanca in zastopniku občine, pa tudi kuratorju blazne osebe.
8. Te osebe bodo odgovorne tudi za vse obljube, ki jih dajo same.
9. Če je obljuba dana predstavniku občine ali skrbniku varovanca ali kuratorju blazne osebe ali mladoletnika tako, da bo
plačilo opravljeno občini ali varovancu ali blazni osebi ali mladoletniku; menim, da je treba občini ali varovancu ali blazni
osebi ali zgoraj omenjenemu mladoletniku odobriti pravično tožbo.
10. Ugotovljeno je tudi, da je mogoče obljubiti tudi sužnju, in če je to storjeno tako, da se plačilo opravi bodisi lastniku
sužnja bodisi sužnju samemu, bo suženj pridobil določeno obveznost za svojega gospodarja.
6. Paulus, Sentence, II. knjiga.
Enako pravilo velja, kadar je obljuba dana nekomu, ki mi v dobri veri služi kot suženj.
(7) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVII.
Tudi kadar je obljuba dana sinu, ki je pod starševskim nadzorom, je veljavna.
1. Če določim, da se plačilo opravi meni ali Titiusu, Julijan pravi, da obljube ni mogoče dati Titiusu na njegov račun, ker
nima pravice do tožbe za izterjavo denarja, čeprav se mu plačilo lahko opravi.
8. Paulus, O ediktu, knjiga XXIX.
Če pa obljubiš, da boš plačal meni ali Titiusu, imam pravico vložiti tožbo; čeprav boš po obljubi, da boš plačal samo meni,
plačal Titiusu, kljub temu odgovoren meni.
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9. Papinianus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Titius pa bo odgovoren za osebno tožbo za izterjavo denarja, ki mu ne pripada, da bi se tisto, kar mu je bilo neupravičeno
plačano, vrnilo stranki, ki ga je plačala.
10. Paulus, O ediktu, knjiga XXIX.
Enako pravilo velja, kadar sta dva upnika na podlagi določila in je obljuba plačila dana enemu od njiju, plačilo pa je pozneje
izvršeno drugemu; ker je treba stranko, ki ji je dana obljuba, obravnavati v položaju tistega, ki je že bil plačan.
11. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVII.
Zato bo tudi obljuba veljavna, dokler bo to, kar je obljubljeno, dejansko zapadlo, četudi se medtem ne bi pojavil nihče, ki bi
bil kaj dolžan; kot na primer, kadar nekdo, preden se poseže v dolžnikovo posest ali ko je ta v sovražnikovem ujetništvu,
obljubi, da bo plačal; Pomponij namreč pravi, da je takšna obljuba veljavna, ker denar, ki je obljubljen, dejansko zapade.
1. Če nekdo, ki dolguje sto aurejev, obljubi, da bo plačal dvesto, bo odgovoren le za sto, ker je to znesek dolgovanega
denarja; če torej kdo obljubi, da bo plačal glavnico skupaj z obrestmi, ki niso zapadle, bo odgovoren le za glavnico.
12. Paulus, O ediktu, knjiga XIII.
Poleg tega, če je treba plačati deset aurei in stranka obljubi, da bo plačala deset in izročila Stichus, lahko rečemo, da je
odgovorna samo za deset aurei.
13. Isti, O ediktu, knjiga XXIX.
Če nekdo, ki dolguje dvajset aurei, obljubi, da bo plačal deset, bo odgovoren.
(14) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVII.
Kadar kdo obljubi, da bo plačal, bo odgovoren, ne glede na to, ali je navedel določen znesek ali ne.
(1) Če kdo obljubi, da bo dal poroštvo, je treba, če se pojavi potreba po poroštvu, priznati tudi takšno obljubo.
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(2) Če kdo obljubi, da bo neka določena oseba delovala kot njegovo poroštvo, Pomponij trdi, da bo kljub temu odgovoren;
toda kaj, če stranka noče delovati kot porok? Mislim, da bo odgovoren tisti, ki je dal obljubo, razen če je bil kakšen drug
dogovor; kaj pa če bi porok prej umrl? Če je prišlo do zamude, je pravično, da stranka, ki je dala obljubo, odgovarja bodisi do
višine obresti upnika bodisi da za poroštvo ponudi drugo osebo, ki ni manj plačilno sposobna; če pa ni prišlo do zamude,
mislim, da ne bo odgovorna.
(3) Obljubo za plačilo lahko damo ne glede na to, ali smo navzoči ali odsotni; prav tako lahko sklenemo pogodbo po kurirju
ali v svojih pravih osebah in pod pogoji, ki jih izberemo.
15. Paulus, O ediktu, knjiga XXIX.
In čeprav je lahko stranka, prek katere vam obljubim plačilo, svobodna, to ne bo ovira, saj lahko pridobimo lastnino prek
osebe, ki je svobodna, saj v tem primeru velja, da stranka le ponuja svoje storitve.
16. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVII.
Kadar dva izmed nas obljubita plačilo kot dva glavna dolžnika, je mogoče proti kateremu koli od nas vložiti tožbo za celoten
znesek.
1. Vsakdo lahko da obljubo, da bo plačal na določenem kraju ali ob določenem času, in tožbo je mogoče vložiti ne le na
kraju, navedenem v obljubi, temveč kjer koli, kot v primeru arbitražne tožbe.
2. Pretor pravi: "Če bi bilo očitno, da stranka, ki je dala obljubo, ni plačala dolga niti ni storila, kar bi morala storiti, tožnik pa
ni kriv, ker dejanje, ki je bilo obljubljeno, ni bilo opravljeno."
3. Če torej tožnik ni bil kriv, bo obstajala pravica do tožbe, čeprav mu je to preprečila narava okoliščin; vendar je boljše
mnenje, da je toženec upravičen do olajšave.
4. V zvezi s pretorjevimi besedami: "Dolžnik ni storil, kar bi moral storiti," obstaja dvom, ali se njegove besede nanašajo na
čas, naveden v obljubi, ali pa jih moramo nanašati na datum, ko je bilo vprašanje združeno; menim, da se nanašajo na čas,
naveden v obljubi.
17. Paulus, O ediktu, knjiga XXIX.
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Kadar pa ponudi plačilo na drug dan, tožnik pa ga noče sprejeti, čeprav nima utemeljenega razloga za zavrnitev, je pravično,
da se tožencu prizna olajšava, bodisi z izjemo bodisi z ustrezno razlago, tako da bo do časa sojenja tožnikovo dejanje
oškodovalo njega samega; in da je razlaga besed "ni storil" lahko taka, da ni izpolnil, kar je obljubil, do datuma, ki ga je
omenil, ali kadar koli pozneje.
18. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVII.
Tudi pretorjeve besede: "Tožnik ni bil kriv," vzbujajo določen dvom. Pomponij je negotov, kje tožnik ni bil odgovoren za to,
da obljuba ni bila izpolnjena v navedenem času, ampak je bil, bodisi pred tem bodisi pozneje. Menim, da je tudi za te besede
treba šteti, da se nanašajo na čas, naveden v obljubi. Če se torej tožnik, ki ga je oviralo nasilje, bolezen ali slabo vreme, ne
pojavi, Pomponij navaja, da mora posledice nositi sam.
1. V zvezi s tem, kar je dodano, namreč: "In da je denar, za katerega je bilo obljubljeno plačilo, dejansko zapadel", je treba to
natančneje razložiti; najprej namreč pomeni, da če je dolg zapadel v času, ko je bila dana obljuba, zdaj pa ne, obljuba kljub
temu velja, saj je pravica do tožbe retroaktivna. Zato, kot navajata Celsus in Julijan, če stranko veže obveznost, na podlagi
katere je zoper njo mogoče vložiti tožbo le v določenem času, in obljubi plačilo, mora biti odgovorna; čeprav je čas, v
katerem je bilo mogoče vložiti tožbo, potekel po tem, ko je bila dana obljuba. Tudi če torej obljubi, da bo plačal po tem, ko je
čas njegove obveznosti že potekel, Julijan še vedno meni, da bo veljalo isto pravilo; saj je bil v času, ko je obljubo dal,
zavezan, čeprav jo je prenesel na datum, ko ne bi bil odgovoren.
2. Na tem mestu je treba razmisliti, ali ta tožba vključuje kazen ali je vložena le za izterjavo terjatve, in boljše mnenje je, kot
meni sam Marcellus, da je vložena le za izterjavo terjatve.
3. Prej je bilo vprašljivo, ali stranka, ki je vložila to tožbo, izgubi pravico do tožbe za glavno terjatev; najvarnejše mnenje pa
je, da bo ob plačilu v takem primeru prišlo do odpustitve odgovornosti, ne pa ob pridružitvi izdaje, saj bo plačilo koristilo
obema obveznostma.
19. Paulus, O ediktu, knjiga XXIX.
Kadar je nekaj dolgovano pod določenim pogojem in je dana obljuba, zaradi katere je plačljivo bodisi absolutno bodisi ob
določenem času, bo ostalo v mirovanju pod istim pogojem; tako da bo, če bo pogoj izpolnjen, stranka odgovorna, če pa ne,
bosta obe tožbeni pravici ugasnili.
1. Kadar pa je kdo dolžan dolg absolutno in obljubi plačilo pod določenim pogojem, Pomponij pravi, da je zoper njega
mogoče vložiti pravično tožbo.
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2. Kadar oče ali lastnik sužnja obljubi, da bo plačal do višine, ki jo vsebuje peculium, se peculium ne bo zmanjšal zaradi tega,
ker se je na ta način zavezal; in četudi je bil peculium morda izgubljen, kljub temu ne bo razrešen odgovornosti:
20. Isto, O Placiju, IV. knjiga.
Kajti niti povečanje niti zmanjšanje peculiuma ne bo vplivalo na pravico do tožbe na podlagi obljube.
21. Isto, O ediktu, knjiga XXIX.
Če stranka obljubi, da bo izročila Stichus, in Stichus umre, potem ko je v zamudi, če obljubi, da bo plačala njegovo vrednost,
bo odgovorna.
1. Če obljubiš, ne da bi navedel čas plačila, je mogoče reči, da ne boš odgovoren, čeprav je pogoje edikta mogoče razlagati
široko; sicer se lahko postopek začne takoj, razen če si pripravljen plačati takoj, ko si obljubil, da boš plačal, vendar je treba
dati primeren rok, na primer ne manj kot deset dni, preden se lahko terjatev izterja.
2. V tej tožbi, tako kot v drugih dobrovernih tožbah, ga enaka prisega bremeni obveznosti, če zgolj ponudi zavarovanje; če pa
obljubi, da bo dal zavarovanje, in ponudi poroštvo ali zastavo, ne bo odgovoren, ker ni razlike, na kakšen način zagotovi
zavarovanje.
22. Isto, Skrajšani deli, VI. knjiga.
Če po tem, ko ti je bila obljubljena neka denarna vsota, izročiš posest na podlagi trebelskega odloka senata; ker si na drugega
prenesel pravico do tožbe za prvotni dolg, ti bo zavrnjena tožba za denar, ki ti pripada na podlagi obljube. Enako pravilo
velja, kadar imetnik posesti to izgubi v korist tistega, ki ima boljši naslov; vendar je v tem primeru tožbo po možnosti treba
odobriti upravičencu do zaupanja ali stranki, ki je pridobila tožbo.
(23) Julianus, Digeste, knjiga XI.
Če se obljubitelj zaveže, da bo izročil sužnja, ta pa umre, ko je bil prvi kriv, da ni bil izročen; čeprav je obljubil, da bo izročil
sužnja, bo še vedno odgovoren za obljubo za plačilo denarja, zato mora plačati vrednost sužnja.
24. Marcellus, Mnenja.
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Titius je poslal Seiju pismo z naslednjimi besedami: "Titius je obljubil, da bo obljubil, da bo izpolnil svojo obveznost: "V
mojih rokah je ostalo petdeset aurejev tvojega posojila zaradi pogodbe mojih varovancev, ki ti jih bom moral plačati v
tekočem denarju na majske praznike, in če omenjene vsote ne plačam na omenjeni dan, ti bom potem dolžan toliko kot
obresti." Sprašujem, ali je Lucij Titius s to obveznico kot dolžnik prevzel mesto svojih varovancev? Marcellus je odgovoril,
da bi ga sprejel, če bi bila sklenjena klavzula. Prav tako me zanima, če tega ni storil, ali je odgovoren na podlagi obljube, da
bo plačal? Marcellus odgovarja, da je odgovoren za glavnico, saj je to liberalnejša in ugodnejša razlaga.
25. Papinianus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Neka oseba mi je bila dolžna eno od dveh stvari in mi je obljubila, da mi bo eno od njih izročila; postavilo se je vprašanje, ali
lahko izroči tisto, ki je ni obljubila? Odgovoril sem mu, da ga ne smem poslušati, če bi zdaj želel prekiniti vero glede tega,
kar je bilo obljubljeno.
1. Kadar vam je bila dana prisega in prisegate, da vam nekaj pripada, ko že imate pravico do tožbe zaradi tega, lahko pravilno
nadaljujete na podlagi obljube, da boste plačali; če pa prisege nisem dal prostovoljno, ampak sem jo dal, ker sem bil prisiljen,
da sem ti jo moral vrniti, ni razlike, čeprav je potreba po vrnitvi nastala zaradi tvoje volje in mojega spoštovanja; nihče
namreč ne dvomi, da stranka ravna bolj zmerno, kadar vrne prisego, kot kadar jo da sama.
(26) Scaevola, Mnenja, I. knjiga.
Neki človek je svojemu upniku napisal naslednje pismo: "Deset aurejev, ki jih je Lucij Titius prejel kot posojilo iz tvoje
skrinje, je v moji lasti in ti je na razpolago, razen zneska obresti." Odgovor je bil, da je glede na navedena dejstva stranka
odgovorna za tožbo, ki temelji na obljubljenem denarju.
27. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.
Pri tem ni velike razlike, ali kdo obljubi plačilo v navzočnosti ali v odsotnosti dolžnika. Pomponij gre v štiriintrideseti knjigi
še dlje in trdi, da lahko vsakdo obljubi plačilo tudi brez soglasja dolžnika, zato meni, da je napačno mnenje Labeja, ki meni,
da bi bilo treba, če bi stranka po tem, ko je obljubila za račun nekoga drugega, naročitelju sporočila, naj ne plača, odobriti
izjemo in factum; in Pomponij pri tem ni neutemeljen; če je stranka, ki je dala obljubo, enkrat zavezana, ji dolžnikovo dejanje
ne bi smelo omogočiti, da se izogne odgovornosti.
28. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IV. knjiga.
Če je kdo obljubil, da bo plačal v imenu drugega, bo tisti, v imenu katerega je to obljubo dal, še vedno ostal zavezan.
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29. Paulus, O ediktu, knjiga XXIV.
Oseba, ki je odgovorna za tožbo bodisi zaradi poškodbe, kraje ali ropa, bo odgovorna na podlagi obljube plačila.
30. Isto, Sentence, II. knjiga.
Če kdo obljubi, da bo plačal denar eni od dveh oseb, na primer tebi ali Titiusu; potem bo, čeprav po strogem pravu ostaja
zavezan z ustrezno tožbo za obljubljeni denar, tudi če bi plačal Titiusu, še vedno imel pravico do izjeme.
31. Scaevola, Digeste, knjiga V.
Lucij Titius je umrl, ko je bil dolžnik Seijev, ti pa so prepričali Publija Maevija, da mu premoženje pripada, in dosegli, da jim
je napisal pismo, v katerem je navedel, da je njihov dolžnik, tako da je priznal, da je dedič svojega strica po očetovi strani; v
tem pismu je dodal, da je bil dolgovani znesek vpisan v njegove račune. Postavilo se je vprašanje, ali je, ker Publij Maevius
iz zapuščine Lucija Titiusa ni dobil ničesar v roke, lahko tožen za denar, obljubljen v zgoraj navedenem pismu, in ali lahko
uporabi izjemo na podlagi goljufije? Odgovor je bil, da civilna tožba iz tega razloga ni mogoča, vendar pa glede na navedena
dejstva tudi tožba za izterjavo obljubljenega denarja ni mogoča. Vprašano je bilo tudi, ali je mogoče vložiti tožbo za vračilo
obresti, ki so bile plačane iz zgoraj navedenega razloga? Odgovor je bil, da je glede na navedena dejstva to mogoče.

Tit. 6. V zvezi s tožbo za posojilo za uporabo in nasprotno tožbo.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Pretor pravi: "Karkoli naj bi kdo posodil, bom odobril tožbo za to."
1. Razlaga tega edikta ni težka; opozoriti je treba le na eno stvar, in sicer da je stranka, ki je sestavila edikt, omenjala
posojilo, Pacuvius pa uporabo nečesa. Labeo pa pravi, da je med posojilom in nečim, kar je dano v uporabo, enaka razlika
kot med rodom in vrsto; kajti premičnine se lahko posodijo, tisto, kar pripada zemljišču, pa ne, čeprav se tisto, kar pripada
zemljišču, lahko da v uporabo. Vendar je očitno tudi, da je za zemljišče zelo pravilno reči, da je posojeno, in Cassius je istega
mnenja. Vivianus gre še dlje in pravi, da se lahko posodi tudi stanovanje.
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2. Stranke, ki še niso polnoletne, niso odgovorne za tožbo zaradi posojila v uporabo, saj tovrstno posojilo ne more obstajati v
zvezi z varovancem brez pooblastila njegovega skrbnika; to načelo velja do te mere, da tudi če deček po doseženi puberteti
stori goljufijo ali je kriv malomaren, ne bo odgovoren za tožbo, ker je bilo posojilo na začetku neuporabno.
2. Paulus, O ediktu, knjiga XXIX.
Prav tako ne bi smela biti tožba iz posojila za uporabo odobrena proti blaznežu, temveč bi morala biti tožba za izročitev
odobrena proti obema; tako da se lahko, ko je stvar izročena, vloži tožba za njeno izterjavo.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Zdi pa se mi, da bi bilo treba, če ima varovanec premoženjsko korist, zoper njega odobriti pravično tožbo za posojilo, v
skladu z reskriptom božanskega Pija.
1. Če se posodabljani predmet vrne, vendar se vrne pokvarjen, se ne bo štelo, da je sploh vrnjen, ker je bil pokvarjen, razen če
se izguba nadomesti; pravilno se namreč reče, da se predmet ne vrne, če je vrnjen v pokvarjenem stanju.
2. V tej tožbi je treba tako kot v drugih dobrovernih tožbah v zvezi z zahtevkom dati enako prisego, kar zadeva vrednost
premoženja, pa je treba upoštevati čas, ko je bilo o zadevi odločeno; čeprav je po strogem pravu treba upoštevati čas, ko je
bila zadeva pridružena.
3. Dediča stranke, ki je prejela posojilo, je mogoče tožiti za enak delež, kot ga ima v zapuščini, razen če se zgodi, da ima
pravico vrniti celotno premoženje, pa tega ne stori; potem bo namreč zoper njega izdana sodba za celoten znesek, saj bi bilo
to v skladu z odločitvijo dobrega sodnika.
4. Če je posojilo dano sinu pod očetovskim nadzorom ali sužnju, je treba tožbo vložiti samo za peculium, vendar ima upnik
lahko neposredno tožbo tudi proti samemu sinu. Poleg tega, če je stranka dala posojilo sužnjici ali hčeri pod očetovskim
nadzorom, je tožba De peculio edina, ki jo je mogoče vložiti.
5. Očetu ali lastniku ne bo mogoče izreči sodbe samo zaradi protipravnega dejanja sina ali sužnja, saj bo upoštevana samo
goljufija s strani samega očeta ali lastnika; razlikovanje, ki ga v zvezi z zastavno tožbo v enajsti knjigi navaja Julianus.
6. Ne more biti izposoje predmeta, ki se porabi z uporabo, razen če si ga je oseba izposodila z namenom napuha ali
razkazovanja.
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4. Gaj, O verbalnih obveznostih, I. knjiga.
Posojila denarja se pogosto dajejo z namenom, da bi omogočila, da prevzamejo mesto plačila.
(5) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Kadar je sklenjen dogovor, da bo posojeni predmet vrnjen na določenem kraju ali ob določenem času, je dolžnost sodnika, da
upošteva omenjeni kraj ali čas.
1. Kadar kdo vloži to tožbo in sprejme oceno škode, ki je ponujena, postane izposojeni predmet last stranke, ki ponudi denar.
2. Zdaj moramo preučiti, kaj je tisto, kar je treba upoštevati pri tožbi za posojilo za uporabo, ali goljufijo ali malomarnost ali
vsako vrsto tveganja; in res, pri pogodbah smo včasih krivi goljufije in včasih malomarnosti; goljufije v primeru hrambe, ker
stranka, pri kateri je stvar deponirana, ne bo imela nobene koristi, je smiselno, da se upošteva samo goljufija, razen če se
zgodi, da se izplača odškodnina, saj je takrat (kot je bilo uzakonjeno) vključena malomarnost; ali če je bilo na začetku
dogovorjeno, da je stranka, pri kateri je stvar deponirana, odgovorna tako za malomarnost kot za nesrečo. Če pa je šlo v
primeru prodaje, najema, dote, zastavitve ali partnerstva za korist obeh strank, se odgovornost nanaša tako na goljufijo kot na
malomarnost. V primeru posojila je celotna korist, ki nastane, običajno korist stranke, ki ji je premoženje posojeno, zato je
pravilnejše mnenje Kvinta Mucija, ki je menil, da mora biti stranka odgovorna za malomarnost in da mora ravnati tudi s
skrbnostjo.
3. In če je bila lastnina ocenjena, preden je bila izročena, mora celotno tveganje prevzeti tisti, ki se je strinjal, da bo
odgovoren za znesek ocene.
4. Kadar pa pride do poslabšanja, bodisi zaradi starosti bodisi zaradi bolezni, ali kadar premoženje ukradejo roparji, ali se
zgodi kaj podobnega; treba je reči, da stranka, ki je prejela posojilo, ni kriva za nobeno od teh stvari, razen če se je z njene
strani zgodila kakšna malomarnost. Če je torej nastala škoda zaradi požara ali padca stavbe ali če je prišlo do kakršne koli
neizogibne izgube, stranka ne bo odgovorna; razen če bi lahko rešila posodeno premoženje, pa je raje rešila svoje.
5. Nesporno je, da mora ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja v zvezi s posodenim premoženjem.
6. Toda o tem, ali mora ravnati tako skrbno, če je bil posojen suženj, so dvomile starodavne oblasti; včasih je namreč treba
paziti na sužnja, na primer, če je pri posojanju priklenjen ali če njegova starost zahteva, da ga je treba varovati; če pa je bilo
gotovo, da je bilo dogovorjeno, da ga mora varovati stranka, ki ga je prosila, je treba šteti, da je to treba storiti.
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7. Včasih pa mora izgubo zaradi smrti nositi stranka, ki je prosila za posojilo; če ti namreč posodim konja, da ga vzameš v
svojo vilo, ti pa ga vzameš v vojno, boš odgovoren za tožbo zaradi posojila; enako pravilo velja tudi v primeru sužnja. Jasno
pa je, da če bi ti posodil konja, da bi ga vzel s seboj v vojno, bi bilo tveganje moje, saj Nanusa pravi, da če ti posodim sužnja
za ometavanje zidu in ta pade z odra, je tveganje moje. Vendar menim, da to velja le, če sem ti ga posodil z namenom, da bi
delal na odru; če pa naj bi svoje delo opravljal na tleh, ti pa si povzročil, da se je povzpel na oder; ali če se je zaradi kakšne
napake na slednjem, ki ni bil pravilno zgrajen, četudi ga ni pritrdila omenjena stranka, ali pa se je to zgodilo zaradi starosti
vrvi ali drogov; pravim, da mora za nesrečo, do katere je prišlo zaradi njene malomarnosti, odgovarjati sama stranka, ki je
zaprosila za posojilo. Mela je navedel, da če je bil kamnoseku posojen suženj, ki je umrl zaradi padca odra, je obrtnik
odgovoren za tožbo zaradi posojila, ker je gradil oder na malomaren način.
8. Poleg tega je oseba, ki uporabi posodbeno stvar drugače, kot je bilo predvideno, odgovorna ne le za tožbo za posojilo,
ampak tudi za tožbo za krajo; kot navaja Julianus v enajsti knjigi Digest. Prav tako pravi: "Če ti posodim prazno knjigo in ti
povzročiš, da tvoj dolžnik vanjo napiše zapisnik, da bi te zavaroval, jaz pa ga nato izbrišem; če sem ti knjigo posodil, da bi te
zavaroval, ti odgovarjam z nasprotno tožbo." Če pa temu ni tako in me niste obvestili, da je bila menice napisana, mi boste
prav tako odgovarjali s tožbo na posojilo, in pravi, da boste celo odgovarjali tudi s tožbo na tatvino; ker ste posojeno stvar
uporabili drugače, kot bi jo morali, tako kot je kdo odgovoren za tatvino, če uporablja konja ali obleko za drug namen, kot je
bil posojen.
9. Skrbnost pri premoženju, posojenem v uporabo, mora biti tako velika, da jo je treba uporabiti tudi glede vsega, kar sledi
zadevnemu premoženju; kot na primer, če sem ti posodil kobilo, ki jo je spremljalo žrebetce, so stare avtoritete menile, da si
bil dolžan ustrezno skrbeti tudi pri ravnanju z žrebetom.
10. Očitno je, da bo včasih tisti, ki je prosil za posojilo, odgovoren le za zlonamernost, izkazano v zvezi z izposojeno
lastnino, kot na primer, če je kdo sklenil sporazum v ta namen ali če je stranka dala posojilo le v svojo korist; na primer, če
ga je dala svoji zaročenki ali ženi, da bi bila bolje oblečena, ko so jo pripeljali k njemu; ali če je pretor razstavljal igre in dal
posojilo igralcem, ali če je kdo prostovoljno posojal stvari v ta namen pretorju.
11. Zdaj moramo preučiti, v katerih posebnih primerih bo na voljo tožba zaradi posojila; antične oblasti so dvomile glede
tovrstnih primerov.
12. Dal sem ti nekaj, da bi to zastavil svojemu upniku; dal si to v zastavo; vendar tega nisi odkupil, da bi mi to vrnil. Labeo
pravi, da bo v tem primeru na mestu tožba iz posojila, in menim, da je to mnenje pravilno, razen če sem prejel kakšno
nadomestilo, potem pa bi bila tožba in factum iz pogodbe o zakupu in najemu. Očitno je, da če dam predmet v zastavo za vaš
račun in z vašim soglasjem, bo tožba na mandatno pogodbo ustrezna. Labeo tudi zelo pravilno pravi, da če nisem kriv
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malomarnosti pri unovčevanju zastavljene stvari, vendar mi je upnik noče vrniti; potem boš imel tožbo iz posojila le v
obsegu, v katerem sem lahko nate prenesel svoje pravice do tožbe zoper njega. Poleg tega bo veljalo, da nisem kriv
malomarnosti, če sem denar že plačal ali sem ga pripravljen plačati. Jasno je, da mora stroške postopka in morebitne druge
izdatke po pravici plačati stranka, ki je prejela posojilo.
13. Če me prosiš, naj ti posodim sužnja s posodo, in suženj posodo izgubi, Kartilij pravi, da moraš prevzeti tveganje, saj
velja, da je bila posoda posodena, in zato moraš biti odgovoren tudi za malomarnost v zvezi z njo. Očitno je, da če suženj
pobegne s posodo, stranka, ki je prejela posojilo, ne bo odgovorna, razen če je bila kriva malomarnosti v zvezi s suženjskim
pobegom.
14. Če me prosite, naj vam opremim jedilnico in tudi krožnik za strežbo, in to storim; nato pa zahtevate, naj isto storim
naslednji dan, in ker srebra ne morem udobno odnesti nazaj v svojo hišo, ga pustim tam in se izgubi; katero tožbo je mogoče
vložiti in kdo mora prevzeti tveganje? Labeo v zvezi s tveganjem navaja, da je zelo pomembno, ali sem koga postavil, da
varuje lastnino, ali ne, kajti če sem to storil, je tveganje moje; če pa tega nisem storil, je odgovoren tisti, ki mu je bila lastnina
prepuščena. Vendar menim, da je tožba na podlagi posojila mogoča, vendar mora stranka, pri kateri je bila stvar prepuščena,
poskrbeti za njeno varno hrambo, razen če je bila izrecno dogovorjena drugačna ureditev.
15. Če je vozilo posojeno ali najeto dvema osebama, Celsus, sin, v šesti knjigi Digest pravi, da se lahko pojavi vprašanje, ali
je vsaka od njiju odgovorna za celoten znesek ali le za del tega zneska? Navaja, da celotna lastnina nečesa ne more pripadati
dvema osebama, prav tako ne moreta imeti celotne posesti, niti ne more biti ena stranka lastnik dela predmeta, saj ima lahko
le delno lastništvo celotnega predmeta z nedeljivim deležem. Vendar pa lahko uporaba kopališča, portika ali polja v celoti
pripada vsaki stranki, saj ne uživam uporabe stvari nič manj, ker jo uporablja tudi drugi; kadar pa je vozilo posojeno ali
najeto, imam dejansko uporabo dela tega vozila, ker ne zasedam celotnega prostora vozila; vendar pravi, da je boljše mnenje,
da sem odgovoren tako za goljufijo in malomarnost kot tudi za skrbnost in pazljivost v zvezi s celotnim vozilom; zato se
bosta obe stranki šteli za solidarni dolžnici, in če ena od njiju, potem ko je bila tožena, plača škodo, bo druga oproščena, obe
pa bosta upravičeni do tožbe zaradi tatvine:
6. Pomponij, O Sabinu, knjiga V.
Tako bo, če eden od njiju vloži tožbo, pravica drugega do tožbe zoper tatove ugasnila.
7. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Zato se postavlja vprašanje, ali naj se, če ena od strank vloži tožbo zaradi tatvine, toži le zaradi posojila? Celsus pravi, da če
bi bila tožba vložena zoper drugega, namreč tistega, ki ni vložil tožbe zaradi tatvine, in je pripravljen prvega ? to je tistega, ki
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se je zaradi vložitve tožbe zaradi tatvine okoristil z izposojenim predmetom ? tožiti na svoje tveganje, ga je treba zaslišati in
ga odvezati odgovornosti.
1. Če ima posojilodajalec pravico do tožbe zoper drugega solidarnega dolžnika po Lex Aquilia, je treba razmisliti, ali je ne bi
odstopil, če bi drugi storil kakšno škodo, ki jo je tožena stranka lahko prisiljena poravnati s tožbo za posojilo; saj je, tudi če bi
imel posojilodajalec pravico do tožbe zoper njega na podlagi Lex Aquilia, povsem pravično, da ob vložitvi tožbe zaradi
posojila oprosti drugega pravice do tožbe; razen če bi kdo rekel, da bo z vložitvijo tožbe na podlagi Lex Aquilia izterjal manj,
kot je izterjal zaradi posojila; in to se zdi smiselno.
8. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.
Ohranimo tako posest kot tudi lastništvo nad premoženjem, ki smo ga posodili v uporabo.
(9) Ulpianus, O ediktu, II. knjiga.
Nihče namreč s tem, ko kaj posodi, ne naredi tega za lastnino tistega, ki mu to posodi.
10. Isti, O Sabinu, knjiga XXIX.
Kadar človek, ki je kaj prejel kot posojilo, to uporablja le za namen, za katerega si je izposodil, mu gotovo ne bo treba ničesar
plačati, če zaradi svoje malomarnosti predmeta v nobenem pogledu ne poslabša; če ga namreč zaradi svoje malomarnosti
poslabša, bo za to odgovoren.
1. Če nekomu dam predmet, da bi ga lahko pregledal, se postavlja vprašanje, ali je v enakem pravnem položaju kot tisti, ki
mu je stvar posodil? Če sem mu jo res dal na svoj račun, ker sem želel, da se prepriča o njeni vrednosti, mi bo odgovarjal le
za goljufijo; če pa sem mu jo dal na svoj račun, bo odgovoren tudi za njeno varno hrambo in bo zato upravičen do tožbe
zaradi tatvine. Če pa se predmet izgubi med vračanjem in sem mu naročil, po kom naj ga vrne, bo tveganje moje; če pa ga je
zaupal v varstvo nekomu, ki ga je sam izbral, mi bo odgovoren tudi za malomarnost, če ga je prejel za svoj račun;
(11) Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Ker ni izbral primerne osebe, da bi ga lahko varno prenašal.
12. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIX.
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Če pa jo je prejel na moj račun, bo odgovoren le za goljufijo.
1. Suženj, ki je bil poslan, da bi prosil za predmet, ki je bil posojen, je pobegnil, potem ko ga je prejel. Če je njegov gospodar
ukazal, naj mu ga izroči, mora nositi izgubo; če pa je sužnja poslal z namenom, da bi obvestil izposojevalca, naj vrne
izposojeni predmet, bo za izgubo odgovoren tisti, ki mu je bil izposojen.
13. Pomponij, O Sabinu, XI. knjiga.
Kadar je osebi, ki je prejela posojilo, izrečena sodba v tožbi zaradi posojila, ker je stvar izginila; treba ji je dati zagotovilo, da
jo bo, če jo bo lastnik našel, izročila njemu.
(1) Kadar stranka prejme nekaj, da bi to preizkusila, kot so na primer tovorne živali, in jih da v najem ter se s to uporabo
okoristi; dejanski znesek, ki ga je dobila, mora vrniti tistemu, ki ji je dal živali v preizkus; nikomur namreč ne bi smeli
dovoliti, da se okoristi z nečim, preden to hrani na svoje tveganje.
(2) Če posodim predmet svobodnemu človeku, ki mi je v dobri veri služil kot suženj, poglejmo, ali sem upravičen do tožbe
za posojilo zoper njega. Celsus, sin, pravi, da če sem mu kaj naročil, bi lahko proti njemu sprožil bodisi mandatno tožbo
bodisi tožbo za razvezo pogodbe, zato bi moralo isto pravilo veljati tudi v primeru posojila. Če sklenemo pogodbo s
svobodnjakom, ki nam v dobri veri služi kot suženj, ni pomembno, ali tega ne storimo z namenom, da bi ga obvezali, saj se
pogosto zgodi, da poleg tega, kar je bilo takrat mišljeno, nastane tudi tiha obveznost; kot na primer, če se po pomoti plača
denar, ki ni dolgovan, da bi se poravnal dolg.
14. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVIII.
Če ti moj suženj posodi predmet, ki mi pripada, in si takrat vedel, da nisem hotel, da bi ti ga posodil; v mojo korist bo šla
tako tožba zaradi posojila kot tudi tožba zaradi tatvine in bom upravičen do tožbe za vračilo premoženja tudi zaradi tatvine.
15. Paulus, O ediktu, knjiga XXIX.
Posodimo lahko tudi tuje premoženje, ki je v naši lasti, čeprav vemo, da pripada drugemu:
(16) Marcellus, Digesta, V. knjiga.
Tako da bo tudi v primeru, če tat ali plenilec posodi premoženje, upravičen do tožbe na posojilo.
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17. Paulus, O ediktu, knjiga XXIX.
V primeru posojila dogovor, da porok ne odgovarja za slabo vero, ni veljaven.
1. Nasprotna tožba na posojilo se lahko vloži brez neposredne tožbe, tako kot druge, ki so označene kot nasprotne tožbe.
2. Če je nasprotna tožba na posojilo vložena zaradi dejanja dediča, se zoper njega izda sodba za celoten znesek, čeprav je
morda dedič le do deleža.
3. Tako kot je dajanje posojila v uporabo dejanje svobodne volje ali prijaznosti, ne pa nujnosti, ima tudi stranka, ki daje
uslugo, pravico, da v zvezi z njo predpiše pogoje in omejitve. Kadar pa je to storjeno (tj. po tem, ko je bilo posojilo dano),
potem predpisovanje pogojev in vračanje nazaj ter nerazumno odvzemanje posodene stvari stranki ne posega le v izkazano
dobroto, ampak tudi v obveznost, ki je nastala z dajanjem in prejemanjem stvari. Pri poslu namreč sodelujeta obe stranki,
zato na obeh straneh nastanejo pravice do tožbe; tako da je očitno, da se tisto, kar je bilo prvotno dejanje velikodušnosti in
dobre volje, spremeni v medsebojne obveznosti in civilne pravice do tožbe, kot se zgodi v primeru stranke, ki je začela
skrbeti za posel nekoga, ki je odsoten; ne more namreč dopustiti, da bi posel nekaznovano zanemarila, saj bi ga, če se ga ne
bi lotila, morda opravil kdo drug, kajti prevzem pooblastila je odvisen od volje, izvršiti ga pa je stvar nujnosti. Če mi torej
posodite tablice, da bi mi lahko moj dolžnik dal varščino, ne morete pravilno zahtevati, da se vrnejo ob neprimernem času; če
bi mi jih namreč zavrnili, bi bodisi kupil druge bodisi bi si priskrbel priče. Isto pravilo velja, če ste mi posodili tramove, s
katerimi sem lahko podprl hišo, nato pa ste jih odstranili ali celo zavestno posodili nekaj, za katere ste vedeli, da so razpadli;
kajti ob dodelitvi usluge moramo imeti korist in ne smemo biti prevarani. V takšnih primerih je treba šteti, da je mogoče
vložiti tudi nasprotno tožbo.
4. Če sta bila posojena dva predmeta, Vivianus trdi, da je tožbo za posojilo mogoče pravilno vložiti za vsakega od njiju, in
zdi se, da je res, kar trdi Pomponij, če sta ločena; če je namreč stranka posodila na primer voz ali kočijo, ne more pravilno
vložiti tožbe za posamezne dele istega.
5. Izgubil sem predmet, ki si mi ga posodil, in namesto njega sem ti dal njegovo vrednost, nato pa je predmet prišel v tvoje
roke. Labeo pravi, da moraš v primeru nasprotne tožbe bodisi izročiti stvar meni bodisi mi povrniti, kar si prejel od mene.
(18) Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
Pri posojanju lastnine je treba ravnati z enako skrbnostjo, kot jo uporablja vsak zelo skrben vodja gospodinjstva glede lastne
lastnine, tako da ni odgovoren za nesrečo, razen za tiste, ki se jim ni mogoče upreti; kot so na primer smrt sužnjev, do katere
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pride brez njegove zlonamernosti ali malomarnosti, napadi' roparjev in sovražnikov, zvijače piratov, brodolomi, požari in beg
sužnjev, ki jih običajno ni treba imeti pod stražo. V zvezi s tem, kar smo navedli glede roparjev, piratov in brodoloma,
moramo to razumeti tako, da kadar je bilo premoženje posojeno človeku tako, da ga lahko vzame s seboj na potovanje; če pa
komu posodim srebrnino, ker je rekel, da bo povabil nekaj prijateljev na večerjo, in jo vzame s seboj iz države, ni dvoma, da
bo odgovoren za vse, kar se zgodi zaradi delovanja piratov in roparjev ali zaradi brodoloma ladje. To velja v primeru, ko je
bilo premoženje posojeno le kot usluga posojilojemalcu, če pa je bilo to storjeno v korist obeh strank, na primer, ko sva
povabila skupnega prijatelja na večerjo in si ti prevzel vodenje zadeve, jaz pa sem ti posodil krožnik; zavedam se, da nekatere
oblasti menijo, da si odgovoren le za slabo vero, vendar je treba razmisliti, ali nisi odgovoren tudi za malomarnost, saj se
malomarnost običajno ugotavlja po enakem načelu kot v primeru, ko je premoženje dano v zastavo ali kot doto.
1. Kadar je premoženje zastavljeno, posojeno ali deponirano in se poslabša zaradi dejanja osebe, ki ga je prejela, ne pridejo v
poštev samo tožbe, ki smo jih navedli, ampak tudi tožbe po Lex Aquilia; če pa je vložena katera koli od teh tožb, pravica do
drugih ugasne.
2. Lahko obstaja utemeljen razlog za tožbo zoper osebo, ki posodi premoženje; kot na primer, kadar se to stori zaradi
stroškov, ki nastanejo zaradi zdravja sužnja, ali zaradi iskanja in vrnitve sužnja, potem ko je pobegnil; vendar mora stroške
njegovega vzdrževanja nositi stranka, ki ga je prejela, da bi ga lahko uporabljala v skladu z naravnim pravom. Kar pa zadeva
to, kar smo navedli v zvezi s kakršnimi koli stroški, ki nastanejo zaradi zdravja ali pobega sužnja, to velja le za stroške, ki so
višji; boljše mnenje je namreč, da mora zmerne stroške, kot so na primer stroški za njegovo vzdrževanje, kriti isti
posameznik.
3. Poleg tega, če kdo posodi posode, ki so pokvarjene, in se vino ali olje, ki je vanje dano, pokvari ali izteče, je treba zaradi
tega izreči sodbo proti njemu.
4. Spet drugič, kadar lahko nekdo kaj izterja z nasprotno tožbo, lahko to obdrži s pravico do pobota, tudi če je zoper njega
vložena neposredna tožba. Lahko se zgodi, da je znesek, ki ga stranka lahko izterja s svoje strani, višji; ali pa sodnik noče
upoštevati pobota; ali pa se zoper njo ne začne postopek za vrnitev posojenega predmeta, ker je bil po nesreči uničen ali
vrnjen brez sodnega postopka; zato pravimo, da je potrebna nasprotna tožba.
(19) Julianus, Digeste, I. knjiga.
Nobenega dvoma ni, da stranke, ki se dogovorijo, da bodo nekaj varno hranile ali prejele v uporabo, niso odgovorne za
protipravno škodo, ki jo je storil drugi; kajti kako lahko s skrbnostjo ali prizadevnostjo poskrbimo za to, da nam nekdo
povzroči protipravno škodo?
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20. Isti, O Urseiusu Feroxu, III. knjiga.
Če dam srebro, ki mi ga posodiš, svojemu sužnju, da ga izroči tebi, ki je tako zanesljiv, da nihče ne bi pomislil, da bi se mu
lahko vsilile kakšne hudobne osebe, in če se take osebe polastijo srebra, škoda ne bo moja.
(21) Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Posodil si mi nek predmet, potem pa si mi ga odvzel; vložil si tožbo zaradi posojila, jaz pa nisem vedel, da si predmet odvzel;
sodnik je izdal zoper mene sodbo in jaz sem jo plačal. Pozneje sem ugotovil, da ste predmet odnesli, in pojavilo se je
vprašanje, kakšno tožbo lahko vložim zoper vas? Odgovor je bil, da tožba zaradi kraje ni mogoča, da pa bi bil upravičen do
nasprotne pretorske tožbe zaradi posojila.
1. Ko sem bil v vojski, sem svojim tovarišem dal v skupno rabo določena plovila, da bi jih uporabljali na skupno tveganje,
moj suženj pa jih je ukradel, dezertiral k sovražniku in bil pozneje vrnjen brez plovil. Ugotovljeno je, da bom upravičen do
tožbe proti svojim tovarišem na podlagi posojila za njihove deleže, lahko pa bodo proti meni vložili tožbo zaradi kraje zaradi
dejanja mojega sužnja, saj zahtevek za povračilo sledi osebi. In če vam posodim predmet, ki ga boste uporabljali na lastno
odgovornost, in vam ga ukrade moj suženj, lahko zoper mene vložite tožbo zaradi tatvine zaradi dejanja sužnja.
22. Paulus, O ediktu, knjiga XXII.
Če suženj, ki sem ti ga posodil, stori krajo, se postavlja vprašanje, ali bo zadostovala nasprotna tožba zaradi posojila, tako kot
bi to veljalo, če bi za zdravljenje sužnja porabil denar, ali pa lahko vložiš tožbo zaradi tatvine? In nedvomno lahko stranka, ki
je zahtevala posojilo, vloži noxalno tožbo zaradi tatvine, posojilodajalec pa odgovarja z nasprotno tožbo zaradi posojila, saj
je dal posojilo, vedoč, da je suženj nepošten, medtem ko druga stranka tega ni vedela.
23. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXII.
Če ti posodim konja, da ga boš uporabljal za potovanje v določen kraj, in se zaradi tvoje malomarnosti vrednost konja zaradi
potovanja ne zmanjša, ne boš odgovoren za tožbo zaradi posojila; sam pa sem bil malomaren, ker sem za tako dolgo
potovanje posodil konja, ki ni mogel prenesti utrujenosti.

Tit. 7. O zastavni tožbi in nasprotni tožbi.
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1. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XL.
Zastavna pogodba se lahko sklene ne le z izročitvijo, temveč tudi s samim dogovorom, tudi če izročitev ni opravljena.
1. Razmislimo torej, če je bila zastavna pogodba sklenjena zgolj z dogovorom, ali se bo, če kdo pokaže nekaj zlata, kot da ga
namerava izročiti v zastavo, in izroči medenino, zavezal, da bo zastavil zlato? Če iz tega sledi, da se bo zavezal za zlato, ne
pa tudi za medenino, saj se stranki glede slednje nista dogovorili.
2. Kadar pa kdo, ko izroča medenino v zastavo, navede, da je to zlato, in jo da v zastavo, je treba razmisliti, ali ne daje
medenine v zastavo in ali se, ker je bil sklenjen dogovor o tem, kaj naj se izroči, ne sme šteti, da je medenina zastavljena? To
je boljše mnenje; še vedno pa bo stranka, ki jo je dala, odgovorna za nasprotno tožbo iz zastavne pravice, ne da bi se
upoštevala goljufija, ki jo je storila.
(2) Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
Če je dolžnik prodal in izročil stvar, ki jo je zastavil, vi pa ste mu posodili denar, ki ga je plačal upniku, ki mu je dal zastavo,
in ste z njim sklenili dogovor, da se stvar, ki jo je že prodal, zastavi za vas; je ugotovljeno, da je tvoje dejanje neveljavno, ker
si sprejel v zastavo stvar, ki je pripadala drugemu; kajti v skladu s tem dogovorom je kupec dobil v posest stvar, ki je bila
sproščena iz zastavne pravice; in ni pomembno, da je bila zastavljena stvar sproščena z uporabo tvojega denarja.
3. Isti, O Sabinu, XVIII. knjiga.
Kadar, potem ko vam je dolžnik zagotovil, da boste takoj prejeli denar, ki vam ga dolguje, mu vrnete zastavljeno stvar, on pa
jo izroči skozi okno nekomu, ki ga je namenoma postavil tja, da bi jo prejel; Labeo pravi, da lahko zoper dolžnika vložite
tožbo zaradi kraje in tudi zaradi izdelave; in če vložite nasprotno tožbo zaradi zastavne pravice in dolžnik vloži ugovor, ker je
bila zastavljena stvar vrnjena, je mogoče vložiti repliko na podlagi slabe vere in goljufije; saj se razume, da stvar ni bila
vrnjena, ampak je bila odstranjena z zvijačo.
(4) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
Kadar je sklenjen dogovor o prodaji zastavljene stvari, bodisi na začetku bodisi pozneje; potem ni le prodaja veljavna, ampak
kupec takoj pridobi lastninsko pravico na stvari. Čeprav ni bilo nič dogovorjeno glede prodaje zastavljene stvari, pa je po
zakonu ta lahko prodana, če ni bil sklenjen dogovor, ki bi to preprečeval; če pa je bil sklenjen dogovor, da se stvar ne sme
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prodati, in jo upnik nato proda, je odgovoren za tožbo zaradi kraje, razen če je bil dolžnik trikrat obveščen, naj plača, pa tega
ni storil.
5. Pomponij, O Sabinu, knjiga XIX.
Isto pravno pravilo velja, če je bilo dogovorjeno, da se prodaja sploh ne opravi, ali če je bilo nekaj storjeno v nasprotju z
dogovorom, bodisi glede zneska, pogoja ali kraja, kjer naj bi bilo premoženje prodano.
6. Isto, O Sabinu, knjiga XXXV.
Čeprav se lahko sklene dogovor, da lahko prodaš zemljišče, ki ti je zastavljeno, te kljub temu ni mogoče prisiliti, da ga
prodaš, čeprav je oseba, ki ti ga je dala v zastavo, morda insolventna; ker je bila varščina dana na tvoj račun. Atilicin pa
pravi, da je upnika mogoče prisiliti k prodaji, če se pokaže ustrezen razlog; kaj če je dolgovani znesek veliko manjši od
vrednosti zastavljene nepremičnine in se ta lahko zdaj proda za več, kot bo prinesla pozneje? Vendar bi bilo bolje reči, da
lahko oseba, ki je dala zastavo, to proda in plača, kar je dolžna, ko prejme kupnino; pod pogojem, da se od upnika lahko
zahteva, da pokaže zastavljeno premoženje, če je to premičnina, če mu je dolžnik prej dal zadostno jamstvo za odškodnino;
saj bi bilo zatiranje upnika, če bi bil prisiljen prodati premoženje proti svoji volji.
1. Če upnik proda zemljišče, ki je bilo pri njem zastavljeno, za višji znesek, kot je dolg, in presežek posodi z obrestmi, mora
prejete obresti na ta denar plačati stranki, ki mu je dala zastavo; če pa sam uporabi presežek, mora od njega plačati tudi
obresti; če pa ga obdrži kot depozit, mu tega ni treba storiti.
7. Paulus, Sentence, II. knjiga.
Če upnik po preteku določenega časa obnovi presežek, ki ga je imel v depozitu, bi moral zaradi zamude dolžniku plačati
obresti od njega zaradi zamude.
8. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXV.
Če imam zaradi sužnja ali zemljišča, ki sem ga prejel v zastavo, kakšen nujen strošek, imam pravico ne le, da ga obdržim,
ampak tudi, da vložim nasprotno tožbo na zastavo; recimo, da je bil suženj bolan in sem plačal denar zdravnikom, suženj pa
je umrl; ali recimo, da sem podprl ali popravil stavbo, potem pa jo je uničil požar in nisem imel ničesar, kar bi lahko imel kot
zastavno pravico.
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(1) Če je v zastavo danih več sužnjev in upnik nekatere od njih proda za določen znesek denarja z dogovorom, da bo kupcu
jamčil za njihovo lastninsko pravico, ta pa z izkupičkom poravna svoj dolg; preostale sužnje lahko obdrži, dokler mu ni
zagotovljeno, da bo dobil odškodnino glede tega, kar je kupcu obljubil kot jamstvo za lastninsko pravico na drugih sužnjih.
(2) Če eden od dolžnikovih dedičev plača svoj delež dolga, se lahko celotno premoženje, dano v zastavo, še vedno proda,
tako kot če bi dolžnik sam plačal del dolga.
(3) Če določim plačilo ob koncu enega, dveh in treh let ter prejmem zastavno pravico in se dogovorim, da bom imel pravico
prodati zastavljeno premoženje, če denar ne bo plačan v vsakem od navedenih časov; velja, da ga ne morem prodati pred
dnem, ko zapadejo vsi zneski; to pa zato, ker so s temi besedami označena vsa plačila in ni res, da denar ni plačan na vsak za
to določen dan, dokler ne pridejo vsi dnevi. Ko pa pretečejo vsi roki za plačilo, se lahko zastavljeno premoženje proda, tudi
če ne bi bil plačan samo en del. Če pa je bilo pisno določeno, "da če katero koli plačilo ne bo opravljeno na dan, ki je za to
določen", lahko upnik takoj vloži tožbo na podlagi pogodbe.
(4) Pogodba o prodaji zastavljenega premoženja mora biti sestavljena tako, da bodo vanjo vključene vse stranke; če pa bi se
nanašala samo na upnika samega, lahko premoženje zakonito proda tudi njegov dedič, če ni bilo dogovorjeno drugače.
(5) Če se lahko zastavna pravica proda na podlagi sporazuma, se to lahko stori ne le zaradi neplačane glavnice, temveč tudi
zaradi drugih zadev, kot so na primer obresti in denar, porabljen za nepremičnino.
9. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Če mi je dolžnik dal v zastavo premoženje, ki pripada drugemu, ali je glede zastavitve ravnal v slabi veri, je treba reči, da bo
nasprotna tožba upravičena.
1. Zastave ni mogoče dati le zaradi denarja, temveč tudi zaradi katere koli druge stvari; kot na primer, če stranka da drugemu
v zastavo, da bo postala njegov porok.
2. Kot zastavo pravilno označujemo nekaj, kar se izroči upniku; kadar pa na upnika ne preide niti posest, temu pravimo
hipoteka.
3. Da bi bilo mogoče uporabiti zastavno tožbo, mora biti plačan ves denar ali pa mora biti v zvezi z njim dano zadoščenje. Z
"zadoščenjem" razumemo takšno zadoščenje, ki ga upnik želi, čeprav do plačila ne more priti; ne glede na to, ali je želel, da
se mu zagotovi zavarovanje z drugimi zastavnimi pravicami, da bi se lahko odpovedal tisti, ki jo ima, ali s poroštvom, ali z
zagotovitvijo drugega dolžnika, ali s plačilom denarja, ali zgolj s sporazumom, bo prišlo do tožbe na zastavno pravico. In na
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splošno velja, da kadar koli se upnik želi odpovedati zastavni pravici, se šteje, da je zadovoljen, če je prejel takšno
zavarovanje, kot ga je želel, čeprav je bil glede tega morda prevaran.
4. Kdor je dal v zastavo tuje premoženje, lahko nadaljuje z zastavno tožbo, če je dolg plačal.
5. Če stranka vloži tožbo na zastavno pravico, preden je bilo plačilo opravljeno, čeprav pri tem ni ravnala pravilno, ima kljub
temu, če denar ponudi na sodišču, pravico, da dobi nazaj zastavljeno premoženje in tudi svoje obresti.
10. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
Če pa je pripravljen ne plačati, ampak dati zadoščenje na kak drug način, na primer, če želi namesto sebe dati drugemu
dolžniku, mu to ne bo v korist.
11. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
12. Za plačilo ne velja, kadar je izdaja združena z dolžnikom glede dolga ali kadar je toženo poroštvo.
1. Kadar se obveznost dolga obnovi, to uniči zastavno pravico, razen če je dogovorjeno, da se zastavna pravica obnovi.
2. Če od vas prejmem zastavno pravico z namenom, da vam bom plačal denar, in je ne plačam, bom odgovoren za tožbo na
zastavno pravico; čeprav plačilo ni bilo opravljeno. Isto pravilo bo veljalo, če je bilo izdano potrdilo o prejemu posojenega
denarja ali če se pogoj, zaradi katerega je bila dana zastava, ne bi izpolnil ali če je bil sklenjen zakonit dogovor, da se denar
ne bo zahteval.
3. Če je bilo premoženje zastavljeno samo glede glavnice ali obresti, se lahko tožba zaradi zastavne pravice vloži, če je bil
denar, glede katerega je bilo premoženje obremenjeno, plačan. Če pa je bila nepremičnina zastavljena tudi glede obresti, ne
glede na to, ali so bile v določbi izrecno navedene ali ne, tožbe na zastavno pravico ni mogoče vložiti, dokler je kakšen od
njih zapadel. Drugače je, če je stranka obljubila, da bo plačala obresti nad zakonito obrestno mero, saj je to popolnoma
nezakonito.
4. Če je upnik zapustil več dedičev in je enemu od njih izplačan njegov delež, drugi upnikovi dediči ne bi smeli utrpeti
nobene škode, temveč lahko, potem ko so dolžniku ponudili, kar je izplačal njihovemu sodediču, prodajo celotno
premoženje. To mnenje ni nerazumno.
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5. Denar se razume kot plačan ne le, če je bil dan tistemu, ki mu je bilo premoženje zastavljeno, ampak tudi, če je bil z
njegovim soglasjem plačan komu drugemu ali tistemu, čigar dedič je, ali njegovemu pooblaščencu ali sužnju, ki je bil
določen za izterjavo terjatev. Če torej najameš hišo in del hiše daš v najem meni, jaz pa plačam najemnino tvojemu
najemodajalcu, lahko zoper tebe vodim postopek s tožbo na zastavno pravico; Julijan namreč pravi, da mu je mogoče plačati.
Če pa del najemnine plačam tebi, del pa njemu, je treba reči, da velja isto pravilo. Očitno je, da bo premoženje, ki sem ga
prinesel v hišo, odgovorno le za znesek najemnine za mojo sobo, saj je neverjetno, da bi bil sklenjen dogovor, da bi bili moji
predmeti neznatne vrednosti odgovorni za najemnino celotne hiše. Šteje se, da je bilo z lastnikom prostorov tiho
dogovorjeno, da pogodba lastnika stanovanjske hiše ne bo koristila prvemu, temveč da bo koristila njegovemu lastnemu
dogovoru.
6. Zastavne obveznosti prek svobodne osebe ne moremo pridobiti mi; in to načelo velja v tolikšni meri, da je ne moremo
pridobiti prek zastopnika ali skrbnika, zato jih je mogoče same tožiti v zastavni tožbi. Tega ne spremeni niti to, kar je odredil
naš cesar, namreč da se lahko posest pridobi prek svobodne osebe; to namreč velja le zato, da lahko pridobimo posest
premoženja, ki nam je bilo zastavljeno, svobodna oseba pa za nas ne bo vedno pridobila same obveznosti.
7. Če pa moj zastopnik ali skrbnik da premoženje v zastavo, lahko sam vloži tožbo na zastavno pravico; to velja za
zastopnika, če mu je bilo že naročeno, naj da premoženje v zastavo:
(12) Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
Ali če mu je bilo zaupano upravljanje celotnega premoženja ali stranke, ki si je bila vajena izposojati denar na zastavo.
13. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
14. Če je bil med upnikom in kupcem pri prodaji zastavne pravice sklenjen dogovor, da ima dolžnik, če kupcu plača kupnino,
pravico do vrnitve svojega premoženja; Julianus pravi, da je v reskriptu tudi navedeno, da je zaradi tega dogovora upnik
dolžan s tožbo na zastavno pravico prenesti na dolžnika svojo tožbo na prodajo zoper kupca. Dolžnik pa lahko sam vloži
tožbo za vrnitev premoženja ali tožbo in factum zoper kupca.
1. Predmet te tožbe sta lahko tako zlonamernost kot malomarnost, kot v primeru posojila za uporabo. Vključena je tudi
varščina, vendar pa v njeno področje uporabe ne spada nepremagljivo nasilje.
(14) Paulus, O ediktu, knjiga XXIX.
Zato se od upnika zahteva enaka skrbnost, kot jo je skrbni vodja gospodinjstva navajen izvajati pri svojih zadevah.
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15. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Ko upnik vrne zastavo, mora dolžniku dati zavarovanje pred goljufijo, in če je bil zastavljen kos zemljišča, mu mora dati
zavarovanje glede na njegovo lastninsko pravico, če se zgodi, da so služnosti izgubljene, ker jih upnik ni izkoristil.
16. Paulus, O ediktu, knjiga XXIX.
Kadar skrbnik zastavi premoženje svojega varovanca, ne da bi pri tem kršil zakon, je treba zastavo ohraniti; to je, če prejme
denar v korist varovanca. Enako pravilo velja za skrbnika mladoletne ali blazne osebe.
(1) Gotovo je, da je upnik upravičen do nasprotne tožbe na zastavno pravico. Če torej dolžnik da premoženje, ki pripada
drugemu ali ki je zastavljeno tretji osebi ali državi, bo odgovarjal, čeprav je hkrati kriv kaznivega dejanja goljufije. Ali to
velja samo v primeru, ko se zaveda dejstev, ali tudi v primeru, ko jih ni poznal? Kar zadeva kaznivo dejanje, bo nevednost
zadostno opravičilo; glede nasprotne tožbe pa Marcellus v šesti knjigi Digest navaja, da ga nevednost ne opravičuje. Kadar
upnik zavestno prejme premoženje, ki pripada nekomu drugemu ali je zastavljeno drugemu ali je poškodovano, nasprotna
tožba v njegovo korist ne bo mogoča.
(2) Zastaviti je mogoče celo zemljišče, ki je predmet trajnega zakupa, in tudi tisto, za katerega gre samo za površino; trenutno
se namreč pravdne tožbe priznavajo strankam, na katerih so pravice na površini.
17. Marcianus, O hipotekarni formuli.
18. Božanska Severus in Antoninus pa sta v reskriptu navedla, da bo zastava zavezujoča, ne da bi vplivala na zemljiško rento.
18. Paulus, O ediktu, knjiga XXIX.
Če sva se ti in jaz dogovorila, da bo terjatev do mojega dolžnika zastavljena tebi, mora ta dogovor podpreti pretor, tako da bo
tebe zaščitil, če boš vložil tožbo za denar, dolžnika pa, če bom jaz vložil tožbo proti njemu. Če je bila torej obveznost
denarna, moraš svojo terjatev pobotati z izterjanim denarjem; če pa je šlo za kakšno posebno premoženje, boš vse, kar boš
prejel, obdržal namesto zastavne pravice.
(1) Če je zastavljena zgolj lastnina, se užitek, ki se pozneje pridobi, vključi v zastavo, enako pravilo pa velja tudi za
naplavine.
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(2) Če se nepremičnina, ki je zastavljena, proda, pogoj zastavitve še vedno ostane, saj zemljišče preide skupaj s tem, kar je z
njim povezano; kot na primer v primeru otroka, ki se rodi sužnjici po opravljeni prodaji.
(3) Če je stranka določila, da se ji zastavi les, Kasij pravi, da ladje, zgrajene iz tega materiala, ni mogoče zastaviti s tem
dogovorom, ker je material ena stvar, ladja pa druga, zato je treba pri dajanju zastavne pravice izrecno dodati: "Vse, kar je
narejeno iz tega lesa ali iz njega izhaja."
(4) Kadar suženj zastavi premoženje, ki pripada njegovemu peculiumu, je treba posel potrditi, če je imel svobodno
upravljanje peculiuma; kajti takšno premoženje lahko tudi odtuji.
19. Marcianus, O hipotekarni formuli.
Razumeti moramo, da ista pravila veljajo tudi za sina pod očetovskim nadzorom.
20. Paulus, O ediktu, knjiga XX.
Lastnino tretje osebe je mogoče dati v zastavo s soglasjem lastnika; če pa je dana brez njegove vednosti in on potrdi dejanje,
bo zastava veljavna.
(1) Kadar je premoženje zastavljeno več osebam hkrati, imajo vse enake pravice.
(2) Če je upnik kriv, da ni bil poplačan, je mogoče pravilno vložiti tožbo na zastavno pravico.
(3) Včasih je treba tožbo na zastavno pravico zavrniti, tudi če je bil denar plačan; na primer, če je upnik svojo zastavno
pravico odkupil od dolžnika.
21. Isto, Skrajšani deli, VI. knjiga.
Kadar je v zastavo dana hiša, je odgovorno tudi zemljišče, saj je del hiše; po drugi strani pa pravica do zemlje sledi stavbi.
(22) Ulpianus, O ediktu, XXX. knjiga.
Kadar je bila zastava ukradena in upnik vloži tožbo zaradi kraje, Papinianus meni, da mora na dolg pripisati vse, kar dobi
nazaj; in to je pravilno, čeprav je bila kraja storjena zaradi upnikove malomarnosti. Še veliko bolj pa mora to veljati za tisto,
kar pridobi s tožbo za izterjavo. Vendar pa razmislimo, ali se v dolg všteje tisto, kar je dolžnik sam plačal upniku na podlagi
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tožbe zaradi tatvine ali tožbe za izterjavo; in res je bilo pogosto ugotovljeno in izrečeno, da mu ni treba vrniti tistega, kar je
sam plačal na podlagi tožbe zaradi tatvine. Enako pravi Papinijan v Deveti knjigi vprašanj.
1. Papinianus prav tako pravi, da v primeru, ko je upnik, ki ga je vodil strah, dolžniku vrnil sužnja, ki je bil zastavljen in ki ga
je v ta namen dobil v dobri veri, velja isto pravilo; če namreč sproži postopek, ker je to storil zaradi prisile, in izterja
štirikratno odškodnino, mu ne vrne ničesar od tega, kar je pridobil, niti mu tega ne prišteje v dolg.
2. Če tat da premoženje v zastavo, lahko vloži tožbo tako zaradi zastavne pravice kot tudi zaradi dobička, čeprav si dobička
ne more prilastiti; tat namreč lahko toži ne le zaradi dobička iz obstoječega premoženja, temveč tudi zaradi povrnitve
vrednosti tistega, ki je bilo porabljeno; zato bo dejstvo, da je bil upnik dobroverni posestnik, zanj prednost.
3. Če dolžnik, ki je pridobil posest na podlagi trpljenja ali jo je dal v zakup, po prodaji zastavne pravice ne odvzame posesti,
bo lahko vložil nasprotno tožbo.
4. Če je upnik ob prodaji zastavljene nepremičnine obljubil dvojno odškodnino (ker je to običajno, in ker je bil tožen v
primeru izselitve, je bila zoper njega izdana sodba), ali bi imel pravico do nasprotne tožbe na zastavno pravico? Lahko
rečemo, da bi imel takšno pravico, če bi prodajo opravil brez goljufije ali malomarnosti in če bi posel opravil tako, kot bi ga
moral opraviti skrbni vodja gospodinjstva. Če pa takšna prodaja ni bila v ničemer donosna, ampak jo je stranka prodala za
toliko, kolikor bi lahko dobila, tudi če ne bi dala obljube, se ne more zateči k tej tožbi.
23. Tryphoninus, Disputations, Book VIII.
Od dolžnika namreč ne bo mogel izterjati več, kot je znašal dolg. Če pa je bil sklenjen dogovor o obrestih in na primer pet let
po tem, ko je upnik prejel ceno zastavljene nepremičnine, ker je izgubil zadevo, vrne kupcu, lahko od dolžnika izterja obresti
za vmesni čas, ker je očitno, da mu ni bilo ničesar plačano tako, da mu tega ni mogoče odvzeti. Če pa je plačal le prejeto
kupnino, mu bo zaradi izjeme na podlagi goljufije onemogočen zahtevek za obresti, saj je imel v uporabi kupnino, ki jo je
prejel od kupca.
24. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXX.
Zastavljeno mi je bilo lepo vprašanje; če je upnik od cesarja pridobil dekret, da bo imel v posesti zastavno pravico, in mu je
bila ta odvzeta z boljšim naslovom, ali bo imel pravico do nasprotne tožbe iz zastavne pravice? Zdi se mi, da je obveznost, ki
izhaja iz zastavne pravice, prenehala in da je prišlo do odstopa od pogodbe; še več, iz nakupa izhaja pravično dejanje, ki ga
lahko uporabi, kot če bi mu bila lastnina izročena kot plačilo, tako da bi ga zadovoljila za znesek dolga ali interesa, ki ga je
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imel v tej zadevi; upnik pa bi imel pravico do pobota, če bi bila proti njemu vložena zastavna tožba ali tožba na kakršnem
koli drugem temelju.
1. Postavlja se vprašanje, ali lahko kdo, ki je upniku plačal s ponarejenim denarjem, vloži zastavno tožbo, ker je bil denar
plačan? Ugotovljeno je, da ne more vložiti tožbe na zastavno pravico, niti ne bo oproščen dolga, ker ponarejeni denar ne
oprosti stranke, ki ga plača; in dejansko bi ji bilo treba denar vrniti.
2. Če upnik proda zastavno pravico za več, kot je bila dolžna, vendar od kupca še ni izterjal kupnine, ali ga lahko toži s tožbo
na zastavno pravico za plačilo presežka? Ali pa mora dolžnik počakati, da kupec plača, ali pa mora nanj opraviti prenos
pravic iz tožbe zoper slednjega? Menim, da upnika ne bi smeli prisiliti k plačilu, temveč bi moral dolžnik počakati, če tega ne
stori, pa bi mu morali prenesti pravice do tožbe zoper kupca, vendar na tveganje prodajalca. Če pa je denar že prejel, se mora
presežku odpovedati.
3. Če je upnik slabo ravnal s premoženjem, ki je bilo zastavljeno, ali poškodoval sužnje, je treba to upoštevati pri zastavni
tožbi. Očitno pa je, da če je proti njim uporabil silo zaradi njihovega slabega vedenja ali jih je priklenil na verige ali jih
privedel pred prefekta ali guvernerja; je treba reči, da upnik ni odgovoren za tožbo na zastavo, zato se zastava te sužnje, če je
prostituiral sužnjo ali jo prisilil k drugemu neprimernemu dejanju, takoj razreši.
25. Isto, O ediktu, knjiga XXXI.
Če je upnik poučil zastavljene sužnje o različnih poklicih, bo nasprotna tožba dovoljena, če so že pridobili znanje v teh
zadevah ali če je bilo poučevanje dano s soglasjem dolžnika. Če pa ni bilo nič od tega in so bili obrti potrebni, bo nasprotna
tožba utemeljena, vendar ne do te mere, da bi bil dolžnik prisiljen izgubiti sužnje zaradi višine stroškov; kajti tako kot upnik
ne sme zanemariti premoženja zaradi zlobe in malomarnosti, tako tudi ne sme dati zastavljenega v takšno stanje, da bi bila
njegova izterjava za dolžnika obremenjujoča; kot na primer, če veliko zemljišče da v zastavo človek, ki ga težko odkupi in ga
niti ne obdeluje, vi pa ga, potem ko ste ga prejeli v zastavo, obdelujete tako, da ima veliko vrednost; pravzaprav ni pravično,
da sem prisiljen iskati druge upnike ali prodati, kar sem želel dobiti nazaj, ali ga zaradi revščine pustiti v vaših rokah. Te
zadeve bi moral preučiti sodnik, ki bi moral ubrati srednjo pot, tako da ne bi poslušal nepomembnih ugovorov dolžnika ali
pritlehnih zahtev upnika.
26. Isti, Razprave, III. knjiga.
Nič presenetljivega ni, da se zastavna pravica ustanovi, kadar sodnik iz kakršnegakoli razloga postavi stranko v posest; saj je
naš cesar skupaj s svojim očetom v Reskriptih zelo pogosto navedel, da se zastavna pravica lahko ustanovi tudi z oporoko.
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1. Treba je vedeti, da kadar se zastavna pravica ustanovi na podlagi odredbe magistrata, to ni zakonito storjeno, dokler stvar
dejansko ne pride v posest.
27. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
2. V primeru, ko je upnik zahteval denar, ki mu je bil posojen, dolžnik pa ga ni imel pri roki, mu je dal določene zlate
predmete, da bi jih dal v zastavo drugemu upniku. Če jih ima stranka, ki jih je prejela od dolžnika, v posesti po tem, ko so bili
s plačilom sproščeni, ji je mogoče naložiti, naj jih izroči; če pa so še vedno v posesti upnika, se štejejo za obveznost s
soglasjem lastnika; vendar lahko lastnik stvari zoper svojega upnika vloži ustrezno tožbo, da bi ga prisilil k izročitvi, takoj ko
so bili sproščeni.
28. Julianus, Digest, knjiga XI.
Če je upnik prejel premoženje v zastavo in ga je izgubil v posesti, nadaljuje postopek na podlagi srbske tožbe in izterja
odškodnino; če dolžnik pozneje vloži tožbo za isto premoženje, mu bo to onemogočeno z izjemo, razen če mu ponudi, kar je
bilo zanj plačano.
(1) Če suženj prejme zastavo na račun svojega peculiuma, lahko dolžnik zoper svojega gospodarja vloži zastavno tožbo.
29. Isto, Digest, knjiga XLIV.
Če v dobri veri kupiš tujo lastnino in mi jo daš v zastavo ter zahtevaš njeno vrnitev s trpljenjem; potem pa me lastnik
omenjene lastnine imenuje za svojega dediča, to preneha biti zastava in ostane samo terjatev s trpljenjem; zato bo tvoja
uzurpacija prekinjena.
30. Paulus, Epitome Digest Alfenusa Verusa, knjiga V.
Stranka, ki je lastniku čolna posodila denar, je čoln po lastni presoji zadržala v reki, ker denar ni bil plačan ob določenem
času; reka je nato narasla in odnesla čoln. Mnenje je bilo, da če je upnik zadržal čoln proti soglasju lastnika, je čoln na
njegovo odgovornost; če pa se je dolžnik prostovoljno strinjal, da ga zadrži, bi moral biti odškodovan le zaradi malomarnosti,
ne pa zaradi višje sile.
31. Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.
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Če suženj, dan v zastavo, stori tatvino proti upniku, ima dolžnik pravico, da se suženju odreče tako, da ga izroči za
odškodnino. Če pa mi ga je dal v zastavo, čeprav je vedel, da je tat, čeprav mi ga je morda pripravljen izročiti za reparacijo,
bom kljub temu upravičen do tožbe na zastavo, da bi mi bila povrnjena škoda. Julijan pravi, da je treba upoštevati ista
pravila, kadar je suženj deponiran ali posojen in zagreši krajo.
32. Marcijan, Pravila, IV. knjiga.
Upnik lahko proti dolžniku, ki je zastavil tuje premoženje, vloži nasprotno tožbo zaradi zastavne pravice, čeprav je dolžnik
morda plačilno sposoben.
33. Isti, O hipotekarni formuli.
Če je dolžnik plačal denar, lahko uporabi tožbo na zastavno pravico za izterjavo premoženja, danega v anmcrhoiV, saj ker
obstaja zastavna pravica, lahko uporabi ta izraz.
34. Marcellus, Mnenja.
Kadar je Titius posodil denar Semproniju in zanj prejel zastavo, upnik pa je nameraval zastavo prodati, ker denar ni bil
plačan; dolžnik ga je prosil, naj kupi zemljišče po določeni ceni, in ko je to storil, je napisal pismo, v katerem je sporočil, da
je upniku prodal navedeno zemljišče. Zanima me, ali lahko dolžnik prekliče to prodajo, tako da ponudi glavnico in obresti, ki
jih je treba plačati? Marcellus je odgovoril, da je glede na navedena dejstva ne more preklicati.
35. Florentin, Inštituti, VIII. knjiga.
Če stranka, ki dolguje denar, zavarovan z zastavami, nekaj dolguje za glavnico in obresti, je treba vse, kar se prejme od
prodaje zastav, pripisati obrestim, za katere je ugotovljeno, da so zapadle v tem času, in nato, če kaj ostane, je treba to
pripisati glavnici. Dolžnik ne bi smel biti zaslišan, če želi, čeprav se dobro zaveda, da je komaj plačilno sposoben, izbrati
terjatev, za katero želi, da se sprosti zastava.
(1) Z zastavno pravico se na upnika prenese le lastninska pravica na premoženju, ki ostane dolžniku; ta pa lahko svoje
premoženje uporablja s trpljenjem in tudi na podlagi zakupa.
36. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.
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Postavlja se vprašanje, kako lahko odgovarja oseba, ki upniku namesto zlata v zastavo izroči medenino? Sabinus v tem
primeru najustrezneje trdi, da je stranka, če v primeru, ko je bilo dano zlato, zamenja medenino, odgovorna za tatvino; če pa
je, ko je bilo dano zlato, zamenjala medenino, je kriva nizkotnega dejanja, vendar ni tat. Vendar menim, da bo tudi v tem
primeru veljala zastavna tožba, in Pomponij pravi enako. Poleg tega ga je mogoče sodno kaznovati zaradi goljufije, kot je
bilo zelo pogosto navedeno v reskriptih.
(1) Spet če mi kdo zavestno in namerno da v zastavo premoženje, ki pripada drugemu, ali če mi obremeni premoženje, ki je
že obremenjeno drugemu, in me o tem ne obvesti, je lahko kaznovan zaradi istega kaznivega dejanja. Očitno je, da če je
premoženje precejšnje vrednosti in je zastavljeno le za majhen denarni znesek, je treba reči, da kaznivega dejanja goljufije ni,
prav tako pa tudi tožbi o zastavi in o goljufiji ne bosta utemeljeni, ker stranka, ki je prejela premoženje kot drugo zastavo, ni
bila na noben način izkoriščena.
37. Paulus, O Placiju, V. knjiga.
Če dam lastniku v najem zastavo, ki mi je bila izročena, jo bom z najemom obdržal v posesti, ker je dolžnik pred najemom ni
imel v posesti, jaz pa jo imam namen obdržati, stranka, ki jo daje v najem, pa je nima namena pridobiti.
38. Modestin, Razlike, I. knjiga.
Za varovanca, ki prejme premoženje v zastavo, je potrebno pooblastilo skrbnika, in sicer zaradi nevarnosti tožbe na zastavo.
39. Isti, Mnenja, IV. knjiga.
Gaj Seij je dal svojo zemljo Luciju Titiusu v zastavo za posojeni denar, nato pa sta se dogovorila, da bo imel upnik za
določen čas v posesti zastavljeno zemljo kot kompenzacijo za svoj denar. Pred iztekom tega časa pa je upnik v svoji zadnji
želji določil, da bo eden od njegovih sinov dobil omenjeno zemljišče, in dodal: "ki sem ga kupil od Lucija Titija", čeprav ga
dejansko ni kupil. Gaj Seij, ki je bil dolžnik, je skupaj z drugimi podpisal to oporoko. Sprašujem, ali si je s tem, ko jo je
podpisal, kakor koli škodoval, saj ni bila predložena nobena listina, ki bi dokazovala prodajo, temveč le dogovor, da bo upnik
določen čas upravičen do pridelkov? Herennius Modestinus je odgovoril, da zastavna pogodba ni bila prizadeta, ker je
dolžnik podpisal upnikovo oporoko, v kateri je navedel, da je kupil zastavo.
40. Papinianus, Mnenja, III. knjiga.
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Dolžnik ne more zakonito kupiti zastavne pravice, ki jo je dal upniku, ker je nakup lastne stvari ničen; če jo namreč kupi za
manj kot znesek terjatve in jo zahteva ali vloži tožbo za lastništvo, mu upnik ni dolžan vrniti posesti, razen če ponudi plačilo
celotnega dolga.
(1) Dolžnikov sin, ki je pod nadzorom svojega očeta, ne more pridobiti posesti zastavne pravice od upnika z denarjem, ki
pripada njegovemu lastnemu peculiumu; če je torej dolžnikov varovanec pridobil posest premoženja zapuščine v nasprotju z
določbami oporoke, bo pridobil polovico lastnine; zastavna pravica se namreč sprosti z denarjem, ki ga je sin plačal kot ceno
iz premoženja, ki pripada njegovemu očetu.
(2) Ker je bil denar plačan, bi moral upnik obnoviti posest zastavne pravice, ki je bila dejansko v njegovih rokah; dolžnika
tudi ni mogoče prisiliti, da bi plačal kaj več. Če je torej upnik medtem sam dal zastavo v zavarovanje in je lastnik te zastave
plačal denar, ki ga je bil dolžan, se ne bo izdala nobena tožba v zvezi z drugo zastavo, prav tako pa ne bo ostala pridržna
pravica.
41. Paulus, Vprašanja, III. knjiga.
V zastavo si dal tuje premoženje, nato pa si postal lastnik tega premoženja; upniku se prizna pravična tožba iz zastavne
pravice. Isto pravilo ne velja, če postanem dedič Titiusa, ki je brez mojega soglasja obremenil mojo lastnino; v teh
okoliščinah namreč upniku ni podeljena pravica do izterjave zastavne pravice; prav tako za uporabo pravične tožbe na
zastavno pravico nikakor ne zadostuje, da je lastnik ista oseba, ki je tudi dolžna denar. Če pa se je dogovoril glede zastavne
pravice, tako da je mogoče ugotoviti njegovo prevaro, se ne more ustrezno upreti vložitvi pravičnega zahtevka zoper njega.
42. Ulpianus, Mnenja, III. knjiga.
Upnik je v tožbi, vloženi v zvezi z dajanjem zastavne pravice, pravno zavezan izročiti presežek cene skupaj z obrestmi; če
želi nadomestiti kupca, ga ne bi smeli zaslišati, saj upnik pri prodaji, ki se opravi v skladu s sporazumom, opravlja svoje
posle.
43. Scaevola, Digest, knjiga V.
Stranka je v zavarovanje upnika obremenila prazno zemljišče in mu izročila listino o nakupu. Ko je želela graditi na
navedenem zemljišču, je prišlo do spora s sosedom glede širine zemljišča, in ker tega ni mogla drugače dokazati, je od upnika
zahtevala, naj ji predloži listino o lastništvu, ki mu jo je izročil, in ker tega ni storil, je postavila manjšo stavbo in s tem
utrpela škodo. Postavilo se je vprašanje, ali bi moral sodnik, če upnik zahteva denar ali vloži tožbo za izterjavo zastavne
pravice in se vloži ugovor, ki temelji na goljufiji, to škodo upoštevati? Odgovor je bil, da če upnik ni imel namena obremeniti
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dolžnika s tem, da mu je odvzel predložitev listine, lahko dolžnik vloži tožbo zaradi zastavne pravice, ko je bil denar plačan;
če pa je bilo to storjeno namerno, bi bila zoper upnika vložena tožba za znesek njegovih obresti v tem času in pred plačilom
denarja.
(1) Titius je od Gaja Seija prejel posojilo denarja pod zastavo kožnatih vreč; in medtem ko je imel Seij te vreče v svoji
graščini, je stotnik, ki je bil poslan iz urada komisarja, vreče odnesel, da bi jih uporabil v javni službi; pozneje so jih na tožbo
upnika Gaja Seija izterjali. Sprašujem, ali naj bi bil za obrabo, ki je nastala zaradi njihove uporabe, odgovoren dolžnik Titius
ali upnik Seius? Odgovor je, da glede na navedena dejstva upnik ni bil odgovoren za škodo, ki je nastala zaradi obrabe vreč.
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Knjiga XIV
1. O tožbi zoper lastnika ladje.
2. O rodijskem pravu o odmetavanju.
3. O institorialni tožbi.
4. O tributorski tožbi.
5. V zvezi s transakcijami, ki naj bi bile opravljene z osebo pod nadzorom druge osebe.
6. O makedonskem odloku senata.

Tit. 1. O tožbi zoper lastnika ladje.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Ni nikogar, ki ne bi vedel za korist tega edikta, saj včasih sklepamo dogovore s kapitani ladij glede potreb potovanja, ne da bi
se zavedali njihovega civilnega statusa ali značaja; in pravično je bilo, da je tisti, ki je imenoval kapitana ladje, odgovoren,
tako kot tisti, ki je postavil zastopnika za vodenje trgovine ali podjetja; saj je dejansko bolj nujno skleniti pogodbo s
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poveljnikom ladje kot z običajnim zastopnikom, saj okoliščine omogočajo, da vsakdo preveri položaj zastopnika in z njim
sklene ustrezno pogodbo; to pa ne velja za poveljnika ladje, saj pogosto niti kraj niti čas ne omogočata, da bi se sprejela
zadovoljiva odločitev.
(1) Poveljnika ladje moramo razumeti kot osebo, ki ji je zaupano vodenje celotne ladje.
(2) Če pa je pogodba sklenjena z enim od mornarjev, tožba ne bo odobrena zoper lastnika ladje; čeprav bo zoper njega
odobrena zaradi kaznivega dejanja, ki ga stori eden od tistih, ki so na ladji zaradi plovbe po njej; kajti tožbeni zahtevek na
podlagi pogodbe je eno, tožbeni zahtevek zaradi kaznivega dejanja pa drugo; kajti tisti, ki imenuje poveljnika, dovoli, da se z
njim sklepajo pogodbe, tisti, ki zaposluje mornarje, pa ne dovoli, da se z njimi sklepajo pogodbe, temveč mora paziti, da niso
krivi malomarnosti ali goljufije.
(3) Kapitani se imenujejo za najem plovil za prevoz blaga ali potnikov ali za nakup zalog, če pa je kapitan imenovan za
nakup ali prodajo blaga, je lastnik odgovoren tudi iz tega razloga.
(4) Ni pomembno, kakšen je civilni status takega poveljnika, ali je svoboden ali suženj, in če je suženj, ali pripada lastniku ali
drugi osebi, prav tako ne bo pomembno, kakšna je njegova starost, saj je stranka, ki ga je imenovala, kriva le sama sebe.
(5) Menimo, da je poveljnik ne le oseba, ki jo je določil lastnik, temveč tudi tisti, ki ga je določil poveljnik; Julijan, ki se je
posvetoval glede te zadeve, je podal to mnenje v primeru, ko lastnik ni vedel za imenovanje; kadar pa zanj ve in dovoli, da
imenovani posameznik opravlja naloge poveljnika ladje, velja, da ga je sam določil. To mnenje se mi zdi razumno; kajti tisti,
ki ga je imenoval, mora biti odgovoren za vsa dejanja poveljnika, sicer bodo pogodbene stranke zavedene; in to je treba
zaradi javne blaginje toliko lažje priznati v primeru poveljnika kot v primeru drugega zastopnika. Kako torej, če bi lastnik
imenoval gospodarja tako, da ta ne bi smel imenovati nikogar drugega; naj se razmisli, ali bi morali v tem primeru priznati
Julijanovo mnenje? Predpostavimo namreč, da mu je izrecno prepovedal naslednje: "Titiusa ne smeš zaposliti kot
gospodarja." Vendar je treba reči, da dobrobit tistih, ki uporabljajo ladje, zahteva, da se pravilo uporablja v tem obsegu.
(6) Z besedo "ladja" moramo razumeti plovila in celo splave, ki se uporabljajo za plovbo po morju, rekah ali jezerih.
(7) Pretor ne daje pravice do tožbe zoper lastnika za vsak primer, temveč le glede na določeno stvar, za katero je bil kapitan
imenovan; to je, če je bil imenovan za določeno vrsto posla, na primer, če je bila sklenjena pogodba za prevoz blaga; ali če je
bila sklenjena pogodba ali porabljen denar za popravilo ladje; ali če mornarji zahtevajo plačilo zaradi svojih storitev.
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(8) Kaj pa, če bi si poveljnik ladje izposodil vsoto denarja, ali se bo štelo, da je to vključeno v njegova pooblastila? Pegaz
meni, da bi bilo treba tožbi ugoditi, če si je denar izposodil v zvezi z zadevo, za katero je bil imenovan, in to mnenje se mi
zdi pravilno; kaj pa, če si ga je izposodil za opremljanje ali vgradnjo ladje ali za zaposlitev mornarjev?
(9) Zato je Ofilij vprašal, če si poveljnik izposodi denar za popravilo ladje in ga pretvori v lastno uporabo, ali bo tožba zoper
lastnika odobrena? Pravi, da če ga je prejel z mislijo, da ga bo porabil za ladjo, potem pa si je premislil, bo odgovoren lastnik,
ki lahko krivi le sebe, ker je imenoval takšno osebo. Če pa je imel od samega začetka namen ogoljufati upnika in ni izrecno
navedel, da je denar prejel za ladjo, bo veljalo nasprotno pravilo. Pedij odobrava to razlikovanje.
(10) Kadar pa je poveljnik kriv prevare glede cene kupljenih stvari, mora škodo utrpeti lastnik in ne upnik.
(11) Poleg tega, kadar si poveljnik izposodi denar od druge osebe in z njim izpolni terjatev tistega, ki mu je posodil denar za
popravilo ladje; menim, da bi bilo treba tožbo priznati prvemu navedenemu upniku, kot če bi posodil denar za porabo na
ladji.
(12) Imenovanje torej predpisuje določene pogoje, ki jih morata pogodbeni stranki upoštevati; in zato, če je lastnik imenoval
poveljnika ladje samo zato, da bi pobiral prevoznino, in ne zato, da bi lahko dal ladjo v najem (čeprav jo je morda dejansko
dal v najem), lastnik ne bo odgovoren, če je poveljnik to storil; enako pravilo velja, če je bilo razumljeno, da lahko ladjo le
zakupi, ne more pa pobirati tovora; ali če je bil imenovan za sklepanje pogodb s potniki, ne pa za ponujanje uporabe ladje za
blago ali obratno; če prekorači svoja navodila, lastnika ne zavezuje. Če pa je bil poveljnik imenovan le za to, da ladjo odda v
najem za prevoz določenega blaga, na primer zelenjave ali konoplje, in bi jo dal v najem za prevoz marmorja ali drugih
materialov, je treba šteti, da ne bo zavezan. Nekatere ladje so namreč namenjene prevozu tovora, druge (kot se na splošno
navaja) pa prevozu potnikov, in vem, da veliko lastnikov daje navodila, naj ne prevažajo potnikov, pa tudi, da se morajo posli
opravljati le v določenih regijah in na določenih vodah; obstajajo na primer ladje, ki prevažajo potnike v Brundisium iz
Cassiopa ali iz Dyrrachija, niso pa prilagojene za prevoz tovora, in nekatere so prilagojene tudi za rečno plovbo, niso pa
primerne za plovbo po morju.
(13) Če je imenovanih več poveljnikov in njihove naloge niso razdeljene, bo vsak posel, sklenjen z enim od njih, zavezoval
lastnika; če pa so določene njihove ločene naloge, kot na primer, da je eden odgovoren za najem ladje, drugi pa za pobiranje
tovora, bodo lastnika zavezovala dejanja katerega koli od njih, če bo ta opravljal svojo nalogo.
(14) Če pa je stranka imenovanje opravila, kar se pogosto zgodi, tako, da eden od njiju ne sme opraviti nobenega posla brez
drugega, bo tisti, ki sklene pogodbo samo z enim, kriv le samega sebe.
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(15) Ko uporabljamo besedo "izvajalec", z njo razumemo stranko, v katere roke pridejo vsi prejemki in plačila, ne glede na
to, ali je lastnik ladje ali pa jo je od lastnika najel za določen znesek za določen čas ali trajno.
(16) Pri tem ni velike razlike, ali je stranka, ki ima nadzor nad ladjo, moški ali ženska, vodja gospodinjstva, sin pod
očetovskim nadzorom ali suženj; za to, da ima skrbnik nadzor nad ladjo, pa zahtevamo soglasje njegovega skrbnika.
(17) Prav tako lahko izbiramo, ali bi raje tožili osebo, ki ima nadzor nad ladjo, ali poveljnika ladje.
(18) Po drugi strani pa pretor ne obeta tožbe zoper tiste, ki so sklenili pogodbo s poveljnikom ladje, ker ni potreboval iste
pomoči; lahko pa toži poveljnika ladje na podlagi pogodbe o najemu, če daje svoje delo za plačilo; če pa to počne brezplačno,
lahko zoper njega vloži mandatno tožbo. Jasno je, da lahko prefekti zaradi upravljanja oskrbe in v pokrajini guvernerji, ki so
jim navajeni pomagati z izvajanjem izrednih pooblastil, to storijo, kadar pogodbe sklenejo kapitani plovil.
(19) Če je stranka, ki ima nadzor nad ladjo, v oblasti druge osebe in upravlja ladjo z njenim soglasjem, bo zaradi poslov,
sklenjenih s kapitanom, odobrena tožba zoper stranko, v katere oblasti je, ki upravlja ladjo.
(20) Toda čeprav je tožba odobrena zoper osebo, pod katere nadzorom je, ki ima upravljanje ladje, se to vseeno stori le, če
ravna s soglasjem slednje. Zato je tisti, ki ima nadzor nad osebo, ki ima upravljanje, zaradi svojega soglasja odgovoren za
celoten znesek; ker je lastništvo ladij zadeva, ki je zelo pomembna za javno blaginjo. Zaposlitev zastopnikov ni tako ugodna,
ker imajo tisti, ki so z vednostjo lastnika opravljali posle z uporabo kapitala, ki pripada peculiumu, pravico le do svojega
deleža pri razdelitvi tega kapitala. Če pa je bil lastnik le seznanjen z dejstvom in ni dal soglasja, ko je bila sklenjena pogodba
z mojstrom, ali naj priznamo pravico do tožbe za celoten znesek, kot v primeru, ko je stranka dala soglasje; ali pa naj
priznamo le tožbo, ki je podobna tributarni tožbi? Ker je torej vprašanje dvomljivo, je bolje, da se strogo držimo besed edikta
in da zgolj vednost očeta ali gospodarja v primeru ladij ni opravičilo za zatiranje, v primeru blaga, kupljenega z denarjem
peculium, pa tudi ne, da bi se zgolj soglasje razširilo tako, da bi se sklenila obveznost za celoten znesek. Zdi se tudi, da
Pomponij nakazuje, da se drži načela, da bo v primeru, ko je ena oseba pod nadzorom druge in opravlja posel z njenim
soglasjem, odgovorna za celoten znesek, če pa tega ne stori, da bo odgovorna le za znesek peculiuma.
(21) Izraz "pod nadzorom" moramo razumeti tako, da se nanaša na oba spola, sinove in hčere ter sužnje in sužnje.
(22) Če suženj, ki je del peculiuma, deluje kot upravitelj ladje s soglasjem sina pod očetovskim nadzorom, katerega del
peculiuma je, ali če podrejeni suženj upravlja ladjo s soglasjem slednjega, bo oče ali gospodar, ki ni dal soglasja, odgovoren
le za znesek peculiuma, sin sam pa bo odgovoren v celoti. Jasno je, da če upravljata ladjo s soglasjem kapitana ali očeta,
bosta odgovorna za celoten znesek, poleg tega pa bo v celoti odgovoren tudi sin, če je dal soglasje.
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(23) Toda čeprav pretor obljublja tožbo le, če je posel sklenjen z upraviteljem ladje, bo (kot je navedel Julijan) vseeno oče ali
upravitelj v celoti odgovoren, čeprav je bila pogodba sklenjena s samim upraviteljem ladje.
(24) Ta tožba je odobrena zoper lastnika na račun poveljnika ladje, zato če je bila tožba vložena zoper enega od njiju, je ni
mogoče vložiti zoper drugega; če pa je bil kakšen del denarja plačan in je to storil poveljnik, se obveznost zmanjša po samem
zakonu. Če pa je denar plačal upravitelj v svojem imenu, torej zaradi častne obveznosti, ali pa je bil plačan v imenu
gospodarja, je obveznost zmanjšana; kajti če druga oseba plača zame, me oprosti dolga.
(25) Kadar ima več strank skupno lastništvo nad plovilom, se lahko zoper katero koli od njih vloži tožba za celoten znesek;
2. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
Da osebi, ki je sklenila pogodbo z enim, ne bi bilo treba deliti svoje terjatve med več nasprotnikov,
3. Paulus, O ediktu, knjiga XXIX.
Prav tako ni pomembno, kakšen delež ima vsak od njih v plovilu, saj bo stranka, ki je plačala, od ostalih izterjala odškodnino
v okviru partnerske tožbe.
(4) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Kadar pa več oseb med seboj upravlja ladjo, jih je treba tožiti sorazmerno z njihovimi deleži v njej, saj se ne štejejo za
kapitane drug za drugega.
1. Kadar več oseb, ki upravljajo ladjo, imenuje enega izmed njih za poveljnika, se lahko tožijo na njegov račun za celotno
terjatev.
2. Kadar suženj, ki pripada več osebam, upravlja ladjo z njihovim soglasjem, velja enako pravilo kot v primeru, ko je
upraviteljev več. Jasno je namreč, da če je deloval s soglasjem katerega koli od njih, bo slednji odgovoren za celoten znesek;
zato menim, da so v zgoraj navedenem primeru vsi odgovorni v celoti.
3. Če bi bil suženj, ki je imel nadzor nad ladjo s soglasjem lastnika, odtujen, bo stranka, ki ga je odtujila, kljub temu
odgovorna. Zato bi bil odgovoren tudi, če bi suženj umrl, saj bo lastnik ladje odgovoren po smrti gospodarja.
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4. Te tožbe so odobrene brez časovne omejitve tako v korist dedičev kot proti njim. Če torej suženj, ki ima nadzor nad ladjo s
soglasjem svojega gospodarja, umre, bo ta tožba odobrena po preteku enega leta, čeprav tožba De peculio ni odobrena po
preteku enega leta.
5. Paulus, O ediktu, knjiga XXIX.
Če imaš za poveljnika svoje ladje nekoga, ki je pod mojim nadzorom, bo tudi tožba v mojo korist proti tebi, če z njim
sklenem kakršno koli pogodbo. Enako pravilo velja, če je v naši skupni lasti. Vendar pa boste lahko zoper mene vložili
najemno tožbo, ker ste najeli storitve mojega sužnja, saj bi lahko, tudi če bi sklenil pogodbo z drugim, zoper mene zahtevali
prenos pravic, ki sem jih imel na njegov račun, tako kot bi to lahko storili zoper svobodnjaka, če bi ga zaposlili; če pa so bile
storitve brezplačne, lahko vložite mandatno tožbo.
(1) Poleg tega, če ima moj suženj nadzor nad ladjo in sklenem pogodbo z njegovim ladjarjem, mi nič ne bo preprečevalo, da
bi proti ladjarju sprožil postopek s tožbo, ki jo lahko vložim bodisi po civilnem bodisi po pretorijanskem pravu; ta edikt
namreč nikomur ne preprečuje, da bi tožil ladjarja, saj se s tem ediktom ne prenašajo tožbe, temveč se ena dodaja.
(2) Če eden od lastnikov ladje sklene pogodbo s poveljnikom, lahko vloži tožbo proti drugim.
6. Paulus, Skrajšani članki, VI. knjiga.
Kadar suženj nadzoruje ladjo brez soglasja svojega gospodarja, bo, če se tega zaveda, ugodeno tributarni tožbi; če pa tega ne
ve, bo na voljo tožba De peculio. Če ima suženj v skupni lasti nadzor nad ladjo s privolitvijo svojih gospodarjev, bo tožba za
celoten znesek odobrena proti njim posamezno.
(7) Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Lucij Titius je imenoval Sticha za kapitana ladje, ta pa je po izposoji denarja izjavil, da ga je prejel za popravilo ladje.
Postavilo se je vprašanje, ali je Titius odgovoren za tožbo iz tega razloga le, če upnik dokaže, da je bil denar porabljen za
popravilo ladje? Odgovor je bil, da bi upnik lahko pravilno vložil tožbo, če je bila ladja ob izposoji denarja v takšnem stanju,
da je potrebovala popravilo; čeprav upnik ne bi smel biti prisiljen, da sam prevzame popravilo ladje in opravlja posle lastnika
(kar bi se zagotovo zgodilo, če bi moral dokazati, da je bil denar porabljen za popravilo); vseeno bi bilo treba od njega
zahtevati, da ve, da daje posojilo za namen, za katerega je bil imenovan kapitan; to pa se zagotovo ne bi moglo zgoditi, če ne
bi vedel tudi, da je bil denar potreben za popravila. Zato, čeprav je bila ladja v takem stanju, da je potrebovala popravilo, še
vedno, če je bilo posojenega veliko več denarja, kot je bilo potrebno za ta namen, tožba za celoten znesek ne bi smela biti
odobrena zoper lastnika ladje.
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1. Včasih je treba upoštevati, ali je bil denar posojen na kraju, kjer je bilo mogoče dobiti tisto, za kar je bil posojen; kaj bi se
namreč zgodilo, če bi nekdo posodil denar za nakup jadra na otoku s takšnim opisom, da jadra tam ni bilo mogoče dobiti pod
nobenim pogojem, kot pravi Africanus? Na splošno mora upnik pri transakciji ravnati previdno.
2. Skoraj enako pravilo velja, kadar se opravi poizvedba v zvezi z instančnim dejanjem; kajti tudi v tem primeru mora upnik
vedeti, da je bil nakup blaga, za katerega je bil določen suženj, potreben; in dovolj bo, če je posojilo dal v ta namen, vendar
se od njega ne sme zahtevati, da se tudi sam loti ugotavljanja, ali je bil denar porabljen v ta namen. Načelo skupnega najema
se ne nanaša le na ladjo, temveč tudi na tovor, če ni drugače določeno; kapitan, ki velja za zaupnega zastopnika lastnikov, je
po tihem pooblaščen, da jih brez njihovega soglasja zavezuje v vseh zadevah, ki se nanašajo na splošno upravljanje in plovbo
ladje; to pravilo je neznano staro, vendar očitno izhaja iz najzgodnejših obdobij trgovinskih stikov. Osebno odgovarja za
svoje pogodbe, vendar je lahko s posebnim dogovorom oproščen te odgovornosti. Tako kot solastnik lahko proda ali zastavi
ves tovor ali del tovora in tudi ladjo, če je ta nenadoma nastala, proti drugim, katerih blago je bilo rešeno, tako da se lahko
izguba sorazmerno porazdeli. Servij je namreč odgovoril, da bi morali na podlagi pogodbe o prevozu začeti postopek proti
kapitanu ladje in ga prisiliti, da vrne blago drugih, dokler ne poravnajo svojega deleža izgube. Tudi če kapitan zadrži blago,
bo v vsakem primeru upravičen do tožbe na podlagi pogodbe o prevozu proti potnikom.

Titula 2. O rodijanskem pravu o odmetavanju.

1. Paulus, Sentence, II. knjiga.
Rodijski zakon določa, da je treba v primeru, ko je blago vrženo čez krov zaradi olajšanja ladje, to, kar je bilo izgubljeno v
korist vseh, nadomestiti s prispevki vseh.
2. Isto, O ediktu, knjiga XXXIV.
Kaj je treba storiti, če so potniki brez prtljage? Očitno bo primerneje, da se njihova prtljaga obdrži, če jo imajo; če pa je
nimajo in je stranka zakupila celotno ladjo, je mogoče vložiti tožbo na podlagi pogodbe, tako kot v primeru potnikov, ki so
zakupili mesta na ladji; saj je povsem pravično, da izgubo delno nosijo tisti, ki so z uničenjem lastnine drugih zagotovili
ohranitev lastnega blaga.
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1. Če je blago rešeno, ladja pa je poškodovana ali je izgubila del svoje opreme, ni treba prispevati, saj je stanje stvari, ki so
bile zagotovljene za uporabo ladje, drugačno od tistega, zaradi katerega je bil prejet tovor; če kovač razbije nakovalo ali
kladivo, se to ne zaračuna tistemu, ki ga je najel, da opravi delo. Če pa je do izgube prišlo s privolitvijo potnikov ali zaradi
njihovega strahu, jo je treba povrniti.
2. Kadar več trgovcev na isti ladji zbira različne vrste blaga, poleg tega pa na njej potuje veliko potnikov, tako sužnjev kot
svobodnjakov, nastane velika nevihta in del tovora je nujno vržen čez krov; vprašanje se je nanašalo na naslednjo točko,
namreč ali je treba vsem povrniti, kar je bilo vrženo čez krov; in ali morajo to storiti tudi tisti, ki so na ladjo prinesli blago, ki
ni obremenjevalo ladje, kot so na primer dragi kamni in biseri, in če je tako, kakšen del tega blaga je treba prispevati; in ali je
treba kaj plačati za svobodne ljudi in s kakšno tožbo se lahko sproži postopek? Ugotovljeno je bilo, da morajo prispevati vsi
tisti, v interesu katerih je bilo, da se blago vrže čez krov, ker so bili dolžni prispevati zaradi ohranitve svoje lastnine, zato je
bil tudi lastnik ladje odgovoren za svoj delež. Znesek izgube je treba razdeliti sorazmerno z vrednostjo premoženja; oseb
svobodnih oseb ni mogoče oceniti; lastniki izgubljenega premoženja pa imajo pravico do postopka na podlagi pogodbe o
prevozu proti pomorščaku, tj. poveljniku ladje. Pojavil se je tudi dogovor o tem, ali je treba oceniti oblačila in prstane vsake
osebe, in sklenjeno je bilo, da je to treba storiti in da je treba za prispevek upoštevati vse, razen tistega, kar je bilo prineseno
na ladjo za porabo, v kar so vključene vse vrste zalog; to je še toliko bolj utemeljeno, ker če bi kadar koli med plovbo teh
predmetov primanjkovalo, bi vsak prispeval, kar ima, v skupno zalogo.
3. Če je bila ladja odkupljena od piratov, Servij, Ofilij in Labeo navajajo, da bi morali prispevati vsi; toda glede tega, kar so
roparji odnesli, mora izgubo nositi tisti, ki mu je to pripadalo, in ne bi smel prispevati tisti, ki je odkupil svojo lastnino.
4. Delež se običajno prispeva v skladu z vrednotenjem rešene in izgubljene lastnine; pri tem ni nobene razlike, če bi bila
izgubljena lastnina lahko prodana po višji ceni, saj se prispevek nanaša na izgubo in ne na dobiček. Vendar pa je treba pri
stvareh, za katere je treba plačati prispevek, oceno opraviti ne na podlagi cene, za katero so bile kupljene, ampak na podlagi
cene, za katero bi jih bilo mogoče prodati.
5. Za sužnje, ki se izgubijo na morju, ne bi smeli pripraviti nobene ocene, tako kot za tiste, ki so bolni, umrejo na ladji ali se
vržejo čez krov.
6. Če je kateri od potnikov plačilno nesposoben, izgube zaradi tega ne bo utrpel poveljnik ladje; pomorščak namreč ni dolžan
poizvedovati o finančnih sredstvih vseh.
7. Če je premoženje, ki je bilo vrženo čez krov, povrnjeno, je konec potrebe po prispevku; če pa je bil ta že opravljen, lahko
tisti, ki so plačali, vložijo tožbo na podlagi pogodbe o prevozu proti poveljniku, ta pa lahko nadaljuje po tisti o najemu in
vrne, kar je izterjal.
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8. Vsi čez krov vrženi predmeti pripadajo lastniku in ne postanejo last tistega, ki jih dobi, ker se ne štejejo za zapuščene.
3. Papinianus, Mnenja, knjiga XIX.
Kadar se jambor ali kateri koli drug del opreme ladje vrže čez krov, da bi se odpravila nevarnost, ki je skupna vsem, se
zahteva prispevek.
4. Kalistrat, Vprašanja, II. knjiga.
Če se zaradi razbremenitve preobremenjene ladje, ker ta s svojim tovorom ni mogla vplut v reko ali doseči pristanišča,
določen del blaga namesti v čoln, da se prepreči nevarnost za ladjo zunaj reke ali pri vhodu v pristanišče ali v slednjem, in se
čoln potopi, je treba opraviti obračun med tistimi, ki so svoje blago ohranili na ladji, in tistimi, ki so ga izgubili v čolnu, tako
kot če bi bilo slednje vrženo čez krov. To stališče je sprejel tudi Sabin v Drugi knjigi mnenj. Po drugi strani pa, če se ladja z
delom blaga reši, ladja pa je izgubljena, se ne sme upoštevati tistih, ki so svoje premoženje izgubili na ladji, saj je zaradi
odmetavanja potrebno prispevati le, če je ladja rešena.
1. Kadar pa se ladja, ki je bila v nevihti olajšana tako, da so čez krov vrgli blago trgovca, potopi na nekem drugem kraju in
blago nekaterih trgovcev za odškodnino poberejo potapljači, Sabin prav tako pravi, da je treba opraviti obračun med stranko,
katere blago je bilo med potovanjem vrženo čez krov z namenom olajšanja ladje, in tistimi, ki so svoje blago pozneje pobrali
s pomočjo potapljačev. Po drugi strani pa stranka, katere blago je bilo med potovanjem vrženo čez krov, ne sme predložiti
računa tistim, katerih blago se s tem ni ohranilo, če so potapljači kaj od tega blaga našli; saj ni mogoče trditi, da je bilo
vrženo čez krov z namenom reševanja izgubljene ladje.
2. Kadar pa se z ladje izloči jetsam in se poškoduje blago kogar koli, ki je ostal na ladji, je treba razmisliti, ali bi moral
prispevati, saj ne bi smel biti zatiran zaradi dvojne izgube prispevka in poslabšanja svoje lastnine. Vendar je mogoče trditi, da
bi moral prispevati sorazmerno s sedanjo vrednostjo svojega premoženja. Če je bilo na primer blago dveh oseb vredno po
dvajset aurejev, blago ene od njiju pa je postalo vredno le deset, ker je bilo mokro; stranka, katere premoženje ni bilo
poškodovano, bi morala prispevati v razmerju dvajset, druga pa v razmerju deset. Vendar pa je v tem primeru mogoče podati
mnenje, če razlikujemo glede vzroka poslabšanja; to je, ali je škoda nastala zaradi izpostavljenosti, ki je posledica metanja
blaga čez krov, ali zaradi kakšnega drugega vzroka; na primer, če je blago ležalo nekje v kotu in so ga dosegli valovi. V tem
primeru bo lastnik prisiljen prispevati, v prvem primeru pa, ali ne bi moral biti oproščen bremena prispevka, ker so curki
poškodovali tudi njega? Ali pa bi moral biti odgovoren tudi, če bi se njegovo blago zaradi brizganja vode poslabšalo zaradi
curkov vode? Še bolj natančno je treba razlikovati, in sicer ali je večja škoda nastala zaradi škode ali zaradi prispevka; na
primer, če je blago vredno dvajset aurejev in je prispevek ocenjen na deset, škoda pa znaša dva, in ker je bila ta odšteta zaradi
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škode, mora lastnik prispevati preostanek? Kako je potem, če je škoda višja od prispevka? Če je bila na primer škoda na
nepremičnini deset aurei, prispevek pa je znašal dva, ni dvoma, da stranka ne bi smela nositi obeh bremen. Toda tu poglejmo,
ali mu ne bi bilo treba dati prispevka; kajti kakšna je razlika, ali izgubim svojo lastnino, ker jo vržejo čez krov, ali pa se mi
poslabša, ker je izpostavljena? Kajti tako kot se olajšava dodeli stranki za izgubo njenega premoženja, bi se morala dodeliti
tudi tistemu, čigar premoženje se je poslabšalo zaradi curkov. Papirij Fronto je to navedel tudi v svojem mnenju.
5. Hermogeniamis, Epitome prava, II. knjiga.
Prispevek tistih, ki so rešili svoje blago pred brodolomom, nikomur ne povrne škode za izgubo ladje; velja namreč, da se
pravičnost tega prispevka prizna le, če se s sredstvom proti jetsamu med skupno nevarnostjo upošteva interes drugih in se
ladja reši.
1. Če se jambor odreže, da bi se ladja s svojim blagom rešila nevarnosti, bo obstajal pravični zahtevek za prispevek.
(6) Julianus, Digeste, knjiga LXXXVI.
Ladja, ki jo je pokončala nevihta in je imela okovje, jambor in ladje, ki jih je sežgala strela, je bila prepeljana v Hipo. Ker so
jo tam na hitro in začasno opremili, je odplula v Ostijo in brez poškodb raztovorila svoj tovor. Postavljeno je bilo vprašanje,
ali morajo tisti, ki jim je pripadal tovor, prispevati kapitanu ladje sorazmerno z izgubo? Odgovor je bil, da jim tega ni bilo
treba storiti, saj so bili stroški nastali bolj zaradi opremljanja ladje kot pa zaradi ohranjanja tovora.
7. Paulus, Epitome Alfenovih razprav, III. knjiga.
Kadar se ladja potopi ali nasede, je veljalo mnenje, da vse, kar vsakdo reši iz svojega premoženja, lahko obdrži zase, tako kot
v primeru požara.
(8) Julijan, O Miniciju, II. knjiga.
Tisti, ki kakšno premoženje vržejo čez krov, da bi olajšali ladjo, ga ne nameravajo imeti za zapuščeno; če ga namreč najdejo,
ga lahko odnesejo, in če vedo, kam ga je morje vrglo, ga lahko zahtevajo; tako da so v enakem položaju kot tisti, ki ga
utesnjeno breme vrže na cesto v pričakovanju, da se bo kmalu vrnil z drugimi in ga odstranil.
9. Volusius Marcianus, O rodijskem pravu.
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Prošnja Eudaimona iz Nikomedije cesarju Antoninu: "Gospod cesar Antonin, ker smo brodolomci na Ikariji, so nas kmetje,
ki naseljujejo Kikladske otoke, oropali dohodka." Antonin je Eudaimonu odgovoril takole: "Jaz sem res gospodar sveta, toda
zakon je gospodar morja; o tej zadevi je treba odločiti po rodijskem zakonu, sprejetem v zvezi s pomorskimi vprašanji, če mu
ne nasprotuje noben naš predpis." Božanski Avgust je določil enako pravilo.
(10) Labeo, Epitome o Pavlovih verjetnostih, I. knjiga.
Če si sklenil pogodbo za prevoz sužnjev, ti za sužnja, ki je umrl na ladji, ne pripada prevoznina. Paulus pravi, da je
pravzaprav vprašanje, kaj je bilo dogovorjeno, ali je treba plačati prevoznino za tiste, ki so bili naloženi na ladjo, ali samo za
tiste, ki so bili prepeljani do cilja. In če tega ni mogoče ugotoviti, je dovolj, da kapitan ladje dokaže, da je bil suženj naložen
na ladjo.
1. Če ste najeli ladjo pod pogojem, da bo z njo prepeljano vaše blago, in je poveljnik ladje, ne da bi ga k temu silila potreba,
vaše premoženje naložil na slabšo ladjo, čeprav je vedel, da tega niste želeli; in je bilo vaše blago izgubljeno skupaj z ladjo,
na kateri je bilo nazadnje prepeljano, boste imeli pravico do tožbe na podlagi pogodbe o najemu in zakupu proti poveljniku
prve ladje. Paulus pa pravi, da to ne drži, če sta bili obe ladji na potovanju izgubljeni, saj se je to zgodilo brez zlonamernosti
ali malomarnosti pomorščakov. Pravilo je enako, če je prvi kapitan, ker ga je zadržala javna oblast, preprečil, da bi odplul z
vašim blagom. To pravilo velja tudi, če je z vami sklenil pogodbo pod pogojem, da vam bo plačal določeno kazen, če do
dogovorjenega dne ne izkrca vašega blaga v kraju, kamor se je dogovoril, da ga bo prepeljal, in ni kriv, če ni počakal; čeprav
mu je bila kazen odpuščena. Enako pravilo moramo upoštevati v podobnem namišljenem primeru, ko je dokazano, da
poveljnik zaradi bolezni ni mogel pluti, če je njegova ladja postala neprimerna za plovbo brez kakršne koli njegove
zlonamernosti ali malomarnosti.
2. Če najamete ladjo, ki lahko prevaža dva tisoč kozarcev, in na ladjo naložite kozarce, ste odgovorni za prevoz dva tisoč
kozarcev. Paulus pravi, da je dejstvo, da če najameš celotno zmogljivost ladje, ti pripada prevoznina za dva tisoč kozarcev, če
pa je bila prevoznina dogovorjena glede na število kozarcev, ki so bili položeni na krov, velja nasprotno pravilo; dolguješ
namreč za prevoz toliko kozarcev, kolikor si jih položil na krov.

Tit. 3. O institorski tožbi.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
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Pretorju se je zdelo pravično, da tako kot imamo koristi od dejanj zastopnikov, nas morajo zavezovati tudi pogodbe, ki jih ti
sklenejo, in da nas lahko tožijo zaradi njih. Vendar pa tega ne določi za stranko, ki je imenovana za zastopnika, tako da bi
lahko tudi ona sprožila postopek. Če namreč za zastopnika zaposli svojega sužnja, je lahko varen, saj so zanj pridobljene
pravice do tožbe; če pa zaposli sužnja drugega ali kakšnega svobodnjaka, ne bo upravičen do tožbe, lahko pa toži samega
zastopnika ali njegovega gospodarja, bodisi na podlagi pooblastila bodisi na podlagi sklenjenih poslov. Marcellus pa pravi,
da bi bilo treba stranki, ki je imenovala zastopnika, odobriti tožbo zoper tiste, ki so z njim sklenili pogodbe,
2. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
v isti obliki, v kateri je zastopnik sklenil pogodbo, če se ne more zavarovati na drug način.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Zastopnik se tako imenuje zato, ker posreduje pri sklepanju poslov, in ni velike razlike, ali je imenovan za vodenje trgovine
ali za katero koli drugo vrsto zaposlitve:
4. Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Kakor včasih nosijo blago v hiše uglednih oseb in ga tam prodajajo. Kraj, kjer se stvar proda ali kupi, ne spremeni vzroka
tožbe, saj v vsakem primeru velja, da je zastopnik kupil ali prodal.
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Zato bo ne glede na to, za kakšen posel je bil imenovan, pravilno imenovan zastopnik.
(1) Tudi Servij namreč v prvi knjigi o Brutu pravi, da bo v primeru, ko bo kakršen koli posel sklenjen z osebo, ki ima v
upravljanju hišo, ali z nekom, ki je bil imenovan za nadzor nad gradnjo ali za nakup žita, ta odgovarjal za celoten znesek.
(2) Labeo je tudi navedel, da je v primeru, ko je kdo imenoval osebo, da posoja denar z obrestmi, obdeluje zemljo, se ukvarja
s trgovino ali sklepa pogodbe, odgovoren v celoti.
(3) Poleg tega, če je kdo določil svojega sužnja, da skrbi za posredniško mizo, bo odgovoren na njegov račun.
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(4) Prav tako je določeno, da je treba za zastopnike določiti tudi tiste, ki jih trgovci z oblačili ali tkalci platna imenujejo, da
hodijo naokrog zaradi prodaje oblačil, ki jih običajno imenujemo circitores.
(5) Vsakdo lahko ustrezno imenuje za agente tudi muletarje,
(6) prav tako pa tudi tiste, ki jih imenujejo polnilci in krojači. Prav tako bi bilo treba šteti, da so na mestu agentov tudi
oskrbniki hlevov.
(7) Labeo prav tako pravi, da je treba šteti, da če trgovec pošlje svojega sužnja na daljavo, da bi kupil blago in mu ga poslal,
zaseda mesto zastopnika.
(8) Prav tako pravi, da če ima pogrebnik sužnja, katerega dolžnost je pripraviti trupla za pokop, in ta truplo oropa; je treba
zoper njega odobriti postopek, podoben institorialni tožbi, čeprav bosta obe tožbi, tožba zaradi kraje in tožba zaradi
poškodbe, upravičeni.
(9) Labeo prav tako pravi, da če je bil pek vajen pošiljati svojega sužnja na določen kraj z namenom prodaje kruha in je ta,
potem ko je sprejel denar, da bo vsak dan dostavljal kruh določenim strankam, to zanemaril; ni dvoma, da bo pek odgovoren,
če je dovolil, da mu je bil denar dan na tak način.
(10) Če je polnilec, ki se je nameraval odpraviti na daljše potovanje, zahteval, da se dajo navodila njegovim vajencem, ki jim
je izročil svojo trgovino temeljito opremljeno; po njegovem odhodu pa je vajenec dobil obleko in se odpravil na beg; polnilec
ne bo odgovoren, če je sužnja pustil kot navadnega zastopnika, če pa je bilo to storjeno tako, da je postal vodja podjetja, bo
odgovoren. Očitno je, da če mi je izjavil, da lahko zaupam njegovim delavcem, ne bo odgovoren za institorsko tožbo, temveč
za tožbo na podlagi pogodbe o najemu.
(11) Vendar pa stranke, ki ga je imenovala, ne bo zavezovalo vse, kar je bilo sklenjeno s poslovnim zastopnikom, temveč le,
če je bila pogodba sklenjena v zvezi z zadevo, zaradi katere je bil imenovan, se pravi le v zvezi s tistim, zaradi česar je bil
imenovan.
(12) Če torej koga imenujem za prodajalca blaga, bom na njegov račun odgovoren za tožbo o nakupu; prav tako bom
odgovoren za tožbo o prodaji, če bi ga slučajno imenoval za nakup blaga; toda stranka ne bo zavezana, če je bila imenovana
za nakup in prodaja, niti če je bila imenovana za prodajo in kupuje; in to mnenje potrjuje Kasij.
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(13) Če pa kdo posodi denar trgovskemu zastopniku, ki je bil imenovan za nakup blaga, obstaja razlog za institorsko tožbo, in
podobno, če je bil imenovan za plačilo najemnine za trgovino; in mislim, da to drži, razen če mu je bilo prepovedano
posojati.
(14) Če pa je posojilo nafte dano stranki, ki sem jo imenoval za nakup in prodajo nafte, je treba reči, da bo instančna tožba
utemeljena.
(15) Podobno, če je zastopnik pri prodaji nafte prejel prstan kot jamstvo in ga ne vrne, je njegov gospodar odgovoren za
instančno tožbo; pogodba se namreč nanaša na posel, za katerega je bil imenovan, razen če bi mu bilo treba naročiti, naj
prodaja za gotovino. Če bi torej zastopnik namesto denarja sprejel zastavo, bi bila instančna tožba upravičena.
(16) Poleg tega lahko instančno tožbo vloži porok, ki je posredoval v imenu zastopnika, saj je to posledica posla.
(17) Če je zastopnika imenoval kdor koli in bi tisti, ki ga je imenoval, umrl ter zapustil dediča, ki zaposli istega zastopnika; ni
dvoma, da bo ta odgovarjal. Če je bila pogodba z njim sklenjena, preden je bila zapuščina vpisana, je spet pravično, da se
institorska tožba prizna tistemu, ki ni seznanjen z dejstvi.
(18) Če pa bi moj zastopnik, skrbnik ali kurator imenoval poslovodjo, je treba reči, da bi bilo treba institorsko tožbo ugoditi
tako, kot če bi ga imenoval jaz.
6. Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Institorijsko tožbo bi bilo treba odobriti tudi zoper samega zastopnika, če bi bil ta imenovan za opravljanje vseh vrst poslov.
Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Poleg tega, če kdo, ki opravlja moje posle, opravi imenovanje in ga jaz potrdim, velja isto pravilo.
1. Pri tem ni velike razlike, kdo je poslovni zastopnik, naj bo moški ali ženska, svobodnjak ali suženj, tvoj ali tuj suženj. Prav
tako ni pomembno, kdo ga je imenoval; če ga je imenovala ženska, bo instančna tožba upravičena, tako kot je upravičena
izvršilna tožba zoper osebo, ki ima nadzor nad ladjo; če pa je imenovana ženska, bo odgovorna sama. Če je bila imenovana
ženska pod starševskim nadzorom ali sužnja, se lahko vloži instančna tožba.
2. Če je poslovni zastopnik mladoletna oseba, bo zavezoval osebo, ki ga je imenovala, z institorialno tožbo, saj mora sama
kriviti sebe, da ga je imenovala.
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8. Gaj, O deželnem ediktu, IX. knjiga.
Mnoge osebe namreč imenujejo dečke in deklice za vodenje trgovin.
(9) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Kadar pa mladoletnik sam opravi imenovanje, bo odgovoren, če je bilo to storjeno s soglasjem njegovega skrbnika, sicer pa
ne.
10. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
Kljub temu bo zoper njega dovoljena tožba, če se je s poslom denarno okoristil.
11. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Kadar pa mladoletnik postane dedič stranke, ki ga je imenovala, je povsem pravično, da je mladoletnik odgovoren, dokler
ohrani svoje imenovanje; saj bi ga morali njegovi skrbniki odstraniti, če ne bi hoteli izkoristiti njegovih storitev.
1. Če pa je bil tisti, ki je imenoval, mlajši od petindvajsetih let, lahko zahteva olajšavo zaradi svoje starosti šele po opravljeni
ustrezni preiskavi.
2. Ne šteje se, da ima stranka položaj tistega, ki je bil imenovan, da prevzame posel, če je bilo javno objavljeno obvestilo, da
se z njim ne smejo sklepati pogodbe, kajti z njim se ne sme sklepati poslov kot s pooblaščencem, in kdor ne želi, da se z njim
sklepajo pogodbe, lahko to prepove; vendar bo stranko, ki ga je imenovala, zavezovalo samo imenovanje.
3. Javno obvestilo razumemo tako, da mora biti napisano z jasnimi črkami, tako da ga je mogoče zlahka prebrati s tal; to
pomeni pred trgovino ali krajem, kjer se opravlja posel, ne na odmaknjenem mestu, ampak na vidnem. Ali naj bo obvestilo v
grških ali latinskih črkah? Menim, da je to odvisno od narave kraja, tako da se nihče ne more sklicevati na nepoznavanje črk.
Gotovo je, da če kdo trdi, da ne zna brati ali da ni opazil obvestila, saj veliko ljudi zna brati, obvestilo pa je bilo objavljeno na
vidnem mestu, ne bo zaslišan.
4. Bistveno je, da je obvestilo trajno objavljeno; kajti če je bila pogodba sklenjena, preden je bilo obvestilo postavljeno, ali če
je bila skrita, bo na voljo instančna tožba. Če je torej lastnik blaga namestil obvestilo, pa ga je nekdo odstranil ali je zaradi
starosti, dežja ali česa podobnega prišlo do tega, da obvestila ni bilo ali se ni pojavilo; je treba reči, da bo odgovarjala
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stranka, ki je imenovanje opravila. Če pa ga je zastopnik sam odstranil z namenom, da bi me prevaral, bi moralo njegovo
zlonamerno dejanje škodovati stranki, ki ga je imenovala, razen če je pri goljufiji sodeloval tudi tisti, ki je sklenil pogodbo.
5. Upoštevati je treba tudi vsak pogoj, od katerega je bilo imenovanje odvisno, kajti kaj je treba storiti, če je stranka želela, da
se z njo opravi posel pod določenim pogojem ali s posredovanjem določene osebe, ali pod poroštvom, ali v zvezi z določeno
zadevo? Povsem pravično je, da je treba upoštevati vse, za kar je bila stranka imenovana. Podobno velja, če ima naročitelj
več zastopnikov in je želel, da se pogodbe sklenejo z vsemi hkrati ali z enim samim; in če je koga opozoril, naj ne sklepa
pogodb z njim, ne bi smel biti odgovoren za institorialno tožbo, saj lahko bodisi določeni osebi ali določeni skupini ljudi ali
trgovcev prepovemo sklepanje pogodb bodisi to dovolimo določenim osebam. Če pa je naročnik prepovedal sklenitev
pogodbe včasih z enim, drugič z drugim človekom, pri čemer so spremembe nenehne, bi bilo treba tožbo proti njemu odobriti
vsem, saj stranke, ki sklepajo pogodbe, ne smejo biti prevarane.
6. Če je naročitelj absolutno prepovedal sklenitev kakršne koli pogodbe z njim, se šteje, da ne zaseda položaja zastopnika,
imenovanega za poslovne namene, saj prej zaseda položaj skrbnika kot zastopnika, zato iz trgovine ne more prodajati blaga,
niti najbolj mizernega predmeta.
7. Če je bila instančna tožba pravilno vložena, je tožba distributerja po zakonu izključena, saj tožba distributerja v zvezi z
lastnikovim blagom ne bo mogoča. Če pa stranka ni bila poslovni zastopnik za lastnikovo blago, bo Tributorianova tožba
ostala v veljavi.
8. Če od svojega sužnja najamem storitve njegovega sužnja in ga naredim za poslovnega zastopnika za svoje blago, on pa ti
proda kakršno koli blago, to pomeni nakup; kajti ko gospodar kupuje od svojega sužnja, je to nakup, čeprav gospodar morda
ni odgovoren, kolikor lahko gospodar kot kupec poseduje in pridobiva premoženje z uzurpacijo.
12. Julianus, Digest, knjiga XI.
Zato lahko zoper mene vložiš institorialno pravično tožbo; po drugi strani pa te lahko tožim bodisi za peculium sužnja, ki
vodi posel, in tudi na podlagi najemne pogodbe, če to želim; bodisi za peculium podrejenega, ker sem mu dal navodila za
prodajo blaga, za ceno, po kateri si opravil nakup, pa se lahko šteje, da se nanaša na tvoje zadeve, ker si postal dolžnik
svojega sužnja.
13. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Neki človek je določil sužnja za vodenje naftnega posla v Arsu in omenjenega sužnja pooblastil, da si izposodi denar, kar je
tudi storil. Upnik, ki je domneval, da je bil denar izposojen zaradi tega posla, je vložil tožbo, o kateri govorimo, vendar ni
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mogel dokazati, da ga je suženj prejel v ta namen. Čeprav je pravica do tožbe ugasnila in ni mogel nadaljevati postopka kot
pooblaščenec za pridobivanje posojil denarja, Julijan pravi, da bo v njegovo korist vložena pravična tožba.
1. Pomembno si je zapomniti, da je gospodar odgovoren za institorsko tožbo le, kadar nihče ne obnovi obveznosti, pa naj to
stori zastopnik ali druga oseba, ki se dogovori z namenom, da jo obnovi.
2. Kadar dve ali več oseb vodi trgovino in za poslovnega zastopnika imenujeta sužnja, ki ga imata v neenakih deležih, Julijan
sprašuje, ali sta odgovorna sorazmerno s svojimi deleži v sužnju, ali enako, ali sorazmerno s svojimi deleži v blagu, ali celo
za celoten znesek? Pravi, da se zdi boljše mnenje, kot v primeru strank, ki imajo nadzor nad ladjo, in tožbe De peculio, da se
lahko vsak od njih toži za celoten dolg in da lahko vse, kar je plačal tisti, ki je tožen, izterja s tožbo o partnerstvu ali s tožbo
za delitev skupnega premoženja. To mnenje smo potrdili tudi zgoraj.
14. Paulus, O Placiju, IV. knjiga.
Enako pravilo velja, če je bil suženj, ki pripada drugemu, imenovan za vodenje podjetja, ki je v skupni lasti; tožbo za celoten
znesek je treba odobriti zoper katerega koli od lastnikov, in kar je kateri koli od njih plačal, lahko izterja delež bodisi s tožbo
za partnerstvo bodisi s tožbo za delitev skupnega premoženja. Gotovo je, da je v primerih, ko ni mogoče vložiti partnerske
tožbe ali tožbe za delitev skupnega premoženja, določeno, da se lahko vsaki stranki izda sodba samo za njen delež; kot na
primer, če je tisti, ki mu je bil posojen denar, potem ko je določil dva dediča, dal sužnju svobodo; ker se lahko vsak dedič toži
samo za svoj delež, ker med njima ni mogoče vložiti tožbe za delitev skupnega premoženja.
15. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Na koncu je treba opozoriti, da se te tožbe odobrijo brez časovne omejitve ter tako v korist kot proti dedičem.
(16) Paulus, O ediktu, knjiga XXIX.
Če je pogodba sklenjena s skrbnikom kogar koli, se tožba ne odobri zoper njegovega gospodarja, in sicer iz razloga, ker je
skrbnik imenovan za pobiranje prihodkov in ne za dobiček. Če pa imam upravnika, ki je imenovan tudi za prodajo blaga, ni
krivično, da sem podvržen tožbi, ki je podobna tožbi institorja.
17. Isto, O ediktu, knjiga XXX.
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Kadar je kdo imenovan za nakup in prodajo sužnjev, tovornih živali ali goveda, ne bo proti stranki, ki ga je imenovala, samo
institorialna tožba, ampak bo treba zoper njega ugoditi tudi tožbi za razveljavitev pogodbe, pa tudi tožbi na podlagi določila o
dvojni ali enkratni odškodnini za celoten znesek.
(1) Če imaš za poslovodjo svojega podjetja sužnja Titiusa, lahko tožbo zoper tebe vložim po tem ediktu ali zoper Titiusa po
ediktih, navedenih v nadaljevanju; če pa si z njim prepovedal sklepati kakršne koli pogodbe, se lahko tožba vloži le zoper
Titiusa.
(2) Če otrok, ki še ni dosegel pubertete, postane dedič očeta, ki je imel poslovne zastopnike, in se nato z njimi sklepajo
pogodbe; je treba šteti, da se lahko zoper otroka zaradi koristi običajne trgovine ugodi tožbi; prav tako kot v primeru, ko se
po smrti skrbnika, s soglasjem katerega je bil imenovan zastopnik, z njim sklepajo posli.
(3) Pomponij je tudi trdil, da je treba tožbo zaradi pogodbe, ki je bila sklenjena pred vstopom v zapuščino, vsekakor odobriti,
četudi dedič postane nor; saj ni kriv tisti, ki, vedoč, da je naročnik mrtev, sklene pogodbo z zastopnikom, ki vodi posel.
(4) Prokul pravi, da če te obvestim, naj ne daš posojila sužnju, ki sem ga imenoval, se lahko odobri izjema: "Če ga ni
obvestil, naj ne da posojila temu sužnju". Če pa ima kakšno lastno premoženje ali je bilo karkoli, kar izhaja iz pogodbe,
uporabljeno v mojem poslu in nisem pripravljen plačati zneska, do katerega sem imel premoženjsko korist, je treba vložiti
repliko na podlagi zlonamernosti, saj me je treba spoznati za krivega zlonamernosti, ker sem se poskušal okoristiti z izgubo
drugega.
(5) Res je, da bo v tem primeru na voljo tudi osebna tožba za izterjavo.
18. Isto, različni odlomki.
Poslovni zastopnik je tisti, ki je imenovan, da prevzame trgovino ali kraj za nakup ali prodajo, ali tisti, ki je imenovan v ta
namen, ne da bi bil določen kakršen koli kraj.
19. Papinianus, Mnenja, III. knjiga.
Pretorska tožba bo, tako kot v primeru institorske tožbe, odobrena zoper stranko, ki je imenovala zastopnika za izposojo
denarja; to velja tudi v primeru, ko je zastopnik, ki je obljubil denar stranki, ki je sklenila dogovor, solventen.
1. Če je imel gospodar sužnja za poslovodjo pri mizi za prejemanje denarja in je po tem, ko mu je dal svobodo, isti posel
opravljal njegov osvobojenec, se dejstvo odgovornosti ne odpravi s spremembo civilnega stanja.
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2. Če si je sin, ki ga je oče imenoval za vodjo svoje trgovine, izposodil denar za namene poslovanja, njegov oče pa je postal
njegov porok; zoper njega se lahko vodi postopek z instančnim tožbenim zahtevkom, saj je s tem, ko je postal porok, povezal
dejanje izposoje denarja s poslovanjem trgovine.
3. suženj, imenovan izključno za posojanje denarja z obrestmi, v vlogi poslovodje svojega gospodarja po pretorijanskem
pravu s prevzemom dolga kot porok ne postavi v polno odgovornost; kar zadeva denar, ki ga je obljubil drugemu (v zameno
za nadomestitev odgovornosti) z obrestmi, pa se lahko zoper gospodarja pravilno vloži tožba na podlagi denarja, posojenega
stranki, ki je opravila nadomestitev.
(20) Scaevola, Digest, knjiga V.
Lucij Titius je imel prostozidarja, ki je bil imenovan za odgovornega za menjalniško mizo, ki jo je vodil; omenjeni
prostozidar je dal Gaju Seiju obveznost s temi besedami: "Oktavij Terminalis, ki opravlja posle Oktavija Feliksa, Domiciju
Felisu: Pozdrav. Na banki mojega varovanca imaš tisoč denarjev, ki sem ti jih dolžan izplačati dan pred prvomajskimi
kalendami." Postavilo se je vprašanje, ali je bilo mogoče zaradi tega pisma, ker je Lucij Titius umrl brez dediča in je bilo
njegovo premoženje prodano, Terminalis zakonito tožiti? Odgovor je bil, da ga te besede niso pravno zavezovale, niti ni bilo
nobenega pravnega razloga, na podlagi katerega bi ga bilo mogoče tožiti, saj je pismo napisal pri opravljanju svoje dolžnosti
poslovnega zastopnika, da bi ohranil kredit banke.

Tit. 4. V zvezi s tožbo na plačilo.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Prednost tega edikta še zdaleč ni tako nepomembna, saj je gospodar, ki sicer uživa privilegij v primeru pogodb, ki jih sklene
suženj (saj je odgovoren le za znesek peculiuma, ki se oceni po tem, ko se odšteje, kar pripada gospodarju), po tem ediktu
vendarle pozvan, da prispeva kot vsak drug upnik, če je vedel, da je suženj opravljal posle s premoženjem, ki je pripadalo
peculiumu.
1. Čeprav ima izraz "blago" omejen pomen in se ne nanaša na sužnje, ki so polnilci, krojači, tkalci ali trgovci s sužnji, Pedij v
petnajsti knjigi pravi, da je treba šteti, da edikt zajema posle vseh vrst.
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2. Trgovskega blaga iz peculiuma ne razumemo kot isto kot sam peculium, saj se za slednjega šteje, da označuje ostanek po
odbitku tistega, kar je bilo dolžno gospodarju; toda trgovsko blago iz peculiuma povzroči, da je gospodar odgovoren za tožbo
Tributorja, čeprav v peculiumu ni ničesar, le če se posel opravi z njegovo vednostjo.
3. V tem primeru razumemo besedo "vednost" kot tisto, ki vključuje privolitev, vendar (kot menim) ne le privolitev, temveč
tudi strpnost, saj ni nujno, da si gospodar tega želi, ne sme pa biti nejevoljen. Če se torej zaveda dejstev in ne protestira ter ne
izraža nasprotovanja, bo odgovoren na podlagi tributarne tožbe.
4. Izraz "nadzor" je treba razširiti na oba spola in tudi na vse tiste, ki so podvrženi moči drugih.
5. Tributorski ukrep ne bo veljal le za sužnje, temveč tudi za tiste, ki nam služijo v dobri veri, ne glede na to, ali so svobodni,
sužnji drugih ali tisti, ki jih imamo v posesti,
(2) Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Pod pogojem, da nam pripada blago, s katerim se ravna z denarjem peculium.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Če pa je suženj v skupni lasti in se tega zavedata oba lastnika, bo tožba odobrena proti kateremu koli od njiju, če pa eden od
njiju ve, drugi pa ne ve, bo tožba odobrena proti tistemu, ki ve; in vse, kar pripada tistemu, ki ni vedel, bo v celoti odšteto. Če
pa bi kdo tožil lastnika, ki je neveden, ker je zoper njega sprožen postopek na peculium, bo odšteto, kar je pripadalo stranki,
ki je vedela, in sicer v celoti; kajti če bi bil on sam tožen v postopku na peculium, bi bilo odšteto, kar mu pripada, v celoti. To
je Julijan navedel v dvanajsti knjigi Digest.
1. Če suženj varovanca ali blazne osebe z vednostjo svojega skrbnika ali kuratorja uporablja sredstva peculiuma v poslovnih
poslih, menim, da goljufija skrbnika ali kuratorja ne bi smela škodovati varovancu ali blazni osebi, niti ne bi smela biti vir
njegove koristi; zato ne bi smel biti odgovoren za tribucijsko tožbo zaradi skrbnikove goljufije, le kolikor bi od nje lahko
imel kakšno korist. Menim, da enako pravilo velja tudi za duševno bolno osebo, čeprav je Pomponij v osmi knjigi pisem
navedel, da če je skrbnik solventen, je njegov varovanec odgovoren zaradi njegove goljufije, in očitno je, da bo odgovoren do
te mere, da mora odstopiti pravico do tožbe, ki jo ima zoper svojega skrbnika.
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2. Če je goljufijo storil sam varovanec in je take starosti, da jo je sposoben storiti, ima to za posledico njegovo odgovornost;
čeprav njegovo znanje morda ne zadostuje za opravljanje poslov. Kako je treba ravnati v tem primeru? Znanje skrbnika in
kuratorja bi moralo biti podlaga za to tožbo in pokazal sem, v kolikšni meri lahko goljufija povzroči škodo.
4. Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Če je varovanec, katerega skrbnik je bil seznanjen z dejstvi, kriv goljufije, ko doseže puberteto, ali nora oseba, ko postane
razsodna, bosta odgovorna po tem ediktu.
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Vendar Pomponij ne dvomi, pa tudi mi ne, da vednost in zlonamernost zastopnika škodujeta naročniku.
1. Kadar podrejeni suženj mojega sužnja opravlja posle in se tega zavedam, sem odgovoren za tožbo tributorja, če pa se tega
ne zavedam, glavni suženj pa se, Pomponij v šestdeseti knjigi navaja, da je treba ugoditi tožbi De peculio in da se od
peculiuma podrejenega sužnja za to, kar dolguje glavnemu sužnju, ne sme nič odšteti, odšteti pa je treba to, kar pripada meni.
Če pa bi bila oba seznanjena z dejstvi, pravi, da bosta upravičeni tako tožba za triburžoazijo kot tožba za peculium; tožba za
triburžoazijo zaradi podotroka, tožba za peculium pa zaradi glavnega sužnja; tožnik pa se mora odločiti, po kateri tožbi bo
raje nadaljeval, vendar tako, da se vplača tako to, kar je dolžno meni, kot to, kar je dolžno glavnemu sužnju, če pa ta ni
seznanjen z dejstvi, je treba v celoti odšteti, kar mu je dolžan podotrok.
2. Poleg tega menimo, da bo v primeru, ko suženj opravlja posle, veljala tribunalna tožba.
3. Tudi v tem primeru ni velike razlike, ali je pogodba sklenjena s sužnjem samim ali z njegovim poslovnim upraviteljem.
4. Izraza "na račun posla" sta dodana z dobrim razlogom, da bi preprečili, da bi vsaka vrsta posla, ki se opravi z njim, bila
podlaga za tožbo distributerja.
5. S to tožbo je določeno, da je predmet prispevka vse, kar je povezano z blagom ali kar je bilo prejeto na njegov račun.
6. Tisti, ki imajo sužnje pod svojim nadzorom, so pozvani, da prispevajo skupaj z upniki podjetja.
7. Pojavilo pa se je vprašanje, ali ima gospodar pravico sodelovati pri delitvi blaga samo v obsegu, ki mu pripada na račun
tega blaga; ali pa lahko to stori tudi na račun drugih zadev? Labeo pravi, da je tako v primeru, ko mu je denar dolgovan iz
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kakršnegakoli razloga; in da je zelo malo pomembno, ali mu je suženj postal dolžan pred ali po sklenitvi posla, saj zadostuje,
da je izgubil pravico do odbitka.
8. Kako pa bi bilo, če bi tisti, ki so sklenili pogodbo s sužnjem, prejeli v zastavo samo blago? Menim, da bi bilo treba reči, da
bodo imeli prednost pred gospodarjem na podlagi pravice do zastavne pravice.
9. Ne glede na to, ali dolg pripada gospodarju ali tistim, ki so pod njegovim nadzorom, je treba v vsakem primeru prispevati.
10. Kadar sta dva ali več gospodarjev, je treba prispevati vsakemu od njih sorazmerno z njegovim dolgom.
11. Vendar se ne plačuje prispevek za celoten peculium, temveč le za tisto, kar je povezano s poslom, ne glede na to, ali ga
sestavlja blago ali pa je bila cena slednjega prejeta in položena v peculium.
12. Če je bil denar za blago dolgovan strankam, katerim je bil suženj navajen prodajati, bo tudi ta predmet prispevka v
obsegu prejemkov.
13. Če ima ta suženj poleg blaga v trgovini tudi pripomočke, ki pripadajo podjetju, ali so tudi ti predmet prispevka? Labeo
pravi, da so, in to je povsem upravičeno, saj na splošno in pravzaprav vedno takšno orodje izhaja iz zaloge. Za druge
predmete, ki jih je imel v peculiumu, pa ne bo treba plačati prispevka, kot na primer, če je imel srebro ali zlato, razen če jih je
pridobil z denarjem, pridobljenim v trgovini.
14. Poleg tega, če je v poslu zaposloval sužnje, ki so bili pridobljeni z denarjem, pridobljenim z njim, bodo tudi ti podvrženi
prispevku.
15. Če je imel suženj več upnikov, vendar so se nekateri od njih ukvarjali z določenimi trgovskimi panogami, ali je treba
vključiti vse in jih pozvati, da sodelujejo pri prispevku; na primer, če se je ukvarjal z dvema vrstama poslov, kot sta
izdelovanje plaščev in tkanje platna, in je imel ločene upnike? Menim, da jih je treba ločeno pozvati, naj sodelujejo pri
prispevku, saj je vsak od njih bolj kreditiral podjetje kot pa stranko samo.
16. Poleg tega, če bi imel dve trgovini, namenjeni isti vrsti posla, in bi jaz, na primer, kupoval blago v trgovini v Bucinumu,
nekdo drug pa bi kupoval v trgovini na drugi strani Tibere; menim, da bi bilo povsem pravično, da bi se prispevki plačevali
ločeno, da ne bi en sklop upnikov dobil odškodnino iz premoženja drugega, ta pa bi utrpel izgubo.
17. Očitno je, da če je blago ponujeno v prodajo v isti trgovini, tudi če je bilo tisto, kar je bilo tam, pridobljeno z denarjem
enega od upnikov, bo vse predmet prispevka, razen če je bilo zastavljeno upniku.
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18. Če pa sem svoje blago dal v prodajo in še vedno obstaja, razmislimo, ali ne bo nepravično, da se od mene zahteva
prispevek? Če imam le terjatev do sužnja, bo obstajal razlog za prispevek, če pa temu ni tako, iz razloga, ker mi prodana
lastnina ne preneha pripadati, čeprav sem jo odtujil, razen če je bil plačan denar ali je bilo dano poroštvo ali je bilo na kak
drug način opravljeno zadoščenje; treba je reči, da lahko vložim tožbo za izterjavo.
19. Prispevek pa se opravi sorazmerno z zneskom, ki pripada vsakemu posamezniku; če se torej pojavi en upnik, ki zahteva
prispevek, bo dobil svoj delež v celoti, ker pa se lahko zgodi, da je še en ali več drugih upnikov podjetja, ki se vodi s
peculiumom, mora ta upnik predložiti jamstvo, da bo vrnil sorazmerno, če bi se pojavili drugi upniki.
6. Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Ta ukrep namreč, tako kot ukrep o peculiumu, ne izboljša stanja predhodnega upnika, temveč ga naredi enakega za vse, ne
glede na to, kdaj so vložili svoje zahtevke.
7. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Moral bi tudi zagotoviti jamstvo, da mu bo, če bi se izkazalo, da gospodarju pripada še kaj drugega, to sorazmerno povrnil;
kajti predpostavimo, da bo zapadel pogojni dolg ali da obstaja dolg, ki je bil prikrit; tudi to je treba priznati, saj gospodar ne
sme utrpeti škode, čeprav bi bil morda pozvan, da sodeluje pri prispevku.
1. Kaj pa je treba storiti, če gospodar noče dati prispevka ali se potruditi, ampak je pripravljen izročiti peculium ali blago?
Pedij navaja, da ga je treba zaslišati, in to mnenje je pravično; na splošno pa naj pretor imenuje razsodnika, s posredovanjem
katerega se lahko razdeli blago, ki pripada peculiumu.
2. Kadar je zaradi zlonamerne zamisli kogar koli prišlo do tega, da ni bil plačan ustrezen prispevek, se proti njemu prizna
tributorjeva tožba, da se ga prisili, da poravna znesek, za katerega je to, kar je bilo plačano, manjše, kot bi moralo biti. Ta
tožba deluje kot omejitev zlonamerne namere gospodarja. Velja, da je bilo prispevano premalo, če ni bilo prispevano nič. Če
pa gospodar, ki ni vedel, koliko je suženj vložil v blago, prispeva premalo, se ne šteje, da je ravnal z zlonamerno; če pa,
potem ko je ugotovil dejstva, zanemari, da bi ustrezno prispeval, zdaj ni prost goljufije. Če torej dobi plačilo zase iz blaga, se
dejansko šteje, da je z goljufijo prispeval premalo.
3. Spet, če je dovolil, da se premoženje uniči ali da se spremeni v neprimeren namen, ali ga je namerno prodal po prenizki
ceni ali od kupcev ni zahteval plačila; treba je šteti, da bo odgovoren za tristoletno tožbo, če je obstajal goljufiv namen.
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4. Poleg tega je treba, če gospodar zanika, da bi bilo komu kaj dolgovano, preučiti, ali obstaja podlaga za Tributorjevo tožbo.
Labojevo mnenje, da bo ta tožba utemeljena, je boljše; v nasprotnem primeru bo smotrno, da mojster postavi zanikanje.
5. Ta tožba je večna in se odobri proti dediču, vendar le za znesek, ki pride v njegove roke:
(8) Julianus, Digest, knjiga XI.
Ker postopek ne temelji na goljufiji, temveč vključuje uveljavljanje terjatve, in je zato treba tako gospodarja kot njegovega
dediča, tudi če je suženj mrtev, imeti za trajno odgovornega za dejanje pokojnika; čeprav tožba ne bo mogoča, razen če je
bila storjena goljufija.
(9) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Kar navajamo v zvezi z dedičem, bo veljalo tudi za druge naslednike.
1. Stranka mora izbrati, s katero vrsto tožbe bo nadaljevala, ali s tisto na peculium ali s tributarno tožbo, saj ve, da se na
drugo ne more sklicevati. Jasno je, da če želi kdo vložiti Tributorsko tožbo za eno terjatev in tisto De peculio za drugo, ga je
treba zaslišati.
2. Labeo pravi, da če je peculium zapuščen sužnju, ki je bil manumitiran z oporoko, dedič ne bi smel biti odgovoren za
tributorsko tožbo, saj ni ničesar pridobil niti ni bil kriv goljufije. Pomponij v šestdeseti knjigi navaja, da je dedič odgovoren
za tožbo distributerja, razen če je poskrbel, da je od sužnja pridobil jamstvo zase, ali če je od peculiuma odštel, kar bi moral
prispevati. To mnenje ni neutemeljeno, saj je tisti, ki je ravnal tako, da se je izognil prispevku, sam kriv zlonamerne spletke.
Kajti tožbo zoper dediča glede tega, kar pride v njegove roke, bomo odobrili, kadar je tožen zaradi goljufije pokojnika, ne pa,
kadar je tožen zaradi svoje lastne goljufije.
10. Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Tožba De peculio se lahko vloži tudi zoper kupca sužnja, tributarna tožba pa ne.
11. Gaj o deželnem ediktu, IX. knjiga.
Včasih je za stranke bolj primerno, da vložijo tožbo s tožbo De peculio kot s tožbo Tributorian, saj je pri tožbi, ki jo
obravnavamo, predmet delitve le tisto, kar je del blaga, s katerim se opravlja posel, in vse, kar je bilo prejeto na račun tega
blaga; pri tožbi De peculio pa je treba upoštevati celoten znesek peculiuma (v katerega je vključeno tudi blago), pri čemer se
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lahko zgodi, da se posel opravlja morda s polovico, tretjino ali celo manjšim delom peculiuma; prav tako se lahko zgodi, da
stranka svojemu očetu ali lastniku ne dolguje ničesar.
12. Julianus, Digeste, knjiga XII.
Nekdo vloži tožbo zoper gospodarja zaradi sužnja samo na podlagi peculiuma, drugi pa sproži postopek na podlagi
tribucijske tožbe; postavlja se vprašanje, ali bi moral gospodar od peculiuma odšteti tisto, kar bo moral povrniti tožniku v
tribucijski tožbi? Odgovor je, da se lahko postopek na podlagi tožbe distributerja začne le, če kapitan pri razdelitvi vrednosti
blaga ni ravnal v skladu s pogoji Pretorjevega edikta; to je, če je od svojega dolga odštel večji del, kot ga je razdelil med
upnike; na primer, če je bilo blago vredno trideset aurejev, od katerih je sam posodil petnajst, dva druga upnika pa trideset, je
odštel vseh petnajst in upnikoma dal preostalih petnajst, čeprav bi jih moral odšteti le deset in vsakemu od upnikov dati deset.
Ko je torej ravnal na ta način, se ne sme razumeti, da je sužnja odvezal odgovornosti do njega, ker mora še vedno plačati pet
aurejev na njegov račun v okviru tributarne tožbe. Če torej sproži postopek v zvezi s peculiumom (če bi slučajno obstajal
drug peculium kot tisti, ki je bil vložen v posel), ima pravico odšteti pet aurejev, saj je še vedno suženjski upnik.

Tit. 5. V zvezi s posli, ki naj bi bili opravljeni z osebo pod nadzorom druge osebe.

1. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
Prokonzul poskrbi, da stranki, ki je sklenila pogodbo z drugo osebo, ki je pod nadzorom tretjega, kadar zgoraj omenjene
tožbe (to je exercitorian, institorian in tributorian) ne veljajo, omogoči, da še vedno pridobi svoje pravice, kolikor to
dopuščajo okoliščine, in sicer na podlagi enakosti in pravičnosti. Če je bil namreč posel opravljen po nalogu stranke, pod
katere nadzorom je zadevna oseba, obljubi tožbo za celoten znesek v zvezi z njim; če pa se to ni zgodilo po njenem navodilu,
pa se je kljub temu z njim okoristila, prokonzul uvede tožbo v obsegu, v katerem je bilo to storjeno, če pa ne obstaja nobeden
od teh pogojev, uvede tožbo za znesek peculiuma.
2. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Pretor pravi: "Po izkazanem ustreznem razlogu bom ugodil tožbi za znesek, ki ga je stranka sposobna plačati, proti
vsakomur, ki je emancipiran ali razdedinjen ali ki je zavrnil zapuščino osebe, pod katere nadzorom je bil v času smrti prve;
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ne glede na to, ali je posel opravil na lastno odgovornost ali s privolitvijo stranke, pod katere nadzorom je bil; in ali je bilo to
storjeno v korist njegovega peculiuma ali v korist zapuščine tistega, pod čigar nadzorom je bil."
1. Nadalje, če je postal lastni gospodar brez emancipacije ali če je bil dan v posvojitev in je njegov naravni oče pozneje umrl,
poleg tega pa če je bil imenovan za dediča zelo majhnega deleža zapuščine, je povsem pravično, da se po preiskavi zoper
njega odobri tožba za znesek, ki ga je sposoben plačati.
3. Isto, Razprave, III. knjiga.
Ali je treba v tem primeru razpravljati o tem, ali je treba odšteti, kar je dolgovano drugim? In res, če so stranke, ki so z njim
sklenile pogodbo, ko je bil pod nadzorom drugega, upniki, se lahko pravilno šteje, da je položaj prednostnega upnika
ugodnejši; razen kadar obstaja privilegirani upnik, saj se ne brez razloga temu prednostnemu upniku izplača nadomestilo. Če
pa obstajajo upniki, ki so z njim sklenili pogodbo po tem, ko je postal njegov lastni gospodar, menim, da jih je treba
upoštevati.
4. Isto, O ediktu, knjiga XXIX.
Kadar pa je sin imenovan za dediča večjega dela zapuščine, se upnik sam odloči, ali ga bo tožil za delež zapuščine, do
katerega je upravičen, ali za celoten znesek terjatve. Tudi v tem primeru je dolžnost sodnika, da odloči, ali ga je treba tožiti
samo za znesek, ki ga je sposoben plačati.
1. Včasih pa se, če je sin razdedinjen ali emancipiran, tožba zoper njega odobri za celoten znesek; na primer, če je ob
sklenitvi pogodbe z njim zanikal, da je glava gospodinjstva; Marcellus je namreč v drugi knjigi Digest navedel, da se lahko
zoper njega zaradi njegove laži vloži tožba, tudi če ni sposoben plačati.
2. Čeprav je mogoče zoper njega vložiti tožbo na podlagi njegovih pogodb le za znesek, ki ga je zmožen plačati, ga je kljub
temu mogoče tožiti za celoten znesek zaradi njegovih prekrškov.
3. Odškodnina se prizna samo sinu, ne pa tudi njegovemu dediču; Papinijan namreč v deveti knjigi vprašanj navaja, da je
treba tožbo za celoten dolg priznati sinovemu dediču.
4. Toda ali ne bi bilo treba upoštevati preteklega časa, tako da se lahko, če se postopek nemudoma začne proti sinu, tožba
odobri za to, kar je sposoben plačati, če pa je preteklo več let, se mu to ne bi smelo privoščiti? Zdi se mi, da bi bilo treba to
upoštevati, saj bo preiskava primera vključevala tudi to.
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5. Če stranka vloži tožbo na podlagi peculium, čeprav bi lahko vložila tožbo na podlagi izrecnega pooblastila, je v položaju,
da pozneje ne more vložiti tožbe na podlagi danega posebnega pooblastila; in to je mnenje Prokulusa. Če pa tožnik, ki je bil
prevaran, vloži tožbo De peculio, Celsus meni, da je upravičen do olajšave, in to mnenje je razumno.
5. Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Če je sin pod očetovim nadzorom tožen in je bila proti njemu izdana sodba za časa očetovega življenja, je treba tožbi na
podlagi sodbe ugoditi v obsegu njegove plačilne sposobnosti, če je bil pozneje emancipiran ali razdedinjen.
1. Če je bilo očetovo premoženje vrnjeno izobčenemu sinu na podlagi trebeljskega odloka senata, se sodba zoper njega ne
sme izdati v obsegu njegove plačilne sposobnosti, temveč za celoten znesek, ker je dejansko v nekaterih pogledih dedič.
2. Če pa je, ker je bil v to prisiljen, posegel v zapuščino z namenom, da bi jo prenesel, je treba izvesti enak postopek, kot če
bi jo zavrnil.
(6) Ulpianus, Razprave, II. knjiga.
Marcellus navaja, da je oseba, ki se pretvarja, da je glava družine, in sklene pogodbo po navodilih kogar koli, odgovorna za
mandatno tožbo, čeprav ne more poravnati zneska; in dejansko je res, da bi morala biti odgovorna, ker je bila kriva goljufije.
To je mogoče reči tudi za vse tožbe, ki temeljijo na dobri veri.
7. Scaevola, Mnenja, I. knjiga.
Neki oče je dovolil sinu, da si izposodi denar, in upniku s pismom naročil, naj mu ga posodi, sin pa je postal očetov dedič za
zelo majhen del zapuščine. Odgovoril sem, da se upnik lahko odloči, ali bo raje tožil sina, ki mu je posodil denar, za celoten
znesek ali dediče, vsakega v sorazmerju z deležem, ki ga je nasledil. Sodba je bila izdana proti sinu v obsegu njegove
plačilne sposobnosti.
8. Paulus, Dekreti, I. knjiga.
Titianus Primus je določil sužnja za posojanje denarja in sprejemanje zastav; omenjeni suženj se je tudi navadil, da se zaveže
in plača obveznosti oseb, ki so trgovale z ječmenom. Ko je suženj pobegnil in je stranka, ki jo je nadomestil za plačilo cene
ječmena, tožila njegovega gospodarja zaradi poslovodje, je ta zanikal, da bi ga lahko tožil iz tega razloga, ker ni bil imenovan
za opravljanje tega posla. Ker pa je bilo dokazano, da je isti suženj opravljal tudi druge posle, da je oddajal v najem žitnice in
plačeval denar številnim ljudem, je prefekt za preživljanje izdal odločbo proti gospodarju. Navedli smo, da se je izkazalo, da
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je bil nekakšen porok, saj je plačeval dolgove drugega, ker je prevzel plačilo v imenu drugih, vendar pa ni bilo običajno, da
bi se iz takšnega razloga izdala tožba proti gospodarju, prav tako ni bilo videti, da bi mu gospodar naročil, naj to stori. Ker pa
se je zdelo, da je suženj določil, naj pri vseh teh poslih deluje v njegovem imenu, je cesar potrdil odločbo.

Tit. 6. O makedonskem odloku senata.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Besede makedonskega odloka senata so naslednje: "Ker je Makedonec med druge vzroke za zločin, ki mu jih je podarila
narava, dodal še zadolževanje, in ker tisti, ki posoja denar na dvomljivo varščino (da ne rečem več), pogosto daje snov za
zločine strankam, ki so hudobno razpoložene; je s tem odlokom določeno, da se ne prizna nobena tožba ali zahtevek
nikomur, ki je posodil denar sinu pod očetovskim nadzorom tudi po smrti starša, čigar oblasti je bil podrejen, da bi se tisti, ki
s posojanjem denarja na obresti dajejo izjemno slab zgled, naučili, da obveznost nobenega sina pod očetovskim nadzorom ne
more postati veljaven zahtevek, če počaka na očetovo smrt. "
(1) Če je vprašanje, ali je sin pod starševskim nadzorom, v mirovanju, na primer zato, ker je njegov oče v rokah sovražnika,
je v mirovanju tudi vprašanje, ali je bil kršen odlok senata; če bi namreč spet prišel pod starševski nadzor, bi odlok senata
postal veljaven, če pa ne, ne bi veljal; zato je treba v vmesnem času tožbo zavrniti.
(2) Gotovo je, da če si stranka, ki je bila arogirana, izposodi denar in pozneje doseže restitucijo, tako da se lahko emancipira,
bo mogoče uporabiti dekret Senata, saj je bil sin pod očetovskim nadzorom.
(3) Nobena funkcija, ki jo ima sin pod očetovskim nadzorom, ne bo povzročila, da makedonski dekret Senata ne bo
uporaben; kajti tudi če bi bil konzul ali imel katero koli drugo funkcijo, se dekret Senata uporablja, razen če bi imel castrense
peculium, kajti v tem primeru dekret Senata ne bo uporaben.
2. Isto, O ediktu, knjiga LXIV.
Kolikor se to nanaša na castrense peculium, saj sinovi pod očetovskim nadzorom opravljajo funkcije glav družin, kolikor gre
za castrense peculium.
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3. Isti, O ediktu, knjiga XXIX.
Če je kdo verjel, da je posameznik glava družine, ne da bi ga zavedla jalova neumnost ali nepoznavanje prava, temveč zato,
ker ga je večina ljudi javno imela za takega, in je deloval, sklepal pogodbe in opravljal uradne dolžnosti kot glava družine, se
dekret senata ne bo uporabljal.
1. Zato Julijan v dvanajsti knjigi Digest navaja, da se odlok senata ne bo uporabljal v primeru stranke, ki je imela navado
gospodariti z javnimi prihodki, in o tem je pogosto odločal cesar.
2. Zato Julijan v dvanajsti knjigi pravi, da v primeru, ko oseba ni mogla vedeti, ali je drugi sin pod očetovskim nadzorom ali
ne, odlok senata ne bo veljal; kot na primer v primeru varovanca ali mladoletnika, mlajšega od petindvajset let. Toda kar
zadeva mladoletnika, bi moral pretor po preiskavi odobriti olajšavo, v primeru varovanca pa bi moral reči, da odlok senata ni
veljal iz drugega razloga, in sicer zato, ker denar, ki ga varovanec plača brez pooblastila svojega skrbnika, ne postane
posojilo; tako kot Julijan sam v dvanajsti knjigi Digest navaja, da če sin pod očetovskim nadzorom plača posojilo, odlok
senata ne velja, ker denar ne postane posojilo, tudi če bi imel neomejeno upravljanje peculiuma. Kajti oče mu s tem, ko mu je
podelil upravljanje peculiuma, ni dal dovoljenja, da ga zapravi, zato pravi, da pravica vložiti tožbo za izterjavo denarja ostane
očetu.
3. Senatni odlok pa krši le tisti, ki je posodil denar sinu pod očetovim nadzorom, ne pa tisti, ki je sklenil drugačno pogodbo,
na primer tisti, ki je prodal, dal v zakup ali sklenil kakšno drugo pogodbo, kajti prav dajanje denarja je veljalo za nevarno za
starše. In zato, čeprav sem postal upnik sina pod očetovskim nadzorom bodisi zaradi nakupa bodisi zaradi kakšne druge
pogodbe, pri kateri nisem izplačal denarja, ampak sem v njej določil; čeprav je posel postal posojilo, še vedno, ker ni prišlo
do izplačila denarja, odlok senata ne bo veljal. To pa je mogoče reči le, če ne gre za goljufijo na podlagi odloka senata; tako
da je stranka, ki ni mogla posoditi denarja, raje prodala, da bi namesto posojila dobila ceno nepremičnine.
4. Če sem sklenil dogovor s sinom pod očetovskim nadzorom in mu posodil denar, potem ko je postal glava družine, ne glede
na to, ali je do spremembe njegovega civilnega statusa prišlo zaradi očetove smrti ali pa je postal lastni gospodar na kak drug
način, ne da bi to vplivalo na njegove civilne pravice; je treba šteti, da dekret Senata ne učinkuje, ker je bilo posojilo dano
tistemu, ki je bil že glava družine;
4. Scaevola, Vprašanja, II. knjiga.
Kajti to, kar se običajno navaja, namreč: da sinu pod očetovskim nadzorom ni dovoljeno posojati, se ne nanaša na pogoje
posla, temveč na plačilo denarja.
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5. Paulus, Vprašanja, III. knjiga.
Zato bo v tem primeru zoper njega izdana sodba za celoten znesek in ne za tisto, kar je sposoben plačati.
6. Scaevola, Vprašanja, II. knjiga.
Po drugi strani pa je zelo pravilno navedeno, da je treba, če si sklenil določilo z glavo družine in mu nato posodil denar, ko je
postal sin pod očetovskim nadzorom, uporabiti moč dekreta senata, ker je bil s plačilom denarja izpolnjen bistveni del
obveznosti.
7. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Tudi če sin pod očetovskim nadzorom postane porok, Neratius v prvi in drugi knjigi mnenj navaja, da se odlok senata ne
uporablja. Celsus v Četrti knjigi pravi isto, Julijan pa dodaja, da če se išče izgovor, da bi sin pod očetovskim nadzorom, ki naj
bi prejel posojilo, postal porok, pri čemer se kot glavni dolžnik pojavi druga stranka; goljufija, storjena proti dekretu senata,
povzroči škodo in da je treba odobriti izjemo tako sinu pod očetovskim nadzorom kot glavnemu dolžniku, saj se olajšava
odobri tudi poroštvu sina.
1. Prav tako pravi, da če sprejmem dva dolžnika, sina pod očetovskim nadzorom in Titiusa, ko naj bi denar prišel v roke
prvega, vendar sprejmem Titiusa kot glavnega dolžnika, da kot porok ne bi mogel izkoristiti odloka senata; je treba odobriti
izjemo na podlagi tega goljufivega dejanja.
2. Poleg tega, če je sin pod očetovskim nadzorom, ko je bil njegov oče v izgnanstvu ali dalj časa odsoten, obljubil doto za
svojo hčer in dal v zastavo očetovo premoženje; dekret senata ne bo veljal in očetovo premoženje ne bo odgovorno. Očitno
je, da če sin postane očetov dedič in vloži tožbo za izterjavo zastavne pravice, mu bo to preprečila izjema zaradi goljufije.
3. Razmisliti je treba, ali bi morali šteti, da posojilo ni le plačilo denarja, ampak dejansko izročitev vsega, kar je mogoče
posoditi. Vendar se mi zdi, da se besede nanašajo na plačani denar, saj v odloku senata piše: "Posodil je denar". Če pa je bila
storjena goljufija z dekretom senata, na primer v primeru posojanja žita, vina ali olja, tako da se po prodaji teh stvari lahko
uporabi denar, pridobljen z njimi, je treba sinu pod očetovskim nadzorom dodeliti olajšavo.
4. Če je bil sin ob posojilu pod nadzorom ene stranke, zdaj pa je pod nadzorom druge, namen senatnega odloka ostaja, zato se
odobri izjema.
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5. Če pa ni šlo za očetovo smrt, ampak se mu je zgodilo kaj drugega, zaradi česar se je spremenil njegov civilni status, je
treba reči, da bo odlok senata veljal.
6. Tožbo je treba zavrniti ne le stranki, ki je posodila denar, temveč tudi njenim naslednikom.
7. Če bi torej ena oseba plačala denar, druga pa določila, bi bila izjema odobrena zoper slednjo, čeprav ni opravila plačila. Če
pa se ena ali druga od njiju ni zavedala, da je pod nadzorom svojega očeta, velja strogo pravilo, da so prizadete pravice obeh.
To velja tudi v primeru, ko dva dolžnika skleneta določilo.
8. Poleg tega, če sem za dolžnika sprejel dva sinova pod očetovim nadzorom, pa sem mislil, da je eden od njiju glava
družine; bo razlika, kateri od njiju je dobil denar, tako da če sem vedel, da je tisti, ki mu je šel denar, sin pod očetovim
nadzorom, bom izključen z izjemo; če pa nisem vedel, v čigave roke je prišel, ne bom izključen.
9. Odlok senata bo veljal ne glede na to, ali je bil denar posojen z obrestmi ali brez njih.
10. Čeprav Senat ne navaja, komu podeljuje izjemo, pa je vendarle treba vedeti, da lahko izjemo uporabita dedič sina pod
očetovskim nadzorom, če umre kot glava družine, in njegov oče, če umre pod očetovskim nadzorom.
11. Včasih pa se kljub temu, da obstaja podlaga za dekret senata, vseeno odobri tožba zoper tretjo osebo; kot na primer, če si
je sin pod očetovskim nadzorom, ki je poslovodja, izposodil denar; Julijan namreč v dvanajsti knjigi navaja, da lahko
poslovodja sam uporabi izjemo na podlagi dekreta senata, če je tožba vložena zoper njega; institorijska tožba pa se uporabi
zoper stranko, ki ga je imenovala. Nadalje pravi, da če bi ga oče sam imenoval za vodenje svojega posla ali če bi mu dovolil,
da vodi svoj peculium, dekret senata ne bi bil na voljo, saj bi veljalo, da je sklenil pogodbo s privolitvijo očeta; če je namreč
ta vedel, da opravlja posel, se lahko šteje, da je dovolil tudi to, če tega ni izrecno prepovedal.
12. Če si je torej izposodil denar in ga uporabil v očetovih poslih, se senatni dekret ne bo uporabljal, saj si ga je izposodil za
očeta in ne zase. Če pa si ga na začetku ni izposodil v ta namen, ampak ga je pozneje uporabil v očetovem poslu, Julijan v
dvanajsti knjigi Digest pravi, da odlok senata ne velja in da je treba razumeti, da ga je najprej prejel z namenom, da ga
uporabi v očetovem poslu. Vendar se ne bo štelo, da ga je uporabil na ta način, če očetu za poravnavo svojega dolga plača
denar, ki si ga je izposodil; zato bo odlok senata še vedno veljal, če njegov oče za to ni vedel.
13. Kjer je navedeno, da se odlok senata ne uporablja v primeru osebe, ki si je v odsotnosti zaradi nadaljevanja študija
izposodila denar; se bo uporabljal, če pri izposoji denarja ni presegla zmerne meje ali v vsakem primeru zneska, ki mu ga je
bil oče navajen zagotoviti.
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14. Če si je sin izposodil denar, da bi zadovoljil nekoga, ki ga, če bi vložil tožbo, ne bi mogel preprečiti z izjemo, izjema na
podlagi odloka senata ne bo na voljo.
15. Tudi v tem primeru dekret senata ne bo veljal, če bo oče začel plačevati, kar si je sin izposodil, tako kot če bi ratificiral
dejanje.
16. Če po tem, ko je postal glava družine, plača del dolga, se dekret Senata ne bo uporabljal in ne bo mogel izterjati tistega,
kar je plačal.
8. Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Če pa je plačilo zaradi nevednosti opravil kurator, je znesek mogoče izterjati.
9. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Če pa, ko je postal glava družine, da premoženje v zastavo, je treba reči, da mu je treba zavrniti izjemo, ki temelji na dekretu
senata, in sicer v obsegu vrednosti zastavljenega premoženja.
1. Če sin plača upniku denar, ki mu je bil podarjen, ali lahko oče zahteva omenjeni denar kot svoj ali ga lahko izterja z
osebno tožbo? Julijan pravi, da če mu je bil denar dejansko dan pod pogojem, da ga bo plačal upniku, je treba šteti, da je
takoj prešel od darovalca na upnika in postal last tistega, ki ga je prejel, če pa mu je bil samo dan, sin ni imel pravice
razpolagati z denarjem, zato bo, če ga je plačal, v imenu očeta v vsakem primeru vložena tožba za njegovo izterjavo.
2. Ta odlok senata se nanaša tudi na hčere pod očetovskim nadzorom, pri čemer ni pomembno, ali naj bi z denarjem pridobile
okraske; saj je z odlokom najuglednejšega državnega reda zavrnjena tožba stranki, ki je posodila denar sinu pod očetovskim
nadzorom; pri tem ni pomembno, ali so bili kovanci porabljeni ali še vedno obstajajo kot del peculiuma. Zato bi morala biti
pogodba stranke, ki je posodila denar hčeri pod očetovskim nadzorom, zaradi strogosti odloka senata še toliko bolj
neodobrena.
3. Olajšava ni priznana le sinu pod očetovskim nadzorom in njegovemu očetu, temveč tudi njegovemu poroštvu in stranki, po
navodilih katere je deloval, in ki se lahko sami sklicujejo na tožbo po pooblastilu, razen če so posredovali z namenom darila;
kajti potem, ker se ne morejo sklicevati nanj, se dekret Senata ne bo uporabljal. Če pa stranke niso posredovale z namenom
darila, temveč na željo očeta, bo veljalo, da je celotno pogodbo odobril oče.

905

4. Tudi tisti, ki so posredovali v imenu sina pod očetovskim nadzorom brez očetovega soglasja, ne morejo izterjati, potem ko
so plačali; to je namreč odredil tudi božanski Hadrijan, in lahko rečemo, da svojega denarja ne bodo izterjali. Še vedno pa jih
varuje večna izjema, prav tako tudi samega sina, vendar ta ne izterja, in sicer iz razloga, ker ne morejo dobiti nazaj tistega,
kar so plačali, le tisti, ki so oproščeni tožbe zaradi kaznovanja upnikov, in ne zato, ker bi zakon hotel, da so popolnoma
oproščeni odgovornosti.
5. Čeprav ne morejo izterjati, potem ko so plačali,
(10) Paulus, O ediktu, Booh XXX.
ker naravna obveznost ostaja;
11. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Vendar pa lahko, če jim je bila izrečena sodba, ker se niso sklicevali na izjemo, uporabijo izjemo, ki temelji na odloku senata.
Julijan je to navedel v primeru sina, ki je bil sam pod očetovskim nadzorom, tako kot v primeru ženske, ki postane porok.
12. Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Kadar se denar posodi sinu zgolj z vednostjo njegovega očeta, je treba reči, da dekret senata ne velja. Če pa je oče naročil, naj
se posojilo odobri sinu, nato pa si je premislil, ne da bi se upnik tega zavedal, ne bo razloga za uporabo dekreta Senata, saj je
treba upoštevati začetek pogodbe.
13. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
Če s sinom pod očetovskim nadzorom sklenemo dogovor o plačilu posojila, danega tretji osebi zaradi obnove, Julijan pravi,
da dekret senata ne bo ovira.
14. Julijan, Digeste, knjiga XII.
Imam sina in po njem vnuka; mojemu vnuku je bilo pod očetovim vodstvom dano posojilo, pojavilo se je vprašanje, ali je
bilo to storjeno v nasprotju z dekretom senata? Navedel sem, da čeprav so sinovi vključeni v pogoje odloka senata, je treba
enako pravilo upoštevati tudi v primeru vnuka; vendar očetovo navodilo ne bo preprečilo, da se posojilo denarja ne bi štelo za
dano v nasprotju z odlokom senata, saj je sam v takem položaju, da si ne more izposoditi denarja, če njegov oče tega ne želi.
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15. Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.
Ni razlike, kdo je dal posojilo sinu pod očetovskim nadzorom, ali je to zasebnik ali mesto; saj sta božanska Severus in
Antoninus v reskriptu navedla, da odlok senata velja tudi v primeru mesta.
(16) Paulus, Mnenja, knjiga IV.
Če si sin pod očetovskim nadzorom v času očetove odsotnosti izposodi denar, kot da je prejel očetovo pooblastilo, in
prevzame obveznost ter pošlje očetu pisma, naj denar plača v provinci; oče, če se ne strinja s sinovim dejanjem, mora takoj
poslati izjavo, da želi nasprotno.
17. Isto, Sentence, II. knjiga.
Če si sin pod očetovskim nadzorom izposodi denar z namenom, da bi ga dal kot doto za svojo sestro, bo njegov oče
odgovoren za tožbo za premoženje, ki je bilo uporabljeno v njegovih zadevah; imel bo namreč pravico izterjati doto, če dekle
umre med poroko.
18. Venulej, Pogoji, II. knjiga.
Julianus navaja, da upnik sina pod očetovim nadzorom ne more prejeti poroštva po smrti slednjega, ker ne preživi nobena
civilna ali naravna obveznost, s katero je poroštvo povezano; očitno pa je, da je poroštvo mogoče pravilno prejeti od očeta
zaradi tožbe na peculium, ki se lahko vloži zoper njega.
(19) Pomponij, Različni odlomki, knjiga VII.
Julianus navaja, da izjema, ki temelji na makedonskem dekretu senata, ne nudi ovir nikomur, razen stranki, ki je vedela ali bi
lahko vedela, da je tisti, ki mu daje posojilo, sin pod očetovskim nadzorom.
20. Isto, O dekretih senata, V. knjiga.
Če oseba, ki ji je bil denar posojen, ko je bila pod očetovim nadzorom, potem ko sama postane glava družine, zaradi
nevednosti obljubi denar tako, da nastane nova obveznost, in je vložena tožba na podlagi določila, je treba vložiti izjemo, ki
temelji na dejstvih.
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Knjiga XV
1. Glede tožbe na peculium.
2. Kdaj je tožba na peculium omejena na eno leto.
3. O tožbi na podlagi koristi, ki jo je pridobil oče ali gospodar (...)
4. Glede tožbe, ki temelji na pooblastilu očeta ali gospodarja.

Tit. 1. O tožbi na podlagi peculium.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Pretor je presodil, da je primerno najprej razložiti pogodbe tistih, ki so podvrženi oblasti drugega, ki dajejo pravico do tožbe
za celoten znesek, nato pa priti do sedanje, kjer je dana tožba na peculium.
(1) Poleg tega je ta edikt trojen, saj iz njega izhaja tožba na peculium, tožba za premoženje, uporabljeno v zadevah drugega,
in tožba, ki temelji na naročilu drugega.
(2) Besede edikta so naslednje: "Katera koli zadeva se opravi s tistim, ki je pod nadzorom drugega."
(3) Omenjen je on in ne ona, kljub temu pa je s tem ediktom odobrena tožba na račun tistega, ki pripada ženskemu spolu.
908

(4) Če je pogodba sklenjena s sinom pod očetovskim nadzorom ali sužnjem, ki še ni dosegel pubertete, je tožba na peculium
odobrena bodisi zoper gospodarja bodisi zoper očeta, če se je vrednost peculiuma enega od njiju povečala.
(5) Beseda "nadzor" se razume tako, da velja tako za sina kot za sužnja.
(6) Lastništvu sužnjev ne bi smeli namenjati večje pozornosti kot pravici imeti oblast nad njimi; toženi smo namreč lahko ne
le zaradi lastnih sužnjev, temveč tudi zaradi tistih, ki so v skupni lasti, pa tudi zaradi tistih, ki nam v dobri veri služijo kot
sužnji, ne glede na to, ali so svobodni ali pa sužnji drugih.
2. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.
Tožba, ki izhaja iz peculiuma, in druge pretorske tožbe se odobrijo le zoper osebo, ki je upravičena do užitka ali uporabe,
kadar bi suženj, ki je podvržen užitku ali uporabi, praviloma pridobil, v drugih primerih pa zoper lastnika premoženja.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Čeprav pretor obljubi to tožbo, kadar je bil posel sklenjen s stranko, ki je pod nadzorom nekoga, pa je vendarle treba
upoštevati, da je tožba na peculium odobrena tudi, če ni pod nadzorom nikogar; na primer kadar je pogodba sklenjena s
sužnjem, ki pripada posesti, preden je ta vpisana v posest.
(1) Zato Labeo pravi, da če je suženj zamenjan v drugi ali tretji stopnji in je z njim sklenjena pogodba, medtem ko se dediči
prve stopnje posvetujejo, in potem, ko zavrnejo zapuščino, sam postane svoboden in dedič, je mogoče reči, da je zoper njega
mogoče vložiti tožbo na peculium, pa tudi na podlagi premoženja, uporabljenega v zadevah drugega.
(2) Ni pomembno, ali suženj pripada moškemu ali ženski, saj se lahko tožba na peculium vloži tudi zoper žensko.
(3) Pedij navaja, da se lahko v tožbi na peculium tožijo tudi lastniki, ki še niso polnoletni, saj pogodba ni sklenjena z
mladoletniki samimi, zato je treba upoštevati pooblastilo skrbnika. Prav tako pravi, da varovanec ne more dati svojega
peculiuma sužnju brez pooblastila svojega skrbnika.
(4) Pravimo tudi, da bi bilo treba tožbo na peculium ugoditi skrbniku duševno bolne osebe; kajti tudi suženj slednjega lahko
ima peculium, ne kadar je bilo priznano, da ga mora imeti, ampak kadar mu ni bilo prepovedano, da ga ima.
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(5) Razpravljalo se je o tem, ali bo, če sin pod očetovskim nadzorom ali suženj postane poroštvo za koga ali mu nastane
kakšna druga odgovornost ali če da pooblastilo, mogoča tožba na peculium? Boljše mnenje je, da je treba v primeru sužnja
upoštevati vzrok, zaradi katerega je dal poroštvo ali pooblastilo; Celsus v Šesti knjigi to mnenje odobrava v primeru sužnja,
ki je porok. Če torej suženj posreduje kot poroštvo in ne kot upravitelj premoženja, ki pripada peculiumu, njegov gospodar ne
bo zavezan zaradi peculiuma.
(6) Julijan je v dvanajsti knjigi Digest prav tako navedel, da je treba v primeru, ko suženj naroči, naj se plačilo opravi
mojemu upniku, ugotoviti, iz kakšnega razloga je dal to pooblastilo. Če mu je naročil, naj opravi plačilo stranki kot svojemu
upniku, bo gospodar odgovoren za peculium, če pa je opravil le dolžnost prostovoljnega poroštva, gospodar ne bo odgovoren
za peculium.
(7) To, kar je navedel isti Julijan, se strinja z naslednjim, namreč: če sprejmem poroštvo od svojega sina, bom vse, kar
prejmem od omenjenega poroka, prisiljen poravnati ne na podlagi premoženja, uporabljenega v mojo korist, ampak v
mandatni tožbi do višine peculiuma. Razumete lahko, da enako pravilo velja v primeru poroštva za sužnja in kadar mi druga
oseba plača v imenu mojega sina, ki je moj dolžnik. Navedel je tudi, da če moj sin ni moj dolžnik, bo porok lahko uporabil
izjemo zaradi goljufije in vložil osebno tožbo za izterjavo, če je izvedel plačilo.
(8) Če suženj, ki se domneva, da je svoboden, privoli v arbitražo, se postavlja vprašanje, ali bi bilo treba za kazen zaradi
neizpolnitve razsodbe odobriti tožbo na peculium, ki je tako rekoč primer prostovoljnega posredovanja, tako kot je odobrena
v primeru pomorskega posojila? Zdi se, da je tako za Nervo, njegovega sina, kot tudi zame boljše mnenje, da tožbe na
peculium, ki izhaja iz sklicevanja sužnja na arbitražo, ne bi smeli odobriti, saj se tožba ne odobri proti njemu, če je suženj
obsojen na sodišču.
(9) Kadar je sin sprejet kot poroštvo ali se kakor koli prostovoljno zaveže, se postavlja vprašanje, ali zaradi njega postane oče
odgovoren za peculium? Pravilno je mnenje Sabina in Kasija, ki menita, da je oče vedno odgovoren za peculium in da se sin
v tem pogledu razlikuje od sužnja.
(10) Zato bo oče vedno odgovarjal, kadar se bo skliceval na arbitražo. Podobno trdi tudi Papinijan v Deveti knjigi vprašanj;
pravi, da je vseeno, katera točka je bila predložena arbitraži, ali gre za točko, v zvezi s katero bi stranka lahko vložila tožbo
zaradi peculium proti očetu, ali za točko, v zvezi s katero tega ne bi mogla storiti, saj je tožba vložena proti očetu na podlagi
določila.
(11) Pravi tudi, da je oče odgovoren za tožbo na podlagi sodbe do višine peculiuma, in tega stališča se drži tudi Marcellus,
tudi v primeru, zaradi katerega oče ne bi bil odgovoren za tožbo na podlagi peculiuma; kajti tako kot je s stipulacijo sklenjena
pogodba s sinom, tako je sklenjena tudi pogodba v primeru na sodišču; zato za vir obveznosti ne gre šteti izvora postopka,
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temveč odgovornost na podlagi sodbe. Zato je istega mnenja, kadar je zoper sina, ki deluje kot zagovornik drugega, izdana
odločba.
(12) Ugotovljeno je, da se lahko zoper sina pod očetovskim nadzorom vloži osebna tožba za izterjavo zaradi tatvine. Vendar
se postavlja vprašanje, ali je treba tožbo na podlagi peculiuma odobriti proti očetu ali gospodarju, pri čemer je boljše mnenje,
da je treba tožbo na podlagi peculiuma odobriti za znesek, za katerega je imel gospodar premoženjsko korist zaradi storjene
tatvine. Labeo odobrava to mnenje, ker je najbolj nepravično, da bi se s tatvino sužnja gospodar okoristil, ne da bi za to
odgovarjal. Tožba na peculium bo namreč mogoča tudi v primeru, ko je bilo premoženje odtujeno in je vložena tožba na
račun sina pod očetovskim nadzorom do zneska, ki je prišel v roke očeta.
(13) Če sin pod očetovskim nadzorom, ki je duumvir, ni poskrbel, da bi bila dana varščina za zagotovitev varnosti
premoženja varovanca, Papinianus v deveti knjigi vprašanj pravi, da bo tožba De peculio ležala. Menim, da vprašanje, ali je
sin postal dekurion s soglasjem svojega očeta, ničesar ne spremeni, saj je bil oče dolžan poskrbeti za javno dobro.
4. Pomponij, O Sabinu, knjiga VII.
peculium ni tisto, kar suženj vodi račun ločeno od svojega gospodarja, ampak je to, kar je gospodar sam odvzel in vodi ločen
račun od suženjskega; ker lahko gospodar suženju odvzame celoten znesek peculiuma ali ga poveča ali zmanjša, ni vprašanje,
kaj je storil suženj, ampak kaj je storil gospodar, da bi ustvaril peculium za sužnja.
1. Mislim, da to drži, kadar želi gospodar sužnja odvezati dolga, tako da če je gospodar odpustil, kar je suženj dolžan, zgolj s
svojo voljo, suženj preneha biti njegov dolžnik, če pa gospodar vodi svoje račune tako, da se zdi, da je suženj njegov dolžnik,
čeprav v resnici ni njegov dolžnik, mislim, da je pravilno nasprotno mnenje, kajti peculium se ne sme povečati z besedami,
temveč s poslovnimi zadevami.
2. Iz teh pravil je razvidno, da v peculium ne spada tisto, kar ima suženj brez vednosti svojega gospodarja, temveč vse, kar
ima z njegovo privolitvijo, sicer bo to, kar suženj ukrade gospodarju, postalo del peculiuma, kar ni res.
3. Pogosto pa se zgodi, da se suženjski peculium zmanjša brez vednosti gospodarja; na primer, če suženj poškoduje njegovo
lastnino ali zagreši krajo.
4. Če s pomočjo mojega sužnja storiš tatvino zoper mene, je treba to odšteti od peculiuma do zneska, za katerega je manjši od
tistega, kar lahko izterjam zaradi ukradene stvari.
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5. Če je peculium sužnja izčrpan zaradi dolgov do gospodarja, premoženje kljub temu ostane v stanju peculiuma; če bi
namreč gospodar dal dolg sužnju ali bi kdo drug plačal gospodarju v imenu sužnja, se bo peculium napolnil in ne bo treba, da
bi ga gospodar na novo podelil.
6. V peculium vseh sužnjev je treba vključiti ne le tisto, o čemer vodijo račun ločeno od gospodarja, temveč tudi tisto, kar
imajo ločeno od premoženja sužnja, čigar peculium jim pripada.
(5) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Očeta ali gospodarja je mogoče tožiti zaradi depozita le v obsegu peculiuma, in sicer v primeru, ko je bila z njunim
protipravnim ravnanjem izkoriščena moja korist.
1. Poleg tega je oče ali gospodar odgovoren le do višine peculiuma, če je bilo kakšno premoženje izročeno sinu pod
očetovskim nadzorom ali sužnju, da bi ga imel v posesti.
2. Če je sin pod očetovskim nadzorom dal prisego in je bila ta sprejeta, je treba ugoditi tožbi na peculium, kot da bi bila
sklenjena pogodba; drugače pa je v primeru sužnja.
3. Pekulium se tako imenuje zato, ker gre za neznaten znesek denarja ali majhno količino premoženja.
4. Tubero pa peculium opredeljuje kot (kot navaja Celsus v šesti knjigi Digest) tisto, kar ima suženj ločeno in zunaj
gospodarjevih računov z njegovim dovoljenjem, potem ko od tega odšteje vse, kar bi lahko pripadalo gospodarju.
(6) Celsus, Digeste, šesta knjiga.
Labeo pravi, da definicija peculiuma, ki jo je podal Tubero, ne vključuje peculiuma podotrokov, vendar to ni pravilno, saj je
treba že s tem, da je gospodar podelil peculium svojemu sužnju, razumeti, da ga je podelil tudi podotroku.
7. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Celsus sam odobrava to Tuberovo mnenje.
1. In dodaja, da varovanec blazne osebe ne more podeliti peculiuma svojemu sužnju, toda peculiuma, ki je bil podeljen prej
(to je, preden je nastopila blaznost, ali kadar ga je ustvaril varovančev oče), mu ti pogoji ne bodo odvzeli. To mnenje je
pravilno in se ujema s tem, kar je Marcellus dodal v opombi o Julijanu, namreč da se lahko zgodi, da ima suženj, kadar ima
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dva gospodarja, peculium glede enega, ne pa tudi glede drugega; na primer, kadar je eden od gospodarjev nor ali podanik, če,
kot pravi, nekateri menijo, da suženj ne more imeti peculiuma, če mu ga ni dal njegov gospodar. Vendar menim, da za to, da
bi suženj imel peculium, ni nujno, da mu ga podeli njegov gospodar, temveč da mu ga ne more odvzeti. Drugače pa je s
svobodnim upravljanjem peculiuma, saj mora biti ta izrecno dodeljen.
2. Očitno pa je, da ni nujno, da pozna vse podrobnosti peculiuma, temveč da je o njih splošno obveščen; k temu mnenju se
nagiba tudi Pomponij.
3. Pedij v petnajsti knjigi navaja, da ima lahko peculium tako mladoletnik kot tudi sin in suženj, saj pravi, da je v tem primeru
vse odvisno od gospodarjeve podelitve, zato bo, če bi suženj ali sin postal nor, obdržal peculium.
4. V peculium je lahko vključeno premoženje vseh vrst, tako premičnine kot zemljišča; stranka ima lahko v svojem
peculiumu tudi podrejene sužnje kot tudi peculium slednjih, poleg tega pa celo terjatve do svojih dolžnikov.
5. Poleg tega se, če je sužnju kaj dolgovano na podlagi tožbe zaradi tatvine ali katere koli druge tožbe, šteje kot del
peculiuma, in kot pravi Labeo, tudi kot premoženje in zapuščina.
6. Spet bo imel v peculium vse, kar mu dolguje njegov gospodar, kajti recimo, da je porabil denar v poslu svojega gospodarja
in ta želi ostati njegov dolžnik, ali pa je njegov gospodar vložil tožbo proti enemu od svojih dolžnikov. Zato je treba, na
primer, če je lastnik izterjal dvojno odškodnino za izselitev zaradi nakupa, ki ga je opravil suženj, ta znesek vključiti v njegov
peculium, razen če je imel gospodar slučajno namen, da to ne bi bilo del suženjskega peculiuma.
7. Na podoben način bo, če mu je sootrok kaj dolžan, to spadalo v peculium, pod pogojem, da ima peculium ali da ga bo
pozneje pridobil.
8. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Vsako svojo lastnino, za katero gospodar želi, da pripada peculiumu, ne izroči takoj, ampak šele potem, ko jo izroči ali, če je
bila v lasti sužnja, obravnava kot izročeno; lastnina namreč zahteva dejansko izročitev. Po drugi strani pa, kadar koli pokaže
nepripravljenost, imetje sužnja preneha biti peculium.
9. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Če pa gospodar sužnju povzroči kakršno koli škodo, se ta ne prišteje k peculiumu, tako kot če bi ga ukradel.
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1. Jasno je, da bo, če je suženj drugemu povzročil kakršno koli škodo na premoženju ali ga ukradel, to veljalo za del
peculiuma, in Pomponij v enajsti knjigi meni enako, kajti če je gospodar bodisi izterjal ali lahko izterja kaj od stranke, ki je
ukradla premoženje iz peculiuma, mu je to, pravi Neratius v Drugi knjigi mnenj, treba pripisati.
2. Vendar je treba peculium izračunati po tem, ko se odšteje, kar pripada gospodarju, saj se domneva, da je bil gospodar bolj
skrben in da je ukrepal proti svojemu sužnju.
3. K tej razlagi Servij dodaja: "Kadar je kaj dolžno tistim, ki so pod njegovim nadzorom", saj nihče ne dvomi, da je tudi to
dolžno gospodarju.
4. Poleg tega se odšteje tudi tisto, kar pripada tistim, ki so pod skrbništvom ali oskrbo gospodarja ali očeta ali katerih posle
opravlja, če ni goljufiv; kajti če z goljufivimi dejanji uniči ali zmanjša peculium, bo za to odgovoren; kajti če se domneva, da
je gospodar vedno bolj skrben in da vlaga tožbe, zakaj ne bi mogli reči, da je v tem primeru ravnal tudi proti sebi, v katerem
bi bil odgovoren bodisi zaradi skrbništva, bodisi zaradi opravljenih poslov, bodisi na podlagi pravičnega zahtevka? Kajti, kot
zelo pravilno pravi Pedij, je znesek peculiuma zmanjšan za to, kar dolguje gospodarju ali očetu, ker ni verjetno, da bi
gospodar privolil, da bi imel suženj v svojem peculiumu to, kar dolguje njemu. In ker v drugih primerih pravimo, da je tisti,
ki opravlja posle za drugega ali ki vodi skrbništvo, izterjal denar od samega sebe, zakaj ne bi tudi v tem primeru peculiuma
izterjal tisto, kar bi moral storiti? Zato se lahko to mnenje zagovarja, kot da je znesek plačal samemu sebi, kadar kdo poskuša
vložiti tožbo na podlagi peculiuma.
5. Upnik sužnja, ki je postal dedič svojega gospodarja, prav tako odšteje od peculiuma vse, kar mu pripada, če je tožen, ne
glede na to, ali je suženj dobil svobodo ali ne. Isto pravilo velja, če je suženj zapuščen absolutno; kajti upnik lahko na ta
način odšteje, kar mu pripada, kot da bi se pojavil in vodil postopek zoper sebe, čeprav ni imel nikoli v lasti sužnja, ki je bil
manumitiran ali zapuščen brezpogojno; to navaja Julijan v dvanajsti knjigi Digest. Julianus na istem mestu bolj pozitivno
pravi, da je gotovo, če je suženj prejel svobodo pod nekim pogojem, da lahko dedič opravi odbitek, saj je postal gospodar. V
potrditev svojega mnenja Julijan tudi navaja, da če postanem dedič stranke, ki bi jo po smrti sužnja ali sina lahko v enem letu
tožili za peculium, ni dvoma, da lahko odbijem, kar mi pripada.
6. Gospodar bo izvedel odbitek ne glede na to, ali mu suženj kaj dolguje na podlagi pogodbe ali na podlagi računov, ki
ostajajo neplačani. In tudi če mu je dolžan zaradi kakšnega prekrška, kot na primer zaradi tatvine, ki jo je storil, bo izvedel
odbitek. Vprašanje pa je, ali se odšteje znesek same tatvine, torej samo škoda, ki jo je utrpel gospodar, ali dejansko samo
toliko, kolikor bi se lahko zahtevalo, če bi kaznivo dejanje storil suženj drugega; to je s kaznimi za tatvino. Prvo mnenje je
pravilnejše, in sicer da se lahko odšteje le znesek same kraje.
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7. Če se je suženj sam ranil, gospodar te škode ne bi smel odšteti nič bolj, kot če bi se ubil ali vrgel čez prepad; kajti tudi
sužnji imajo naravno pravico povzročiti poškodbe na svojem telesu. Če pa je gospodar poskrbel za sužnja, ki se je sam ranil,
menim, da je ta svojemu gospodarju dolžan za nastale stroške; čeprav bi, če bi skrbel zanj, ko je bil bolan, raje skrbel za
svojo lastnino.
8. Tudi če se je gospodar zavezal za sužnja ali če je po tem plačal, se to odšteje od peculiuma; prav tako, če mu je bil po
gospodarjevem navodilu posojen denar; Julijan namreč v dvanajsti knjigi Digest navaja, da je to treba odšteti. Mislim, da to
velja le, kadar prejeto ni prišlo v roke gospodarja ali očeta, sicer bi moral to odšteti od sebe. Če pa postane jamstvo za
svojega sužnja, Julianus v dvanajsti knjigi Digest pravi, da je treba to odšteti; Marcellus pa pravi, da je v obeh primerih, če
gospodar še ni ničesar izgubil, bolje, da se denar izplača upniku, če ta jamči za vračilo, če bo gospodar zaradi tega tožen in bo
kaj plačal, kot pa da se najprej odšteje, da bi imel upnik medtem koristi od obresti na denar. Če pa je gospodar, potem ko je
bil tožen, dobil sodbo, je treba v poznejši tožbi odšteti peculium, ker je gospodar ali oče postal odgovoren za sodbo; kajti če
ne bi dobil sodbe, bi moral upniku plačati kar koli na račun sužnja, bi lahko odštel tudi to.
10. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
Če pa je prva tožba na peculium še vedno v suspenzu in je v naslednji tožbi izdana sodba, se pri odločanju o drugi tožbi
nikakor ne sme upoštevati prva tožba; ker je položaj prvega upnika v tožbi na peculium boljši, saj velja, da je do prednosti
upravičen ne tisti, ki se je prvi pridružil zadevi, ampak tisti, ki je prvi dobil sodno odločbo.
11. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Če je gospodar, ki je bil tožen v noxalni tožbi, plačal odmerjeno odškodnino, je to treba odšteti od peculiuma; če pa je izročil
sužnja kot odškodnino, ni treba odšteti ničesar.
1. Poleg tega, če se je gospodar zavezal, da bo nekaj plačal za sužnja, je treba to odšteti; tako kot če je suženj obljubil, da bo
prevzel obveznost dolžnika do svojega gospodarja. Enako pravilo velja, če je suženj prevzel obveznost do svojega gospodarja
v zameno za svojo svobodo, saj je do določene mere postal dolžnik svojega gospodarja, vendar le, če je zoper njega vložena
tožba po tem, ko je bil manumitiran.
2. Če pa je suženj zahteval plačilo od dolžnika svojega gospodarja, se postavlja vprašanje, ali je sam postal dolžnik svojega
gospodarja? Julijan v dvanajsti knjigi Digest pravi, da gospodar ne bo upravičen do odbitka, če ni ratificiral pobiranja
denarja, in enako je treba reči tudi v primeru sina pod očetovskim nadzorom. Menim, da je Julijanovo mnenje pravilno, saj
pri odbitkih od peculiuma upoštevamo naravne dolgove; naravna pravičnost namreč zahteva, da se sin ali suženj razbremeni
odgovornosti, ker se zdi, da je izterjal, kar mu ni pripadalo.
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3. Vprašanje pa je, ali naj gospodar, kar je enkrat odštel, ko je bil tožen, spet odvzame od peculiuma, če je zoper njega
vložena tožba; ali pa naj velja, da je bil, če je bil odbitek enkrat opravljen, zadovoljen. Neratius in Nerva menita, in tudi
Julianus v dvanajsti knjigi Digest navaja, da če ga je zares odstranil iz peculiuma, ga ne bi smel odšteti, če pa je dejansko
pustil peculium v enakem stanju, bi moral opraviti odbitek.
4. Nadalje pravi, da če ima suženj v svojem peculiumu podotrok, vreden pet aurei, in je gospodarju dolžan pet, zaradi česar je
gospodar odštel podotrok, in ker je ta nato umrl, je suženj kupil drugega podotroka enake vrednosti; ne preneha biti dolžnik
gospodarja, tako kot če bi bil podotrok za slednjega izguba, razen če se je zgodilo, da je umrl po tem, ko ga je odvzel sužnju
in si plačal.
5. Isti avtor zelo pravilno pravi, da če je gospodar, ko je bil podrejeni vreden deset aurejev, po tožbi na peculium plačal pet na
račun sužnja, ker je pet pripadalo njemu, in da je potem podrejeni umrl; lahko gospodar odšteje deset aurejev od drugega
tožnika na peculium, ker je sužnja naredil svojega dolžnika tudi glede petih aurejev, ki jih je plačal na njegov račun. To
mnenje je pravilno, razen če je podrejenega odpeljal z namenom, da bi plačal samemu sebi.
6. To, kar smo rekli, namreč da je treba odšteti, kar pripada tistemu, ki je tožen na peculium, pa je treba razumeti tako, če
tega ne bi mogel izterjati na drug način.
7. Julijan torej pravi, da če je prodajalec, ki je prodal sužnja skupaj s svojim peculiumom, tožen za peculium, ne bi smel
odšteti tega, kar mu pripada, saj bi to lahko odštel iz računa peculiuma; in zdaj lahko vloži osebno tožbo, da bi to izterjal kot
neplačano, saj se to, kar pripada gospodarju, ne sme vključiti v peculium. Prav tako lahko, kot pravi, vloži tožbo zaradi
prodaje. To je treba odobriti, če je bilo ob prodaji v peculiumu toliko, da je gospodar lahko poravnal svoj dolg, če pa je bil
pozneje njegov dolg povečan in je bil izpolnjen pogoj dolga, ki ga gospodar ni poravnal, je treba upoštevati nasprotno
mnenje.
8. Sprašuje tudi, če je kdo pridobil sužnja, zaradi katerega je imel tožbo De peculio, ali lahko odšteje, kar mu pripada, saj ima
pravico do tožbe De peculio proti prodajalcu? Zelo pravilno pravi, da lahko, kajti tudi vsaka druga oseba lahko izbere, ali bo
vložila tožbo zoper prodajalca ali kupca, in ta stranka zato namesto tožbe izbere odbitek. Ne razumem, kaj naj bi se upniki
pritoževali, saj lahko sami tožijo prodajalca, če menijo, da bi morda lahko bilo kaj v peculiumu.
9. Toda odšteti je treba ne le to, kar dolguje stranka, ki je tožena, temveč tudi to, kar morda dolguje njen partner, in tega
mnenja je Julijan v dvanajsti knjigi Digest; kajti v skladu z istim načelom, po katerem se lahko eden od njiju toži za celoten
znesek, ima pravico odšteti, kar dolguje drugemu. To mnenje je sprejeto:

916

12. Julianus, Digeste, XII. knjiga.
Iz razloga, ker je v tem primeru mogoče sprožiti postopek proti tistemu, glede katerega ni peculium.
(13) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Toda to, da nobena od strank ne more odšteti tistega, kar pripada drugi, ne velja v primeru kupca in prodajalca, užitkarja in
navadnega lastnika ter v primeru drugih, ki niso partnerji, pa tudi edinega lastnika in dobronamernega kupca; to navaja
Julijan v dvanajsti knjigi.
14. Julianus, Digest, XII. knjiga.
Poleg tega, kadar je z oporoko določeno, da mora suženj takoj postati svoboden, je treba tožbo na peculium vložiti proti vsem
dedičem in nihče od njih ne more odšteti več, kot pripada njemu samemu.
(1) Spet v primeru, ko je suženj umrl za časa življenja svojega gospodarja, ta pa je nato umrl v enem letu in zapustil več
dedičev, sta tako tožba na peculium kot pravica do odbitka razdeljeni.
15. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Če pa sta dva dobronamerna posestnika, je treba še vedno reči, da nobeden od njiju ne more odšteti več, kot mu pripada;
enako pravilo velja, kadar sta dva užitkarja, saj med njima ni partnerskega razmerja. Isto pravilo včasih velja tudi v primeru
partnerjev, če se zgodi, da imata med seboj ločene peculije, tako da enega od njiju ni mogoče tožiti zaradi peculije drugega.
Če pa je peculium skupen, ju je mogoče tožiti za celoten znesek, pri čemer se odšteje, kar pripada vsakemu od njiju.
(16) Julianus, Digeste, knjiga XII.
Kako bi bilo torej v primeru, ko peculium skupnega sužnja pripada samo enemu od njegovih gospodarjev? Najprej, če kdo
proda polovični delež sužnja in mu ne podeli nobenega peculiuma, nato pa, če kdo da denar ali kakršno koli premoženje
sužnju v skupni lasti tako, da ohrani lastništvo nad omenjenim premoženjem, sužnju pa podeli upravljanje z njim; Marcellus
v opombi pravi, da gre za primer, ko je en lastnik odvzel peculium ali ko ga je lastnik dejansko podelil, vendar se podelitev
nanaša na obveznosti njegovih dolžnikov.
17. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
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Če ima moj navadni suženj podrejene sužnje, ali lahko od peculiuma svojega navadnega sužnja odštejem to, kar mi dolgujejo
podrejeni sužnji? In prvo vprašanje je, ali so njihovi peculiji vključeni v peculije navadnega sužnja. Proculus in Atilicinus
menita, da podotroki spadajo v peculium skupaj s svojimi lastnimi peculijami, in res, to, kar mi dolguje njihov lastnik (to je
navadni suženj), se lahko odšteje od njihovega peculiuma, vendar pa se lahko to, kar dolgujejo sami podotroki, odšteje le od
njihovega lastnega peculiuma. Poleg tega, če niso dolžni meni, ampak navadnemu sužnju, se dolgovani znesek odšteje od
njihovega peculiuma kot dolg do sootroka. Tisto, kar jim dolguje navadni suženj, pa se ne bo odštelo od peculiuma prvega,
ker je njihov peculium vključen v njegovega. Tega mnenja je bil Servij, jaz pa menim, da se bo njihov peculium povečal,
tako kot če je gospodar dolžan svojemu sužnju.
18. Paulus, Vprašanja, IV. knjiga.
Posledica tega je, da če je njegov lastni peculium zapuščen Stichu in ta vloži tožbo na podlagi oporoke, ne bo prisiljen
prepustiti tega, kar njegov podrejeni dolguje oporočitelju, razen če ima podrejeni peculium.
19. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Zato se postavlja vprašanje, ali se lahko, če je vložena tožba zaradi peculiuma na račun navadnega sužnja, postopek začne
tudi v zvezi s podrejenim sužnjem, in menim, da tega ni mogoče storiti. Če pa je bila vložena tožba zaradi peculiuma
podotroka, se lahko vloži tudi zaradi peculiuma navadnega sužnja.
1. V mojih rokah je lahko peculium, ki ga imam na podlagi dveh različnih pravnih naslovov; kot na primer, če je dotični
suženj, ima lahko peculium, v katerem sem zainteresiran jaz, lahko pa ima tudi peculium, v katerem je zainteresirana moja
žena, kajti to, kar je pridobil z moževimi posli ali s svojim delom, pripada možu; zato Pomponij pravi, da se mu, če je bil
imenovan za dediča ali mu je bila zapuščina zapuščena glede na moža, ni dolžan odpovedati. Če je torej zoper mene vložena
tožba na podlagi pogodbe, v kateri sem udeležen, ali lahko odštejem vse, kar mi pripada, ne glede na to, ali je povezano z
mojim poslom ali s poslom moje žene? Ali pa ločimo primera moža in žene, kar zadeva obe peculii, da bi lahko upoštevali
izvor dolga, za katerega je vložena tožba; tako da če je dejansko sprožen postopek v zvezi s peculijo, v kateri je udeležena
žena, lahko odbijem, kar mi pripada iz te pogodbe, če na podlagi pogodbe, v kateri sem udeležen, lahko odbijem, kar mi
pripada? To vprašanje je jasneje obravnavano v primeru užitkarja, ali se lahko zoper njega sproži postopek v zvezi s
peculiumom samo na podlagi pogodbe, ki ga zadeva, ali pa se lahko sproži na podlagi katere koli pogodbe? Marcellus trdi, da
je odgovoren tudi uzurpator, in to na podlagi katere koli pogodbe, saj tisti, ki sklene pogodbo, meni, da je celoten suženjski
peculium njegova last. Pravi, da je očitno, da je treba v vsakem primeru priznati, da se lahko, ko je bil najprej tožen tisti, ki je
v zadevi zainteresiran, za preostanek toži tisti, ki ni ničesar pridobil. To mnenje je bolj razumno in ga odobrava Papinianus.
Prav tako ga je treba upoštevati v primeru dveh dobronamernih kupcev. V primeru moža pa je bolje preprosto reči, da je
odgovoren za tožbo na peculium. Če pa je mož nekaj plačal na račun takšnega sužnja, ali lahko to odšteje v škodo žene, ki je
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vložila tožbo na račun svoje dote? In pravi, da če se to, kar je bilo plačano upniku, nanaša na peculium obeh vrst, je treba to
sorazmerno odšteti od peculiuma obeh, iz česar je mogoče razumeti, da bo, če se je pogodba nanašala na kateri koli
peculium, po eni strani odbitek samo za ženo, po drugi strani pa ne bo odbitka, če se je pogodba nanašala na tisti peculium, ki
je ostal možu.
2. Včasih se tožba na peculium prizna samemu užitkarju zoper gospodarja; kot na primer, če ima suženj peculium glede na
prvega, glede na drugega pa ga nima ali pa ima manj, kot pripada užitkarju. Obratno se zgodi isto, čeprav v primeru dveh
lastnikov zadostuje partnerska tožba ali tožba za delitev skupnega premoženja;
20. Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Partnerja namreč ne moreta vložiti tožbe na peculium drug proti drugemu.
21. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Pretor je iz najboljših razlogov v breme peculiuma pripisal tudi vse, kar je gospodar storil s slabim namenom, zaradi česar se
peculium zmanjša. Vendar moramo razumeti, da zlonamernost pomeni, kadar mu je odvzel peculium in tudi kadar mu je
dovolil, da je v škodo upnikov vpletel zadeve peculiuma; Mela piše, da je to dejanje, storjeno z zlonamernostjo. Poleg tega,
če se pri kom porodi misel, da bo neka druga stranka vložila tožbo proti njemu in prenesla peculium na nekoga drugega, ni
prost goljufije. Če pa dolg plača tretji osebi, ne dvomim, da ni odgovoren, saj plačuje upniku, upnik pa je zakonito
prizadeven pri izterjavi tistega, kar mu pripada.
(1) Če je dejanje storjeno z goljufijo skrbnika, kuratorja blazne osebe ali zastopnika, je treba razmisliti, ali je treba tožiti
skrbnika, blazno osebo ali naročnika zaradi peculium? Menim, da bi moral skrbnik, če je plačilno sposoben, povrniti, kar je
bilo izgubljeno zaradi njegove goljufije, še posebej pa to velja, če je kaj prišlo v njegove roke; tako pravi Pomponij v osmi
knjigi Pisma. Enako je treba reči tudi v primeru skrbnika ali zastopnika.
(2) Kupec ne bo odgovoren za prodajalčevo goljufijo, prav tako ne dedič ali drug naslednik, razen kolikor je premoženje
zaradi nje prišlo v njegove roke.
(3) Ne glede na to, ali je bila goljufija storjena pred pridružitvijo izdaje ali po njej, spada v pristojnost sodišča.
(4) Če gospodar ali oče noče odgovarjati v tožbi na peculium, ga ni treba zaslišati, temveč ga je treba prisiliti, da se pridruži
vprašanju kot v primeru vsake druge osebne tožbe.
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Pomponij, O Sabinu, VII. knjiga.
Če je gospodar dal jamstvo proti grozeči škodi v zvezi s hišo, ki je del peculiuma, je treba to upoštevati, zato mora jamstvo
dati stranka, ki vlaga tožbo na peculium.
23. Isto, O Sabinu, IX. knjiga.
Stranka, ki daje jamstvo za grozečo škodo v zvezi s hišo, ki je del peculiuma, ga mora dati za celoten znesek, tako kot je
treba tožbo za noxal zaradi podrejenega braniti za celoten znesek, ker tožnik, če obramba ni ustrezno izvedena, premoženje
odstrani ali ga ima v posesti kot zastavno pravico.
24. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVI.
Kurator duševno bolne osebe lahko da in zavrne upravljanje peculiuma tako sužnju kot tudi sinu omenjene duševno bolne
osebe.
25. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXIII.
V peculium je vključeno vsako oblačilo, ki ga je gospodar dal sužnju v trajno uporabo in mu ga izročil z namenom, da ga ne
bo uporabljal nihče drug in da ga bo hranil v skladu s temi pogoji. Oblačila, ki jih je gospodar dal sužnju v začasno uporabo
in jih je ta uporabljal le v določene namene ob določenem času, na primer, ko ga je spremljal ali ga čakal pri mizi, pa ne
postanejo del peculiuma.
(26) Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Če je gospodar v takšnem primeru, to je, če je bil kriv goljufije, enkrat poravnal znesek peculiuma, potem ko je bil tožen; ne
bo prisiljen na isti podlagi ničesar plačati drugim. Poleg tega, če mu suženj dolguje toliko, kolikor je znašal znesek, za
katerega ga je goljufivo zmanjšal, se mu sodba ne sme izreči. Iz povedanega sledi, da bo tudi v primeru, ko je bil suženj
manumitiran ali odtujen, odgovoren tudi zaradi goljufije, in sicer v roku enega leta.
27. Gaj, O deželnem ediktu, IX. knjiga.
Tožba na peculium je odobrena tako za sužnje kot za hčere pod očetovskim nadzorom, še posebej pa je to tožbo mogoče
vložiti, kadar je ženska krojačica ali tkalka ali opravlja kakšno običajno obrt. Julijan pravi, da je treba v zvezi z njimi ugoditi
tožbi za depozit in tudi tožbi za posojilo v uporabo ter da je treba ugoditi tožbi za prispevek, če so opravljale posle z blagom,
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ki pripada peculiumu, z vednostjo očeta ali gospodarja. To je še bolj gotovo, če je bilo premoženje uporabljeno v korist očeta
ali gospodarja in je bila pogodba sklenjena pod njegovim vodstvom.
1. Ugotovljeno je, da mora dedič gospodarja odšteti tudi tisto premoženje, ki pripada premoženju, ki ga je suženj, na račun
katerega je vložena tožba na peculium, bodisi odstranil, porabil ali poškodoval, preden je bilo premoženje vpisano v posest.
2. Če je bil suženj odtujen, čeprav pretor obljubi tožbo na peculium v enem letu zoper tistega, ki ga je odtujil, se vseeno
prizna tožba zoper novega gospodarja; in ni razlike, ali je ta z njim pridobil drug peculium ali pa je istemu sužnju podaril
tisto, kar je takrat kupil ali dobil v dar skupaj z njim.
3. Prav tako je bilo odločeno (in Julianus to odobrava), da je upnikom v vsakem primeru dovoljeno vložiti tožbo bodisi za
deleže proti posameznikom bodisi proti eni osebi za celoten znesek.
4. Julijan pa meni, da stranki, ki je prodala sužnja, ne bi smelo biti dovoljeno vložiti tožbe na peculium zoper kupca glede
tega, kar je posodil sužnju pred prodajo.
5. Poleg tega, če posodim sužnja drugega in ga kupim, nato pa ga prodam, prav tako ne misli, da bi mi bilo treba odobriti
tožbo zoper kupca.
6. Meni pa, da mi je treba priznati tožbo zoper prodajalca, vendar le v roku enega leta, ki se šteje od dneva nakupa, za znesek,
ki sem mu ga posodil, ko je še pripadal drugemu, pri čemer se ta odšteje od tega, kar ima suženj kot peculium v razmerju do
mene.
7. Ker pa Julijan ne meni, da bi mi bilo treba, ko je bil odtujen, odobriti tožbo proti kupcu glede tega, kar sem sam posodil
svojemu sužnju, zanika tudi, da bi mi bilo dovoljeno sprožiti postopek proti kupcu zaradi tega, kar je moj suženj posodil
drugemu od mojih sužnjev, če je bil tisti, ki mu je bilo posojeno, odtujen.
8. Če je kdo sklenil pogodbo s sužnjem, ki pripada dvema ali več osebam, mu je treba dovoliti, da vloži tožbo za celoten
znesek proti kateremu koli od lastnikov, ki ga želi; ker je nepravično, da mora tisti, ki je sklenil pogodbo z enim, deliti svojo
tožbo proti več nasprotnikom, in je treba upoštevati ne le peculium, ki ga ima omenjeni suženj glede na stranko, proti kateri
se začne postopek, temveč tudi tisto, v katero so zainteresirani drugi lastnik ali lastniki. Vendar zaradi tega stranka, proti
kateri je bila izdana sodba, ne bo utrpela nobene škode, saj lahko sama od svojega partnerja ali partnerjev s tožbo o
partnerstvu ali tožbo za delitev skupnega premoženja izterja vse, kar je plačala nad svojim deležem. Julianus pravi, da bo to
veljalo, če je bil drugi lastnik upravičen do kakšnega peculiuma, kajti v tem primeru se bo štelo, da je vsak s plačilom svojega
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partnerja odvezal dolga; če pa ni nobenega peculiuma, za katerega bi bil drugi zainteresiran, velja nasprotno pravilo, saj se ne
razume, da ga je kakor koli odvezal dolga.
28. Julianus, Digest, knjiga XI.
Če torej nihče ni postal dedič ali posestnik zapuščine partnerja, je treba tistemu, zoper katerega je bila vložena tožba, izreči
sodbo za znesek kakršnegakoli peculiuma, do katerega je upravičen poleg toliko, kolikor ga lahko pridobi iz zapuščine.
29. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
Če je kdo z oporoko odredil, da mora biti suženj svoboden, in je kot dediče zapustil osebe, ki so sklenile pogodbo z
omenjenim sužnjem, se lahko dediči med seboj tožijo s tožbo De peculio, kajti vsak je odgovoren vsakemu drugemu, ki vloži
tožbo, za znesek peculiuma, do katerega je upravičen.
1. Čeprav gospodar prepove sklenitev pogodbe s sužnjem, bo zoper njega mogoče vložiti tožbo za peculium.
30. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Postavlja se vprašanje, ali je tožbo na peculium mogoče vložiti, tudi če v peculiumu ob začetku postopka ni ničesar, če je v
njem nekaj le v času izdaje sodbe? Prokul in Pegaz pravita, da je tožba kljub temu dopustna, ker je zahtevek pravilno
naveden, čeprav v peculiumu ni ničesar. Ugotovljeno je bilo, da se isto pravilo uporablja za tožbo na izterjavo in stvarno
tožbo. To mnenje potrjujemo tudi mi.
1. Če je tožba vložena zoper nekoga, ki je dedič deleža zapuščine svojega gospodarja ali očeta, je treba zoper njega izdati
sodbo samo do višine peculiuma, do katerega je toženi dedič upravičen. Enako pravilo velja, kadar je bilo premoženje
uporabljeno v njegovo korist, sorazmerno, razen če je nekaj uporabil v korist dediča samega, prav tako se dedič ne more
tožiti kot eden od solastnikov, temveč le za svoj delež.
2. Če pa je suženj sam določen za dediča deleža, se lahko tožba na enak način vloži tudi proti njemu.
3. Če pa je sin imenovan, čeprav samo za delež, bo kljub temu odgovoren za tožbo za celoten znesek, če pa hoče dobiti
sorazmerno obveznost svojega sodediča, ga je treba zaslišati; kajti kaj, če je bilo premoženje uporabljeno v korist očeta?
Zakaj ne bi sin od svojega sodediča izterjal tistega, kar je vključeno v očetovo premoženje? Pravilo je enako, kadar je
peculium zelo dragocen.
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4. Tisti, ki je enkrat vložil tožbo za peculium, lahko ponovno vloži tožbo za preostanek dolga, če se je peculium povečal.
5. Če je prodajalec premagal upnika z izjemo, ki temelji na preteku enega leta, ga je treba razbremeniti proti kupcu; če pa je
bilo to storjeno s kakšno drugo izjemo, ga je treba razbremeniti le do te mere, da lahko, če je bil odbit znesek, ki bi ga lahko
dobil od prodajalca, izterja preostanek od kupca.
6. Kadar se zatrjuje goljufija, je treba upoštevati čas, saj pretor ne bi smel dovoliti, da se goljufija zatrjuje po izteku roka za
vložitev tožbe zaradi goljufije, ker se tej tožbi ne ugodi po izteku roka, določenega z zakonom.
7. V primeru dediča pa bi bilo treba klavzulo, ki se nanaša na goljufijo, sestaviti glede na to, kar je prišlo v njegove roke, in
ne za več kot to.
31. Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Če pa je dedič sam storil goljufijo, mora povrniti celoten znesek.
(32) Ulpianus, Razprave, II. knjiga.
Kadar je zoper enega od dveh ali več dedičev stranke, ki bi jo bilo mogoče tožiti v enem letu, vložena tožba in je bil suženj
manumitiran ali je bilo ukazano, da se to stori, ali je bil prodan ali umrl, bodo vsi dediči oproščeni odgovornosti; čeprav
stranka, ki je tožena, ne sme biti obsojena na večji znesek od zneska peculiuma, ki ga ima v rokah, in to je navedel tudi
Julianus. Enako pravilo velja, kadar je bilo premoženje uporabljeno v korist katerega od dedičev. Kadar pa je več užitkarjev
ali dobronamernih posestnikov in je eden od njih tožen, odpusti druge, čeprav proti njemu ne sme biti izdana sodba za večji
znesek peculiuma od tistega, ki ga ima v rokah. Toda čeprav se to zgodi v skladu s strogim pravnim pravilom, pravičnost
vseeno zahteva, da se tožbi ugodi zoper tiste, ki so po naključju oproščeni, tako da bi jih morala razrešiti izterjava in ne
vložitev tožbe; kajti tisti, ki sklene pogodbo s sužnjem, ima v mislih kot svojo lastnino celoten znesek svojega peculiuma, ne
glede na to, kje je.
1. Toda čeprav se v tej tožbi obnovi prejšnja, je vseeno treba upoštevati tako povečanje kot zmanjšanje; zato je treba
upoštevati sedanje stanje peculiuma, ne glede na to, ali trenutno v njem ni ničesar ali pa se je vanj nekaj nateklo. Zato se nam
tako za prodajalca kot za kupca zdi boljše to mnenje, in sicer: da lahko od kupca izterjamo to, kar se je nabralo v peculiumu,
in da kupčevega zahtevka ne smemo obravnavati kot retroaktivnega, za čas, ko je bil tožen prodajalec, in kot vključenega v
isti sodni postopek.
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2. Če prodajalec sužnja proda skupaj s peculiumom in izroči peculium, se zoper njega ne more vložiti tožba zaradi istega, niti
v enem letu; kajti, kot je navedel Neratij, ta cena sužnja ni peculium.
(33) Javolenus, O Kassiju, XII. knjiga.
Kadar pa je kdo prodal sužnja z namenom, da bo za peculium prejel ceno, velja, da je peculium v rokah tistega, ki mu je bila
plačana cena zanj.
34. Pomponij, Različni odlomki, XII. knjiga.
In ne v rokah tistega, ki ima v lasti premoženje, ki predstavlja peculium.
35. Javolenus, O Kassiju, XII. knjiga.
Če pa je bilo dediču naročeno, naj izroči peculium ob prejemu določenega zneska, se šteje, da peculium ni v rokah dediča.
36. Ulpianus, Disputations, knjiga II.
Gre za vprašanje, ali naj bo oče ali gospodar pri pogodbah, sklenjenih v dobri veri, odgovoren le za peculium ali za celoten
znesek; tako kot se je razpravljalo pri tožbi za doto, ko je bila dana doto sinu, ali se lahko oče toži le za znesek peculiuma?
Jaz pa menim, da je tožbo mogoče vložiti ne le za znesek peculiuma, temveč tudi v obsegu, v katerem je bila ženska
prevarana in ogoljufana zaradi očetove zlonamerne domislice; kajti če ima premoženje in ga ni pripravljen izročiti, je edino
pravično, da se zoper njega izreče sodba za znesek, ki je vreden; kajti Pomponij je dejal, da je treba to, kar je izrecno
navedeno v primeru sužnja, ki mu je bilo premoženje dano v zastavo, razumeti tudi tako, da velja za druge dobronamerne
tožbe. Če je bilo namreč premoženje dano v zastavo sužnju, se tožba lahko vloži ne le za peculium in za to, kar je bilo
uporabljeno v gospodarjevem poslu, temveč ima tudi ta dodatni stavek: "V obsegu, v katerem je bil tožnik prevaran in
ogoljufan zaradi zlonamerne iznajdbe gospodarja." Šteje se, da je mojster ravnal goljufivo, če ni pripravljen povrniti škode,
čeprav je za to pristojen.
(37) Julianus, Digest, knjiga XII.
Če te upnik tvojega sina imenuje za njegovega dediča in ti prodaš zapuščino, boš odgovoren za peculium po tej klavzuli
določila, in sicer "Kakršen koli denarni znesek, pridobljen iz zapuščine, ki bo prišel v tvoje roke."
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1. Če dovoliš svojemu sužnju, da kupi podrejenega za osem aurei, on pa ga kupi za deset in ti napiše, da ga je kupil za osem,
ti pa mu dovoliš, da iz svojega denarja plača osem, on pa plača deset, lahko na tej podlagi izterjaš le dva aurei, ki bosta
prodajalcu povrnjena le do višine sužnjevega peculiuma.
2. Titiusu sem prodal sužnja, ki sem ga imel v skupni lasti bodisi z njim bodisi s Sempronijem. Preden je bila zoper mene
vložena tožba De peculio zaradi omenjenega sužnja, se je pojavilo vprašanje, ali je treba v tožbi za peculium proti Titiusu ali
Semproniju upoštevati peculium, ki je bil v mojih rokah? Izjavil sem, da če bi bila tožba vložena proti Semproniju, se v
nobenem primeru ne bi smel upoštevati peculium v mojih rokah, ker ne bi imel pravice do tožbe proti meni, s katero bi lahko
izterjal, kar je plačal. Poleg tega, če bi bila tožba vložena proti Titiusu več kot leto dni po tem, ko sem opravil prodajo, na
podoben način ne bi smeli upoštevati peculiuma v mojih rokah, saj proti meni zdaj ni mogoče vložiti tožbe De peculio. Če pa
je tožba vložena v enem letu, je treba upoštevati tudi ta peculium, saj je določeno, da je treba v primeru odtujitve sužnja
upniku dovoliti postopek tako proti prodajalcu kot proti kupcu.
3. Če je bila tožba na peculium vložena zoper osebo, ki ima na sužnju pravico užitka, in je upnik izterjal manj od zneska, ki
mu pripada, ni nepravično, da dobi, kar mu pripada, od celotnega peculiuma, ne glede na to, ali je ta v rokah uživalca ali
lastnika. Pri tem ni razlike, ali je suženj najel svoje storitve pri uzurpatorju ali si je od njega izposodil denar. Zato mu je treba
priznati tožbo zoper lastnika premoženja in odšteti tisto, kar ima suženj kot peculium v zvezi z uzurpatorjem.
38. Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Pri sinu pod očetovskim nadzorom sem deponiral deset aurei in vložim tožbo za deponiranje na peculium. Čeprav sin očetu
ničesar ne dolguje in ima teh deset aurei, je kljub temu menil, da sodba ne bi smela biti izdana proti očetu, kot če razen tega
ne bi bilo nobenega peculiuma, kajti ker ta denar ostaja moj, ni vključen v peculium. Pravi tudi, da če katera koli druga
oseba, kakor koli že, vloži tožbo za peculium, ne bi smelo biti niti najmanjšega dvoma, da se ne sme izračunati. Zato bi moral
vložiti tožbo za izročitev, in ko bo lastnina izročena, vložiti tožbo za njeno izterjavo.
(1) Če dekle, ki se namerava poročiti s sinom pod očetovim nadzorom, obljubi določen znesek denarja kot doto, in ker je
prišlo do razveze, vloži tožbo za celoten znesek proti očetu; ali naj bo oproščena celotne obljube ali naj se odšteje tisto, kar je
sin dolžan očetu? Odgovoril je, da bi morala biti oproščena celotne obljube, saj bi se v primeru tožbe zoper njo na podlagi
obljube zagotovo lahko zaščitila z izjemo, ki temelji na zlonamernosti.
(2) Stichus ima v svojem peculiumu Pamfila, ki je vreden deset aurejev, omenjeni Pamfil pa dolguje gospodarju pet aurejev.
Če se zaradi Stichusa vloži tožba na peculium, je veljalo, da je treba oceniti vrednost Pamphilusa, in sicer celotno vrednost,
ne da bi odšteli, kar Pamphilus dolguje gospodarju, kajti nikogar ni mogoče razumeti, da je sam v svojem peculiumu; zato bo
v tem primeru gospodar utrpel izgubo, tako kot bi jo, če bi dal posojilo kateremu koli drugemu od svojih sužnjev, ki nima
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peculiuma. Pravi, da bo bolj očitno, da je to res, če se navede, da je bil peculium zapuščen Stichusu, ki, če bo vložil tožbo na
podlagi oporoke, zagotovo ne bo prisiljen trpeti odbitka za znesek, ki ga dolguje njegov podrejeni suženj, razen če je ta vzet
iz njegovega lastnega peculiuma; sicer bo rezultat tak, da bo podrejeni suženj gospodarju dolžan prav toliko, sam pa se bo
razumel, da nima nič v peculiumu, kar je zagotovo absurdno.
(3) Posodil sem denar sužnju, ki sem ga prodal tebi. Postavilo se je vprašanje, ali mi je treba zoper tebe odobriti tožbo De
peculio, da se odšteje tisto, kar je ostalo v mojih rokah od peculiuma. To v resnici niti najmanj ne drži in ne bo nobene
razlike, ali bom sprožil postopek v enem letu od prodaje ali pozneje; kajti tožba zoper mene dejansko ne bo priznana drugim,
ki so v tem času sklenili pogodbo z njim. Po drugi strani pa, če tisti, ki so prej sklenili pogodbo s tem sužnjem, vložijo tožbo
proti meni, ne morem odšteti tega, kar mi je začel dolgovati pozneje. Iz tega je razvidno, da pogodbe, sklenjene pozneje,
nikakor ne vplivajo na obveznost peculiuma, ki je ostal v mojih rokah.
39. Florentin, Inštituti, knjiga XI.
peculium sestavlja tudi to, kar je kdo prihranil s svojim lastnim gospodarjenjem ali kar si je z opravljanjem kakšne storitve
zaslužil kot darilo od nekoga, kadar je darovalec nameraval, da bo suženj to imel kot svojo lastnino.
40. Marcijan, Pravila, V. knjiga.
peculium nastane, raste, se zmanjšuje in umre, zato Papirij Fronto zelo pravilno pravi, da je peculium podoben človeku.
1. Pojavilo se je vprašanje, kako nastane peculium. Stari so v zvezi s tem razlikovali: če je suženj pridobil tisto, česar mu
gospodar ni bil dolžan priskrbeti, je to peculium, če pa je pridobil tunike ali kaj podobnega, s čimer ga je gospodar dolžan
oskrbeti, to ni peculium. Zato se peculium ustvarja na ta način, raste, ko se poveča, zmanjšuje se, ko podrejeni sužnji
prenehajo obstajati ali je lastnina uničena, umre, ko je odvzeta.
41. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLIII.
suženj ne more biti ničesar dolžan, prav tako ne more biti ničesar dolžan suženj; ko pa to besedo zlorabljamo, prej navajamo
neko dejstvo, kot pa da bi obveznost nanašali na civilno pravo. Zato lahko gospodar upravičeno zahteva od tujcev, kar je
dolžan sužnju, glede tega, kar dolguje sam suženj, pa je zoper gospodarja odobrena tožba iz tega razloga, in sicer na
peculium; in tudi v obsegu, v katerem je bilo premoženje uporabljeno v gospodarjevih poslih.
42. Isto, O ediktu, XII. knjiga.
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Nekatere avtoritete zelo pravilno menijo, da je treba tožbo na peculium odobriti proti arogatorju; čeprav Sabin in Kasij
menita, da se tožba na peculium ne sme odobriti zaradi predhodno opravljenih poslov.
43. Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Če si po tem, ko sem zoper tebe vložil tožbo zaradi peculiuma, in preden je bilo o zadevi odločeno, prodal sužnja; Labeo
pravi, da bi bilo treba izreči sodbo zoper tebe tudi glede peculiuma, ki ga je pridobil, ko je bil v rokah kupca, in da ti olajšave
ne bi smeli odobriti; to se je namreč zgodilo po tvoji krivdi, saj si prodal sužnja.
44. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIII.
Če je kdo sklenil pogodbo s sinom pod očetovskim nadzorom, ima dva dolžnika, sina za celoten znesek, očeta pa le do višine
peculiuma.
45. Paulus, O ediktu, knjiga LXI.
In če je torej oče sinu odvzel peculium, lahko upniki kljub temu vložijo tožbo zoper sina.
(46) Isti, O ediktu, knjiga LX.
Tisti, ki podeli upravljanje peculiuma, se razume, da na splošno dovoljuje to, kar bi bil pripravljen dovoliti posebej.
(47) Isto, O Placiju, IV. knjiga.
Kadarkoli je v trgovini nameščeno naslednje obvestilo: "Prepovedujem vsakršno poslovanje z mojim sužnjem Januarijem,"
se ugotovi, da je gospodar pridobil le oprostitev odgovornosti na podlagi Institorijeve tožbe in ne na podlagi tožbe na
peculium.
1. Sabinus je menil, da se v primeru, ko je suženj postal porok, tožba De peculio ne bi smela odobriti proti gospodarju, razen
če je bilo poroštvo dano za gospodarjeve posle ali glede premoženja, ki pripada peculiumu.
2. Če je bila tožba De peculio enkrat vložena, čeprav je bilo ob izreku sodbe ugotovljeno, da je v peculiumu manj, kot je
dolžan, je bilo kljub temu ugotovljeno, da ni razloga za dajanje zavarovanja glede na prihodnje povečanje peculiuma, kot se
to zgodi pri tožbi na partnerstvo, ker partner dolguje celoten znesek.
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3. Če je upnik sužnja od kupca izterjal del dolga, Prokul pravi, da se lahko proti prodajalcu vloži pravična tožba za
preostanek, vendar se tožniku na začetku ne sme dovoliti, da bi si tožbo razdelil tako, da bi jo hkrati vložil proti kupcu in
prodajalcu; dovolj je namreč, da se mu prizna le ta; tako da bo, ko bo po izbiri enega tožnika izterjal manj od dolga, mu bo
pripoznana tožba proti drugemu, pri čemer bo prejšnja tožba razveljavljena. Takšna je sodobna praksa.
4. Ne le vsak upnik, ki je kdor koli, lahko sproži postopek zoper prodajalca zaradi prej opravljenega posla, ampak lahko to
stori tudi kupec sam (in tega mnenja je bil Julijan), čeprav lahko sam izvede odbitek zoper drugega tožnika, če se mu prišteje
tisto, kar ima v rokah.
5. Če je suženj prodan brez svojega peculiuma, je posledica tega, da lahko prodajalec uporabi odbitek; in če se suženj po
prodaji zadolži pri prodajalcu, to ne zmanjša peculiuma, ker ni dolžan svojemu gospodarju.
6. Kar smo navedli v zvezi s kupcem in prodajalcem, je enako, kot če bi se lastništvo spremenilo na kakršen koli drug način,
na primer z zapuščino ali z darilom dote; kajti peculium sužnja, kjer koli že je, se razume kot podoben lastnini svobodnjaka.
48. Isto, O Placiju, knjiga XVII.
Svobodno upravljanje peculiuma ne ostane v primeru ubežnika ali sužnja, ki je bil ukraden, niti v primeru sužnja, za katerega
se ne ve, ali je živ ali mrtev.
1. Vsakdo, ki mu je bilo dano upravljanje peculiuma, lahko nadomesti svojega dolžnika.
49. Pomponij, O Kvintu Muciju, IV. knjiga.
Ne samo tisti peculium, ki ga je lastnik podelil svojemu sužnju, ampak tudi vse, kar je bilo pridobljeno brez njegove
vednosti, a bi, če bi za to vedel, dovolil, da je v peculiumu.
1. Če moj suženj brez moje vednosti opravlja moje posle, bo veljal za mojega dolžnika v enaki meri, kot bi bil odgovoren, če
bi se kot svoboden človek ukvarjal z njimi.
2. Da bi se lahko suženj štel za dolžnika gospodarja ali gospodar za sužnja, je treba upoštevati predpise civilnega prava; če je
torej gospodar v svojem računu navedel, da je dolžan svojemu sužnju, čeprav si v resnici ni niti izposodil denarja niti ni prej
obstajal kak drug razlog za dolg, zgolj navedba v računu ne pomeni, da je suženj njegov dolžnik.
50. Papinianus, Vprašanja, knjiga IX.
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V času, ko v peculiumu ni ničesar, se oče skriva, jaz, ki nameravam zoper njega vložiti tožbo De peculio, ne morem dobiti v
posest njegovega premoženja z namenom, da bi ga ohranil, saj se tisti, ki bi bil upravičen do oprostitve odgovornosti, če bi se
pridružil izdaji, ne skriva z namenom, da bi storil goljufijo. Prav tako ni nobene razlike, če se zgodi, da se zoper njo lahko
izreče sodba; kajti tudi če dolg zapade ob določenem času ali pod določenim pogojem, se ne šteje, da se stranka skriva zaradi
goljufije, čeprav jo lahko sodnik neupravičeno obsodi. Julijan pa meni, da je poroštvo, dano v času, ko v peculiumu ni
ničesar, odgovorno, saj je poroštvo mogoče sprejeti za prihodnjo pravico do tožbe, če je sprejeto na ta način.
1. Če upnik imenuje za dediča očeta, ki je odgovoren za peculium, ker se čas smrti obravnava z vidika delovanja Lex
Falcidia, se bo upošteval peculium, ki je obstajal v tem času.
2. Tudi potem, ko je bil gospodar tožen za peculium, se lahko poroštvo sprejme v imenu sužnja; zato se bo iz istega razloga,
zaradi katerega, če bi suženj plačal denar po tem, ko je bilo v tožbo vključeno vprašanje, tega ne more izterjati bolj, kot če
vprašanje ne bi bilo vključeno, štelo, da je bilo poroštvo sprejeto zakonito, ker naravna obveznost, za katero se šteje, da je
tudi za sužnja, ni postala predmet spora.
3. suženj, ki je pripadal drugemu, mi je, medtem ko mi je v dobri veri služil, plačal denar, izposojen od Titiusa, da bi ga lahko
manumitiral, kar sem tudi storil; upnik je vprašal, koga lahko toži za peculium. Rekel sem, da čeprav bi v drugih primerih
lahko izbiral upnik, bi bilo treba v navedenem primeru tožbo vložiti proti gospodarju, on pa bi lahko vložil tožbo proti meni
za izterjavo denarja, ki ga je pridobil in ki ni bil odtujen zaradi transakcije, ki naj bi se zgodila v zvezi s civilnim stanjem
sužnja; prav tako ne bi smeli dopustiti razlikovanja tistih, ki menijo, da bi moral denar, če ne manumitiram sužnja, pripadati
njegovemu gospodarju, če pa se manumitira, se šteje, da sem denar pridobil jaz, saj mi je bil dan prej zaradi mojega posla kot
pa zaradi tega, ker izhaja iz moje lastnine.
51. Scaevola, Vprašanja, II. knjiga.
V zvezi s tem, kar dolguje suženj od tujcev, gospodar nikakor ne bi smel biti obsojen za znesek dolga, če kdo vloži tožbo na
peculium; saj so lahko tako stroški, ki nastanejo z vložitvijo tožbe, kot tudi izid izvršbe negotovi, poleg tega je treba
upoštevati časovni zamik, ki se odobri tistim, ki so bili sodno odgovorni, ali tisti, ki se porabi za prodajo premoženja, če je
tako bolje; zato bo, če je stranka pripravljena odstopiti svoje pravice do tožbe, oproščena. To, kar je rečeno, kadar je tožba
vložena zoper enega od več družbenikov, namreč: da je treba izračunati celoten peculium, ker je postopek usmerjen zoper
družbenika, bo imelo enak rezultat, če je stranka pripravljena odstopiti svoje pravice do tožbe; in v primeru vseh tistih, za
katere pravimo, da so iz tega naslova odgovorni, ker imajo pravico do tožbe, zamenjava nadomešča zakonito plačilo.
52. Paulus, Vprašanja, IV. knjiga.
929

Postavljeno je vprašanje v zvezi z dejanskim dogodkom, in sicer: če je bila stranka, ki je upravljala skrbništvo kot svobodni
človek, razglašena za sužnja, ali je treba, če je njenega gospodarja tožil skrbnik, katerega terjatev je bila z reskriptom
določena kot prednostna pred terjatvami drugih upnikov sužnja, od peculiuma odšteti to, kar dolguje gospodarju. In če
menite, da se lahko odšteje, ali je kakšna razlika, če je postal dolžnik gospodarju, ko je še užival svobodo, ali pozneje; in ali
bo tožba na peculium upravičena v korist dečka, ki še ni dosegel pubertete? Odgovoril sem, da nobena privilegirana terjatev
ne more imeti prednosti pred terjatvijo očeta ali gospodarja, če je ta tožen na podlagi peculiuma zaradi sina ali sužnja. Očitno
je, da je treba v primeru drugih upnikov upoštevati privilegirane terjatve, kajti kaj, če je sin prejel doto ali upravljal
skrbništvo? To je bilo zelo pravilno navedeno v reskriptu v zvezi s sužnjem, ki je opravljal funkcijo skrbnika, in zaradi tega,
ker je položaj skrbnejšega upnika običajno boljši od položaja drugih, bo, kar zadeva te, tožba zastarana. Jasno je, da če je
posodil denar iz premoženja, ki pripada varovancu, ali ga položil v skrinjo, mu bo priznana tožba za izterjavo tega denarja, pa
tudi pravična tožba zoper dolžnika; to je, če so denar porabili, saj ga ni imel pravice odtujiti. To je treba upoštevati tudi v
primeru katerega koli skrbnika. Prav tako menim, da ni nobene razlike, ali je bil v času, ko je postal dolžnik gospodarja, v
posesti svobode ali pa se je to zgodilo pozneje; kajti če posodim sužnju Titiusa in nato postanem njegov gospodar, lahko
odštejem, kar sem mu prej posodil, če je zoper mene vložena tožba na podlagi peculiuma. Kaj je torej treba storiti? Ker
postopka ni mogoče sprožiti na podlagi peculiuma, je treba zoper gospodarja vložiti pravično tožbo, ki temelji na tožbi o
skrbništvu, tako da se to, kar je ta stranka imela kot svojo lastnino, lahko razume kot njen peculium.
1. Če je sin dobil doto pod očetovim nadzorom ali je upravljal skrbništvo, je treba v tožbi na peculium upoštevati
privilegirane terjatve, medtem pa, ko je bilo v tožbi drugih upnikov odobreno nadaljevanje postopka ali dano zavarovanje, če
tisti, ki nimajo privilegija, prvi sprožijo postopek, se jim vrne, kar so prejeli, če se pozneje zoper očeta vloži tožba na podlagi
privilegirane terjatve.
53. Isto, Vprašanja, knjiga XI.
Če Stichu ob manumitu ni bil odvzet peculium, velja, da je bil podeljen; vendar ne more tožiti dolžnikov, če mu niso bile
dodeljene pravice do tožbe.
54. Scaevola, Mnenja, I. knjiga.
Oporočitelj je enemu od svojih dedičev poleg svojega deleža zapustil nekatera že opremljena zemljišča skupaj s sužnji; ti
sužnji so bili dolžniki gospodarja. Postavilo se je vprašanje, ali bi bila zoper njega v korist drugega dediča mogoča tožba na
peculium? Odgovor je bil, da ne.
55. Neratij, Mnenja, I. knjiga.
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Tistega, ki sem ga tožil na peculium, si nasilno odpeljal; upoštevati je treba, kakšen je bil peculium v času, ko si ga nasilno
odpeljal.
(56) Paulus, O Neratiju, II. knjiga.
To, kar mi je moj suženj obljubil plačati za enega od mojih dolžnikov, je treba odšteti od peculiuma in je kljub temu
dolgovano od dolžnika. Toda poglejmo, ali ne bi bilo treba šteti, da obveznost tistega, za katerega je bila dana obljuba,
postane del peculiuma. Paulus pravi, da če hoče gospodar, ko kdo vloži tožbo na peculium, to odšteti, nedvomno naredi to
terjatev za del peculiuma.
57. Tryphoninus, Disputations, Book VIII.
Če sin ali suženj, v zvezi s katerim je bila vložena tožba samo na peculium, umre, preden se zadeva konča, se upošteva tisti
peculium, ki ga je katera od strank imela, ko je umrla.
1. Julijan pravi, da če kdo z oporoko določi, da se njegov suženj osvobodi, in mu zapusti svoj peculium, se razume, da ga
zapusti v trenutku, ko postane svoboden; zato bo vse povečanje peculiuma, kakršnegakoli opisa, pridobljeno pred vstopom v
zapuščino, pripadlo manumitiranemu sužnju.
2. Kadar pa kdo zapusti peculium sužnja tujcu, se postavlja vprašanje o domnevnem namenu oporočitelja; in bolj verjetno je
mnenje, da se zapušča vse, kar je bilo v peculiumu ob njegovi smrti, z razumevanjem, da so dolžni vsi prirastki, ki se lahko
pojavijo v premoženju peculiuma ob vpisu zapuščine, kot na primer potomci sužnjev ženskega spola in povečanje črede,
vendar vse, kar je bilo sužnju dano ali je pridobil z lastnim delom, ne pripada volilojemniku.
58. Scaevola, Digest, knjiga V.
Stranka je enemu od svojih dedičev zapustila določena zemljišča, kakor so bila opremljena, skupaj s sužnji in drugim
premoženjem ter vsem, kar je bilo na njih. Ti sužnji so bili gospodarju zadolženi glede na mesečne račune, pa tudi iz drugih
razlogov. Postavilo se je vprašanje, ali bi bila tožba na peculium v korist drugih dedičev proti njemu za denar, ki so ga
dolgovali? Odgovor je bil, da ne bi bila upravičena.

Tit. 2. Kadar je tožba na peculium omejena na eno leto.
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(1) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Pretor pravi: "Po smrti tistega, ki je bil pod nadzorom drugega, ali po tem, ko je bil emancipiran, manumitiran ali odtujen,
bom v enem letu od trenutka, ko je bilo mogoče prvič sprožiti postopek v zvezi s to zadevo, ugodil tožbi samo do višine
peculiuma, če je bilo zaradi zlonamernosti tistega, pod čigar nadzorom je bila stranka, storjeno kaj, zaradi česar se je vrednost
peculiuma zmanjšala."
1. Dokler je suženj ali sin pod nadzorom, tožba na peculium ni časovno omejena, po njegovi smrti ali po tem, ko je bil
emancipiran, manumitiran ali odtujen, pa postane časovno omejena, in sicer na eno leto.
2. Leto pa se izračuna, kolikor je na razpolago, zato Julijan pravi, da če je obveznost pogojna, je treba leto izračunati ne od
trenutka, ko je bila stranka emancipirana, ampak od trenutka, ko bi bilo mogoče vložiti tožbo, če bi bil pogoj izpolnjen.
3. Pretor je v tem primeru upravičeno določil, da je tožba začasna, kajti ker peculium ugasne s smrtjo ali odtujitvijo,
zadostuje, da se obveznost podaljša za eno leto.
4. Odtujitev in manumisija se sicer nanašata na sužnje in ne na sinove; smrt se nanaša tako na sužnje kot na sinove,
emancipacija pa samo na sinove. Poleg tega, če preneha biti pod nadzorom na kakšen drug način, brez emancipacije, bo tožba
veljala le za obdobje enega leta. Tudi če sin postane lastni gospodar zaradi očetove smrti ali deportacije, bo očetov dedič ali
državna blagajna v enem letu odgovorna za tožbo na peculium.
5. V primeru odtujitve je nedvomno vključen prodajalec, ki je v enem letu zavezan tožbi na peculium.
6. Toda tudi, če je sužnja podaril, zamenjal ali podaril kot doto, je v enakem položaju.
7. Podobno je tudi dedič tistega, ki je sužnja zapustil, vendar ne s svojim peculiumom; če bi ga namreč zapustil s svojim
peculiumom ali bi mu naročil, naj bo svoboden, bi lahko nastalo vprašanje; in zdi se mi, da je boljše mnenje, da se tožba De
peculio ne sme odobriti proti manumitiranemu sužnju niti proti tistemu, ki mu je bil peculium zapuščen. Ali bo potem
odgovoren dedič? Cecilij pravi, da bo odgovoren, ker je peculium v rokah tistega, ki se je z izročitvijo zapustniku odvezal
obveznosti. Pegaz pa pravi, da bi moral dedič, ki mu je bil peculium zapuščen, predložiti varščino, ker se upniki obračajo
nanj, in če ga izroči brez varščine, se lahko proti njemu vloži tožba.
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8. Če se od dediča zahteva, da izroči premoženje, pri čemer sta suženj in peculium pridržana, in se proti njemu vloži tožba za
peculium, se ne more sklicevati na trebellijansko izjemo; kot priznava Marcellus, ko razpravlja o tej točki. Vendar pa tisti, ki
mu je posest izročena, ni odgovoren, kot pravi Scaevola, saj nima peculiuma in ni storil nobenega goljufivega dejanja, da bi
se izognil njegovi pridobitvi.
9. Tudi Pomponij v enainšestdeseti knjigi pravi, da je treba v primeru ugasnitve užitka tožbo zoper užitkarja odobriti v enem
letu.
10. Labeo je postavil vprašanje, ali bi bilo treba, če bi za časa življenja sina, za katerega si mislil, da je mrtev, vložil tožbo, in
ker je leto dni poteklo, bi bil zaradi izjeme poražen; dovoliti, da bi po odkritju napake ponovno sprožil postopek? Pravi, da bi
vam moralo biti to dovoljeno le za znesek peculiuma, ne pa za to, kar je bilo uporabljeno v korist premoženja druge stranke;
ker je bila v prvem primeru tožba glede kakršne koli koristi, ki je bila pridobljena z njegovo uporabo, pravilno vložena, ker se
izjema, ki temelji na preteku enega leta, nanaša na peculium in ne na to, kar je bilo uporabljeno v korist premoženja.
2. Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Ker bo po smrti sina pod očetovskim nadzorom zoper očeta vložena tožba, omejena na eno leto, prav tako kot bo za časa
sinovega življenja vložena večna tožba; če se torej tožba De peculio v primeru razveljavitve pogodbe vloži, mora biti vložena
v šestih mesecih po sinovi smrti; enako je treba reči za vse druge tožbe, ki so začasne narave.
1. Če je suženj, ki mu je bil posojen denar, v rokah sovražnika, tožba na peculium zoper gospodarja ni omejena na eno leto,
dokler se suženj lahko vrne po pravu postliminium.
3. Pomponij, O Kvintu Muciju, IV. knjiga.
Izraz peculium je treba včasih uporabiti tudi, če je suženj v naravi prenehal obstajati, pretor pa odobri tožbo na peculium v
enem letu; tudi v tem primeru je namreč treba upoštevati tako povečanje kot zmanjšanje, ki pripadata peculiumu, čeprav je
kot tak prenehal obstajati zaradi suženjove smrti ali manumisije; tako da lahko pride do povečanja kot pri peculiumu zaradi
pridelka, donosa črede ali potomstva sužnjev in do zmanjšanja, na primer, če je žival poginila ali je bila izgubljena na kak
drug način.

Tit. 3. O tožbi, ki temelji na koristi, ki jo ima oče ali gospodar v zvezi s svojim premoženjem.
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1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Kadar tisti, ki so pod nadzorom drugega, v peculiumu nimajo ničesar ali pa imajo nekaj, vendar ne celotnega zneska; osebe,
ki jih imajo pod nadzorom, so odgovorne, če je bilo prejeto uporabljeno v korist njihovega premoženja, pri čemer se šteje, da
je bila pogodba prej sklenjena z njimi.
1. Prav tako se ne zdi, da bi bila tožba, ki se nanaša na uporabo premoženja v zadevah drugega, obljubljena brez učinka, saj
bi zadostovala tožba na peculium; Labeo namreč zelo pravilno pravi, da se premoženje lahko tako uporabi, tožba na
peculium pa se ne uporablja; kaj bi namreč storili, če bi lastnik odvzel peculium brez zlonamernega namena? Kaj če se
peculium konča s smrtjo sužnja in se izteče leto, v katerem je mogoče vložiti tožbo? Kajti tožba, ki se nanaša na uporabo
premoženja v zadevah drugega, je večna in bo mogoča ne glede na to, ali je stranka odvzela peculium brez zlonamernega
namena ali pa se je postopek v zvezi s peculiumom končal s potekom enega leta.
2. Poleg tega, če več oseb vloži tožbo na peculium, naj bo deležen koristi tisti, čigar denar je bil uporabljen v poslih
gospodarja, tako da bo imel ugodnejšo tožbo. Če se je kdo javil in vložil tožbo na peculium, je treba vsekakor razmisliti, ali
tožba, ki temelji na uporabi premoženja v tujo korist, ne bo mogoča. Pomponij navaja, da Julijan meni, da je tožba na podlagi
uporabe premoženja v tujo korist izničena s tožbo na peculium, saj je bilo to, kar je bilo uporabljeno v korist gospodarja in
plačano na račun sužnja, kupljeno v peculium, tako kot da bi ga gospodar plačal sužnju samemu, vendar le, kolikor je
gospodar s tožbo na peculium plačal to, kar je suženj uporabil v svojih zadevah; sicer, če tega ni plačal, ostane tožba, ki
temelji na uporabi premoženja.
2. Javolenus, O Kassiju, XII. knjiga.
Tožba, ki temelji na uporabi premoženja v tujo korist, ne more biti vložena zoper tistega, ki je osvobodil sužnja za prejeti
denar; ker s tem, ko mu je dal svobodo, ni obogatel za denar.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Če pa suženj svojemu gospodarju plača določeno vsoto denarja, ki si jo je izposodil od mene, da bi ga lahko manumitiral, se
omenjena vsota denarja ne sme izračunati kot del peculiuma, temveč velja, da je bil v gospodarjevem poslu uporabljen vsak
znesek, ki presega vrednost sužnja, ki ga je ta plačal.
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1. Šteje se, da je bilo premoženje uporabljeno v gospodarjevem poslu, če suženj v gospodarjevem poslu uporabi sam
predmet, ki ga je prejel; kot na primer (če je prejel pšenico in jo uporabil za hrano za sužnje svojega gospodarja) ali če plača
enemu upniku svojega gospodarja denar, ki si ga je izposodil od drugega upnika. Če pa se je pri plačilu zmotil in je za upnika
imel osebo, ki to ni, Pomponij v enainšestdeseti knjigi pravi, da je tudi to lastnina, uporabljena v korist gospodarja, kar
zadeva pravico slednjega, da jo izterja kot neplačano; ali kadar je suženj zaradi sklepanja ali vodenja poslov svojega
gospodarja opravil kakšno dejanje (na primer, če si je izposodil denar za nakup žita za vzdrževanje svojih sužnjev ali da bi jih
oblekel), ali kadar, potem ko si je izposodil za peculium, ta denar nato uporabi v korist svojega gospodarja; saj trenutno
veljavni zakon določa, da je mogoča tožba na podlagi premoženja, ki je bilo uporabljeno v korist drugega, čeprav ga je ta
najprej uporabil v korist peculiuma, nato pa za posel svojega gospodarja.
2. Praviloma navajamo, da bo tožba, ki temelji na uporabi premoženja v korist drugega, mogoča v tistih primerih, v katerih bi
bil zastopnik upravičen do tožbe na podlagi pooblastila ali bi oseba, ki je opravila posel, ne da bi bila za to pooblaščena,
lahko vložila tožbo na podlagi prostovoljnega posredovanja; in povsod, kjer je suženj kaj porabil, da bi se lastnikovo
premoženje izboljšalo ali da se ne bi poslabšalo.
3. Če je torej suženj pridobil denar, da bi se preživljal, hranil in oblačil po običaju svojega gospodarja, to je v obsegu, v
katerem ga je imel gospodar navado oskrbovati s temi potrebščinami; Labeo navaja, da bo veljalo, da je denar uporabil v
korist svojega gospodarja, in zato bo to veljalo tudi v zvezi s sinom.
4. Če pa si je izposodil denar in okrasil hišo svojega gospodarja s štukaturami in nekaterimi drugimi stvarmi, ki so bolj v
užitek kot v korist, se ne bo štelo, da je denar uporabil na ta način; iz razloga, ker zastopnik tega ne bi mogel zaračunati,
razen če bi imel gospodarjev ukaz ali njegovo privolitev, niti ne bi smel gospodarja obremenjevati zaradi nečesa, česar sam
ne bi storil. Kako naj se torej ravna? Gospodar bi moral upniku dovoliti, da te stvari odstrani, seveda brez škode za hišo, da
ne bi bil lastnik prisiljen hišo prodati, da bi poravnal znesek, za katerega se je povečala njena vrednost.
5. Labeo tudi pravi, da če suženj, ki si je od mene izposodil denar, tega posodi drugemu, je lastnik odgovoren za tožbo, ki
temelji na premoženju, uporabljenem v tujo korist, ker je pridobil obveznost; to mnenje odobrava tudi Pomponij, če te
obveznosti ne postavi za obveznost peculium, ampak jo obravnava kot pridobljeno na račun gospodarja. Iz tega razloga bo
gospodar zavezan do te mere, da bi lahko, če bi menil, da zanj ni koristno imeti dolžnikove obveznosti, prenesel pravice iz
tožbe na svojega upnika in ga naredil za svojega zastopnika.
6. Labeo pravi, da gre za primer uporabe premoženja za gospodarjeve posle tudi v primeru, ko suženj, ki si je izposodil
denar, z gospodarjevim soglasjem z njim kupi razkošne predmete, na primer mazila ali kaj drugega, kar je morda pridobil za
užitek ali v kak nečasten namen; ne obravnavamo namreč, ali je bilo porabljeno v korist gospodarja, temveč ali je bilo
uporabljeno za njegove posle.
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7. Zato je tudi zelo pravilno rečeno, da če je suženj nabavil žito za prehrano sužnjev svojega gospodarja in ga je položil v
gospodarjevo kaščo, pa je bilo uničeno, pokvarjeno ali požgano, velja, da je bilo uporabljeno za gospodarjeve zadeve.
8. Poleg tega, če je kupil potrebnega sužnja za svojega gospodarja in je suženj umrl ali če je podprl stavbo in se je ta zrušila;
rekel bi, da je tožba za premoženje, uporabljeno v korist drugega, upravičena.
9. Če pa jo je prejel z namenom, da bi jo uporabil za gospodarjeve zadeve, pa tega ni storil in je prevaral upnika; se ne šteje,
da je bila tako uporabljena, in gospodar ni odgovoren, da ne bi upnikova lahkovernost škodovala gospodarju ali sužnjeva
premetenost škodovala njemu. Kako pa bi bilo, če bi bil suženj tisti, ki je imel navado prejeto uporabiti v poslih svojega
gospodarja? Tudi v tem primeru menim, da to ne škoduje gospodarju, če suženj prejme denar z drugačnim namenom ali če ga
je prejel s tem namenom, vendar ga je pozneje uporabil za drug namen; saj bi moral upnik skrbno preveriti, na kakšen način
je bil denar uporabljen.
10. Če si je suženj izposodil denar za nakup oblačil in se denar izgubi, kdo lahko vloži tožbo za premoženje, uporabljeno v
korist drugega, upnik ali prodajalec? Menim, da bo, če je bila cena plačana, upnik upravičen do tožbe na podlagi premoženja,
uporabljenega v korist drugega, čeprav so bila oblačila uničena; če pa cena ni bila plačana, ampak je bil denar dan z
namenom, da se kupijo oblačila, in se je denar izgubil, oblačila pa so bila razdeljena med sužnje, bo upnik nedvomno
upravičen do tožbe zaradi denarja, uporabljenega v korist drugega. Toda ali nima pravice do tožbe tudi prodajalec, ker je bilo
njegovo premoženje uporabljeno v poslih gospodarja? Razum zahteva, da mora biti odgovoren, zato bo gospodar zaradi
enega posla odgovoren dvema strankama. Zato je treba reči, da bo gospodar, tudi če sta bila uničena tako denar kot obleka,
odgovoren obema, saj sta oba nameravala uporabiti predmete v svojih poslih.

4. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
Vendar je treba reči, da bi moralo biti stališče skrbnejše stranke boljše, saj je nepravično, da bi bila gospodarju izrečena
sodba v korist obeh zaradi uporabe stvari v njegovo korist.
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Če suženj kupi predmete, ki niso nujni, kot da jih potrebuje njegov gospodar, na primer sužnje; Pomponij pravi, da se bo
štelo, da so bili uporabljeni v njegovo korist do višine dejanske vrednosti sužnjev; če pa bi kupil predmete, ki so bili resnično
nujni, bo gospodar odgovoren za celoten znesek, za katerega so bili prodani.
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(1) Prav tako pravi, da bo tožba na podlagi premoženja, uporabljenega v njegovo korist, mogoča ne glede na to, ali gospodar
ratificira pogodbo sužnjev ali ne.
(2) Tožba na podlagi njegovega naloga se lahko vloži za to, kar je suženj kupil za svojega gospodarja, če je to storil na
njegovo željo, če pa ni kupil na njegovo željo, ampak je gospodar res ratificiral njegovo dejanje; ali po drugi strani, če je
kupil nekaj potrebnega ali koristnega za gospodarja, bo tožba zaradi premoženja, uporabljenega v njegovo korist, mogoča; če
pa nobeden od teh pogojev ne obstaja, bo tožba na podlagi peculiuma mogoča.
(3) Ugotovljeno je, da se v korist gospodarja ne uporabi samo denar, ki z upnika takoj preide na gospodarja, ampak tudi tisti,
ki je bil najprej v peculiumu. To pa velja v vsakem primeru, ko suženj, ki opravlja posle svojega gospodarja, tega obogati z
denarjem iz peculiuma. V nasprotnem primeru, če gospodar odvzame sužnju peculium ali ga proda skupaj z njim, ali če
razpolaga s premoženjem, ki pripada peculiumu, in pobere ceno zanj, velja, da to ni zaposlitev v gospodarjevem poslu.
6. Tryphoninus, Disputations, Book I.
Kajti če bi bilo to res, bi bil odgovoren za tožbo za premoženje, ki se uporablja v njegovo korist, še preden bi prodal tisto, kar
sestavlja peculium; ker bi prav zaradi tega dejstva, da ima suženj premoženje v peculiumu, postal bogatejši, kar pa je očitno
napačno.
7. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
In zato tudi, če suženj daje svojemu gospodarju stvari, ki so del peculiuma, tožba za premoženje, ki se uporablja v njegovih
zadevah, ne bo mogoča; in to je res.
1. Očitno je, da če si suženj izposodi denar in ga plača svojemu gospodarju z namenom, da bi mu ga dal; če ga ne želi
narediti za dolžnika peculiuma, je mogoče vložiti tožbo za premoženje, ki se uporablja v gospodarjevih zadevah.
2. Ne drži, kar pravi Mela, namreč da če mojemu sužnju dam srebro, da bi iz poljubnega srebra naredil skodelice, in potem,
ko so bile skodelice narejene, suženj umre; boš upravičen do tožbe za premoženje, uporabljeno v korist drugega, zoper mene,
saj lahko vložim tožbo za vračilo skodelic.
3. To, kar pravi Labeo, je povsem res, in sicer če suženj kupi parfume in mazila ter jih uporabi na pogrebu, ki je zadeval
njegovega gospodarja, bo veljalo, da jih je uporabil v gospodarjevo korist.
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4. Pravi tudi, da če od tvojega sužnja kupim nepremičnino, ki je pripadala tebi, in plačam denar upnikom, nato pa mi ti
odvzameš omenjeno nepremičnino, jo lahko dobim nazaj s kupno tožbo; saj bo veljalo, da je bila uporabljena v tvojih poslih.
Poleg tega, če od sužnja kupim nepremičnino, da bi lahko pobotal, kar mi dolguje omenjeni suženj, čeprav nisem plačal
ničesar, lahko še vedno s tožbo na odkup izterjam, kar je prišlo v roke gospodarja. Vendar pa menim, da kupec ni upravičen
do tožbe za premoženje, ki je bilo uporabljeno v poslovanju drugega, razen če je imel suženj namen, da ga uporabi v poslih
svojega gospodarja.
5. Če sin pod očetovim nadzorom, ki si je izposodil denar, ta denar da kot doto za svojo hčer, velja, da je bil uporabljen v
očetovih poslih, kolikor je dedek nameraval dati doto za vnukinjo. To mnenje se mi zdi pravilno le, če je dal denar z
namenom, da bi opravil posle svojega očeta.
8. Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Pomponij pa pravi, da ni razlike, ali jo da za hčerko, sestro ali vnukinjo, potomko drugega sina. Enako bomo torej rekli,
kadar si je suženj izposodil denar in ga dal kot doto zaradi hčere svojega gospodarja.
9. Javolen, O Kasiju, XII. knjiga.
Če namreč oče ni nameraval dati dote, velja, da ni bila uporabljena v njegovem poslu.
(10) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Če je sin postal porok za svojega očeta in plačal upnika, velja, da je denar uporabil v očetovih poslih, ker je slednjega
razbremenil odgovornosti.
1. Papinijan v deveti knjigi vprašanj navaja podoben primer, in sicer: če je sin prevzel vodenje zadeve kot prostovoljni
zagovornik svojega očeta in je bila proti njemu izdana sodba, je njegov oče odgovoren za tožbo za premoženje, uporabljeno v
njegovem imenu, ker ga je sin s tem, ko je prevzel njegovo obrambo, odvezal odgovornosti.
2. Papinianus obravnava tudi primer, v katerem sem se s sinom dogovoril za to, kar je bil oče prisiljen plačati, nato pa sem
vložil tožbo proti sinu; kajti tudi v tem primeru bo mogoča tožba za denar, uporabljen v korist drugega, razen če je sin, ko se
je zavezal, nameraval očetu kaj podariti.
3. Zato je mogoče reči, da bo, če bo nastopil v tožbi na peculium kot zagovornik svojega očeta, slednji odgovarjal v tožbi za
premoženje, uporabljeno v njegovo korist, v obsegu peculiuma; in korist, ki jo bo mogoče izpeljati iz tega mnenja, bo ta, da
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če bi se tožba De peculio končala, se lahko v njej toži za denar, uporabljen v njegovo korist. Menim, da je oče odgovoren za
tožbo za denar, uporabljen v njegovo korist, tudi pred izdajo negativne odločbe, potem ko je bila v imenu očeta pridružena
izdaja.
4. Velja, da je bilo premoženje uporabljeno v očetovih zadevah, kolikor je bilo uporabljeno; če je bil del premoženja
uporabljen, je torej mogoče vložiti tožbo za ta del.
5. Toda ali bo gospodar odgovarjal samo za glavnico ali tudi za obresti? In res, če je suženj obljubil obresti, Marcellus v peti
knjigi Digest navaja, da jih mora gospodar plačati, če pa jih ni obljubil, zagotovo niso dolžne, ker niso bile vključene v
pogodbo. Očitno je, da če sem jaz, ki sem imel v mislih gospodarja, plačal denar sužnju, ki ni vodil gospodarjevih poslov,
ampak sem jih vodil sam, bom lahko sprožil postopek za izterjavo tudi obresti, in sicer s tožbo na podlagi prostovoljnega
posredovanja.
6. Razumemo, da je premoženje uporabljeno v gospodarjevih poslih, če je še naprej tako uporabljeno; zato bo tožba na
podlagi premoženja, uporabljenega v njegovih poslih, mogoča le, če gospodar ni opravil plačila sužnju ali sinu. Če pa je bilo
to storjeno v škodo upnika, se pravi, če je bil denar plačan sužnju ali sinu, ki ga lahko izgubi, odkar je bil plačan, preneha biti
uporabljen za ta namen; vendar je povsem pravično, da se tožba zaradi zlonamernosti vloži bodisi proti očetu bodisi proti
gospodarju; kajti tudi dolžnik peculium ni oproščen odgovornosti, če z goljufijo plača sužnju, kar mu je dolžan.
7. Kadar je suženj gospodarjev dolžnik in mu, potem ko si je izposodil denar od drugega, plača; ne uporabi ga v gospodarstvu
slednjega v obsegu, v katerem mu je dolžan, temveč to stori, kolikor gre za presežek. Če je torej, ko je bil gospodarju dolžan
trideset aurejev, potem ko si jih je izposodil štirideset, plačal znesek svojemu upniku ali ga porabil za sužnje; je treba reči, da
je tožba za uporabo denarja v poslovanju drugega do višine desetih aurejev utemeljena; če pa je dolžan celoten znesek, velja,
da ga ni uporabil na ta način; kajti (kot pravi Pomponij), velja, da se olajšava dodeli proti dobičku gospodarja, in zato, če je
bil gospodarju dolžan, ko je premoženje uporabil v svojih poslih, velja, da v ta namen ni bilo nič uporabljeno; če pa mu je
pozneje postal dolžan, se preneha uporabljati v ta namen; enako pravilo pa bo veljalo, če bi mu plačal. Poleg tega pravi, da če
mu gospodar podari darilo v znesku, ki je enak znesku, ki ga je plačal upniku v njegovem imenu, in je bilo to storjeno z
namenom, da bi ga plačal, se ne bo štelo, da je bil denar uporabljen v njegovo korist. Če pa mu ga je dal na kakršen koli drug
način, bo uporaba denarja v ta namen še vedno obstajala.
8. Opravi tudi naslednjo poizvedbo. Če je uporabil deset aurei v poslih svojega gospodarja, nato pa si je od slednjega
izposodil enak znesek, poleg tega pa ima še peculium v višini deset aurei, ali naj se šteje, da je uporaba denarja v
gospodarjevih poslih prenehala? Ali pa naj res ne odvzamemo pravice do tožbe za premoženje, uporabljeno v njegovih
zadevah, saj obstaja peculium, iz katerega je mogoče plačati dolg; ali pa naj raje sorazmerno odštejemo od vsakega? Menim
pa, da je tožba za denar, uporabljen v korist gospodarja, prenehala biti na voljo, ker je postal dolžnik gospodarja.
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9. Sprašuje tudi, ali se v primeru, da je uporabil denar v tvojih zadevah in postal tvoj dolžnik, nato pa tvoj upnik za isti
znesek, ki ti ga je bil dolžan, tožba na podlagi zaposlitve denarja v korist drugega oživi, ali je ni mogoče obnoviti z učinkom
za nazaj? Slednje mnenje je pravilno.
10. Razpravlja tudi o tem, ali lahko sin uporabi premoženje v očetovih zadevah v skladu s tem, kar se lahko zgodi; na primer,
če sta oče in sin soplačnika in sin, potem ko si je izposodil denar, ga plača v svojem imenu; ali če ste sinu po očetovem
navodilu posodili denar in vam je sin plačal dolg. Zdi se mi, da če je denar dejansko prišel v roke očeta, se bo štelo, da je bil
uporabljen v njegovem poslu; če pa temu ni bilo tako in je sin plačal, medtem ko je opravljal svoje posle, tožba na podlagi
premoženja, uporabljenega v poslu drugega, ne pride v poštev.
11. Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Kar si je suženj izposodil v ta namen, namreč da bi plačal svojemu lastnemu upniku, ne bo uporabljeno v gospodarjevih
poslih, čeprav je slednji oproščen odgovornosti za tožbo na podlagi peculiuma.
(12) Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
Če sin pod očetovskim nadzorom ali suženj kupi zemljišče za svojega očeta ali gospodarja, se bo štelo, da je bilo to
uporabljeno v njegovih poslih; vendar na ta način, da če je bilo vredno manj od zneska, za katerega je bilo kupljeno, se bo
štelo, da je bilo uporabljeno v njegovih poslih do višine zneska, za katerega je bilo kupljeno; če pa je vredno več, se ne bo
štelo, da je bilo za ta namen uporabljeno več kot znesek, za katerega je bilo kupljeno.
13. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Če je bilo premoženje uporabljeno pri poslovanju enega od dveh gospodarjev, se postavlja vprašanje, ali je mogoče tožiti
samo tistega, v čigar korist je bilo uporabljeno, ali tudi njegovega partnerja? Julijan pravi, da je treba tožiti samo tistega, v
čigar poslih je bil denar uporabljen, tako kot v primeru, ko je samo on naročil sklenitev pogodbe; in menim, da je to mnenje
pravilno.
14. Julianus, Digest, knjiga XI. ?Opomba Marcella.
Včasih se lahko tožba za premoženje, ki je bilo uporabljeno v poslih drugega, vloži tudi proti enemu solastniku; in sicer iz
razloga, ker je do take uporabe premoženja prišlo in ker je bil ta tožen, lahko od svojega partnerja izterja znesek, za katerega
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je bila izdana sodba proti njemu. Kaj pa naj rečemo, če je suženj odvzel peculium enemu od lastnikov? Paulus pravi, da se to
vprašanje pojavi le, kadar tožba na peculium ni mogoča.
15. Ulpianus, Razprave, II. knjiga.
Če se je sin pod očetovskim nadzorom dogovoril, da bo plačal, kar mu je oče dolgoval, je treba razmisliti, ali bi bilo treba
ugoditi tožbi zaradi uporabe premoženja v tujih zadevah. Vendar pa s tem očeta ni razrešil, saj se tisti, ki sklene tak dogovor,
res zaveže, vendar očeta ne razreši odgovornosti. Očitno je, da če plača po sklenitvi sporazuma, čeprav se lahko šteje, da je to
storil v svojem imenu, tj. zaradi sklenitve sporazuma, se bo kljub temu pravilno reklo, da je premoženje uporabil v očetovih
poslih.
(16) Alfenus, Digest, knjiga II.
Neka stranka je svojemu sužnju dala v zakup kos zemlje za obdelovanje in mu dala vole, ker pa ti voli niso bili primerni za
delo, je ukazala, naj jih proda in s prejetim denarjem pridobi druge. Otrok je vole prodal in kupil druge, vendar denarja ni
plačal prodajalcu in se je nato znašel v finančni stiski. Tisti, ki je vole prodal, je proti gospodarju vložil tožbo na peculium in
za denar, ki ga je uporabil v svojem poslu, saj so bili voli, zaradi katerih je bil denar zahtevan, v lasti gospodarja. Odgovor je
bil, da ni bilo nobenega peculiuma, razen tistega, ki je ostal po odbitku tistega, kar je suženj dolgoval gospodarju, in da se mu
je zdelo, da so bili voli dejansko uporabljeni v gospodarjevih poslih, vendar je na ta račun plačal znesek, za katerega so bili
prodani prvi voli; in da je treba gospodarju izdati sodbo za presežek vrednosti zadnjih volov.
17. Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.
suženj, ki si je izposodil denar za posel svojega gospodarja, ga je brez malomarnosti izgubil; odločilo se je, da je ne glede na
to mogoče zoper gospodarja vložiti tožbo za denar, ki je bil uporabljen v poslu drugega. Podobno namreč velja, če moj
zastopnik, ki je nameraval porabiti denar za moj posel in si ga je izposodil brez malomarnosti, izgubi denar, lahko pravilno
vloži tožbo zoper mene na podlagi mandata ali na podlagi opravljenega posla.
1. S Stihom, podrejenim tvojega sužnja Pamfila, sem sklenil pogodbo; tožbo zaradi peculiuma in tožbo zaradi premoženja,
uporabljenega v poslih drugega, bi bilo treba odobriti tako, da bi bilo vanjo vključeno vse, kar je bilo uporabljeno v tvojem
poslu ali v zvezi s Pamfilijevim peculiumom; to pomeni, tudi če je bila vložena po Stihovi smrti ali če je bila odtujena. Če pa
tožbo vložim po Pamfilijevi smrti, je boljše mnenje, da čeprav je Stichus morda še živ, se glede tega, kar je bilo uporabljeno
v korist Pamfilijevega peculuma, tožbi ne sme ugoditi, razen v enem letu po njegovi smrti; ker bi se potem štelo, da sem tako
rekoč sprožil postopek glede Pamfilijevega peculuma, kot če bi vložil tožbo za to, kar sem po njegovem navodilu posodil. Ne
bi nas smelo skrbeti, da je Stichus, na čigar peculium je vložena tožba, živ, saj ta lastnina ne more biti v njegovem
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peculiumu, razen če je Pamfilijev peculium še vedno ostal. Isto načelo nas bo prisililo, da bomo menili, da je treba to, kar je
bilo uporabljeno v korist Pamfilijevega peculiuma, poravnati tako, da se najprej odšteje to, kar ti dolguje Pamfilij, kar pa je
bilo dejansko uporabljeno v tvojem poslu, je treba poravnati, tudi če se ne bi odštelo to, kar ti dolguje Pamfilij.
(18) Neratius, Pergamenti, VII. knjiga.
Čeprav si postal porok za mojega sužnja v pogodbi, ki je bila sklenjena v zvezi z mojim poslom, na primer, če si v primeru,
ko je suženj kupil žito za vzdrževanje celotnega telesa sužnjev, dal poroštvo prodajalcu žita; vseeno je boljše mnenje, da
lahko zaradi tega vložiš tožbo De peculio, ne pa tožbe, ki temelji na uporabi premoženja v poslih drugega; tako da bo tožba iz
slednjega razloga v vsaki pogodbi izključno v korist osebe, ki je posodila prav tisto premoženje, ki je bilo uporabljeno v
poslih zadeve.
19. Paulus, Vprašanja, IV. knjiga.
Sin pod očetovim nadzorom je kupil togo; potem ko je umrl, je oče, ker tega ni vedel, misleč, da je toga njegova, togo
uporabil na njegovem pogrebu. Neratius v Drugi knjigi mnenj navaja, da to velja za zaposlitev premoženja v očetovih
zadevah, da pa je treba pri tožbi na peculium to, kar ne obstaja, izračunati le v enem primeru, in sicer kadar je do tega prišlo
zaradi zlonamerne goljufije tistega, proti kateremu je vložena tožba. Če pa je moral oče kupiti togo za svojega sina, je bila
uporabljena v očetovih zadevah, ne zdaj, ko je bila uporabljena na pogrebu, temveč v času, ko jo je kupil, saj je pogreb sina
očetov dolg. Tudi Neratij, ki je menil, da je oče odgovoren na podlagi premoženja, uporabljenega v njegovih poslih,
pojasnjuje, da ta transakcija (tj. pokop in pogreb sina) pomeni dolg očeta in ne sina. Ker je torej oče postal dolžnik za
peculium, čeprav premoženje ne obstaja, ga je mogoče tožiti tudi zaradi peculiuma; v to tožbo je vključeno tudi to, kar je bilo
uporabljeno v njegovih poslih; ta dodatek pa je potreben po preteku enega leta od sinove smrti.
20. Scaevola, Mnenja, I. knjiga.
Oče je svoji hčeri obljubil doto in se dogovoril, da jo bo preživljal; ker pa svoje obljube ni izpolnil, si je hči od svojega moža
izposodila denar in umrla med poroko. Menil sem, da bi bilo treba, če je bilo izposojeno porabljeno za nekaj, brez česar se ne
bi mogla preživljati ali ne bi mogla vzdrževati očetovih sužnjev, ugoditi pravični tožbi na podlagi premoženja, uporabljenega
v očetovem poslu.
(1) Suženj stranke, ki je bila odsotna zaradi javnega posla, je posodil denar sužnjem varovanca, pri čemer je varovanec
podpisal določilo, v katerem je bilo navedeno, da je slednji odgovoren za pogodbo. Postavilo se je vprašanje, ali bi bilo
mogoče vložiti tožbo zoper podžupana? Odgovoril sem, da če je bilo premoženje dano za posle podžupana, je bilo
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uporabljeno v ta namen; in čeprav je skrbnik dal obljubo, da bo pogodba v zvezi s sužnji bolje potrjena, je treba kljub temu
reči, da se lahko zoper podžupana vloži tožba za premoženje, ki je bilo uporabljeno v poslih drugega.
21. The Same, Digest, knjiga V.
Moški se je poročil z dekletom pod očetovskim nadzorom, oče je obljubil doto, med vsemi strankami pa je bilo dogovorjeno,
da bo bodisi oče bodisi ona sama krila stroške njenega preživljanja. Mož ji je posodil denar, saj je zelo pravilno menil, da ji
bo oče dal dodatek v višini, ki jo je predlagal svoji hčeri. Ta denar je porabila za nujne namene zase in za sužnje, ki jih je
imela pri sebi, in ker ji je bilo zaupano vodenje njegovih gospodinjskih zadev, je v isti namen porabila določen znesek
moževega denarja. Nato je hči umrla, še preden je oče izplačal nadomestilo, oče je zavrnil plačilo stroškov, mož pa je obdržal
premoženje svoje žene. Sprašujem, ali bo zoper očeta mogoče vložiti tožbo za denar, ki je bil uporabljen v njegovo korist?
Odgovor je bil, da če je bilo posojeno porabljeno za predmete, brez katerih ne bi mogla preživljati sebe ali podpirati očetovih
sužnjev, je treba ugoditi pravični tožbi za premoženje, uporabljeno v korist drugega.

Tit. 4. V zvezi s tožbo, ki temelji na pooblastilu očeta ali gospodarja.

(1) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
(2) Zoper gospodarja je zelo pravilno odobrena tožba za celoten znesek na podlagi tega, da je pooblastil pogodbo; do
določene mere je namreč pogodba sklenjena s tistim, ki je naročil njeno sklenitev.
1. Pooblastilo pa je treba razumeti ne glede na to, ali ga je kdo dal v navzočnosti priče, ali s pismom, ali ustno, ali po kurirju,
ali pa je bilo pooblastilo dano v določeni pogodbi ali na splošno; in zato, če je stranka podala naslednjo izjavo Če je stranka
rekla: "Z mojim sužnjem Stichusom opravi, kar hočeš, na moje tveganje," velja, da je ukazala, da se vse opravi, razen če
posebna pogodba kaj prepoveduje.
2. Sprašujem pa, ali lahko to sankcijo prekliče, preden nastane dolg. Mislim, da to lahko stori, tako kot če bi dal pooblastilo
in bi potem, ko si je premislil, še pred sklenitvijo pogodbe preklical pooblastilo in me o tem obvestil.
3. Tudi če je oče ali gospodar dal pooblastilo, velja, da je podelil oblast.
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4. In še več, če je gospodar podpisal pisno pogodbo sužnja, bo odgovoren v zgoraj navedenem postopku.
5. Kaj pa, če postane porok za sužnja? Marcellus pravi, da v tem postopku ni odgovoren, ker je posredoval kot tujec; in tega
ne pravi zato, ker bi bil gospodar odgovoren zaradi poroštva, temveč zato, ker je dati pooblastilo eno, postati porok pa drugo;
in nadalje pravi, da četudi je poroštvo morda brez vrednosti, ne bo odgovoren zaradi tega, ker je dal pooblastilo; in to je
pravilnejše mnenje.
6. Če bi kdo ratificiral posel, ki ga je sklenil njegov suženj ali sin, bo zoper njega vložena tožba na tej podlagi.
7. Če podanik, ki je lastnik, podeli pooblastilo, nedvomno ni odgovoren, razen če je to storil s soglasjem svojega skrbnika.
8. Kadar je pogodba sklenjena s sužnjem po pooblastilu užitkarja ali po pooblastilu osebe, ki ji ta v dobri veri služi kot
suženj; Marcellus meni, da je treba tožbi zoper njega ugoditi, in to mnenje odobravam tudi jaz.
9. Kadar je pogodba s sužnjem sklenjena po pooblastilu skrbnika mladoletne osebe ali blazne osebe ali razsipnika; Labeo
meni, da bi bilo treba tožbi ugoditi zoper stranko, katere suženj je bil, in enako velja za dejanskega zastopnika. Če pa slednji
ni pravi zastopnik, Labeo prav tako pravi, da je bolje, da se tožba odobri proti stranki sami.
(2) Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Če je posojilo dano sužnju podanca z odobritvijo njegovega skrbnika, če je bilo posojilo v korist podanca, menim, da je treba
tožbo na podlagi skrbnikove odobritve odobriti zoper podanca.
1. Če je posojilo dano po pooblastilu gospodarja sužnje ali po pooblastilu očeta deklice, bi bilo treba tožbi iz tega razloga
ugoditi zoper njega.
2. Če je z mojim pooblastilom sklenjena pogodba s sužnjem drugega in ga nato kupim, ne bom odgovoren za to tožbo; da ne
bi postopek, ki je bil na začetku brez učinka, zaradi tega dogodka postal veljaven.
3. Ulpianus, Mnenja, II. knjiga.
Gospodar, ki je ukazal, naj se njegovemu sužnju posodi denar s šestodstotnimi obrestmi, je odgovoren za znesek, ki ga je
odobril; obveznost zastavne pravice pa ne vpliva na zemljišča, ki jih je suženj obremenil brez gospodarjevega soglasja.
4. Isto, O ediktu, knjiga X.
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Če je s sužnjem, ki pripada mestu, sklenjen kakršen koli posel po pooblastilu uradnika, imenovanega za vodenje njegovih
zadev, Pomponij pravi, da je zoper njega mogoče vložiti tožbo na tej podlagi.
5. Paulus, O Plautiju, IV. knjiga.
Če gospodar ali oče, ki naj bi prejel posojilo v denarju, odredi, naj se izplača njegovemu sužnju ali sinu, ni dvoma, da je
mogoče vložiti osebno tožbo za izterjavo zoper njega samega; gotovo pa je, da v tem primeru ta tožba ne bo mogoča.
1. Če je eden od gospodarjev sužnja ukazal, naj se z njim sklene pogodba, je odgovoren samo on; če pa sta to ukazala dva, je
mogoče vložiti tožbo proti kateremu koli od njiju za celoten znesek, ker sta podobna dvema strankama, ki sta dali
pooblastilo.
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Knjiga XVI
1. O Vellejevem odloku senata.
2. O pobotu.
3. O neposrednih in nasprotnih tožbah na depozit.

Tit. 1. O Vellejevem odloku senata.

1. Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Vellejev odlok senata zelo natančno določa, da ženske ne morejo postati poroki za nikogar.
(1) Kajti tako kot so po naših običajih ženskam odvzete državne službe in je zelo veliko stvari, ki jih počnejo, neveljavnih že
po samem zakonu, toliko bolj bi jim morala biti odvzeta pristojnost za opravljanje dejanja, pri katerem ne gre le za njihove
storitve in samo zaposlitev, temveč tudi za tveganje celotne zasebne lastnine.
(2) Zdi se, da je pravično priti ženski na pomoč na ta način, tako da bi se ugodilo tožbi zoper starega dolžnika ali zoper
stranko, ki je žensko v svojem imenu naredila odgovorno, iz razloga, ker jo je on, in ne upnik, izkoristil.
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2. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Prvič, v času vladavine božanskega Avgusta in pozneje v času vladavine Klavdija je bilo s cesarskimi edikti prepovedano, da
bi ženske jamčile za svoje može.
1. Kasneje je bil sprejet odlok senata, s katerim je bila vsem ženskam odobrena najbolj popolna olajšava. Pogoji tega odloka
senata so naslednji: "Ker sta Marcus Silanus in Velleius Tutor, konzula, podala izjavo o obveznostih žensk, ki so postale
odgovorne za dolgove drugih oseb, in o tem svetovala, kaj je treba storiti; in ker se zadeva nanaša na vrednostne papirje in
dajanje posojil v imenu drugih, za katere so ženske postale zavezanke, in čeprav se zdi, da je bilo prej z zakonom odločeno,
da se od njih zaradi tega ne sme zahtevati in da se proti njim ne sme vložiti tožbe, kadar opravljajo dolžnosti moških, in ker
ni pravično, da bi bile odgovorne za tovrstne obveznosti; zato je senat odločil, da morajo tisti, na katere se vloži zahtevek na
sodišču, ravnati pravilno in v skladu z ustaljenim načinom postopka ter se potruditi, da bo upoštevana volja senata glede te
zadeve. "
2. Preučimo torej pogoje tega odloka senata, potem ko smo pred tem hvalili preudarnost tega najuglednejšega moškega
telesa, ki je ženskam zaradi šibkosti njihovega spola prineslo olajšanje v številnih domnevnih in tudi dejanskih primerih.
3. Vendar pa jim je olajšava dodeljena le, če niso bile krive prevare, in to sta božanska Pij in Sever navedla v reskriptu, saj je
pomoč namenjena tistim, ki so bile prevarane, ne pa tistim, ki so krive prevare; to je navedeno v Severovem reskriptu,
napisanem v grškem jeziku, ki pravi, da namen tega odloka senata ni pomoč ženskam, ki so krive prevare, saj je pomoč
zaslužna slabost žensk in ne njihova premetenost.
4. Odlok senata Velleian vključuje vse vrste obveznosti, ne glede na to, ali so se ženske zavezale ustno, z izročitvijo
premoženja ali s kakršno koli drugo pogodbo.
5. Kadar ženska celo prostovoljno nastopi v obrambo kogar koli, ni dvoma, da se zaveže v njegovo korist, saj prevzame
obveznost drugega, ker se izpostavi, da bo v tovrstni zadevi izrečena sodba proti njemu. Zato ženska ne sme prevzeti
obrambe svojega moža, otroka ali očeta.
(3) Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Kadar pa ženska nastopi v obrambo stranke, ki bo, če bo zoper njo izdana sodba, imela regresni zahtevek zoper njo (kot na
primer, kadar nastopi v obrambo prodajalca nepremičnine, ki jo je prodala njemu ali svojemu poroku), se ne šteje, da se je
zavezala v njenem imenu.
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4. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Če pa sklenem pogodbo na začetku, ko ne vem, za koga želi, da se to stori, dekret senata nedvomno ne bo veljal; in to sta
božanski Pij in naš sedanji cesar navedla v reskriptu.
1. Če si je torej, ko je hotela podariti denar Titiusu, izposodila denarno vsoto od mene in jo dala Titiusu, odlok senata ne bo
veljal; če pa je hotela podariti denar tebi in ga je plačala tvojemu upniku, se s tem ni zavezala, saj je senat nameraval olajšavo
odobriti ženski, ki se je zavezala, in ne tisti, ki je darovala; to je bilo storjeno iz razloga, ker ženska lažje prevzame obveznost
kot pa daruje.
(5) Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
Ni pomembno, ali je ženska plačala denar za poplačilo dolga ali pa je za plačilo dala katero koli svoje premoženje, kajti tudi
če bi prodala svoje premoženje in bodisi plačala ceno, ki jo je prejela zanj, v imenu drugega, bodisi bi kupca zamenjala za
drugega upnika, menim, da odlok senata ne bo veljal, kolikor gre za upnika druge stranke.
6. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Kadar se osebe po navodilu matere zavežejo kot poroki za zagovornika sina, ki je odsoten, se postavlja vprašanje, ali jim bo
olajšava priznana tudi s tem dekretom senata? Papinijan v deveti knjigi vprašanj pravi, da se lahko sklicujejo na izjemo, prav
tako pa ni veliko razlike, da so dali poroštvo za zagovornika, saj so to storili z mislijo na navodilo matere. Pravi, da je očitno,
da če stranka, ki je sprejela omenjena poroštva, ni vedela, da jim je mati naročila, naj prevzamejo obveznost, se lahko na
izjemo, ki temelji na dekretu senata, odgovori zaradi goljufije.
(7) Papinianus, Vprašanja, IX. knjiga.
Čeprav torej porok, ki je vložil repliko zaradi goljufije, izgubi obrambo na podlagi izjeme, kljub temu ne bo upravičen do
replike zoper žensko, ker se ne more sklicevati na nepoznavanje dejstev. Vendar pa ne bi bilo nepravično, če bi se tožbi na
podlagi sklenjenega posla ugodilo zoper poroka; z dekretom senata je namreč določeno, da je postopek na podlagi mandata
ničen, in s plačilom denarja s strani poroka je oproščen.
8. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Čeprav se z dajanjem poroštva vzpostavi obveznost, pa Julijan v dvanajsti knjigi Digest navaja, da obnovitev poroštva ne
pomeni dajanja varščine, če ženska, ki je upnica, izroči dolžniku premoženje, ki ga je prejela v zastavo.
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1. Kadar se ženska pojavi pred skrbniki svojega sina, da bi jim preprečila prodajo njegovega zemljišča, in jim obljubi, da jim
bo povrnila škodo; Papinianus v deveti knjigi vprašanj meni, da se ni zavezala kot porok, saj ni sprejela niti stare niti nove
obveznosti glede na drugega, temveč je to obveznost sklenila sama.
2. Kadar se ženska zaveže za Primusa v imenu Secunda, nato pa se zaveže za Primusa njegovemu upniku; Julijan v dvanajsti
knjigi Digest navaja, da se je zavezala dvakrat, enkrat za Primusa Secundu in drugič za Primusa njegovemu upniku, zato je
sklenila obveznost tako za Primusa kot proti njemu. Marcellus pa ugotavlja, da je tu razlika, in sicer, ali je treba razumeti, da
je bila ženska na začetku nadomeščena namesto drugega in je prevzela breme dolžnika, od katerega je upnik želel prenesti
obveznost, ali pa je bila nadomeščena kot dolžnik, tako da v tem primeru obstaja le ena dana varščina. Zato ji Marcellus v
skladu s tem razlikovanjem, ki je obstajalo na prvi pogled, kadar je bila tako rekoč nadomeščena kot dolžnik, ne bo odobril
izjeme na podlagi odloka senata. Vendar pa bo potem, ko bo zoper njo izdana sodna odločba, ali celo preden se bo to zgodilo,
zagotovo upravičena do osebne tožbe zoper stranko, ki jo je nadomeščala.
3. Včasih bo v korist ženske, ki je dala varščino, mogoče vložiti tožbo za izterjavo, da bi dobila nazaj, kar je plačala, ali, če še
ni ničesar plačala, da bi dosegla svojo razbremenitev odgovornosti, na primer kadar, potem ko se je zavezala v nasprotju z
dekretom senata, nadomesti svojega dolžnika; v tem primeru bo v njeno korist vložena osebna tožba za izterjavo zoper
njenega upnika, tako kot če bi vložila tožbo za denar, ki ga je plačala, kajti vsak, ki nadomesti dolžnika, opravi plačilo.
4. Če pa tisti, ki ga je ženska nadomestila, ni njen dolžnik, lahko uporabi izjemo, ki temelji na dekretu senata, kot bi jo lahko,
če bi bil njen porok.
5. Očitno je, da se odlok senata ne bo uporabljal, če ženska, ki se namerava zavezati, nadomesti svojega dolžnika, saj se ne
bo uporabljal, čeprav je plačala denar; ženski se namreč z odlokom senata odobri olajšava, ne povrne pa se ji izgubljeno
premoženje.
6. Če pa je nadomestila nekoga, ki ni bil njen dolžnik, se šteje, da je bila storjena goljufija zoper odlok senata, zato bo
odobrena izjema.
7. Če se ženska zaveže za dolžnika, se prejšnji tožbi ugodi zoper njega, čeprav je bil morda oproščen odgovornosti z
odpustom, preden se je ženska zavezala.
8. Če se je upnik z dolžnikom dogovoril, da bo ta namesto njega priskrbel nekoga, in ker je bil ta predlog sprejet, je nato
oproščen, nato pa da za poroštvo žensko, ki se lahko zateče po pomoč k dekretu senata, se lahko zoper njega vloži osebna
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tožba, kot če ne bi dal nobenega poroštva; kajti kakšna je razlika med tem, da ni dal nobenega, in tem, da je dal takšno
poroštvo? Zato pretorska tožba ne bo potrebna, saj bo mogoča osebna tožba za izterjavo.
9. Marcellus tudi navaja, da če upnik odpusti žensko po tem, ko je postala porok, je treba upniku kljub temu odobriti tožbo za
vrnitev v prejšnje stanje, ker je odpustil obveznost, ki je nična.
10. Če ženska, potem ko je postala porok, opravi plačilo tako, da ne more izterjati, lahko nekdanji dolžnik zelo pravilno
zavrne tožbo, ki je vložena zoper njega; ker pa je glavni dolžnik oproščen in ženska opravi plačilo tako, da ne more izterjati,
tudi on ne more izterjati od nje, če bi plačal, in bi ga moral upnik na enak način odpustiti.
11. Čeprav se tožbeni zahtevek obnovi zoper vse tiste, ki so oproščeni, pa se to ne stori v korist vseh upnikov; kot na primer,
če sta dva upnika, ki skleneta dogovor, in ženska postane porok enega od njiju, se obveznost obnovi samo pri tistem, ki mu je
postala porok.
12. Kadar upnik postane dedič ženske, ki je prevzela tovrstno obveznost, je treba razmisliti, ali ne bo na voljo tožba za
vrnitev v prejšnje stanje. Julijan v dvanajsti knjigi pravi, da je kljub temu upravičen do restitucijske tožbe, kar ni nerazumno,
saj je dejansko nasledil žensko, ki ni bila pravno zavezana, zato se ta dolg ne bo upošteval pri upravljanju Lex Falcidia.
13. Če mi predlagate primer ženske, ki je kot dedinja nasledila prvotnega dolžnika, je očitno, da je treba reči, da jo je mogoče
tožiti tako z restitucijsko tožbo kot z neposredno tožbo, saj je povsem vseeno, na podlagi katere tožbe se postopek začne.
14. Če se, ko nameravam s teboj skleniti pogodbo, pojavi ženska in raje sklenem pogodbo z njo, velja, da se je zavezala kot
porok, in v tem primeru bo zoper tebe dovoljena tožba, katere učinek je prej nastanek kot obnovitev obveznosti; tako da boš
posledično zavezan z enako vrsto obveznosti, kot je tista, s katero je zavezana ženska; na primer, če je ženska zavezana z
določilom, se lahko tudi tebe toži kot po določilu.
15. Treba je razmisliti, ali bi moral biti, če se ženska ponudi kot poroštvo za stranko, ki ni bila zavezana, ko je bila z njo
sklenjena pogodba, odgovoren za to tožbo; kot na primer, če je ženska postala poroštvo za varovanca brez sankcije njegovega
skrbnika. Menim, da skrbnik ne bi bil zavezan, razen če bi se s pogodbo denarno okoristil. Poleg tega lahko tisti, za katerega
je ženska postala porok, če je mlajši od petindvajset let, zahteva popolno povrnitev škode, ali če je kot sin pod očetovskim
nadzorom sklenil pogodbo v nasprotju z odlokom senata, bo upravičen do enakega privilegija.
9. Paulus, Pravila, VI. knjiga.
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Če ženska postane poroštvo za sužnja drugega, bo tožba obnovljena proti gospodarju, tako kot bi bila obnovljena proti glavi
družine kot glavnemu dolžniku.
10. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Te tožbe, ki se odobrijo zoper tiste, za katere je ženska postala porok, in zoper njihove dediče, so večne, saj imajo za cilj
vrnitev premoženja, in bodo odobrene tudi v korist pretorijanskih naslednikov, pa tudi zoper njih.
11. Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Kadar si ženska izposodi denar pod pretvezo, da ga bo uporabila za svoje namene, v resnici pa z namenom, da ga posodi
drugemu; ni razloga za uporabo senatnega dekreta, sicer nihče ne bi sklepal pogodb z ženskami, ker ne bi vedel, kakšni so
njihovi nameni.
12. Isto, Skrajšani deli, VI. knjiga.
Vendar pa bo dekret senata vsekakor veljal, ko se bo upnik zavedal, da je ženska postala porok.
13. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
Včasih, čeprav je ženska morda prevzela obveznost v imenu drugega, ji ta dekret senata ne pomaga, kar se zgodi, kadar
ženska prevzame obveznost, za katero se na prvi pogled zdi, da je res obveznost drugega, vendar je v resnici njena lastna; kot
na primer, če je sužnja zaradi dogovora, povezanega z njeno svobodo, poskrbela za drugega dolžnika, po manuminaciji pa
prevzame obveznost, ki jo ima dolžnik; ali če ženska kupi posest in sama prevzame dolgove posesti ali če postane porok
svojega lastnega poroštva.
1. Upniku ni treba vložiti nove tožbe v zvezi z zastavnimi pravicami nekdanjega dolžnika, saj je v tovrstnih primerih na voljo
srbska tožba (ki se imenuje tudi hipotekarna tožba); saj je res, da je bil sklenjen sporazum v zvezi z zastavnimi pravicami in
da denar ni bil plačan.
2. Če se ženska pojavi kot poroštvo za drugo stranko pod določenim pogojem ali v zvezi z določenim časom; medtem ko
pogoj še traja, je treba upniku odobriti tožbo za vrnitev v prejšnje stanje proti nekdanjemu dolžniku, če to želi; kajti kakšna
korist bo čakati na izpolnitev pogoja ali na potek časa, saj je nekdanji dolžnik v takem položaju, da se mora na vsak način
braniti tožbe, vložene proti njemu?
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14. Julianus, Digest, knjiga XII.
Če je ženska postala porok za drugega v nasprotju z dekretom senata, je pravično, da se tožba v korist upnika obnovi ne le
zoper prvotnega dolžnika, temveč tudi zoper njegovega poroka; ko je bila namreč upniku zaradi dekreta senata odvzeta
odgovornost ženske, je treba prejšnji tožbeni razlog obnoviti brez motenj.
(15) Isti, Digeste, knjiga XV.
Kadar plačam ženski, kar sem ti dolžan, in se z njo dogovorim, da boš ratificiral njeno dejanje, pa tega ne storiš; lahko
sprožim postopek na podlagi določila, izjema, utemeljena na dekretu senata, ki je bil sprejet v zvezi z obveznostmi žensk, pa
ji ne bo koristila; saj ni mogoče šteti, da je zavrnila prevzem obveznosti drugega, če jaz ostajam zavezan za dolg, ona sama
pa ima korist od transakcije; in prej se lahko šteje, da je vrnila, kar ji ni pripadalo, kot pa da je plačala za drugega.
16. Isto, O Urseiusu Feroxu, IV. knjiga.
Če je neka ženska v nasprotju z Vellejevim dekretom senata za mene postala porok Titiusu in jo Titius toži za denar, ki sem ji
ga izplačal, ne more uporabiti izjeme, ki temelji na dekretu senata, saj ni bila v nevarnosti, da bi denar izgubila, ker ga je že
imela v posesti.
(1) Če sem sprejel poroštvo za žensko, ki se je zavezala v nasprotju z odlokom senata, je Gaj Kasij odgovoril, da je treba
omenjenemu poroštvu odobriti izjemo le, kolikor ga je ženska prosila, naj odgovarja zanjo. Julijan pa je menil, da je zelo
pravilno, da bi bilo treba poroki odobriti izjemo, čeprav ni upravičen do mandatne tožbe proti ženski; iz razloga, ker senat ne
odobrava celotne obveznosti, odgovornost nekdanjega dolžnika do upnika pa je ponovno vzpostavil pretor.
17. Africanus, Vprašanja, IV. knjiga.
Mož je v želji, da bi obdaril svojo ženo, prodal njeno premoženje po zelo nizki ceni in jo za to ceno nadomestil enemu od
svojih upnikov. Odgovor je bil, da prodaja nima nobene veljave ali učinka, in če bi upnik tožil žensko za denar, bi bila na
voljo izjema, četudi je upnik mislil, da je ženska dolžnica svojega moža. Zdi se, da to ni v nasprotju z uveljavljenim načelom,
v skladu s katerim, če si je ženska izposodila denar z namenom, da bi ga posodila svojemu možu, ni mogoče uveljavljati
izjeme, če upnik ni vedel, s kakšnim namenom si ga je izposodila; saj je dejansko zelo pomembno, ali kdo najprej sklene
pogodbo z žensko ali nanjo prenese obveznost drugega, saj mora biti upnik v tem primeru bolj skrben.
(1) Če bi ženska rekla, da je prejela določeno premoženje v zastavo, da bi zavarovala svojo doto in tudi plačilo denarnega
zneska, in bi upnik, ki bi hotel vzeti v zastavo isto premoženje, videl, da je bila dota plačana, in ker je v posesti, ji nasprotuje,
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ko vloži servilno tožbo, ker da zastava ni bila dana z njeno privolitvijo; replikacija, ki temelji na odloku senata, ženski ne bo
koristila, razen če je upnik vedel, da ji pripada tudi drug denar, razen dote.
(2) Ženska in Titius sta si izposodila denar z namenom, da bi ga porabila za premoženje, ki jima pripada v skupni lasti, in sta
postala solidarna dolžnika za navedeni denar. Rekel sem, da nikakor ni mogoče šteti, da je ženska dala jamstvo za delež
svojega partnerja; če bi si namreč izposodila denar za namen, za katerega ga upnik ni posodil, bi ženska utrpela večjo škodo
(kot na primer, če hiša v njuni skupni lasti ne bi bila podprta ali če bi bilo zaplenjeno zemljišče v skupni lasti), in bi bilo treba
raje šteti, da za uporabo odloka senata ni podlage. Če pa je bil izposojeni denar pridobljen za nek nakup, bi veljalo, da je
postala porok za svoj delež, zato bi lahko upnik od nje izterjal le del denarja; če bi namreč zahteval celoten znesek, bi mu
izjema preprečila, da bi se nanašal na del tega zneska.
18. Paulus, O Placiju, VIII. knjiga.
Isto pravilo velja, kadar Titius in ženska postaneta kot dva dolžnika poroka za mojega dolžnika.
19. Africanus, Vprašanja, IV. knjiga.
Skrbnik varovanca je umrl, potem ko je za dediča imenoval Titiusa. Ta je okleval, ali naj sprejme zapuščino, ker naj bi bilo
skrbništvo slabo vodeno, in ker je mati varovanca prepričala Titiusa, naj na njeno odgovornost vstopi v zapuščino, je to storil
in se z njo dogovoril, da mu bo povrnila škodo, ki bi jo lahko utrpel. Če bi bil Titius prisiljen kaj plačati varovancu na račun
zapuščine in bi tožil mater, je bilo zanikano, da bi bila na voljo izjema na podlagi odloka senata, saj je komaj mogoče
domnevati, da bi katera koli ženska postala poroštvo za stranko v njegovi prisotnosti.
1. Predlagan je bil predlog, ki ni bil drugačen od zgoraj omenjenega, in sicer Neki moški pretorijanskega ranga je umrl in
zapustil dva sinova, od katerih eden še ni prišel v puberteto, drugi pa je bil zakoniti skrbnik prvega. Prvi je želel zavrniti
očetovo zapuščino, vendar ga je pokojnikova žena, ki je bila mati varovanca, prepričala, naj jo sprejme, ker jo je slednji
zavrnil. Julijan pravi, da bi dal podobno mnenje, če bi bila skrbniku izrečena sodba v zadevi, ki jo je zaradi tega sprožil
varovanec, in da mu senatni odlok ne bi preprečil, da bi od ženske izterjal odškodnino.
2. V zvezi s tem bi bilo treba razpravljati o naslednjem vprašanju: če bi tisti, ki je vstopil v zapuščino po navodilu ženske,
utrpel kakršno koli škodo, ker so dolžniki zapuščine plačilno nesposobni, ali bi veljal odlok senata, ker je ženska do neke
mere prevzela njihove obveznosti? Boljše mnenje je, da dekret senata na tej podlagi ne bi bil na voljo, saj ženska ni
nameravala postati njihov porok, ampak je nameravala jamčiti za skrbnika pred varovancem in morda za zapuščino pred
drugimi upniki.
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3. Končno, če domnevamo, da je ženska zaradi nakupa zapuščine utrpela določeno izgubo, ker dolžniki te zapuščine niso bili
plačilno sposobni; menim, da ni dvoma, da se odlok senata ne bo uporabil, čeprav je bila dolžna plačati določen znesek
upnikom.
4. Kaj pa, če bi se Titius obotavljal vstopiti v zapuščino, ker se zdi, da so obveznosti dolžnikov dvomljive vrednosti; ženska
pa je obljubila, da bo sama poravnala vse, česar mu ne bo uspelo izterjati od katerega od omenjenih dolžnikov? Verjetno je,
da je v tem primeru postala odgovorna.
5. Za dolžnika imate Titiusa, ženska pa želi postati porok zanj, vi pa je niste sprejeli zaradi odloka senata; nakar se je obrnila
name, da bi si izposodila denar, s katerim bi vam plačala, in ker nisem vedel, zakaj je dala posojilo, mi je obljubila, da ga bo
plačala, in mi naročila, naj vam plačam denar. Potem sem se zaradi tega, ker nisem imel na razpolago tega zneska, zavezal,
da vam ga bom plačal. Postavilo se je vprašanje, ali lahko od te ženske izterjam ta denar ali pa se lahko učinkovito sklicuje na
izjemo, ki temelji na odloku senata? Odgovor je bil, da je treba razmisliti, ali ne bi bilo mogoče utemeljeno trditi, da sem
lahko odgovoren namesto stranke, ki je postala poroštvo za žensko, in da tako kot se odobri izjema zoper upnika, čeprav
morda ne ve, da je ženska postala poroštvo zanj, da ne bi bila na voljo mandatna tožba zoper žensko, tako se lahko odobri
veljavna izjema zoper vas in mi bo zavrnjena tožba zoper žensko, ker bi bila ta obveznost na njeno odgovornost. To je
mogoče lažje trditi, če bi, preden sem vam plačal denar, ugotovil, da je ženska postala poroštvo; če pa bi vam prej plačal, bi
bilo treba razmisliti, ali bo kljub temu proti meni priznana izjema ženski in bom lahko vložil osebno tožbo zoper vas za
vračilo denarja; ali pa bi bilo treba dejansko šteti, da sem na začetku denar posodil ženski, potem pa ste vi posodili meni. To
je bilo dejansko ocenjeno kot boljše mnenje, tako da ni bilo podlage za dekret senata, tako kot v primeru, ko ženska zamenja
svojega dolžnika, ni podlage, da bi to šteli za zavarovanje. Avtoriteta navaja, da teh dveh primerov ni mogoče ustrezno
primerjati med seboj, saj v primeru zamenjave dolžnika ženska ni zavezana; v navedenem primeru pa prenese obveznost
drugega nase, česar pa senat zagotovo ni želel, da bi se zgodilo.
20. Isto, Vprašanja, VIII. knjiga.
Če ženska postane porok za enega dolžnika, kadar sta dva, se tožba vrne upniku zoper oba.
21. Kalistrat, Inštituti, III. knjiga.
Če ženska postane porok za drugo stranko in je plačano uporabljeno v njeno korist, izjema, ki temelji na odloku senata, ne
velja, ker ni utrpela nobene škode.
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1. Prav tako ženska ne bo zaščitena z odlokom senata, če je storila velikodušno dejanje; kot na primer, če se zaveže za
svojega očeta, da bi preprečila njegovo nadlegovanje zaradi plačila sodbe, ki je bila izrečena proti njemu, saj senat olajša
bremena takih oseb.
(22) Paulus, Pravila, VI. knjiga.
Če dam ženski denar, da bi plačala mojemu upniku, ali če ona obljubi, da bo plačala dolg; Pomponij navaja, da v primeru, ko
da takšno obljubo, dekret senata ne bo na voljo, ker se je sama naredila odgovorno za mandatno tožbo in velja, da se je
zavezala glede svojih zadev.
23. Isto, O Vellejevem odloku senata.
Če je ženska, zaslišana na sodišču, odgovorila, da je dedinja, in je to storila dobro vedoč, da ni dedinja; nikakor ne bo
mogoče šteti, da se je zavezala drugemu, ker je bila kriva prevare; če pa je mislila, da je dedinja, in ker je bila glede tega
zavedena, je tako odgovorila; številne avtoritete menijo, da bo proti njej ugodeno tožbi, vendar se lahko sklicuje na izjemo, ki
temelji na odloku senata.
24. Isto, v zvezi z obveznostmi, ki jih ženske prevzemajo za druge.
Če je ženska, ki jo je upnik zamenjal za dolžnika, dala obljubo v imenu stranke, za katero je bila zamenjana, se ne more
sklicevati na izjemo,
1. Če pa je obljubila, da bo plačala denar, da bi se izognila zamenjavi, se šteje, da se je zavezala sama in lahko to stori.
2. V primeru, ko je na voljo ugodnost odloka senata, se postavlja vprašanje, ali bo mogoča tožba zoper nekdanjega dolžnika v
času, ko se je ženska zavezala, ali pa lahko slednji vloži tožbo za izterjavo plačanega? Menim, da je to mogoče storiti takoj in
da ni treba čakati na plačilo.
3. Če se ženska zaveže za stranko, ki je bila zavezana k časovno omejeni tožbi, se ta začasna tožba vrne upniku, tako da bo
rok začel teči po datumu vrnitve tožbe, ki izhaja iz prejšnjih okoliščin, čeprav bi jo lahko izkoristil že v trenutku, ko je ženska
postala porok.
25. Modestin, O zavezah.
Če ženska naroči, naj se njenemu sužnju odobri kredit, bo odgovorna za pretorijansko tožbo.
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(1) Če je zanj dala poroštvo in je bila proti njej vložena tožba, se lahko zaščiti z izjemo po Vellejevem odloku senata, razen
če je to storila zaradi kakšne lastne zadeve.
26. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVII.
Če ženska z namenom, da bi se zavezala za drugega, na sodišču izjavi, da ji pripada suženj nekoga drugega, lahko izkoristi
pomoč po senatnem dekretu, ker se je zavezala za drugega. Očitno je, da če je ta odgovor podala v zvezi s tistim, ki ji je v
dobri veri služil kot suženj, se ne bo štelo, da se je zavezala za drugega.
27. Papinianus, Mnenja, III. knjiga.
Če stranka, ki je v dobri veri sklenila pogodbo z žensko, toži proti njej, ker je bil denar, ki si ga je izposodila, uporabljen v
poslih med možem in ženo; mu tega ne bo preprečila izjema, ki temelji na odloku senata.
1. Kadar sužnji, ki so bili imenovani za opravljanje poslov pri sklepanju pogodb z drugim, vložijo tožbo proti ženski, katere
obveznost je po njihovem mnenju veljavna, izjema, ki temelji na dekretu Senata, njihovemu lastniku ne bo preprečila; prav
tako se ne bo štelo, da je položaj slednjega prizadet zaradi dejanja sužnja, saj lastnik ni ničesar pridobil, tako kot kadar suženj
kupi zemljišče, ki je v sporu, ali moški, ki je svoboden.
2. Žena je zamenjala drugo žensko za svojega dolžnika pri možu, ta pa je denar plačal njenemu upniku. Če je jamčila za
plačilno sposobnost ženske, ki jo je zamenjala za svojega moža, izjema, ki temelji na dekretu senata, ne bo na voljo, ker
ženska opravlja svoj posel.
28. Scaevola, Mnenja, I. knjiga.
Seia je kupila nekaj sužnjev in potem ko si je izposodila denar z možem kot porokom, je plačala prodajalcu. Njen mož je
pozneje umrl plačilno nesposoben in z namenom, da bi ogoljufal upnika, je v oporoki navedel, da dolguje celoten znesek; in
pojavilo se je vprašanje, ali je mogoče šteti, da se je ženska zavezala v imenu drugega? Odgovoril sem, da se glede na
navedena dejstva ni zavezala. Mož je, da bi si zagotovil najem, zastavil Semproniju zemljišče, ki je pripadalo njegovi ženi.
Žena si je nato pri Numeriju izposodila denar za svoj račun z bremenom istega zemljišča in takoj plačala Semproniju za
svojega moža. Postavilo se je vprašanje, ali je to obveznost prevzela v nasprotju z odlokom senata. Odgovoril sem, da če je
Numerij vedel, da se je zavezala za drugega, bi se v navedenem primeru uporabljal dekret senata.
29. Paulus, Mnenja, knjiga XVI.
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Neki človek je želel skleniti pogodbo z dediči Lucija Titija in jim posoditi denar, ker pa je sumil, da niso plačilno sposobni,
ga je raje posodil zapustnikovi vdovi in zanjo prevzel poroštvo. Ženska je posodila isti denar dedičem in od njih prevzela
zastavno pravico. Sprašujem, ali velja, da se je zavezala za drugega, in ali so zastavne pravice, ki jih je prevzela, odgovorne
upniku? Paulus odgovarja, da če se upnik, ki je želel skleniti pogodbo z dediči Lucija Titiusa, temu izogne in raje za dolžnika
vzame vdovo, bo proti njemu na voljo odlok senata, ki je bil sprejet v zvezi z obveznostmi, ki jih ženske sklenejo za druge, in
da zastavne pravice, ki jih je dala, ne bodo odgovorne. Premoženje, ki ga je ženska prejela v zastavo od tistih, v imenu
katerih se je zavezala, bo odgovorno njenemu upniku, in pretor ne bo ravnal nerazumno, če bo odobril tožbo zoper glavne
upnike, da bi žensko razbremenil odgovornosti, pa tudi zoper premoženje, ki so ga ti obremenili v njeno korist.
1. Paulus navaja, da se ne sme šteti za veljavno vse, za kar je mogoče dokazati, da je bilo načrtovano z namenom izogniti se
določbam odloka senata, sprejetega v zvezi z obveznostmi, ki jih imajo ženske za druge.
30. Isto, Sentence, II. knjiga.
Če ženska postane porok za drugega z namenom prevare ali če je vedela, da ne more biti odgovorna, ji izjema na podlagi
odloka senata ne bo priznana; najplemenitejši odlok senata namreč ne izključuje tožbe, ki bo vložena zaradi goljufije, ki jo je
zagrešila ženska.
1. Če se zastopnik zaveže za drugega po navodilu ženske, se lahko zateče k izjemi, ki temelji na Vellejevem dekretu senata,
da ne bi v nasprotnem primeru pravica do tožbe ugasnila.
(31) Isto, O Neratiju, I. knjiga.
Paulus pravi, da če ženska ne želi izterjati tistega, kar je plačala, ker se je zavezala drugemu, ampak raje vloži tožbo na
podlagi mandata in si povrne odškodnino, ki jo je plačala dolžniku, jo je treba zaslišati.
32. Pomponij, Dekreti senata, I. knjiga.
Kadar ženska vstopi v zapuščino kogar koli, da bi prevzela plačilo dolgov, ki iz nje izvirajo, bo težko dobila olajšavo, razen
če je bilo to storjeno z goljufijo upnikov; za žensko namreč ne bi smeli šteti, da v vsakem pogledu zavzema položaj
mladoletnika, mlajšega od petindvajset let, ki je bil prevaran.
(1) Kadar želi ženska izterjati premoženje, ki ga je dala v zastavo v času, ko je postala porok za drugega, mora dobiti tudi
pridelke in potomce sužnjev, in če se je premoženje poslabšalo, je treba na ta račun plačati večji znesek. Če pa je upnik, ki je
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prejel zastavo za zavarovanje obveznosti, to prodal tretji osebi, je pravo mnenje tistih, ki menijo, da ji je treba ugoditi tožbi
tudi zoper dobronamernega kupca; ker položaj kupca ne bi smel biti boljši od položaja prodajalca.
(2) Podobno, če ženska proda zemljišče upniku svojega moža in ga izroči pod pogojem, da bo kupec prejeti denar uporabil za
plačilo moževega dolga, in ta vloži tožbo za vračilo omenjenega zemljišča, se lahko sreča z ugovorom zaradi prodane in
izročene lastnine; lahko pa odgovori, da je bila prodaja opravljena v nasprotju z določbami senatnega odloka. To je mogoče
storiti ne glede na to, ali upnik sam kupi nepremičnino ali pa je za to najel koga drugega, da bi se ženski na ta način odvzela.
Enako pravilo velja, kadar ženska svojega premoženja ni prenesla v imenu svojega moža, temveč v imenu kakšnega drugega
dolžnika.
(3) Če ženska, da bi se izognila zavezovanju za drugega, naroči tretji osebi, naj to stori zanjo, ali se za to osebo, ki je delovala
na zahtevo ženske, uporablja dekret senata? Celotna vsebina Odloka senata se nanaša na zavrnitev tožbe zoper žensko samo
in menim, da bi bilo treba tu razlikovati; kot na primer v primeru, ko se upnik, ki sem se zavezal po navodilu ženske, tega
načrta domisli z namenom izogniti se Odloku senata, saj se zdi, da se ženska ni zavezala v nasprotju z navedenim odlokom,
temveč je ponudila nekoga drugega; zanj bi morala veljati izjema na podlagi goljufije, storjene zoper Odlok senata. Če pa on
ne bi poznal dejstev, jaz pa bi jih poznal, potem bom, če vložim mandatno tožbo zoper žensko, izključen, vendar bom še
vedno odgovoren upniku.
(4) Če je ženska pripravljena pristopiti k zadevi v imenu stranke, za katero se je zavezala, mora, da se tožbi zoper prvega
dolžnika ne bi ugodilo, saj se lahko sklicuje na izjemo, ki temelji na dekretu senata, dati zagotovilo, da izjeme ne bo
izkoristila, in nato nadaljevati postopek.
(5) Razume se tudi, da se ženska zaveže za drugega, tudi če to stori za tistega, ki ga ni mogoče zavezati; kot na primer, če se
zaveže za sužnja, ki pripada drugemu, vendar njena obveznost ugasne, če bi bila tožba obnovljena zoper gospodarja sužnja.

Tit. 2. O pobotu.

1. Modestinus, Pandekti, VI. knjiga.
Pobot je prispevek med dolgom in posojilom.
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2. Julianus, Digeste, knjiga XC.
Vsakdo lahko prepreči svojemu upniku, ki je tudi njegov dolžnik, ko ta proti njemu vloži tožbo, če je pripravljen pobotati
svojo terjatev.
3. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXV.
Pobot je torej potreben, ker je bolj v našem interesu, da ne plačamo, kot da bi vložili tožbo za izterjavo tistega, kar je bilo
plačano.
(4) Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
(5) Pravilno je Neratijevo mnenje, ki se ga drži tudi Pomponij, namreč: da je tisto, kar lahko glavni dolžnik zadrži kot pobot,
poroštvo po zakonu v vsaki pogodbi oproščeno odgovornosti; tako kot če, ko proti dolžniku vložim tožbo za celoten znesek,
ne ravnam pravilno, in zato poroštvo po strogem pravu ni odgovorno za večji znesek, kot ga lahko glavni dolžnik prisilimo
plačati kot sodbo.
5. Gaj, O deželnem ediktu, IX. knjiga.
Kadar se terjatev zahteva od poroka, je povsem pravično, da slednji izbere, ali želi pobotati tisto, kar dolguje sebi, ali tisto,
kar dolguje glavnemu dolžniku. Prav tako mora biti zaslišan, če želi opraviti pobot s terjatvami obeh,
6. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.
Predmet pobota je lahko tudi vse, kar je dolgovano na podlagi naravne obveznosti.
(7) Isti, O ediktu, knjiga XXVIII.
Tega, kar zapade ob določenem času, ni mogoče pobotati, preden ta čas nastopi, četudi bi bilo treba to plačati.
1. Če sodnik ne upošteva pobota, je upniku ohranjena pravica do tožbe, saj ni mogoče vložiti ugovora na podlagi izdane
odločbe. Menim, da je zadeva drugačna, če je sodnik zavrnil upoštevanje pobota na podlagi dejstva, da dolg ni obstajal; kajti
takrat bo izjema, ki temelji na izdani odločbi, posegla v mojo zadevo.
8. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
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Tudi to je vključeno v pobot, za izterjavo katerega je bila proti tožniku že vložena tožba, da se prepreči poslabšanje položaja
bolj prizadevne stranke, če bi ji bil pobot zavrnjen.
9. Paulus, O ediktu, knjiga XXXII.
Če je bila sklenjena partnerska pogodba s sinom pod očetovskim nadzorom ali sužnjem in oče ali gospodar vloži tožbo,
vključimo v pobot celoten znesek; čeprav moramo, če bi vložili tožbo, poravnati le tisto, kar se nanaša na peculium.
1. Kadar pa je tožba vložena zoper sina, ki je pod očetovskim nadzorom, se postavi vprašanje, ali lahko sin s pobotom
zahteva tisto, kar dolguje očetu? Bolje je, da lahko, ker obstaja samo ena pogodba, vendar je to treba storiti pod pogojem, da
zagotovi, da bo oče ratificiral njegovo dejanje, torej da v prihodnosti ne bo zahteval tega, kar je sin pobotal.
10. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIII.
Kadar sta dva izmed nas, ki sva partnerja, kriva iste malomarnosti v zadevah, ki zadevajo partnerstvo, je treba reči, da
prenehamo biti vezani drug na drugega, pri čemer se pobot zaradi malomarnosti v tem primeru opravi po zakonu. Podobno
velja, da če si je eden od partnerjev prisvojil nekaj, kar spada v skupno premoženje, drugi pa je bil kriv take malomarnosti, da
jo je mogoče oceniti na enak znesek, se šteje, da je prišlo do pobota, in da sta obe stranki po zakonu oproščeni medsebojne
odgovornosti.
1. Če torej kdo, ki je lahko opravil pobot, plača, lahko vloži tožbo za izterjavo denarja, kot da je bil plačan, čeprav ni bil
dolgovan.
2. Kadar koli nastane pravica do tožbe zaradi kršitve zakona, kot na primer zaradi tatvine in drugih kaznivih dejanj, se lahko,
če je vložena samo tožba v zvezi z denarjem, prizna pobot. Enako pravilo velja, kadar je vložena tožba za vračilo ukradenega
premoženja. Če pa je stranka tožena v noxalni tožbi, lahko zahteva pobot.
3. Do pobota lahko pride tudi pri določbah, ki so podobne nekaterim oblikam tožbe, to je pretorskim; po Julijanu pa je
mogoče pobot zahtevati tako v zvezi s samo določbo kot v tožbi, ki temelji na njej.
11. Isto, O ediktu, knjiga XXXII.
Kadar ena stranka dolguje drugi denarno vsoto brez obresti, ta pa ji dolguje vsoto z obrestmi, je božanski Severus odredil, da
obresti ne pripadajo od zneskov, ki si jih dolgujeta obe stranki v tem vrstnem redu.
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12. Isto, O ediktu, knjiga LXIV.
Ta zakon ne velja le za zadeve zasebnikov, temveč tudi za tiste, ki so povezane z državno blagajno. Kadar pa se denar, ki sta
si ga stranki izposodili druga od druge, obrestuje, vendar so obresti po različnih obrestnih merah, lahko kljub temu pride do
pobota glede na zneske, ki jih stranki dolgujeta druga drugi.
(13) Isto, O ediktu, knjiga LXVI.
(14) Labeo pravi, in to ne brez razloga, da kadar je pobot izrecno namenjen določeni terjatvi, se ne sme nasprotovati njegovi
uporabi za druge terjatve.
(14) Javolenus, O Kassiju, XV. knjiga.
Vsaka terjatev, ki jo je mogoče uničiti z izjemo, ne more biti vključena v pobot.
Isto, Pisma, II. knjiga.
Določil sem, da mi bo Titius plačal določeno vsoto denarja na določenem kraju, on pa od mene zahteva vsoto denarja, ki sem
mu jo dolžan; sprašujem, ali je treba interes, ki sem ga imel, da mi je bil znesek plačan na določenem kraju, kot je bilo
navedeno zgoraj, vključiti v pobot? Odgovor je bil, da če Titius zahteva, je treba v pobot vključiti tudi znesek, ki ga je
obljubil plačati na določenem kraju; vendar je to treba storiti tudi glede na njegov primer, to pomeni, da je treba upoštevati
interes, ki ga je imel Titius, da se mu denarni znesek, ki ga dolguje, plača na dogovorjenem kraju.
16. Papinianus, Vprašanja, III. knjiga.
Če ima vojak dva dediča, od katerih eden podeduje njegov peculium castrense, drugi pa preostanek njegovega premoženja,
stranka, ki je dolžna enemu od dedičev in želi pobotati, kar ji dolguje drugi, ne sme biti zaslišana.
1. Če stranka, zoper katero je bila izdana sodba v korist Titiusa, v roku, ki je bil odobren za izvršitev sodbe, vloži tožbo zoper
istega Titiusa, ki je bil sam pred tem obsojen na sodbo v korist druge stranke, se pobot dopusti; kajti eno je, če dan
obveznosti ne pride, drugo pa, če se iz človeških nagibov odobri čas za plačilo.
17. I, Mnenja, I. knjiga.

961

Aedil, ki je bil obsojen, ker je v času svojega mandata razdelil manjšo zalogo živil, kot bi moral, ne more biti dolžnik za
denar, porabljen za žito; zato bo upravičen do pobota.
18. Isto, Mnenja, III. knjiga.
Če je zastopnik imenovan, da sam vodi svojo zadevo na sodišču, in je po združitvi zadeve proti njemu vložena tožba za
posojilo, bo upravičeno upravičen do pobota.
1. Upnik ni dolžan pobotati tega, kar dolguje komu drugemu kot svojemu dolžniku, čeprav bi upnik tistega, v imenu katerega
je stranka tožena za svoj dolg, morda želel uporabiti pobot.
19. Isto, Mnenja, knjiga XI.
Kadar dolžnik, ki je plačal davek javnemu sužnju, vendar brez soglasja tistih, ki bi jim moral dolg pravilno plačati, bo
prejšnja obveznost ostala v veljavi; vendar bo dovoljen pobot do višine peculiuma, ki ga ima javni suženj v posesti.
20. Isto, Mnenja, knjiga XIII.
Kadar je osebi, ki je zadolžena za preskrbo vojaških enot v ekspediciji, izrečena sodba na ta račun, velja, da ne more obdržati
denarja na podlagi pravice do pobota, saj ta ni predmet te pravice.
21. Paulus, Vprašanja, I. knjiga.
Ker je na splošno veljalo, da se to, kar si osebe med seboj dolgujejo, pobota zgolj po zakonu, če je tožen zastopnik odsotne
osebe, mu ni treba jamčiti, da bo njegovo dejanje ratificirano, saj se ne more nič pobotati, temveč se lahko od njega na
začetku zahteva manjši znesek.
22. Scaevola, Vprašanja, II. knjiga.
Če si komu dolžan deset tisoč sestercij ali sužnja, karkoli si bo izbral, bo priznan pobot dolga, če bo odkrito povedal, kaj mu
je ljubše.
23. Paulus, Mnenja, IX. knjiga.
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Kadar skrbnik v imenu svojih varovancev zahteva tisto, kar jim pripada, dolžnik ne more zahtevati, da se njegov dolg pobota
z dolgom, ki mu ga dolguje sam skrbnik.
24. Isti, Dekreti, III. knjiga.
Cesar je ukazal, naj se zasliši stranka, ki želi dokazati, da ji iz državne blagajne pripada znesek, ki je enak znesku, za katerega
je bil sam tožen.

Tit. 3. O neposrednih in nasprotnih tožbah na depozit.

(1) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXX.
Depozit je tisto, kar je dano drugemu v hrambo. Izhaja iz besede ponere, položiti, predponski obrazec de pa dopolnjuje
pomen izraza in nakazuje, da je vse, kar se nanaša na varno hrambo zadevnega predmeta, zaupano dobri veri stranke.
1. Pretor pravi: "Če je bila lastnina deponirana, bom ugodil tožbi za navadno odškodnino zaradi kateregakoli drugega vzroka,
razen zaradi nemirov, požara, uničenja stavbe ali brodoloma. V primerih, ki so navedeni zgoraj, bom ugodil tožbi za dvojno
odškodnino zoper deponenta. Odobril bom tožbo za navadno odškodnino zoper dediča tistega, ki naj bi bil kriv slabe vere v
zvezi z deponiranim premoženjem, in odobril bom tožbo za dvojno odškodnino, če je bil dedič sam kriv goljufije."
2. Pretor je zelo pravilno postavil zase tiste primere deponiranja, ki so posledica nujnosti, ki jo povzročijo naključne
okoliščine, in ki niso odvisni od volje stranke, ki to stori.
3. Razume se, da je oseba položila depozit zaradi vrenja, požara ali drugih vzrokov, kadar za to nima drugega razloga kot
neposredno nevarnost, ki izhaja iz omenjenih katastrof.
4. To razlikovanje vzrokov je smiselno, saj bi se moral, kadar se kdo zanaša na vero deponenta in depozit ni vrnjen,
zadovoljiti s tožbo za samo izterjavo stvari ali njene vrednosti. Kadar pa položi depozit zaradi nujnosti, se teža kaznivega
dejanja zahrbtnosti poveča in javna blaginja zahteva povračilo, saj je kršenje zaupanja v tovrstnih primerih škodljivo.
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5. Pripomočki k premoženju, ki se deponira, niso vključeni; kot na primer, če se deponira suženj, ki je oblečen, to ne velja za
njegova oblačila, prav tako se ne deponira povodec skupaj s konjem, saj se deponira samo konj.
6. Če je dogovorjeno, da je stranka odgovorna za malomarnost v zvezi s hrambo, je dogovor veljaven, saj je pogodbeno
pravo odvisno od dogovora.
7. Ne bo veljalo, da se škoda, nastala zaradi goljufije, ne povrne, tudi če bi bilo to dogovorjeno; kajti takšna pogodba je v
nasprotju z dobro vero in dobrimi običaji, zato se je ne sme upoštevati.
8. Če se izgubi oblačilo, ki je bilo oskrbniku kopališča dano v oskrbo, če za to ni prejel nadomestila, menim, da bo odgovoren
za depozit le, če je bil kriv slabe vere; če pa je prejel nadomestilo, se lahko zoper njega vloži tožba zaradi najema.
9. Če kdo prisili sužnja, ki mu je bil zaupan v hrambo, da dela v mlinu, in prejme kakršno koli nadomestilo za njegovo
varovanje, menim, da bo zoper mlinarja mogoča tožba na podlagi najema. Če pa sem sam prejel plačilo za sužnja, ki ga je
mlinar vzel v mlin, se lahko zoper mene vloži tožba za najem. Če je bilo delo sužnja pobotano z nadomestilom za njegovo
varovanje, nastane neka vrsta zakupa in najema, ker pa ni bil plačan noben denar, bo tožba podana na podlagi pogojev
pogodbe. Če pa stranka sužnja ni opremila z ničemer drugim razen s hrano in ni bil sklenjen noben dogovor v zvezi z
njegovim delom, bo tožba na podlagi depozita utemeljena.
10. Pri zakupu in najemu ter v zadevah, v katerih bi bilo treba tožbi ugoditi na podlagi pogojev pogodbe, bodo stranke, ki so
prejele sužnja, odgovorne za goljufijo in malomarnost; če pa so ga opremile le s hrano, bodo odgovorne le za goljufijo, saj
(kot pravi Pomponij) moramo slediti temu, kar je bilo predpisano ali dogovorjeno, če vemo, kaj to je; če pa je bilo kaj
predpisano, bodo stranke, ki so prejele sužnja, odgovorne le za goljufijo, ki je povezana z depozitom.
11. Če od tebe zahtevam, da odneseš kakšen moj predmet k Titiusu, da bi zanj poskrbel; Pomponij sprašuje, s kakšnim
dejanjem lahko sprožim postopek proti tebi? Meni, da bi bil upravičen do mandatne tožbe zoper tebe, do depozitne pa zoper
tistega, ki je stvar prejel; če pa jo je prejel v tvojem imenu, bosta ti in on meni odgovorna z mandatno tožbo, on pa tebi z
depozitno tožbo, in to pravico do tožbe mi lahko odstopiš, ko te tožim z mandatno tožbo.
12. Če sem ti dal kakšno premoženje pod pogojem, da boš poskrbel zanj, če ga Titius ne bi bil pripravljen sprejeti, in ga ne
sprejme; je treba razmisliti, ali bo na mestu zgolj depozitna ali tudi mandatna tožba. Pomponij o tem dvomi, vendar menim,
da bo tožba na podlagi pooblastila upravičena, ker je pooblastilo obsežnejše glede na pogoj varne hrambe.

964

13. Pomponij sprašuje tudi, če ti naročim, da moraš varno hraniti neko premoženje, prejeto od drugega v mojem imenu, in ti
to storiš, ali boš odgovoren za mandatno ali za depozitno tožbo? Meni, da bi morala biti tožba na podlagi pooblastila, ker gre
za prvo pogodbo.
14. Pomponij tudi sprašuje, če si pripravljen, da pri tebi položim depozit, in naročiš, naj ga položim pri tvojem svobodnem
človeku, ali lahko proti tebi vodim postopek s tožbo na depozit? Pravi, da če bi premoženje deponiral v tvojem imenu, se
pravi z razumevanjem, da boš prevzel skrb zanj, bom imel zoper tebe tožbo na depozit, če pa me prepričaš, naj raje
deponiram pri svobodnjaku, ne bo tožbe zoper tebe, saj je treba tožbo na depozit vložiti zoper njega; ali boš ti odgovarjal na
mandat, ker sem opravljal lastne posle? Če pa ste mi naročili, naj na svoje tveganje položim depozit pri svobodnjaku, ne
razumem, zakaj ne bi bilo mogoče vložiti mandatne tožbe. Labeo pravi, da je očitno, da bo, če ste dali varščino, porok na
vsak način odgovoren, ne le če je bil tisti, ki je prejel depozit, kriv goljufije, ampak tudi če ni, je premoženje še vedno v
njegovih rokah; kaj če bi tisti, pri katerem je bil depozit položen, postal nor, ali podržavljen, ali bi umrl, ne da bi zapustil
dediča, posestnika ali naslednika svojega premoženja? Zato bo moral poravnati, kar je običajno pri tožbi za depozit.
15. Postavlja se vprašanje, ali je mogoče ugoditi tožbi za depozit proti varovancu, pri katerem je bil depozit položen brez
pooblastila njegovega skrbnika? Ugotoviti je treba, da lahko vloži tožbo zaradi goljufije, če je bil depozit pri njem sklenjen,
ko je bil dovolj star, da je bil kriv kaznivega dejanja, saj bo tožba zoper njega odobrena za znesek, s katerim bi bil
premoženjsko okoriščen, če ne bi bil kriv goljufije.
16. Če se deponirano premoženje vrne v slabšem stanju, se lahko ugodi tožbenemu zahtevku za depozit, enako kot če sploh
ne bi bilo vrnjeno; če se namreč premoženje vrne v slabšem stanju, kot je bilo najprej, se lahko reče, da sploh ni bilo vrnjeno
zaradi goljufije.
17. Če je moj suženj položil depozit, bom kljub temu upravičen do tožbe zaradi depozita.
18. Če bom pri sužnju položil depozit in vložil tožbo zoper njega po tem, ko bo manumitiran, Marcellus pravi, da tožba ne bo
mogoča; čeprav smo navajeni trditi, da bi moral vsakdo odgovarjati za goljufijo, storjeno celo v suženjstvu, saj tako kazniva
dejanja kot škoda sledijo osebi krivca, zato se je treba v tem primeru zateči k drugim tožbam, ki jih je mogoče vložiti.
19. Ta tožba bo mogoča v korist posestnika premoženja in drugih posestnikov, pa tudi v korist tistega, ki mu je na podlagi
trebelskega odloka senata odobrena restitucija premoženja.
20. V tožbo na depozit ni vključena samo goljufija, ki je bila storjena prej, ampak tudi tista, ki bi lahko bila storjena pozneje,
to je po tem, ko je bila zadeva pridružena izdaji.
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21. Zato Neratius navaja, da če se premoženje, ki je bilo deponirano, izgubi brez goljufivega namena in se pridobi nazaj po
tem, ko je bila zadeva združena, se od tožnika kljub temu pravilno zahteva, da povrne premoženje, in da ne sme biti oproščen
odgovornosti, če tega ne stori. Neratius prav tako pravi, da čeprav je bila morda tožba na podlagi depozita vložena zoper vas
v času, ko niste imeli pristojnosti za vrnitev, kot na primer, ko so bila skladišča zaprta; če ste imeli pristojnost za vrnitev,
preden je bila izdana sodba zoper vas, bi morali biti obsojeni, če tega ne storite, ker je premoženje v vaših rokah; saj bi bilo
treba nato raziskati, ali ste ravnali v slabi veri, ker niste imeli premoženja.
22. Julijan v trinajsti knjigi Digest navaja, da lahko vsakdo, ki deponira premoženje, takoj vloži tožbo na deponiranje, saj je
tisti, ki ga je prejel, kriv dejanja slabe vere, ker ga ne vrne, ko se to zahteva. Marcellus pa je trdil, da tistega, ki premoženja
ne vrne tistemu, ki ga zahteva, ni mogoče vedno šteti za nepoštenega; kaj če je bilo premoženje v pokrajini ali v skladišču, ki
ga ob izreku sodbe ni bilo mogoče odpreti, ali če pogoj, od katerega je bil odvisen depozit, ni bil izpolnjen?
23. Nobenega dvoma ni, da je ta tožba dobroverna.
24. In iz tega razloga je treba v to tožbo zajeti pridelke, vse dodatke in donos črede, da ne bi bila vključena le sama gola
stvar.
25. Če ste prodali nepremičnino, ki je bila položena, in ste jo pozneje kupili na račun pologa, tudi če bi bila pozneje uničena
brez vaše slabe vere, boste odgovarjali za polog, ker ste nekoč ravnali goljufivo, ko ste nepremičnino prodali.
26. Tudi pri tožbi na podlagi depozita se glede vrednosti nepremičnine poda sodna prisega.
27. Zdi se mi popolnoma pravično, da mi je ta tožba odobrena ne le, če je premoženje deponiral moj suženj, temveč tudi tisti,
ki mi v dobri veri služi kot suženj, če ga je deponiral kot moje lastništvo.
28. Podobno lahko vložim to tožbo, če imam na sužnju pravico užitka in je bilo to, kar je deponiral, del njegovega peculiuma,
ki mi je pripadal ali je bil moja lastnina.
29. Poleg tega, če suženj, ki pripada premoženju, položi depozit, lahko to tožbo vloži dedič, ki pozneje vstopi v premoženje.
30. Če suženj vloži depozit, ne glede na to, ali živi ali umre, lahko gospodar pravilno vloži to tožbo; če pa je suženj
manumitiran, je ne more vložiti. Če pa bi bil suženj odtujen, bo tisti, ki ga je imel v lasti v času, ko je bil položen depozit, še
vedno imel pravico do tožbe, saj je treba upoštevati začetek pogodbe.
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31. Če suženj, ki pripada dvema strankama, položi depozit, lahko vsak od njegovih gospodarjev vloži tožbo na depozit za
svoj delež.
32. Če vrneš Titiusu premoženje, ki ga je pri tebi deponiral suženj, za katerega si mislil, da je Titius njegov gospodar, čeprav
to ni bil; ne boš odgovoren za tožbo na deponiranje, tako pravi Celsus, ker s tvoje strani ni goljufije; gospodar sužnja pa
lahko vloži tožbo proti Titiusu, kateremu je bilo premoženje izročeno. Če premoženje izroči, ga je mogoče s tožbo izterjati,
če pa ga je porabil, čeprav je vedel, da pripada nekomu drugemu, bo sodba izrečena proti njemu, ker je ravnal goljufivo, da
ne bi ostal v posesti.
33. Naslednje vprašanje je zelo primerno zastavil Julijan. Če je hlapec pri meni položil denar, da bi ga plačal njegovemu
gospodarju za njegovo svobodo, in sem denar izplačal, ali bom odgovoren za tožbo zaradi depozita? V trinajsti knjigi Digest
navaja, da če na ta način plačam denar, ki je bil tako rekoč deponiran pri meni v ta namen, in te o tem obvestim, ne boš
upravičen do depozitne tožbe, ker si, vedoč za to dejstvo, denar prejel, in zato nisem bil kriv goljufije; če pa plačam denar,
kot da bi bil moj, z namenom pridobitve svobode sužnja, bom odgovoren. To mnenje se mi zdi pravilno; kajti v tem primeru
ne le, da depozitar ni vrnil premoženja brez slabe vere, ampak ga sploh ni vrnil, saj je eno, če ga vrneš, drugo pa, če ga
izplačaš, kot da je tvoj.
34. Če je bil denar deponiran pri vas z namenom, da ga lahko uporabite, če se vam bo zdelo najbolje, boste odgovorni za
tožbo na deponiranje, preden ga uporabite.
35. Pogosto se zgodi, da je premoženje ali denar, ki je deponiran, prepuščen tveganju stranke, ki ji je zaupan, na primer, če
sta se stranki o tem posebej dogovorili. Julijan pa navaja, da če se je kdo ponudil za depozitarja, zagotavlja tveganje depozita,
tako da mora biti odgovoren ne le za goljufijo, ampak tudi za malomarnost in varno hrambo, ne pa tudi za nesreče.
36. Če je denar položen v zapečateno vrečko in se pojavi eden od dedičev osebe, ki je položila denar, in ga zahteva; treba je
razmisliti, na kakšen način ga mora depozitar zadovoljiti. Denar je treba vzeti iz vreče bodisi v navzočnosti pretorja bodisi v
navzočnosti uglednih oseb, tožniku pa izplačati sorazmerno z njegovim deležem zapuščine. Če pa deponent prelomi pečat, to
ne bo v nasprotju z namenom depozita, saj je bil ta opravljen po pooblastilu pretorja ali v navzočnosti uglednih oseb. Kar
zadeva tisto, kar ostane v njegovih rokah, lahko to, če želi obdržati, potem ko so mu pretor ali osebe, v prisotnosti katerih so
bili drugi pečati prelomljeni, dali nove pečate, stori; če pa tega noče obdržati, se lahko deponira v templju. Če pa je
premoženje takšno, da ga ni mogoče razdeliti, ga mora depozitar vse izročiti tožniku, potem ko ta ustrezno jamči, da bo
odgovoren za vse, kar presega njegov delež; če pa jamstva ni, mora depozitar premoženje položiti v tempelj in biti oproščen
odgovornosti za kakršno koli tožbo.
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37. Drug primer navaja Julijan v trinajsti knjigi Digest. Pravi, da če deponent umre in se pojavita dve osebi, ki se med seboj
prepirata in vsaka trdi, da je edina dedinja, je treba premoženje izročiti tistemu, ki ga je pripravljen braniti pred drugim
tožnikom, to je tistemu, ki je prejel depozit. Če pa nobeden od njiju ne bo sprejel te odgovornosti, pravi, da je najprimerneje,
da ga pretor ne prisili, da prevzame obrambo. Zato je treba premoženje deponirati v nekem templju, dokler se o pravici do
premoženja ne odloči na sodišču.
38. Kadar kdo v navzočnosti več oseb prebere oporoko, ki je bila pri njem deponirana, Labeo pravi, da je zoper njega zaradi
oporoke mogoče pravilno vložiti tožbo zaradi deponiranja; sam pa menim, da je mogoče vložiti tudi odškodninsko tožbo, če
je bila vsebina oporoke prebrana v navzočnosti teh oseb z namenom, da bi se tajna določila oporočitelja razblinila.
39. Če deponirata deponat ali tat, Marcellus v šesti knjigi Digest navaja, da bo vsak od njiju zakonito upravičen do tožbe na
deponat; v njegovem interesu je namreč, da ga ima, ker je lahko odgovoren.
40. Kadar kdo zahteva depozit zlata ali srebra, ali je treba navesti samo predmet ali je treba navesti tudi težo? Boljše mnenje
je, da je treba vključiti oboje; tako je treba na primer navesti posodo, skodelico ali skledo ter dodati material in težo. Če pa je
izdelek vijolična barva, ki ni bila uporabljena, ali volna, je treba na enak način dodati težo; razen kadar obstaja negotovost
glede količine teže in se je treba zateči k prisegi.
41. Ali je treba pri hrambi zapečatene skrinje, za katero se zahteva samo ta skrinja, vključiti tudi njeno vsebino? Trebatius
pravi, da se lahko zahteva skrinja in da se ne sme vložiti tožbe za posamezne predmete depozita; če pa je premoženje najprej
razstavljeno in nato deponirano, je treba dodati opis oblačil. Labeo pa pravi, da velja, da je stranka, ki je deponirala skrinjo,
deponirala tudi posamezne predmete v njej, zato moramo tožbo vložiti za premoženje. Kaj pa če stranka, ki je prejela depozit,
ni vedela, da je v njej stvar? To ni bistvena razlika, saj je prejel depozit; menim, da je mogoče vložiti tožbo za premoženje, ki
sestavlja depozit, čeprav je bila skrinja zapečatena, ko je bila izročena depozitarju.
42. Ugotovljeno je, da je sin pod očetovskim nadzorom odgovoren za depozit, ker je odgovoren za druge tožbe; vendar se
lahko tožba vloži tudi proti očetu, vendar le v zvezi s sinovim peculiumom. Enako pravilo velja za sužnja, saj ga je mogoče
tožiti skupaj z gospodarjem. Očitno je, kot je navedel Julijan in kot se zdi tudi nam, da se lahko v primeru tožbe zaradi oseb,
ki so pod nadzorom kogar koli, zadeva obravnava; tako da se lahko pokaže njihova slaba vera, če je bila storjena kakšna
prevara ali goljufija s strani tistega, pod čigar nadzorom so, ali s strani oseb, s katerimi je bila sklenjena pogodba.
43. Če je premoženje deponirano pri dveh osebah, se lahko tožba vloži zoper katero koli od njiju, prav tako pa ena od njiju ne
bo razrešena, če se tožba vloži zoper drugo, saj se odgovornosti ne razrešita z izbiro deponenta, temveč s plačilom. Če sta
torej oba kriva goljufije in eden od njiju plača znesek terjatve, drugega ni mogoče tožiti; tako kot v primeru dveh skrbnikov.
Če pa eden od njiju ne more plačati ničesar ali pa plača znesek, ki je nižji od terjatve, je mogoče zahtevati plačilo od drugega.
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Enako pravilo velja, kadar eden od njiju ni bil kriv goljufije in je bil zato oproščen, saj je v tem primeru mogoče zahtevek
vložiti pri drugem.
44. Če pa sta dve stranki sklenili depozit in obe vložita tožbo, če sta res sklenili depozit z dogovorom, da lahko ena od njiju
odnese celoten depozit, lahko vloži tožbo za celoten znesek; če pa je bil dogovor, da lahko odnese le delež, v katerem je bila
vsaka od njiju zainteresirana, potem je treba reči, da je treba izreči sodbo depozitarju za delež vsake od njiju.
45. Če pri tebi deponiram depozit z dogovorom, da bo po tvoji smrti vrnjen, lahko vložim depozitno tožbo zoper tebe in
zoper tvojega dediča, saj si lahko premislim in zahtevam depozit še pred tvojo smrtjo.
46. Če torej pri vas položim depozit, ki naj bi se vrnil po moji smrti, lahko tako jaz kot moj dedič vložita tožbo na depozit, če
sem si premislil.
47. Ker gre v tem postopku samo za slabo vero, se je pojavilo vprašanje, ali bo dedič odgovarjal, če je prodal premoženje, ki
ga je deponiral pri zapustniku ali mu ga posodil v uporabo, ker ni vedel, da je bilo to premoženje deponirano ali posodeno. Iz
razloga, ker ni ravnal v slabi veri, ne bo odgovarjal za premoženje. Ali bo kljub temu odgovoren vsaj za ceno, ki je prišla v
njegove roke? Boljše mnenje je, da bo odgovoren, saj je bil kriv slabe vere, ker ni izročil tistega, kar je prišlo v njegove roke.
2. Paulus, O ediktu, knjiga XXXI.
Kaj pa, če še ni pobral kupnine ali če je premoženje prodal za manjšo vsoto, kot bi jo moral? Samo odstopiti mora svoje
pravice do tožbe.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXI.
Jasno je, da če bi lahko nepremičnino odkupil in jo vrnil, pa tega ne želi storiti, ni prost malomarnosti; prav tako kot če je ne
bi hotel vrniti, če bi bila odkupljena ali bi prišla v njegovo posest na kak drug način, pri čemer bi kot izgovor navedel, da jo
je nekoč prodal, ne da bi poznal dejstva.
(4) Paulus, O Plavciju, V. knjiga.
Tudi če oseba ni dedič, a misli, da je, in proda premoženje, ji je treba pridobljeni dobiček odvzeti na enak način.
5. Ulpianus, O ediktu, XXX. knjiga.
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Nasprotna tožba za depozit se odobri v korist stranke, pri kateri naj bi bil depozit opravljen, in pri tej tožbi ni treba prisegati
glede zneska; postopek se namreč ne začne zaradi porušene vere, temveč zato, da se stranki, ki je prejela depozit, povrne
škoda.
1. Tožba na podlagi depozita se lahko vloži zoper sekvestra, če pa je z njim sklenjen dogovor, da mora na določenem kraju
predložiti deponirano premoženje, in tega ne stori, je jasno, da bo odgovarjal. Če pa se je dogovor nanašal na več krajev, je v
njegovi presoji, na katerem od njih ga bo predložil, če pa dogovor ni bil sklenjen, ga je treba obvestiti, naj predloži
premoženje pred pretorjem.
2. Če se želi sekvestrator odpovedati svoji funkciji, kako je treba ravnati? Pomponij pravi, da se mora zglasiti pri pretorju in
potem ko je z njegovim soglasjem obvestil stranke, ki so ga izbrale, mora vrniti premoženje tistemu, ki se je zglasil. Vendar
menim, da to ni vedno pravilno, saj mu pogosto ne bi smeli dovoliti, da se odpove službi, ki jo je enkrat prevzel, kar bi bilo v
nasprotju z dogovorom, s katerim je bil sklenjen depozit, razen če se pojavi zelo upravičen razlog; kadar pa je to dovoljeno,
je treba premoženje zelo redko vrniti stranki, ki se pojavi, ampak ga je treba v skladu z odločitvijo sodišča deponirati v
nekem templju.
6. Paulus, O ediktu, II. knjiga.
Pri sekvestorju se pravilno položi depozit, ki ga v celoti izroči več oseb, da se varno hrani in vrne pod določenim pogojem.
7. Ulpianus, O ediktu, XXX. knjiga.
Kadar je suženj deponiran pri sekvestru, da bi ga lahko mučili, in ker je bil priklenjen ali zaprt na neprijetnem mestu, ga je ta,
spodbujen s sočutjem, izpustil; menim, da to dejanje zelo spominja na goljufijo, saj je, ker je vedel, za kakšen namen je
suženj namenjen, pokazal svoje sočutje ob neprimernem času, saj se raje ne bi lotil takšnega opravila, kot da bi bil kriv
prevare.
1. Tožba za depozit je odobrena za celoten znesek zoper dediča zaradi slabe vere pokojnika, kajti čeprav običajno ne
odgovarjamo za goljufivo dejanje pokojnika, razen glede tistega dela zapuščine, ki pride v naše roke; vendar v tem primeru
slaba vera izhaja iz pogodbe, ki je podlaga za tožbo za vračilo premoženja, in zato bo en dedič odgovoren za celoten znesek,
če pa je dedičev več, bo vsak odgovarjal za svoj delež.
2. Kadar bankirji bankrotirajo, je treba najprej obravnavati račune deponentov, to je tistih, ki imajo deponiran denar, ki ga
niso položili z obrestmi pri omenjenih bankirjih ali jim ga niso pustili, da bi ga uporabili. Če se torej premoženje bankirjev
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proda, bodo vlagatelji upravičeni do svojega denarja pred privilegiranimi upniki; vendar se to zgodi le, če stranke pozneje
niso prejele obresti, saj se bo štelo, da so se odpovedale svojim depozitom.
3. Postavlja se tudi vprašanje, ali se upošteva vrstni red, po katerem so stranke vložile svoje vloge, ali pa se upoštevajo vse
vloge skupaj. In ugotovljeno je bilo, da so bili vsi v enakem položaju, saj je bilo to urejeno s cesarskim reskriptom.
8. Papinianus, Vprašanja, knjiga IX.
Depozitar lahko uveljavlja svoj privilegij ne le glede preostanka depozita, ki ga je mogoče najti med premoženjem bankirja,
temveč tudi glede vsega drugega premoženja bankirja, ki je bil kriv goljufije; in to pravilo je bilo sprejeto zaradi javne
koristnosti. Očitno je, da so nujno nastali stroški vedno prednostna terjatev, saj se po njihovem odbitku običajno opravi
cenitev premoženja.
9. Paulus, O ediktu, knjiga VII.
Če je v vlogi tožbe zoper enega od več dedičev vložena tožba zaradi dejanja pokojnika, ga moram tožiti za njegov delež
zapuščine; če pa ga zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storil, ne tožim za delež, je to razumno, saj se mera odškodnine nanaša
na dejanje slabe vere, ki ga je storil dedič sam.
10. Julijan, O Miniciju, II. knjiga.
Tožba iz depozita ni mogoča zoper soednike, ki niso krivi goljufije.
11. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
Kadar suženj položi depozit, je stranka, pri kateri je bil sklenjen, v dobri veri in nadvse pravično pooblaščena, da vrne
premoženje sužnju; ni namreč v skladu z dobro vero, da se zavrne izročitev tega, kar je kdo prejel, temveč je to treba vrniti
tistemu, od katerega je to dobil, in to tako, da se to vrne brez vsake slabe vere, se pravi, da ne sme biti niti suma na
malomarnost. Sabinus to nadalje pojasnjuje in dodaja, da ne sme biti razloga, da bi depozitar mislil, da gospodar ni želel, da
se lastnina vrne sužnju; in to je pravilno, razen če je na depozitarja vplival kakšen utemeljen razlog za sum, vendar je dovolj,
če je pokazal dobro vero. Če pa je bil suženj že prej kriv tatvine in stranka, pri kateri je bil depozit opravljen, tega ni vedela
ali je verjela, da gospodar ni hotel izročiti premoženja, bo oproščena odgovornosti, saj se vedno zahteva dobra vera.
Depozitar se ne bo razbremenil le z vrnitvijo premoženja sužnju, če je ta ostal v služnosti, temveč tudi, če je bil manumitiran
ali odtujen, če je to storil iz dobrih in zadostnih razlogov; na primer, če ga je vrnil, ne da bi vedel, da je bil suženj
manumitiran ali odtujen. Pomponij navaja, da je treba enako pravilo upoštevati v primeru vseh dolžnikov.
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12. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXII.
Če je bil v Aziji položen depozit, ki ga je bilo treba vrniti v Rimu, velja, da je bil namen, da se to stori na stroške tistega, ki je
depozit položil, in ne na stroške tistega, pri katerem je bil depozit položen.
1. Depozit je treba vrniti v kraj, v katerem je bil najden, brez goljufivega dejanja stranke, pri kateri je bilo premoženje
deponirano. Dejansko ni nobene razlike v tem, kje je bil depozit položen. Ista načela na splošno veljajo za vsa dobroverna
dejanja. Vendar je treba povedati, da če tožnik želi, da se premoženje prepelje v Rim na njegove stroške in tveganje, ga je
treba zaslišati; to se namreč stori tudi v tožbi za izročitev.
2. Depozitna tožba se lahko pravilno vloži zoper sekvestra, ugodi pa se tudi zoper njegovega dediča.
3. Tako kot je, kadar je premoženje, ki ga je treba izročiti v skladu s pogoji določila ali oporoke, uničeno po pridružitvi
izdaje; tako bo tudi depozit od dneva, ko je bil sklenjen, na tveganje stranke, v katere roke je bil dan, če bi ga tožena stranka
ob pridružitvi izdaje lahko vrnila, pa tega ni storila.
(13) Paulus, O Sabinu, knjiga XXXI.
Če oseba noče vrniti premoženja ne njegovemu lastniku, temveč nekomu, ki ga zahteva in za katerega misli, da ni resnični
zastopnik ali dedič osebe, ki je premoženje založila, ni kriva slabe vere. Če pa bi pozneje izvedel, da je bil tožnik pooblaščen,
je mogoče zoper njega vložiti tožbo, saj je zdaj kriv slabe vere, če noče vrniti premoženja.
1. Osebna tožba za izterjavo bo mogoča tudi zaradi deponiranega premoženja, vendar ne prej, preden je bila storjena
goljufija; nihče namreč ni odgovoren za osebno tožbo za izterjavo samo zato, ker je prejel depozit, temveč šele takrat, ko je
bil kriv goljufije.
14. Gaj, O deželnem ediktu, IX. knjiga.
Kadar je več dedičev stranke, ki je položila depozit, velja, da je treba, če se jih pojavi večina, premoženje vrniti tistim, ki so
navzoči. Večino je treba razumeti tako, da ne pomeni večjega števila oseb, temveč večji znesek deležev premoženja, zato je
treba predložiti ustrezno zavarovanje.
1. Če je postopek sprožen proti tistemu, pri katerem je bilo premoženje deponirano, ali proti njegovemu dediču in je
premoženje naravno propadlo, preden je bila izdana odločba, na primer, če bi umrl suženj, katerega lastništvo je bilo sporno;
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Sabin in Kasij pravita, da bi morala biti stranka, proti kateri je bila vložena tožba, razrešena, ker je edino pravično, da
naravno izgubo premoženja nosi tožnik, saj bi premoženje propadlo, tudi če bi mu bilo vrnjeno.
15. Julianus, Digest, III. knjiga.
Tisti, ki dovoli, da se njegova lastnina deponira pri njem, ali prosi za dovoljenje, da jo lahko uporablja, ni odgovoren za tožbo
na deponiranje ali na posojanje v uporabo, prav tako kot v primeru stranke, ki svojo lastnino najame ali prosi, da jo ima v
posesti s trpljenjem, saj v obeh primerih ni odgovoren.
16. Africanus, Vprašanja, knjiga VII.
Če tisti, pri katerem ste deponirali premoženje, to premoženje deponira pri drugem, ta pa je kriv goljufije; tisti, pri katerem
ste deponirali premoženje, bo odgovoren za slabo vero tistega, pri katerem je bilo premoženje pozneje deponirano, kolikor
mora nanj prenesti svoje tožbene pravice.
(17) Florentin, Inštituti, knjiga VII.
Prav tako kot za eno osebo je dovoljeno, da več oseb položi depozit; kljub temu pa ga lahko pri sekvestorju položi le več
oseb, saj se to stori, kadar je premoženje sporno, zato v tem primeru velja, da je vsaka oseba položila depozit v celoti.
Drugače je v primeru, ko več solastnikov založi premoženje, ki je v skupni lasti.
1. Lastninska pravica na deponiranem predmetu ostane deponentu, prav tako tudi posest, razen če se deponira sekvestratorju;
takrat ima slednji posest; pri deponiranju je namreč namen, da nihče od njiju nima posesti v času, ko je predmet tako hranjen.
18. Neratius, Pergamenti, II. knjiga.
V primeru, da je depozit sklenjen zaradi viharja, požara, uničenja hiše ali brodoloma, se tožba, ki se vloži proti dediču zaradi
goljufije pokojnika, nanaša na njegov delež zapuščine in na navadno odškodnino, prav tako pa jo je treba vložiti v enem letu;
če pa se tožba vloži proti samemu dediču, se odobri za celoten znesek, za dvojno odškodnino in brez ozira na čas.
(19) Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.
(20) Julijan in Marcel sta mnenja, da lahko sin pod očetovskim nadzorom pravilno vloži tožbo na depozit.
20. Paulus, O ediktu, knjiga XVIII.
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Če ste brez goljufije izgubili premoženje, ki je bilo pri vas deponirano, ne boste odgovorni za tožbo za depozit, niti vam ni
treba jamčiti za vrnitev premoženja, če bi ga ponovno dobili v posest. Če pa vam pride v roke drugič, ste odgovorni za
vložitev tožbe za depozit.
21. Isto, O ediktu, knjiga LX.
Če je bilo premoženje deponirano pri sinu pod očetovskim nadzorom in ga ta po emancipaciji še vedno obdrži, očeta v enem
letu ni mogoče tožiti na peculium, sina pa lahko.
1. Trebatius gre še dlje, saj meni, da če je bil depozit položen pri sužnju in ta, potem ko je bil manumitiran, obdrži lastnino, je
treba tožbo odobriti proti njemu in ne proti njegovemu gospodarju; čeprav v drugih primerih tožba proti manumitiranemu ni
odobrena ?

(22) Marcellus, Digest, knjiga V.
Če dva dediča goljufivo posežeta v premoženje, ki je bilo deponirano pri pokojniku, bosta v nekaterih primerih odgovorna le
za del tega premoženja; če si namreč razdelita deset tisoč aurei, ki so bili deponirani pri pokojniku, in si od tega prilastita pet
tisoč, in sta oba solventna, bosta odgovorna vsak za polovico, ker tožnik nima več interesa. Če pa sta pretopila ploščo ali
dovolila, da to stori nekdo drug, ali storila kakšno drugo goljufijo, ju je mogoče tožiti za celoten znesek, kot da bi bila sama
zadolžena za hrambo premoženja; gotovo je namreč, da je vsak od njiju kriv goljufije, in če ne bi bila odgovorna za celoten
znesek, do obnove premoženja ne bi moglo priti. Prav tako se ne zdi absurdno razmišljanje, da če se ne vrne celotno
premoženje, tisti, zoper katerega je bila vložena tožba, ne more biti oproščen, ampak mora biti proti njemu izdana sodba, če
premoženje ni bilo vrnjeno v sorazmerju z deležem premoženja, katerega dedič je bil.
23. Modestin, Razlike, II. knjiga.
Če je kdo tožen v tožbi zaradi depozita, lahko pravilno sproži postopek pri istem sodniku zaradi hrane, ki je bila priskrbljena
sužnju.
24. Papinianus, Vprašanja, IX. knjiga.
Lucij Titius Semproniju Pozdrav: "S tem lastnoročno napisanim pismom te obveščam, da je sto denarnih enot, ki si mi jih
danes posodil in jih je preštel suženj Stichus, tvoj zastopnik, v mojih rokah in da ti jih bom na zahtevo izplačal, ko in kjer boš
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to želel." Postavlja se vprašanje, ali je treba upoštevati kakršno koli povečanje v obliki obresti? Odgovoril sem, da bo tožba
na podlagi depozita ustrezna, kajti kaj drugega je posojanje česar koli v uporabo kot deponiranje? To drži, če je bil namen, da
se vrnejo isti kovanci, kajti če je bilo mišljeno, da se plača samo znesek, sporazum presega meje depozita. Če v primeru, ki je
bil naveden, tožba na depozit ne bo mogoča, ker je bilo dogovorjeno le plačilo istega zneska, ne pa enakih kovancev, ni lahko
določiti, ali je treba upoštevati obresti. Dejansko je bilo ugotovljeno, da je pri dobrovernih tožbah dolžnost sodnika, da
odloči, da se v zvezi z obrestmi lahko plačajo samo tiste, ki jih določa določba. Vendar je v nasprotju z dobro vero in naravo
depozita, da se obresti zahtevajo, preden stranka, ki je s prejemom denarja odobrila uslugo, zamudi z njegovim vračilom. Če
pa je bilo dogovorjeno, da se obresti plačajo od začetka, je treba upoštevati pogoj iz pogodbe.
(25) Isto, Mnenja, III. knjiga.
Če je oče na dan zaroke ali pozneje prejel darila, ki jih je dobila njegova hči, ki je bila njegova lastna ljubica, se lahko
njegovega dediča pravilno toži z depozitno tožbo, da bi ga prisilil k izročitvi premoženja.
1. Kdor pretvori v svojo uporabo denar, ki je bil pri njem deponiran, vendar ni bil zapečaten, z dogovorom, da mora vrniti
enak znesek, in se zoper njega v tožbi na depozit izreče sodba za obresti od trenutka, ko je bil v zamudi.
26. Paulus, Mnenja, knjiga IV.
Publia Maevia je, ko se je odpravljala na obisk k možu, zaupala Gaii Seii zaprto škatlo z oblačili in pisnimi dokumenti ter jo
takole nagovorila: "Če se vrnem zdrava, mi to vrneš, če pa se mi kaj zgodi, daj to mojemu sinu, ki sem ga imela s prvim
možem." Ker je ženska umrla brez oporoke, me zanima, komu naj se izroči premoženje, ki ga je zaupala drugi osebi:
njenemu sinu ali njenemu možu? Paulus je odgovoril, da njenemu sinu.
(1) Lucij Titius je podal naslednjo izjavo: "Prejel sem in imam v rokah kot depozit znesek deset tisoč dinarjev srebra ter
obljubljam in se zavezujem, da bom vrnil ves omenjeni znesek, kot je bilo dogovorjeno med nama; v skladu s sklenjeno
pogodbo pa ti bom vsak mesec za vsak funt plačal štiri obole kot obresti, dokler ne bo izplačana celotna vsota." Sprašujem,
ali je mogoče zahtevati obresti? Paulus odgovarja, da pogodba, na katero se sklicuje, presega mejo denarnega depozita, zato
je v skladu s pogodbo mogoče zahtevati obresti v depozitni tožbi.
(2) Titus, članom družine Sempronij: Pozdravljeni: "Od vas sem prejel težo približno desetih zlatnikov, dva diska in
zapečateno vrečo, za katero mi dolgujete deset zlatnikov, ki ste jih deponirali pri Titu, deset pa dolgujete tudi Trofimu; deset
dolgujete tudi na račun svojega očeta in še nekaj več." Sprašujem, ali iz tovrstnega pisnega dokumenta izhaja kakšna
obveznost, zlasti pa kaj, kar se nanaša na ta denar? Odgovor je bil, da se zdi, da iz pisma, ki je bilo predmet preiskave,
pravzaprav ne izhaja nobena obveznost, ampak da lahko služi le kot dokaz, da je bil položen premoženjski depozit. Sodnik
mora ugotoviti, ali lahko stranka, ki se je v istem pismu zavezala za deset zlatnikov, dokaže, kar je napisala.
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27. Isto, Mnenja, knjiga VII.
Lucij Titius je imel pod svojim nadzorom hčer po imenu Seia, dal jo je v zakon sužnju Pamfilu, ki mu ni pripadal, in
slednjemu je dal doto, pri čemer je od njega vzel potrdilo, da je ostala v njegovih rokah le kot depozit; nato pa, ker gospodar
suženj ni bil obveščen o omenjenem depozitu, je oče umrl, kmalu zatem pa tudi suženj Pamfil, ki je umrl. Sprašujem, s
kakšno tožbo lahko Seia izterja denar, saj je bila očetova dedinja? Paulus je odgovoril, da ker doto dejansko ni bilo mogoče
ustanoviti, se denar lahko izterja s tožbo De peculio na podlagi depozita.
(28) Scaevola, Mnenja, I. knjiga.
Kvint Cecilij Kandid je napisal pismo Pacciju Rogatiju z naslednjimi besedami: Caecilius Candidus svojemu prijatelju
Pacciju Rogatianusu: "Pozdrav. S tem pismom te obveščam, da sem prejel in v svojo knjigo računov vpisal prejemke
petindvajsetih denarjev, ki si mi jih nakazal, in ob prvi priložnosti bom poskrbel, da ta denar ne bo zapravljen, se pravi, da
boš od njega prejel obresti." Pojavilo se je vprašanje, ali je mogoče obresti pobrati tudi na račun tega pisma. Odgovoril sem,
da bodo obresti zapadle v dobroverni tožbi, če jih je stranka zbrala ali če je denar uporabila za lastne namene.
29. Paulus, Sentence, II. knjiga.
Če deponiram srebro v vrečko ali zapečateno in ga oseba, pri kateri sem ga deponiral, uporabi brez mojega soglasja, bom
upravičen do tožbe zaradi deponiranja, pa tudi do tožbe zaradi tatvine proti njej.
(1) Če jo tisti, pri katerem je bil depozit položen, uporablja z mojim dovoljenjem, mi bo moral na ta račun plačati obresti,
tako kot pri drugih dobrovernih tožbah.
30. Neratij, Mnenja, I. knjiga.
Če je zoper tvojega poroka izdana sodba za odškodnino zaradi premoženja, ki je bilo deponirano pri tebi, postane to
premoženje tvoje.
31. Tryphoninus, Disputations, knjiga IX.
Dobra vera, ki se zahteva v pogodbah, zahteva največjo stopnjo pravičnosti; toda ali naj to pravičnost ocenjujemo glede na
zakon narodov ali v skladu s civilnimi in pretorijanskimi zapovedmi? Če je na primer stranka, obtožena hudega kaznivega
dejanja, pri tebi položila sto aurejev, je bila izgnana, njeno premoženje pa zaplenjeno. Ali naj se mu ta denar vrne ali pa naj
se položi v državno blagajno? Če imamo v mislih samo zakon narave in narodov, bi ga bilo treba vrniti tistemu, ki ga je dal;
če pa upoštevamo civilni zakon in določbe pravnih aktov, ga je treba izročiti v javno blagajno, kajti tistega, ki si je pri ljudeh
zaslužil slabo, je treba zatreti z revščino, da bi bil drugim za zgled pri preprečevanju kaznivih dejanj.
1. Na tem mestu se pojavi še ena zadeva, ki jo je treba preučiti, in sicer, ali bi morali meniti, da je treba dobro vero omejiti na
stranki, ki sta sklenili pogodbo med seboj, ne da bi pri tem posvečali pozornost drugim osebam, ki so zainteresirane za
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obravnavano zadevo. Če je na primer tat pri Seiju, ki se ni zavedal njegove kaznivosti, deponiral nekaj plena, ki ga je odvzel
meni, ali naj Seij vrne premoženje tatovu ali meni? Če upoštevamo samo dajalca in prejemnika, dobra vera zahteva, da
premoženje prejme tisti, ki ga je dal v hrambo drugemu; če pa upoštevamo pravičnost zadeve, ki pripada vsem osebam,
udeleženim v tej transakciji, bi mi morali vrniti tisto, za kar sem bil prikrajšan z nadvse hudobnim dejanjem. Menim, da je
pravičnost tista, ki vsakemu daje njegovo lastnino, in sicer tako, da se ne sme odvzeti nobeni osebi, ki ima večjo pravico do
nje. Če se torej zdi, da ne zahtevam premoženja, ga je treba kljub temu vrniti tistemu, ki ga je deponiral, čeprav je to storil po
tem, ko ga je neupravičeno pridobil. Marcellus navaja isto v zvezi z odvzemnikom in tatvino. Če pa tat, ki ne ve, kdo je bil
oče ali gospodar sina ali sužnja, ki mu je vzel premoženje, to deponira pri katerem koli od njiju, ker ta ne poznata dejstev, to
po pravu narodov ne pomeni deponiranja; ker je narava deponiranja takšna, da je treba človekovo lastno premoženje kot tuje
dati v hrambo neki osebi, ki ni njegov lastnik. Če tat pri meni deponira mojo lastnino, ki jo je vzel brez moje vednosti, ker
nisem vedel za njegovo kaznivo dejanje, upravičeno velja, da ni prišlo do deponiranja; saj ni v skladu z dobro vero, da je
lastnik prisiljen izročiti svojo lastnino tatovu. Kadar pa v takem primeru izroči v depozit dano premoženje njegov lastnik, ki
se tega ni zavedal, je mogoča osebna tožba za izterjavo nečesa, kar mu ni pripadalo.
32. Celsus, Digeste, knjiga XI.
Čeprav se Prokul ne strinja z Nervovo izjavo, da je huda malomarnost goljufija, se mi zdi, da je povsem resnična. Kajti tudi
če kdo ni tako marljiv, kot zahteva človeška narava, še vedno ne bo prost goljufije, če glede depozita ne pokaže tiste
skrbnosti, ki je pri njem običajna; kajti dobra vera ne bo ohranjena, če glede omenjenega depozita pokaže manj skrbnosti, kot
jo pokaže glede svojega lastništva.
33. Labeo, Zadnji Javolenovi epitomi, VI. knjiga.
Tvoj suženj je v sekvestraciji deponiral določeno vsoto denarja pri Atciju v Maevovi hiši pod pogojem, da ti jo izroči, če
dokažeš, da je tvoja, če pa tega ne dokažeš, da jo izroči Atciju. Navedel sem, da je mogoče vložiti tožbo za nedoločen znesek
proti tistemu, pri katerem je bil denar deponiran, to je za njegovo predložitev, in ko je bil predložen, je mogoče vložiti tožbo
za njegovo izterjavo, ker vaš suženj s tem, ko je položil denar, ni mogel škodovati vašim pravicam.
(34) Isti, Verjetnosti, II. knjiga.
Tožbo zaradi depozita lahko vložite zoper vsakogar, ki noče vrniti vašega depozita pod drugimi pogoji, kot da mu plačate
denar, čeprav ga je pod tem pogojem pripravljen vrniti brez odlašanja in brez škode.
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Knjiga XVII
1. O mandatni tožbi in nasprotni tožbi.
2. O tožbi na partnerstvo.

Naslov. 1. V zvezi z ukrepom o mandatu in nasprotnim ukrepom.
1. Paulus, O ediktu, XXXII. knjiga.
Mandatna obveznost temelji na soglasju pogodbenih strank.
(1) Zato je mogoče mandat prejeti tako s pomočjo poslanca kot tudi s pismom.
(2) Poleg tega bo mandatna tožba mogoča, če bo stranka bodisi rekla prosim, bodisi želim, bodisi ukazujem, bodisi če bo to
dala v pisni obliki v katerem koli drugem jeziku.
(3) Mandatna obveznost se lahko sklene tudi tako, da začne učinkovati ob določenem času in pod določenim pogojem.
(4) Mandat je ničen, razen če je brezplačen, saj izvira iz dolžnosti in prijateljstva, zato je odškodnina nasprotna dolžnosti;
kadar gre za denar, se namreč posel prej nanaša na zakup in najem.
2. Gaj, Dnevnik ali Zlate zadeve, II. knjiga.
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Mandatna obveznost je med nama sklenjena ne glede na to, ali ti zaupam samo svoj posel ali te zadolžim samo za posel druge
stranke ali za njen posel skupaj z mojim ali za moj in tvoj posel ali za tvoj in posel druge stranke. Če vam naročim, da se
ukvarjate z zadevo, ki zadeva samo vas, je pooblastilo odveč in iz njega ne izhaja nobena obveznost.
1. Pooblastilo se nanaša le na mojo zadevo, kadar ti na primer naročim, da opraviš moj posel ali da zame kupiš zemljišče ali
postaneš moj porok.
2. Nalog se nanaša le na zadeve drugega, kadar ti na primer naročim, da opravljaš posle Titiusa ali da zanj kupiš zemljišče ali
da postaneš njegov porok.
3. Nanaša se na moje zadeve in na zadeve drugega, kadar ti na primer naročim, da opravljaš posle Titiusa in mene ali da
kupiš zemljišče zame in za Titiusa ali da postaneš njegov porok.
4. Nanaša se na tvoje in moje zadeve, kadar ti na primer naročim, da posodiš denar z obrestmi nekomu, ki se pogaja o
posojilu na moj račun.
5. Nanaša se na tvoje in tuje zadeve, kadar ti na primer naročim, da denar z obrestmi posodiš Titiusu, če pa ti naročim, da mu
ga posodiš brez obresti, je mandatna obveznost sklenjena le v korist tretje osebe.
6. Mandatna obveznost je sklenjena le v tvojo korist, kadar ti na primer naročim, da denar raje porabiš za nakup zemljišča,
kot da ga posodiš z obrestmi; ali po drugi strani, da ga raje posodiš z obrestmi, kot da ga vložiš v zemljišče. Takšno naročilo
je, pravilno rečeno, prej nasvet kot pooblastilo in zato ni obvezno, ker nasvet nikogar ne zavezuje, četudi morda ni koristen
za tistega, ki mu je dan; vsakdo namreč lahko svobodno preveri, ali bo nasvet zanj koristen ali ne.
(3) Paulus, O ediktu, knjiga XXXII.
Poleg tega se v primeru mandata zgodi, da se stanje stranke, ki ga daje, včasih ne more izboljšati, in včasih, ko se lahko
izboljša, vendar se nikoli ne more poslabšati.
1. Če sem ti namreč naročil, naj kupiš nekaj zame, in nisem povedal ničesar o ceni, ti pa si predmet kupil, bo na obeh straneh
obstajala pravica do tožbe.
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2. Če sem določil ceno, vi pa ste predmet kupili za več, nekatere avtoritete zanikajo, da boste upravičeni do mandatne tožbe,
čeprav ste pripravljeni plačati znesek presežka; nepravično je namreč, da imam jaz tožbo proti vam, če niste pripravljeni
plačati, vi pa proti meni, če ste to pripravljeni storiti.
4. Gaj, Dnevnik ali Zlate zadeve, II. knjiga.
Prokul pa meni, da lahko vloži tožbo za znesek določene cene; in to mnenje je res bolj prizanesljivo.
(5) Paulus, O ediktu, XXXII. knjiga.
Zato je treba skrbno upoštevati meje pooblastila, saj za stranko, ki jih preseže, velja, da je storila nekaj drugega, kot ji je bilo
naročeno.
1. In če ne izvrši tega, k čemur se je zavezala, bo za to odgovarjala.
2. Če ti torej naročim, naj kupiš Seijevo hišo za sto aurejev, ti pa kupiš Titijevo za veliko višjo ceno ali za sto aurejev ali celo
za manjšo vsoto; se ne bo štelo, da si izpolnil pooblastilo.
3. Tudi če ti naročim, naj prodaš mojo zemljo za sto aurejev, ti pa jo prodaš za devetdeset, jaz pa vložim tožbo za vrnitev
zemlje, mi to ne bo preprečeno z izjemo, razen če mi izplačaš preostanek, ki manjka po pooblastilu, in mi povrneš vso škodo.
4. Poleg tega, če gospodar svojemu sužnju naroči, naj proda nepremičnino za določen znesek, ta pa jo proda za manj, lahko
gospodar prav tako vloži tožbo za izterjavo; prav tako mu ne bo preprečena izjema, razen če mu bo povrnjena škoda.
5. Položaj mandatarja se lahko izboljša, če ti na primer naročim, naj kupiš Stiha za deset aurei, ti pa ga kupiš za manj, ali pa
za isti znesek in dobiš kakšen dodatek k sužnju; saj v obeh primerih nisi opravil nakupa za več od dogovorjene cene, ampak v
okviru te cene.
(6) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXI.
Če je čast podeljena kot plačilo, je mogoča mandatna tožba.
1. Če je bilo komu naročeno, naj opravi določen posel, ga je mogoče tožiti s to tožbo, pri čemer zoper njega ni mogoče
pravilno sprožiti postopka na podlagi prostovoljnega posredovanja, saj je zavezan le, kolikor je opravil posel; v tem primeru
pa bo, ker je sprejel pooblastilo, odgovoren, tudi če posla ni opravil.
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2. Če sem komu dovolil, da postane moj porok ali kako drugače posreduje v mojo korist, sem odgovoren za mandatno tožbo.
In razen če se je stranka zavezala za drugega, ki tega ni hotel, ali z namenom, da bi mu dala darilo ali opravila posel, bo
mandatna tožba dovoljena.
3. Ne more biti mandata za nečastni posel, zato se postopek s to tožbo ne more začeti.
4. Če ti naročim, da poskrbiš za nekaj, s čimer nimam nobene zveze, kot na primer, da postaneš poroštvo za Seija ali da daš
posojilo Titiusu, bom imel pravico do mandatne tožbe, kot navaja Celsus v sedmi knjigi Digest, in ti bom odgovarjal.
5. Očitno je, da mandatna tožba ne bo mogoča, če ti naročim, naj storiš nekaj, v čemer imaš interes, razen če imam tudi jaz
interes v tej zadevi; ali če posla ne bi opravil, če ti ga ne bi naročil, tudi če jaz ne bi imel interesa v njem, bo mandatna tožba
kljub temu mogoča.
6. Julijan v trinajsti knjigi Digest zastavlja vprašanje, ali bo, če naročitelj naroči svojemu zastopniku, naj vzame določeno
vsoto denarja in jo posodi z obrestmi na njegovo tveganje, če bo omenjenemu naročitelju plačal določene obresti, zastopnik
pa jo lahko posodi po višji obrestni meri, sam upravičen do dobička; saj, kot pravi Julijan, velja, da je denar prejel kot
posojilo. Očitno pa je, da bi bil, če bi bil zadolžen za vodenje celotnega posla, prav tako odgovoren za mandatno tožbo, tako
kot je dolžnik, ki opravlja posle svojega upnika, običajno odgovoren za mandatno tožbo.
7. Neki Marius Paulus je postal porok za stranko z imenom Daphnis in dogovorjeno je bilo, da bo za to prejel nadomestilo.
Določeno je bilo tudi, da se mu v primeru ugodnega zaključka tožbe izplača določen denarni znesek pod drugim imenom.
Pretor Claudius Saturninus mu je ukazal, naj plača veliko večji znesek od zgoraj omenjenega, in isti Saturninus mu je
prepovedal, da bi na sodišču nastopal kot odvetnik. Zdelo se mi je, da je dal varščino za plačilo sodbe in da je nastopil kot
kupec tožbe, Marius Paulus pa je očitno želel, da se proti Dafnisu vloži mandatna tožba za znesek, za katerega je bila izdana
sodba proti njemu. Božji bratje pa so v reskriptu najustrezneje navedli, da zaradi svojega goljufivega ravnanja ni upravičen
do tožbe, ker je za denarno nadomestilo privolil, da prevzame odgovornost. Po drugi strani pa Marcel v zvezi s stranko, ki je
dala obljubo v zameno za denar, pravi, da če je bil v resnici namen zavezati se na lastno odgovornost, ne more vložiti tožbe,
če pa to ni bil namen, je ustrezneje vložiti tožbo pretorja. Zdi se, da je to mnenje v skladu z javno koristjo.
7. Papinianus, Mnenja, II. knjiga.
Kadar je odvetnik imenovan za vodenje zadeve in zahteva večjo nagrado, je treba razmisliti, ali mu je stranka želela plačati
za njegove storitve in mora v tem primeru izpolniti, kar je bilo dogovorjeno; ali pa je odvetnik kupil pravico do tožbe v
pričakovanju, da bo dosegel večjo vsoto denarja, kar je v nasprotju z dobro moralo.
981

8. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXI.
Če imenujem odvetnika in mi ta ne vrne listin, ki se nanašajo na zadevo, v kakšnem postopku mi bo odgovarjal? Labeo meni,
da bo odgovarjal s tožbo na podlagi pooblastila, in da mnenje tistih, ki menijo, da je na tej podlagi mogoče vložiti tožbo na
podlagi depozita, ni pravilno; vedno je namreč treba upoštevati izvor vsake pogodbe in njen vzrok.
1. Če pa je nasprotna stranka pooblaščenca razrešena zaradi tajnega dogovora, bo slednji odgovoren za mandatno tožbo; če
pa pooblaščenec ni plačilno sposoben, potem pravi, da je treba ugoditi tožbi zaradi goljufije zoper stranko, ki je bila
razrešena zaradi tajnega dogovora.
2. Ugotovljeno je, da če odvetnik ne nadaljuje z zadevo, za katero se je zavezal, da jo bo vodil, je odgovoren za mandatno
tožbo.
3. Če ena oseba naroči drugemu, naj opravi posel tistega, ki ga je sam zadolžil za to, bo upravičena do mandatne tožbe, ker je
tudi sama odgovorna; kajti čeprav se običajno navaja, da en odvetnik ne more imenovati drugega, preden je zadeva združena,
bo mandatna tožba vendarle utemeljena, saj lahko to stori le zaradi vodenja zadeve.
4. Če so nekateri skrbniki naročili svojemu drugemu skrbniku, naj kupi sužnja za njihovega varovanca, ta pa tega ni storil, ali
bo na voljo mandatna tožba? In ali je tožba samo na podlagi mandata, ali se lahko vloži tudi na podlagi skrbništva? Julijan tu
razlikuje, saj pravi, da je treba upoštevati vrsto sužnja, ki so ga skrbniki naročili enemu od svojih članov, naj ga kupi, kajti če
je bil suženj odvečen ali celo obremenjujoč, bo skrbnik odgovoren le za mandatno tožbo, ne pa tudi za skrbniško tožbo. Če
pa je bil suženj potreben, bo v tem primeru odgovoren za tožbo na skrbništvo, in to ne le on sam, temveč tudi drugi; če mu
namreč niso naročili nakupa, bodo odgovorni za tožbo na skrbništvo, ker niso kupili sužnja, ki je bil potreben za njihovega
varovanca; zato niso oproščeni, ker so naročili svojega soseda skrbnika, saj bi morali nakup opraviti sami. Očitno je, da bosta
kljub temu upravičena do mandatne tožbe, ker mandat ni bil izpolnjen. Julijan prav tako pravi, da bo po drugi strani skrbnik,
ki opravi nakup, upravičen do mandatne tožbe zoper svoje sospornike.
5. Če svoboden človek, ki v dobri veri služi kot suženj, naroči Titiusu, naj ga kupi, in mu v ta namen da denar iz svojega
peculuma, bi moral ta peculium slediti njemu in bi moral ostati v rokah dobronamernega kupca; Titius pa je po plačilu
kupnine manumitiral svobodnega človeka, ki je bil pozneje sodno razglašen za rojenega kot svobodnega; Julijan pravi, da bo
upravičen do mandatne tožbe zoper stranko, ki ji je naročil, naj ga kupi; toda vse, kar lahko doseže s to mandatno tožbo, je,
da prisili stranko, da nanj prenese pravice do tožbe, ki jih ima zoper tistega, od katerega je kupil sužnja. Očitno je, da če mu
je dal denar, pridobljen iz peculiuma, ki pripada dobronamernemu kupcu, nanj ne more prenesti nobene tožbene pravice (tako

982

pravi Julianus), saj je nima, ker mu je kupec dal svoj denar; nadalje pravi, da je zavezan zaradi prodaje in da ta tožba nima
učinka, ker bi moral vse, kar bi izterjal, poravnati v tožbi na prodajo.
6. Mandatna tožba bo potemtakem mogoča, ko bo začel obstajati interes tistega, ki jo je dal, če pa ta interesa nima, bo tožba
neučinkovita, saj bo mogoča le v obsegu njegovega interesa; kot na primer, če sem vam naročil, da zame kupite zemljišče, saj
boste, če sem imel interes za nakup, odgovorni, če pa sem sam kupil isto zemljišče ali je to zame storila druga oseba, ker
nimam interesa, pa mandatna tožba ne bo mogoča. Naročil sem vam, da opravite moj posel, toda čeprav ga ni opravil nihče,
če ni nastala škoda, tožba ne bo mogoča, če pa je posel pravilno opravil kdo drug, mandatna tožba ne bo mogoča. Isto pravilo
se uporablja tudi v podobnih primerih.
7. Če so poroki, ki niso vedeli, da je njihov dolžnik opravil plačilo ali da je bil oproščen na podlagi potrdila o prejemu ali na
podlagi sporazuma, ponovno plačali terjatev, ki jo dolguje dolžnik, ne bodo odgovorni za mandatno tožbo.
8. To velja tudi za tožbo, do katere je upravičen porok, kar je mogoče ugotoviti iz reskripta Božjih bratov, naslovljenega na
Catullusa Juliana, kot sledi: "Če je bila zoper stranke, ki so postale tvoji poroki, izdana sodba za višji znesek od zahtevanega
dolga; in če so bile razumne in obveščene o dejstvih ter so zanemarile pritožbo, se lahko zavaruješ tako, da se obrneš na
pravičnost sodišča, če vložijo mandatno tožbo." Če sta bila torej nepoznavalca dejstev, je njuna nevednost opravičljiva, če pa
sta bila z njimi seznanjena, sta bila dolžna vložiti pritožbo, in ker tega nista storila, sta bila kriva slabe vere. Kaj pa, če jih je
ovirala revščina? Takrat bi morala biti njihova revščina opravičilo, če pa so se z glavnim dolžnikom v navzočnosti prič
dogovorili, da bo vložil pritožbo, če bo menil, da je to priporočljivo, menim, da so ravnali pravilno.
9. Šteje se, da je ravnal v slabi veri tisti, ki ne vrne tistega, kar je pristojen vrniti.
10. Če sem ti torej naročil, naj kupiš sužnja, in si to storil, boš odgovoren za njegovo izročitev. Če pa si ga goljufivo
zanemaril (ali pa si morda, potem ko si prejel denar v ta namen, dal denar drugemu, da bi ta opravil nakup) ali če si bil kriv
hude malomarnosti (na primer, če bi, spodbujen z naklonjenostjo, dovolil drugemu, da ga kupi), boš odgovarjal ti. Če pa bi
suženj, ki ste ga kupili, pobegnil, boste odgovorni, če se je to zgodilo zaradi vaše slabe vere. Če pa ni bilo ne slabe vere ne
malomarnosti, ne boste odgovorni, razen če morate zagotoviti varščino za izročitev sužnja, če bi prišel v vašo oblast. Če pa bi
ga izročili, mi ga morate izročiti v posest; in če je zagotovljeno jamstvo za njegovo izterjavo z izselitvijo ali če imate pravico
zahtevati, da se vam zagotovi jamstvo, menim, da bo zadostovalo, če mi odstopite to pravico do tožbe, tako da me boste
lahko imenovali za svojega zastopnika, ki bo deloval v mojih zadevah, in ne boste dolžni povrniti več, kot boste dejansko
dobili.
9. Paulus, O ediktu, knjiga XXXII.
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Prav tako moraš predložiti jamstvo v zvezi s svojimi dejanji.
10. Ulpianus, O ediktu, XXXI. knjiga.
Enako pravilo velja tudi za nepremičnine, kadar zastopnik kupi zemljišče; stranka, ki ga je imenovala, namreč ni odgovorna
za nič drugega kot za dobro vero.
1. Kadar pa se zastopniku zagotovi zavarovanje glede zdravja sužnja ali se takšno zavarovanje lahko zagotovi ali kadar se to
stori glede drugih napak, velja isto pravilo; ali pa bo stranka dobila sodbo zoper njo, če zaradi malomarnosti ne zagotovi
zavarovanja.
2. Če so pridelki pobrani z zemljišča, ki ga je zame kupil moj zastopnik, je dolžnost sodnika, da prisili k temu, da se tudi ti
spravijo v dobro.
3. Če ima moj zastopnik v rokah denar, ki mi pripada, mi dolguje obresti od dneva zamude pri plačilu. Če pa je posodil denar
z obrestmi in obresti pobral, posledično menimo, da je dolžan poravnati vsak dobiček, ki ga je s tem pridobil; ne glede na to,
ali sem mu naročil, naj posodi omenjeni denar ali ne, saj se v dobri veri zahteva, da se ne sme okoriščati s tujo lastnino. Če pa
denarja ni uporabil, ampak si ga je prisvojil za lastno uporabo, ga je mogoče tožiti za obresti po zakonski obrestni meri, ki je
običajna v tem okrožju. Nazadnje Papinijan pravi, da mora zastopnik, tudi če pobere obresti in si jih prisvoji za lastno
uporabo, to poravnati.
4. Če bi kdo naročil Titiusu, naj si sposodi denar od tistih, ki ga zaposlujejo, zoper njega ni mogoče vložiti mandatne tožbe
(kot navaja Papinianus v tretji knjigi mnenj), ker je odgovoren za posojilo, zato ga ni mogoče tožiti za obresti tako rekoč na
podlagi mandata, če to ni bilo izrecno določeno v določilu.
5. Papinianus v isti knjigi tudi pravi, da je treba v primeru, ko je poroki, ki je prevzel odgovornost, ker mu je njegov
naročitelj naročil, naj si kot njegov zastopnik izposodi denar, izreči sodbo proti njemu; ugoditi pravični tožbi v naravi
instančnega postopka, ker se lahko šteje, da ga je naročitelj tako rekoč določil za namen posojila.
6. Kadar komu naročim, naj od Titiusa določi znesek, lahko zoper tistega, ki sem mu to naročil, vložim mandatno tožbo, da
bi ga prisilil, da ga odpusti, če to želim; če pa hočem, lahko vložim tožbo, da bi ga prisilil, da me zamenja ali koga drugega,
ki bi to želel. Papinianus v isti knjigi navaja, da če mati da doto v imenu svoje hčere in nato po navodilu svoje hčere v tem
času ali celo pozneje naredi določilo; bo odgovorna za tožbo na podlagi pooblastila, čeprav je sama dala doto.
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7. Če kdo trdi, da bo posel, ki ga je naročil svojemu zastopniku in svojemu sužnju, ratificiran le, če bo Sempronij navzoč pri
tem, in bi se sklenil slab dolg, Sempronij, ki ni bil kriv goljufije, ne bo odgovoren; in res je, da tisti, ki se ukvarja z zadevami
drugega brez namena, da bi deloval kot zastopnik, temveč zgolj iz nagnjenja in prijateljstva, da bi svetoval zastopnikom in
skrbnikom ter jih usmerjal s svojimi nasveti, ni odgovoren za mandatno tožbo; če pa bi bil kriv slabe vere, ne bo odgovoren
za mandatno tožbo, temveč za tožbo zaradi goljufije.
8. Če naročim svojemu zastopniku, naj posodi moj denar Titiusu brez obresti, on pa mu ga ne posodi brez obresti, preverimo,
ali mi mora vrniti obresti? Labeo trdi, da jih mora vrniti, čeprav sem mu naročil, naj denar posodi brez obresti; čeprav, če je
denar posodil na lastno odgovornost, Labeo pravi, da tožba za vračilo obresti ne bo mogoča.
9. Labeo prav tako pravi, in to je pravilno, da tudi ta tožba dovoljuje povračilo, in ker mora stranka, ki deluje kot zastopnik,
dostaviti pridelke, lahko odbije tudi vse stroške, ki jih je morda imela pri njihovem zbiranju; če pa je kaj porabil za prevoz,
medtem ko je hodil po zemljišču, mislim, da bi mu morali povrniti tudi te stroške, razen če je bil zaposlen za plačo in je bilo
dogovorjeno, da bo sam plačal svoje stroške na tovrstnih potovanjih, se pravi, da jih bo plačal od svoje plače.
10. Pravi tudi, da bi mu moral zastopnik, če ima kakršen koli izdatek zaradi užitka zunaj svojega pooblastila, njegov principal
dovoliti, da odstrani predmet, zaradi katerega je nastal, če je to mogoče storiti brez škode zanj, razen če principal želi, da je
odgovoren za omenjeni izdatek.
11. Poroki in mandatarji so upravičeni do mandatne tožbe, čeprav so plačali brez uvedbe sodnega postopka.
12. Julijan pravi, da je na splošno, če je porok pozabil posredovati izjemo, ki je bila osebna in je glavni dolžnik ni mogel
uporabiti, še vedno upravičen do mandatne tožbe; če te izjeme res ni mogel častno uporabiti. Če je to storil zavestno v
primeru, v katerem bi glavni dolžnik lahko uporabil postopek, ne bo upravičen do mandatne tožbe, če je imel možnost
zadevo rešiti in vprašati stranko, ali se želi braniti v svojem imenu ali po pooblaščencu.
13. Če upnik poroku izroči potrdilo o prejemu v dar, menim, da bi bil porok upravičen do tožbe po pooblastilu, če bi upnik
želel poroku izplačati nadomestilo; to bi še toliko bolj veljalo, če bi mu upnik potrdilo izročil zaradi smrti ali mu zapustil
razrešnico.
11. Pomponij, O Placiju, III. knjiga.
Če bi pozneje postal dedič stranke, v korist katere je bila izdana sodba zoper mene zaradi varščine, bi bil upravičen do
mandatne tožbe.
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12. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXI.
Če pa upnik ne zaradi plačila, ampak predvsem kot darilo, zavrne tožbo zoper poroka, ta ne bo upravičen do tožbe zoper
dolžnika.
(1) Marcellus pa meni, da bo v primeru, ko kdo z namenom, da daruje poroku, plača upniku v njegovem imenu, porok
upravičen do mandatne tožbe.
(2) Očitno je, pravi, da kadar je porok sin pod očetovskim nadzorom ali suženj in plačam zanj, mu dam darilo; in ne oče ne
gospodar ne moreta vložiti mandatne tožbe. Tako je, ker stranka, ki je izvedla plačilo, ni nameravala dati darila očetu.
(3) Jasno je, da če bi služabnik, ki je porok, plačal upniku, bo njegov gospodar upravičen do mandatne tožbe.
(4) Tudi Marcellus na istem mestu pravi, da če je sin pod očetovim nadzorom postal poroštvo brez očetove avtoritete,
mandatna tožba ne bo mogoča, če v peculiumu ni ničesar; če pa je postal poroštvo po očetovem ukazu ali je bilo plačilo
opravljeno iz peculiuma, je še več razlogov, da bi bil njegov oče upravičen do mandatne tožbe.
(5) Če sem sinu pod očetovskim nadzorom naročil, naj plača zame, Neratius pravi, da bi bil njegov oče upravičen do
mandatne tožbe, ne glede na to, ali je sam plačal ali pa je to storil njegov sin iz peculiuma, in to je razumno, saj mi je vseeno,
kdo plača moje dolgove.
(6) Če sinu, ki je pod očetovskim nadzorom, naročim, naj plača zame, in on to stori po emancipaciji, je res, da je treba sinu
priznati tožbo in factum, vendar bo oče upravičen do tožbe na podlagi prostovoljnega posredovanja, če bo plačal po
emancipaciji svojega sina.
(7) Po nasprotni tožbi postopajo tisti, ki so sprejeli pooblastilo; kot na primer tisti, ki so prevzeli posredovanje za zadeve
nasploh ali za posamezen posel.
(8) Zato Papinijan sprašuje, ali lahko patron, ki je kupil zemljišče in plačal dve tretjini kupnine ter naročil, naj se omenjeno
zemljišče izroči njegovemu osvobojencu, da bi ta lahko plačal preostanek, in ko je bilo to storjeno in je osvobojenec privolil,
da patron zemljišče proda, osvobojenec izterja tretjino kupnine? Pravi, da če je osvobojenec na začetku sprejel pooblastilo, ni
prejel darila in lahko z nasprotno tožbo izterja tretjino kupnine, potem ko je odštel dobiček, ki ga je medtem zbral; če pa je
zaščitnik to podaril svojemu osvobojencu, se bo štelo, da jo je ta pozneje podaril svojemu zaščitniku.
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(9) Če ste mi naročili, naj za vas nekaj kupim, in to kupim s svojim denarjem, bom imel pravico do tožbe zoper vas za
izterjavo cene tega predmeta; če pa ga plačam z vašim denarjem in je za nakup tega predmeta še vedno ostal kakšen
dobroveren saldo ali če ga po nakupu nočete sprejeti, bo veljala nasprotna mandatna tožba. Podobno bo, če mi naročite, naj
storim kar koli drugega, in mi v ta namen nastanejo stroški; ne morem namreč izterjati le zneska, ki sem ga izplačal, ampak
tudi obresti na ta znesek. Poleg tega obresti ne bi smele začeti teči samo od trenutka zamude, ampak bi moral sodnik oceniti
tudi stroške, če stranka zahteva plačilo od svojega dolžnika in ta plača, če dobi zelo visoko obrestno mero (saj je povsem
prav, da se v tovrstnih zadevah upošteva razum) ali če si je dolžnik sam izposodil denar po visoki obrestni meri in ga plača.
Če pa zastopnik glavnega dolžnika ni odvezal plačila obresti, ampak so se izgubile same obresti; ali če ga je odvezal nizke
obrestne mere in je, da bi izvršil svoje zaupanje, prejel višjo obrestno mero; ne dvomim, da lahko izterja obresti z mandatno
tožbo, in (kot je bilo že ugotovljeno) sodnik bi moral o vsem tem odločiti v skladu z načeli pravičnosti in dobre vere.
(10) Dal sem ti denar, da bi lahko plačal mojemu upniku, ti tega nisi storil in mi boš dolžan obresti; v tem primeru lahko moj
upnik od mene izterja dolgovani denar z obrestmi, kot je določil cesar Severus v reskriptu, naslovljenem na Hadrijana
Demonstrata.
(11) Če ti razposajeni mladenič naroči, naj postaneš varščina za prešuštnico, in ti se, poznavajoč njen značaj, zavežeš, da boš
pooblastilo izpolnil, ne boš upravičen do mandatne tožbe; primer je namreč podoben tistemu, ko stranki posodiš denar, dobro
vedoč, da ga bo izgubila. Če pa vam še nadalje neposredno naloži, da posodite denar nečistnici, vas pooblastilo ne bo
zavezovalo, ker je bilo dano v nasprotju z dobro vero.
(12) Če je neki človek napisal pismo svojemu prijatelju, kot sledi: "Prosim te, da upoštevaš Sextilius Crescens, moj prijatelj,
kot priporočenega," ne bo zavezan mandatni tožbi, ker je bilo pismo napisano bolj z namenom, da bi priporočil človeka, kot
pa zaradi mandata.
(13) Če ena stranka naroči drugi, naj posodi denar sinu, ki je pod očetovskim nadzorom, se ne sme šteti, da si ga je slednji
izposodil v nasprotju z dekretom senata; toda zaradi tega, ker bo oče odgovoren bodisi za tožbo na peculium, bodisi za denar,
porabljen v njegovo korist, bodisi zaradi dejanja, opravljenega po njegovem ukazu, bo pooblastilo veljavno. Nadalje pravim,
da če bi bil v dvomu, ali je sprejel posojilo v nasprotju z odlokom senata ali ne, in bi mu zavrnil posojilo v nasprotju z
odlokom senata, nato pa bi se pojavil nekdo, ki bi trdil, da temu ni tako, in bi upniku tudi rekel: "Posodite posojilo na moje
tveganje, pa boste dobro posodili." Menim, da obstaja podlaga za mandat in da bo stranka odgovarjala za tožbo.
(14) Če upniku naročim, naj da posojilo potem, ko je bil denar že posojen; Papinianus zelo pravilno pravi, da mandata ni.
Očitno je, da če ti naročim, naj dolžniku odobriš odlog, da boš počakal in ga ne boš pozival k plačilu, in navedem, da bo
denar na moje tveganje; mislim, da je res, da mora celotno tveganje tožbe prevzeti stranka, ki je dala pooblastilo.

987

(15) Pravi tudi, da če skrbnik naroči, naj se sprejme ali odobri obveznost, ki jo je prevzel, bo odgovoren za mandatno tožbo,
to je tistemu, ki je bil njegov varovanec, ali njegovemu skrbniku.
(16) Če naročim zbiranje denarja, potem pa si premislim, ali je mogoče vložiti mandatno tožbo zoper mene ali zoper mojega
dediča? Marcellus pravi, da mandatna tožba ne bo mogla biti vložena, ker je mandat s premislekom ugasnil. Če pa nakažeš,
naj se denar pobere, nato pa to prepoveš in se kljub temu pobere, bo dolžnik oproščen.
(17) Marcellus tudi pravi, da če kdo naroči, naj mu po njegovi smrti postavijo spomenik, lahko njegov dedič sproži mandatno
tožbo. Če pa je tisti, ki je prejel pooblastilo, spomenik postavil z lastnim denarjem, menim, da lahko vloži mandatno tožbo,
četudi mu ni bilo naloženo, naj spomenik postavi z lastnim denarjem; tožba bo namreč v njegovo korist tudi proti tistemu, ki
mu je naročil, naj za postavitev spomenika uporabi lasten denar, še posebej pa to velja, če se je za to že pripravljal.
13. Gaj, O pokrajinskem ediktu, X. knjiga.
Pravilo je enako, če sem ti naročil, naj po moji smrti od mojih dedičev kupiš zemljišče.
(14) Ulpianus, O ediktu, XXXI. knjiga.
Nobenega dvoma ni, da je dedič poroka upravičen do mandatne tožbe, če je opravil plačilo. Če pa je premoženje prodal in je
kupec opravil plačilo, se postavlja vprašanje, ali bo upravičen do mandatne tožbe? Julijan v trinajsti knjigi pravi, da lahko
dedič vloži takšno tožbo, ker ga je mogoče tožiti zaradi nakupa, da bi ga prisilili k odstopu njegovih pravic iz tožbe, in zato
bo tožba zaradi nakupa upravičena, saj ima za to pooblastilo.
1. Če porok zapusti dva dediča in eden od njiju kupi zapuščino od svojega sodediča ter nato plača podložniku vse, za kar je
zapustnik postal porok, lahko ta svojega sodediča postavi za odgovornega bodisi na podlagi določila bodisi na podlagi
nakupa. Zato bo upravičen do mandatne tožbe.
(15) Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Če ti naročim, naj kupiš zemljišče, in ti nato napišem, naj tega ne storiš, ti pa si nakup opravil, preden si izvedel, da sem ga
preklical, ti bom odgovarjal z mandatno tožbo, ker tisti, ki se je zavezal, da bo izpolnil pooblastilo, ne sme utrpeti škode.
16. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXI.
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Če bi mi kdo naročil, naj naredim kakšen strošek na svoji lastnini, in bi to storil, se postavlja vprašanje, ali bo mogoča
mandatna tožba. Celsus v sedmi knjigi Digest pravi, da je dal naslednje mnenje, ko naj bi Avrelij Kvietek zdravniku, pri
katerem je stanoval, naročil, naj na lastne stroške zgradi teniško igrišče, vročo kopel in druge zgradbe za njegovo zdravje na
vrtovih, ki jih je imel v Raveni in kamor je bil navajen zahajati vsako leto. Celsus je zato menil, da je po odbitku vsega, kar bi
lahko povečalo vrednost njegovih zgradb, mogoče proti njemu vložiti tožbo na podlagi mandata za izterjavo preostanka.
17. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Če ti naročim, naj od Titiusa pobereš deset aurejev, in preden jih pobereš, vložim zoper tebe mandatno tožbo, ti pa pobereš ?
znesek, preden je zadeva odločena; je določeno, da je treba izreči sodbo zoper tebe.

18. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XL.
Kadar kdo dopusti, da mu drugi naroči, naj mu posodi denar, se razume, da je prejel mandat.
19. Isti, O Sabinu, knjiga XLIII.
Če moj suženj nekomu naroči, naj ga kupi, da bi ga odkupil; Pomponij zelo posrečeno razpravlja o vprašanju, ali lahko tisti,
ki je prostovoljno odkupil sužnja, vloži tožbo proti prodajalcu, da bi ga prisilil, da ga vzame nazaj; saj je dejanje pooblastila
vzajemno. Pomponij pa pravi, da je skrajno krivično, če me prisiliš, da vzamem nazaj sužnja zaradi dejanja tega sužnja, ki ga
želim trajno odtujiti; v tem primeru ne bi smel biti odgovoren za mandatno tožbo bolj, kot če bi ti ga prodal.
20. Paulus, O Sabinu, knjiga XI.
Tisti, ki se je zavezal, da bo izvršil mandat, se zaradi tega ne more v ničemer okoristiti; tako kot ne bi smel utrpeti nobene
izgube, če ne bi mogel pobrati denarja, ki ga je posodil z obrestmi.
1. Tožbo na podlagi opravljenega posla lahko vloži porok, če se je zavezal za stranko, ki je bila odsotna, kajti tožba na
podlagi pooblastila ne bo mogla biti vložena, če pooblastilo ni nastopilo pred njo.
(21) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVII.
Če postanem porok zate po navodilu drugega, ne morem vložiti mandatne tožbe zoper tebe, tako kot se to zgodi, kadar nekdo
obljubi z mislijo na mandat drugega. Če pa to storim z ozirom ne na pooblastilo ene osebe, temveč na pooblastilo dveh, bom
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prav tako upravičen do mandatne tožbe proti tebi, tako kot bi bil, če bi mi dve osebi naročili, naj ti posodim denar, upravičen
do tožbe proti obema.
22. Paulus, O ediktu, knjiga XXXII.
Če ti naročim, naj postaneš moj porok za določen čas, in ti to absolutno storiš in plačaš; pravilen odgovor bo, da ne boš
upravičen do mandatne tožbe, dokler se ta čas ne izteče.
1. Razpravljalo se je tudi o tem, ali boste, če po mojem navodilu postanete poroštvo za določen čas za znesek, ki sem ga v
tem času dolgoval, in ga plačate pred iztekom roka, takoj upravičeni do mandatne tožbe? Nekateri organi menijo, da se
pravica do tožbe pridobi takoj, vendar za znesek, ki je nižji od mojega interesa, da se plačilo opravi na dan, ko je zapadlo.
Vendar je bolje reči, da v tem času ni mogoče vložiti mandatne tožbe za ta znesek, če mi ne ustreza, da ga plačam pred
določenim rokom.
2. Včasih se zgodi, da bom, če opravljam svoje posle, upravičen tudi do pretorske mandatne tožbe; na primer, če moj dolžnik
na lastno odgovornost v mojo korist zamenja svojega dolžnika ali če na zahtevo poroka sprožim postopek proti glavnemu
dolžniku; čeprav namreč izterjam svoj dolg, vendarle opravljam njegove posle, in zato lahko tisto, česar ne izterjam, izterjam
z mandatno tožbo.
3. Kadar osebe, katerih premoženje je bilo dano v zastavo in prodano, predstavijo goljufive kupce in jim naročijo, naj kupijo
premoženje, se šteje, da je bilo dano pooblastilo, čeprav pooblastilo v takih okoliščinah ne obstaja; kajti če kupiš lastno
premoženje, je tak nakup ničen.
4. Julijan je dejal, da se obveznost mandata nanaša tudi na premoženje tistega, ki se je zavezal k njegovi izpolnitvi, in jo je
treba zaradi tega na vsak način dokazati; če namreč enemu od več dedičev, ki opravljajo prodajo, naročim, naj zame kupi
premoženje zapuščine, bo omenjeni dedič odgovoren za mandatno tožbo za delež zapuščine, do katerega je upravičen, in
obveznost bo vzajemna; kajti če namreč zaradi tega (to je, ker se je zavezal k izpolnitvi mandata) ne bo odstopil premoženja
drugemu ponudniku, dobra vera zahteva, da mu plača ceno, za katero bi ga lahko prodal. Po drugi strani pa, če kupec ni bil
navzoč pri prodaji z namenom, da bi kupil premoženje, ki ga je potreboval, saj je naročil dediču, naj ga kupi zanj; povsem
pravično bo, da bo imel na podlagi mandatne tožbe pravico do odškodnine za interes, ki ga je imel za nakup premoženja.
5. Oseba, ki ji je bilo premoženje zaplenjeno, lahko vsakomur naroči, naj ga kupi, in če bi to storil, bo na voljo pravična
mandatna tožba, če ne bo ohranil vere. To pravilo je bilo določeno, ker v primeru, ko je bilo premoženje zaplenjeno in se kaj
naknadno pridobi, to ne gre v državno blagajno.
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6. Če se je kdo zavezal, da bo izvršil pooblastilo, ki mu nalaga, naj oropa tempelj ali rani ali ubije človeka, zaradi neslavne
narave pooblastila ne more ničesar izterjati z mandatno tožbo.
7. Če ti dam sto aurejev, da bi jih dal Titiusu, ti pa tega ne storiš, ampak jih uporabiš sam; Prokul pravi, da boš odgovoren
tako za mandatno tožbo kot za tožbo zaradi kraje; če pa ti jih dam tako, da jih boš lahko izročil, komur boš hotel, bo na mestu
samo mandatna tožba.
8. Če naročim tvojemu sužnju, naj na moj račun plača denarno vsoto, ki ti jo dolgujem; Neratius pravi, da čeprav si je suženj
morda izposodil denar in v tvoje knjige vpisal plačilo kot prejeto od mene, vseeno, če ga ni prejel od upnika, da bi ga dal v
mojo korist, ne bom oproščen in ne moreš proti meni vložiti mandatne tožbe; če pa si ga je izposodil z namenom, da ga bo
plačal za moj račun, bosta po drugi strani nastopili obe navedeni okoliščini; ni namreč nobene razlike, ali je denar, ki naj bi
ga plačal za moj račun, v tvojem imenu prejel kakšen drug suženj ali isti suženj, in to je toliko bolj pravilno, ker vedno, ko
upnik prejme svoj denar, ne pride do razrešitve dolžnika.
9. Pobegli moj suženj je v času, ko je bil v rokah tatov, pridobil nekaj denarja in z njim kupil druge sužnje, ki jih je Titius
prejel z izročitvijo od prodajalca. Mela pravi, da lahko z mandatno tožbo povzročim, da mi Titius povrne škodo, ker velja, da
je moj suženj naročil Titiusu, naj dobi sužnje z dostavo, če je to storil na zahtevo sužnja. Če pa je prodajalec izročil sužnje
Titiusu brez njegove privolitve, lahko potem vložim kupno tožbo, s katero prodajalca prisilim, da mi izroči sužnje, in
prodajalec bo imel osebno tožbo za izterjavo proti Titiusu zaradi izročitve sužnjev, ki mu jih ni bil dolžan, čeprav je menil, da
mu jih je.
10. Če kustos premoženja opravi prodajo, vendar izkupička od nje ne izplača upnikom, Trebatius, Ofilij in Labeo menijo, da
bo zoper njega vložena mandatna tožba v korist tistih upnikov, ki se pojavijo, in da lahko tožbo na podlagi opravljenih poslov
vložijo tisti upniki, ki so odsotni; če pa po izvršitvi pooblastila navzočih nadaljuje s prodajo, odsotni upniki ne morejo vložiti
tožbe zaradi opravljenega posla, razen morda zoper tiste, ki so kuratorju naročili prodajo premoženja, kot da bi opravili posel
prvega. Če pa so mu naročili, naj to stori, v prepričanju, da so edini upniki, bi bilo treba tožbo in factum v korist odsotnih
upnikov vložiti zoper tiste, ki so dali pooblastilo.
11. Kakor pa lahko nekdo ne sprejme pooblastila, tako ga je treba, če je sprejeto, tudi izvršiti, razen če je preklicano. Poleg
tega ga je mogoče preklicati tako, da bo stranki, ki je dala pooblastilo, pridržana neokrnjena pravica, da z zadevo udobno
razpolaga sama ali kdo drug; ali če bi se lahko tisti, ki se je zavezal k izpolnitvi pooblastila, okoristil. Če pa stranka, ki ji je
bilo dano pooblastilo, da nekaj kupi, tega ne stori in ne izjavi, da tega ne bo kupila, bo odgovorna za svojo malomarnost in ne
za malomarnost drugega; in velja, da bo odgovorna za mandatno tožbo. Še dodatno bo odgovoren (kot je dejal tudi Mela), če
bo goljufivo preklical pooblastilo v času, ko ni mogel pravilno opraviti nakupa.
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23. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
Če pa mandatar kot opravičilo za neizpolnitev mandata navede bolezen ali smrtno sovražnost svojega nasprotnika.
24. Paulus, Sentence, II. knjiga.
Ali da tožbe, vložene proti dolžniku, ne bodo imele nobene veljave ali učinka.
(25) Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
Ali pa iz katerega koli drugega upravičenega razloga, da se ga zasliši.
26. Paulus, O ediktu, knjiga XXXII.
Smrt osebe, ki je dala mandat, je vključena med vzroke za malomarno izpolnitev mandata, saj mandat preneha s smrtjo. Če
pa ga izvrši oseba, ki tega dejstva ne pozna, velja, da bo tožba vložena zaradi ugodnosti. Julijan je tudi navedel, da
pooblastilo preneha s smrtjo stranke, ki ga je dala, vendar pa obveznost, ki iz njega izhaja, včasih še naprej obstaja.
1. Če je stranka naročila svojemu dolžniku, naj zanj plača Titiusu, in je dolžnik plačal denar po Titiusovi smrti; čeprav tega ni
vedel, ga je treba odvezati.
2. Šteje se, da je porok izgubil denar, če je dolžnika nadomestil v korist upnika, čeprav ta ni bil plačilno sposoben; ker upnik,
ki sprejme dolžnika, ki je bil nadomeščen, naredi varščino dobro.
3. Če stranka, ki želi dati darilo poroku, razreši svojega upnika, ki je njen lastni dolžnik, lahko porok takoj vloži mandatno
tožbo, saj je vseeno, ali je denar plačal upniku ali ga razrešil obveznosti.
4. Upoštevati je treba tudi, da porok v mandatni tožbi ne more izterjati več, kot je plačal.
5. Po tvojih navodilih sem postal tvoj porok za znesek deset aurei in sem plačal upnikovemu pooblaščencu. Če je bil slednji
pravi zastopnik, sem takoj upravičen do mandatne tožbe, če pa ni bil, lahko vložim tožbo za izterjavo zoper njega.
6. Mandatar ne more zaračunati vseh stroškov, ki jih je morda imel; kot na primer, če je bil zaradi tega, ker so ga oropali
tatovi ali je izgubil premoženje zaradi brodoloma ladje ali je njega ali člane njegove družine napadla bolezen, prisiljen imeti
stroške; kajti te stvari je treba prej pripisati nesreči kot mandatarju.
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7. Kadar pa ti suženj ukrade, kar si kupil po mojem navodilu, Neratij pravi, da lahko vložiš mandatno tožbo, da bi te prisilil k
izročitvi sužnja kot odškodnino, če se je to zgodilo brez tvoje krivde; če pa sem vedel, da je suženj nepošten, in te nisem
opozoril, da bi se lahko zavaroval, ti moram potem povrniti znesek tvojih obresti.
8. Nek delavec je po navodilu prijatelja kupil sužnja za deset aurejev in ga naučil svojega poklica; nato ga je prodal za dvajset
aurejev, ki jih je bil prisiljen plačati z mandatno tožbo. Kasneje je bila proti njemu izdana sodba v korist kupca, ker suženj ni
bil zdrav. Mela pravi, da mu mandatar ni dolžan povrniti tistega, kar je plačal, razen če je suženj po nakupu postal nezdrav,
brez njegove slabe vere. Če pa bi mu dal navodila po nalogu mandatorja, bi veljalo nasprotno, saj bi potem lahko izterjal, kar
je porabil, in tudi to, kar je plačal za vzdrževanje sužnja, razen če je bil zaprošen, da ga pouči brezplačno.
27. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
Če bi kdo pisal drugemu, naj odpusti njegovega dolžnika in da mu bo sam plačal denar, ki mu ga dolguje, bi bil podvržen
mandatni tožbi.
1. Če sem ti izročil sužnja z namenom, da ga boš po moji smrti manumitiral, bo obveznost vzpostavljena. Poleg tega bom
sam upravičen do tožbe zoper vas, če bi si, potem ko bi si premislil, želel vrniti sužnja.
2. Če se je stranka zavezala k izpolnitvi mandata in ga lahko izpolni, ne sme opustiti tega, kar je obljubila, sicer bo zoper njo
izdana sodba v višini obresti mandatarja. Če pa se zaveda, da storitve ne more opraviti, mora o tem čim prej obvestiti
mandatarja, da bi ta lahko najel koga drugega, če bi to želel storiti. Če ga ni obvestil, ko bi to lahko storil, bo odgovoren za
znesek obresti mandatarja, če pa ga iz nekega razloga ni mogel obvestiti, bo varen.
3. Mandat preneha s smrtjo tistega, ki mu je bil dan, če je ta umrl, ne da bi kakor koli izpolnil mandat; in njegov dedič,
čeprav je morda izpolnil mandat, zaradi tega ne bo upravičen do mandatne tožbe.
4. Stroške, ki so nastali z izpolnitvijo pooblastila, če so nastali v dobri veri, je treba na vsak način plačati; in ni pomembno,
ali bi tisti, ki je dal pooblastilo, plačal manj, če bi posel opravljal sam.
5. Če po mojem naročilu posodiš Titiusu in zoper mene vložiš mandatno tožbo, mi ne bi smela biti izdana sodba, razen če bi
mi odstopil pravice do tožbe, ki jih imaš zoper Titiusa. Če pa boste tožili Titiusa, sam ne bom razrešen, ampak vam bom
odgovoren le v obsegu, ki ga niste mogli izterjati od Titiusa.
28. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.
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Papinianus v tretji knjigi vprašanj pravi, da mandatar dolžnika, ki plača, glavnega dolžnika ne razreši po zakonu; plača
namreč na račun svojega mandata v svojem imenu, zato meni, da je treba pravice do tožbe zoper glavnega dolžnika prenesti
na mandatarja.
29. Isti, Razprave, VII. knjiga.
Če je bila zoper poroka vložena tožba in ta, ne da bi vedel, da denar dejansko ni bil izročen dolžniku, opravi plačilo na račun
svojega poroštva, se postavlja vprašanje, ali lahko znesek, ki ga je plačal, izterja z mandatno tožbo? In če, čeprav se zaveda
dejstev, ne vloži ugovora zaradi goljufije ali ker denar ni bil plačan, se bo štelo, da je sodeloval pri goljufiji, saj je huda
malomarnost zelo podobna goljufiji. Če pa ni bil seznanjen z dejstvi, ne more biti odgovoren. Po istem načelu, če je dolžnik
upravičen do izjeme, na primer na podlagi dogovora ali iz kakšnega drugega razloga, in te izjeme ne izkoristi, ker tega ni
vedel, je treba reči, da bo upravičen do mandatne tožbe, saj bi glavni dolžnik lahko opozoril svojega poroka in bi to moral
storiti, da bi preprečil, da bi ta iz nevednosti plačal, kar ni bil dolžan.
1. Če porok, ki se ne zaveda, da se je nezakonito zavezal, opravi plačilo, je treba razpravljati o tem, ali bo imel pravico do
mandatne tožbe. Če res ni poznal dejstev, bo njegova nevednost opravičilo, če pa ni poznal prava, je treba imeti nasprotno
mnenje.
2. Če porok, ki ni vedel, da je dolžnik plačal, sam opravi plačilo, menim, da bo upravičen do mandatne tožbe; saj bi ga
moralo opravičiti, če ne bi vedel, da je dolžnik plačal, kajti slednji bi moral obvestiti svojega poroka takoj, ko je plačal, da bi
preprečil, da bi ga upnik prelisičil in z izkoriščanjem njegove nevednosti od njega dobil znesek, za katerega je postal porok.
3. Tudi o tem je treba razpravljati v zvezi s porokom, in sicer: če ob plačilu ni obvestil glavnega dolžnika, ta pa je nato
izpolnil obveznost, česar ne bi smel storiti. Menim, da bi moral, če bi ga lahko obvestil, pa tega ni storil, če porok vloži tožbo
na podlagi mandata, zastarati; kajti če dolžnika ni obvestil po plačilu, je kriv dejanja, ki je podobno goljufiji. Poleg tega bi
moral glavni dolžnik svojo pravico do tožbe prenesti na poroka, da upnik ne bi prejel dvojnega plačila.
4. Četudi porok ne opravi določenih dejanj, ni kriv goljufije; kot na primer, če ne izkoristi izjeme, ki temelji na zastopanju, ne
glede na to, ali je vedel ali ni vedel za svojo pravico. V tem primeru gre namreč za dobro vero, s katero se ni mogoče strinjati,
da bi se prepirali glede lepih razlik v pravu, temveč je treba le ugotoviti, ali je stranka dolžnik ali ne.
5. V vseh zgoraj navedenih primerih, ko je upnik prejel denar, ki dejansko ni bil posojen dolžniku, ali je bil plačan drugič, bo
zoper njega vložena tožba za izterjavo, razen če mu je bil denar plačan na podlagi sodbe; v tem primeru namreč tožba za
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izterjavo ne bo vložena zaradi avtoritete sodbe, temveč bi moral biti on sam zaradi svoje dvoličnosti kaznovan za kaznivo
dejanje goljufije.
6. Če porok, ki je oproščen zaradi poteka časa, kljub temu plača upniku, bo pravno upravičen do tožbe zoper glavnega
dolžnika; kajti čeprav je bil že oproščen zaradi ohranjanja vere, je dolžnika odpustil. Če je torej pripravljen braniti glavnega
dolžnika pred njegovim upnikom, je povsem pravično, da s tožbo na podlagi pooblastila izterja, kar je plačal. Tega mnenja je
bil tudi Julijan.
30. Julianus, Digeste, knjiga XIII.
Če ti dam sužnja z namenom, da ga boš manumitiral, potem pa ti moj zastopnik prepove manumitirati, ali lahko vložim
mandatno tožbo, če mu daš svobodo?
(1) Odgovoril sem, da če je imel zastopnik tehten razlog, da je preprečil manuminacijo sužnja, ki sem ga prejel z edinim
namenom, da ga manuminiram; na primer, če bi pozneje ugotovil, da je ponarejal račune ali da je koval zaroto proti življenju
svojega prejšnjega gospodarja, bom odgovoren, če ne bom upošteval obvestila zastopnika. Če pa je zastopnik obvestilo podal
brez utemeljenega razloga, temveč zgolj zato, da bi preprečil manuminacijo sužnja, zoper mene ni mogoče vložiti tožbe,
četudi bi mu dal svobodo.
31. Isto, Digest, XIV. knjiga.
Če zaupam vodenje svojega posla stranki, ki mi odgovarja v tožbi za štirikratno odškodnino (v enem letu), po preteku leta pa
le za navadno odškodnino; četudi bi po preteku leta začel tožbo zoper njo na podlagi mandata, mi bo dolžna plačati
štirikratno odškodnino; kajti stranka, ki prevzame vodenje tujega posla, ji mora plačati to, kar bi bila prisiljena plačati
drugim.
(32) Isti, O Urseiusu Feroxu, III. knjiga.
Če ne bi hotel vstopiti v posest, če mi ne bi bilo dano jamstvo, da mi bo povrnjena morebitna škoda, in bi bilo v takih
okoliščinah dano pooblastilo; menim, da bo mandatna tožba upravičena. Če pa je stranka naročila drugi stranki, naj ne zavrne
zapuščine, je zadeva povsem drugačna; če je namreč zapuščina pridobljena, ne more povzročiti nobene škode osebi, ki jo
prejme, sprejem zapuščine pa je včasih škodljiv. Z eno besedo, kadar koli so sklenjene take pogodbe in kadar koli se v imenu
strank zaveže porok, menim, da je vzpostavljena mandatna obveznost; kajti ni velike razlike, kdo je posameznik, ki je po
zaslišanju postal porok, ali pa je nekdo, ki je odsoten, ukazal, naj se to stori. Poleg tega je treba opozoriti, da se pogosto

995

dogaja, da se na premoženje, za katero se domneva, da je insolventno, vstopi po navodilu upnikov; in ni dvoma, da to ustvari
odgovornost za mandatno tožbo.
33. Isto, O Miniciju, knjiga IV.
Če je stranka zaprošena, da postane porok, in se zaveže za manjši znesek, je pravno odgovorna; če pa se zaveže za večji
znesek, Julianus zelo pravilno misli ?in to je tudi mnenje mnogih avtoritet ?da ne bo odgovorna za mandatno tožbo za večji
znesek, kot je bila zaprošena, da postane porok, ampak samo za znesek, ki ga vsebuje zahteva; ker je storila, kar ji je bilo
naročeno storiti; saj velja, da se je stranka, ki ga je zaprosila, zanesla na njegovo dobro vero v obsegu, v katerem je bil
zaprošen, da je odgovoren.
34. Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Neki človek je imel navado opravljati posle Lucija Titija kot njegov zastopnik, in ko je od dolžnikov prvega pobral denar, mu
je poslal pismo, v katerem je navedel, da je določena vsota, ki je nastala z vodenjem njegovih poslov, ostala v njegovih rokah
in da si jo je sam izposodil ter se zanjo zadolžil s šestodstotnimi obrestmi. Postavilo se je vprašanje, ali je v teh okoliščinah
mogoče vložiti tožbo za ta denar, kot posojen, in ali je mogoče izterjati obresti? Odgovor je bil, da denar ni bil posojen, sicer
bi bilo mogoče trditi, da se denar šteje za posojen v vsaki pogodbi, v kateri ni nadomestila. Ta primer ni podoben tistemu, ko
se sklene pogodba, da boš kot posojilo imel denar, ki je bil deponiran pri tebi, in se posodi, saj potem denar, ki je bil moj,
postane tvoj. Poleg tega, če ti naročim, da si izposodiš denar od mojega dolžnika, to postane posojilo, saj gre za prizanesljivo
razlago; in dokaz za to je, da kadar stranka, ki želi drugemu posoditi denar, da bi mu prodala srebro, ne more zakonito vložiti
tožbe za posojeni denar, kljub temu pa bo denar, pridobljen za srebro, v nevarnosti stranke, ki je srebro prejela. V navedenem
primeru je zato treba šteti, da bo zastopnik odgovarjal za mandatno tožbo, tako da mora kljub temu, da je bil denar na
njegovo tveganje, vseeno plačati obresti, ki so bile dogovorjene.
1. Naročil sem vam, da kot dedič deleža neke zapuščine zame kupite del zemljišča, ki pripada omenjeni zapuščini, po
določeni ceni, in to ste storili. Nobenega dvoma ni, da bo med nama v zvezi z deleži drugih sodedičev vložena mandatna
tožba. Kar zadeva vaš delež, pa se lahko pojavi dvom, ali je treba vložiti tožbo na podlagi nakupa ali na podlagi pooblastila,
saj ni nerazumno domnevati, da je bil nakup glede tega deleža opravljen pogojno; saj je dejansko zelo pomembno vprašanje,
ali bi bil moj dedič, če bi umrl pred sklenitvijo posla in bi vi, ki ste vedeli za mojo smrt, zavrnili prodajo drugemu zaradi
mojega pooblastila, odgovoren vam iz tega naslova? In po drugi strani, če bi prodali drugemu, ali bi bili odgovorni mojemu
dediču? Če bi se namreč izkazalo, da je bil nakup opravljen pod določenim pogojem, je mogoče začeti postopek na enak
način, kot če bi bil po smrti izpolnjen kateri koli drug pogoj. Če pa bi se postopek začel na podlagi pooblastila, na primer, če
bi odredil nakup zemljišča, ki je pripadalo nekomu drugemu, in bi prišlo do smrti, ker ste bili s tem seznanjeni, in ker je
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pooblastilo prenehalo, proti mojemu dediču ni mogoče vložiti tožbe v vašo korist; če pa bi se postopek začel na podlagi
pooblastila, bi bil potek postopka enak kot v primeru nakupa.
(35) Neratius, Pergamenti, knjiga V.
Če sem ti naročil, da zame kupiš zemljišče, v katerem imaš delež, je res, da mi moraš v skladu s tem pooblastilom izročiti
tudi svoj delež, potem ko so bili kupljeni preostali deleži. Če pa bi vam naročil, da kupite omenjene deleže po določeni ceni,
vi pa ste nekatere od njih kupili po kakršni koli ceni, se bo vaš delež izkupička zmanjšal, tako da skupni znesek ne bo
presegel zneska, za katerega sem naročil nakup nepremičnine. Če pa sem vam naročil, da opravite nakup, ne da bi določili
kakršno koli ceno, in ste kupili delnice drugih strank po različnih cenah, morate tudi svoje delnice prodati za znesek, ki bi ga
odobrila presoja dobrega državljana.
36. Javolen, O Kasiju, VII. knjiga.
Takšna oseba naj zbere vse zneske, velike in majhne, in tako ugotovi, kolikšen delež mora plačati stranka, ki je prejela
mandat. To pravilo je sprejelo veliko avtoritet.
1. Na podoben način v naslednjem primeru, ko sem ti naročil, naj zame nekaj kupiš po določeni ceni, ti pa si posel opravil
donosno glede na druge solastnike in kupil po nizki ceni, boš za svoj delež dobil znesek svojega deleža, če je ta v okviru
zneska iz pooblastila; kaj pa če so bile stranke, ki so imele zemljišče skupaj s teboj, prisiljene prodati ga po nizki ceni bodisi
zaradi slabega stanja svojih zadev bodisi iz kakšnega drugega razloga? Takšne žrtve ne bi smeli storiti, prav tako ne bi smeli
imeti koristi od te okoliščine, saj bi moralo biti pooblastilo neodplačno, niti ne bi smeli zaradi tega preprečiti prodaje, ker ste
vedeli, da si kupec bolj želi pridobiti nepremičnino, kot si je želel v času, ko vam je naročil, da jo kupite.
2. Če vam naročim, da zame kupite del zemljišča, ki ga prodajajo določene stranke, vendar tako, da me pooblastilo ne
zavezuje, razen če kupite celotno zemljišče, vi pa ne morete kupiti vsega; v zvezi z deleži, ki ste jih kupili, boste opravljali
lastne posle, ne glede na to, ali imate delež v zemljišču ali ne. Posledica bo tudi ta, da bo tisti, ki mu je bilo dano tovrstno
pooblastilo, medtem kupoval različne deleže na lastno odgovornost, in če ne bo kupil vseh, bodo ti ostali v njegovih rokah,
čeprav jih ne bo želel. Bolj verjetno je, da bi morala stranka, ker lahko prevzame izvrševanje pooblastila, ki je povezano s
takšnimi nevšečnostmi, in ker je to storila prostovoljno, izpolniti svojo dolžnost z nakupom različnih delnic, tako kot bi
morala storiti z nakupom vseh delnic skupaj.
3. Če ti naročim, naj zame kupiš zemljišče, in ne dodam, da ne bom odgovoren po mandatu, če ga ne kupiš vsega, ti pa kupiš
enega ali več njegovih delov; potem bova nedvomno upravičena do vzajemnih mandatnih tožb drug proti drugemu, četudi ne
bi mogel kupiti preostalih delov zemljišča.
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(37) Africanus, Vprašanja, knjiga VIII.
Postal sem porok za vas, da je treba izročiti nekega sužnja, in izpolnil sem dogovor. Ko bom proti tebi vložil mandatno tožbo,
se je treba sklicevati na čas, ko sem opravil plačilo, in ne na čas, ko je bila vložena tožba; in zato bo kljub temu, da bi suženj
pozneje umrl, kljub temu mogoča pravična tožba.
1. Pravilo je drugačno v primeru klavzule, saj se takrat upošteva čas, ko je bila vložena tožba, razen če se zgodi, da je
obljubitelj odgovoren za to, da plačila ni opravil ob pravem času, ali da ga je upnik zanemaril, saj ne bi smel imeti koristi od
neuspeha nobene od strank.
38. Marcellus, Mnenja.
Lucij Titius je dovolil, da je njegov sin Publij Maevij zastavil hišo v skupni lasti sinovemu upniku, vendar ne z namenom, da
bi mu jo podaril; ko je Maevij umrl in zapustil mladoletno hčerko, so skrbniki slednje združili zadevo proti Titiusu, kot je to
storil Titius v postopku, začetem zaradi izterjave posojila. Sprašujem, ali je treba del hiše, ki ga je Titius dovolil svojemu sinu
obremeniti, sprostiti s sodno odločbo? Marcellus je menil, da mora sodnik določiti, ali ga je treba sprostiti, tako da upošteva
značaj dolžnika in namen pogodbenih strank ter čas, ko je bilo sporno premoženje zastavljeno, saj je rešitev tovrstnega
pravnega vprašanja odvisna od sodne odločbe.
1. Obstaja vprašanje, ki ni drugačno in se zelo pogosto pojavlja, in sicer ali lahko porok sproži postopek za svojo izpustitev,
preden opravi plačilo. Ni treba vedno čakati, dokler ne opravi plačila ali dokler ni zoper njega izrečena sodba, potem ko je
bilo vprašanje združeno; če namreč glavni dolžnik dolgo zamuja s plačilom ali zapravlja svoje premoženje, zlasti če porok
nima v rokah denarja, ki bi ga bil pripravljen plačati upniku, lahko potem proti dolžniku začne postopek z mandatno tožbo.
39. Neratius, Pergamenti, knjiga VII.
Tako Aristo kot oče Celsus sta menila, da se lahko premoženje deponira in prevzame izpolnitev mandata pod naslednjim
pogojem, in sicer "da je premoženje na tveganje stranke, ki je prejela depozit ali prevzela izpolnitev mandata." To se mi zdi
pravilno.
40. Paulus, O ediktu, IX. knjiga.
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Če bi v tvoji navzočnosti in kljub tebi postal porok zate, ne bo mogoča niti tožba na podlagi mandata niti tožba na podlagi
opravljenega posla. Nekatere avtoritete menijo, da je treba ugoditi pravični tožbi, vendar se z njimi ne strinjam in menim, da
je pravilno mnenje, ki ga je zastopal Pomponij.
41. Gaj, O pokrajinskem ediktu, III. knjiga.
42. Mandatna tožba se lahko včasih odobri le na eni strani; če namreč stranka, ki se je zavezala, da bo izpolnila mandat,
prekorači njegove omejitve, ne bo upravičena do mandatne tožbe, tisti, ki ji je dal mandat, pa bo upravičen do tožbe zoper
njo.
42. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.
Če ti naročim, da raziščeš okoliščine nepremičnine, in jo kupiš od mene, češ da je manj vredna, kot je v resnici; mi boš
odgovarjal z mandatno tožbo. Tako bo tudi, če vam naročim, da preverite finančno stanje stranke, ki ji nameravam dati
posojilo, in mi lažno zatrdite, da je plačilno sposobna.
43. Isto, O ediktu, knjiga XXIII.
Oseba, ki se zaveže, da bo izpolnila pooblastilo: "Za določen čas položiti denar," in to stori, je lahko tožena na podlagi
pooblastila in mora odstopiti vse pravice do tožbe, ki jih je pridobila z zamudo.
(44) Isto, O ediktu, knjiga LXII.
(45) Prevara je, če kdo zavrne postopek zoper dolžnika, ki ga lahko toži, ali če ne zahteva plačila, ko ga je mogoče izterjati.
(45) Paulus, O Plautiju, V. knjiga.
Če si kupil zemljišče po mojem navodilu, ali lahko vložiš mandatno tožbo zoper mene, potem ko si plačal kupnino, ali preden
si to storil, da bi se izognil prodaji svoje lastnine? Upravičeno se šteje, da je v tem primeru možna mandatna tožba, s katero
me prisiliš, da prevzamem obveznost, s katero si ti zavezan do prodajalca; sam bi namreč lahko vložil tožbo zoper tebe, da bi
te prisilil k odstopu pravic do tožbe zoper prodajalca.
1. Če ste po mojem navodilu prevzeli obrambo v zadevi, ki je še vedno na sodišču, ne morete brez utemeljenega razloga
sprejeti pravnih ukrepov za prenos obrambe name, ker še niste izvršili pooblastila.
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2. Poleg tega, če se med opravljanjem mojih poslov zavežete enemu od mojih upnikov, je treba reči, da boste, preden
opravite plačilo, upravičeni do tožbe zoper mene, da bi me prisilili k prevzemu obveznosti, in če upnik noče spremeniti
obveznosti, bom moral zagotoviti varščino za vašo obrambo pred njim.
3. Če se zavežem, da boste prišli na sodišče, pa vas ne pripeljem, ali če sem prevzel vašo obveznost, lahko vložim mandatno
tožbo, da vas prisilim, da me odpustite, preden opravim plačilo.
4. Če vam naročim, da plačate mojemu upniku, vi pa se zavežete, da boste to storili, in je posledično zoper vas izdana sodba;
bolj humano mnenje je, da bo v tem primeru v vašo korist zoper mene vložena mandatna tožba.
5. Povsod, kjer smo navedli, da je mogoče vložiti mandatno tožbo pred plačilom denarja, mandatar ne bo odgovoren za
neplačilo, temveč le za svoje dejanje; in ker je pravično, da smo v primeru, ko smo pridobili pravico do tožbe zoper
mandatarja, prisiljeni, da jo prenesemo na mandatarja; tako bi ga morali po istem načelu v mandatni tožbi razrešiti
odgovornosti.
6. Če bi porok zaradi razumnih stroškov, ki so nastali, plačal večji znesek, kot je bil tisti, za katerega se je zavezal, mora tisti,
za katerega je postal porok, poravnati celoten znesek.
7. Z vašim dolžnikom sem sklenil pogodbo o plačilu tega, kar mi dolgujete, na vaše tveganje. Nerva in Atilicinus pravita, da
lahko zoper tebe vložim mandatno tožbo glede tega, česar prej nisem mogel izterjati od njega, čeprav se je mandat nanašal na
tvoje zadeve. To je smiselno, kajti potem tisti, ki je nadomestil dolžnika, ni oproščen, če njegov upnik sledi zahtevku, in ni
določeno, da je to na tveganje dolžnika.
8. Pravilo je enako, če bi zoper glavnega dolžnika vložil tožbo po nalogu poroka, saj bi bil porok z izvršitvijo pooblastila
oproščen svoje prejšnje odgovornosti.
46. Isto, O ediktu, knjiga LXXIV.
Kadar se kdo zaveže za stranko, ki obljubi, kot sledi: "Če ne izročim Stiha, bom plačal sto tisoč sestercij," in kupi Stiha po
nižji ceni ter opravi plačilo, da določilo za sto tisoč sestercij ne bi stopilo v veljavo, je določeno, da lahko vloži mandatno
tožbo. Zato je najprimerneje, da se v vseh mandatnih primerih upošteva ustrezna oblika, tako da se, kadar je mandat določen,
ne smejo kršiti njegovi pogoji; kadar pa je negotov ali vsebuje več alternativ, potem je, čeprav bi se njegove določbe lahko
izpolnile z izvedbo drugih dejanj, kot jih predpisuje sam mandat, še vedno, če je bilo to za mandatarja ugodno, mandatna
tožba dovoljena.

1000

47. Pomponij, O Placiju, III. knjiga.
Julijan pravi, da če žena obljubi svojo doto poroku, ker mu je zaradi njegovega poroštva dolžna, lahko mož po sklenitvi
zakonske zveze takoj vloži mandatno tožbo proti dolžniku; to pa zato, ker se razume, da je izgubil denar, s katerim bi lahko
poravnal stroške, nastale med zakonsko zvezo.
1. Če je stranka postala porok za izročitev sužnja za vas in izroči določevalcu drugega sužnja, se sama ne bo sprostila, niti vas
ne bo sprostila; zato ne bo upravičena do mandatne tožbe zoper vas. Če pa je zastavitelj pridobil omenjenega sužnja z
uzurpacijo, Julianus pravi, da je treba šteti, da je prišlo do izpustitve, in zaradi tega bo možna mandatna tožba, vendar šele
potem, ko je prišlo do uzurpacije.
48. Celsus, Digeste, knjiga VII.
Quintus Mucius Scaevola pravi, da če je kdo dal poroštvo za denar, posojen z obrestmi, in glavni dolžnik, ki je bil tožen,
poskuša zanikati, da je bil denar posojen z obrestmi, porok pa s plačilom obresti glavnemu dolžniku odvzame možnost
zavrnitve plačila, tega denarja ne more izterjati od glavnega dolžnika. Če pa je slednji obvestil poroka, da bo zavrnil plačilo
dolgovanega zneska z obrestmi, in porok zaradi svojega ugleda ni bil pripravljen zavrniti plačila, lahko od glavnega dolžnika
izterja vse, kar je plačal na ta račun. To mnenje je bilo po mnenju Scaevola dobro utemeljeno; v prvem primeru je namreč
porok le malo upošteval dobro vero, ko se je zdelo, da je glavnemu dolžniku odvzel možnost, da bi izkoristil svojo pravico; v
drugem primeru pa ne bi smel biti vir škode za poroka, če bi upošteval svoj občutek časti.
1. Če vam naročim, da zame opravite posel tako, da mi posodite denar, z razumevanjem, da boste na moje tveganje prenesli
terjatev name in da bo morebitni dobiček moj; menim, da bo pooblastilo obveljalo.
2. Če pa vam naročim, da opravite posel zase, tako da bo terjatev ostala v vaši lasti; to pomeni, da lahko posodite denar
komur koli želite in prejmete obresti, tveganje pa bom prevzel samo jaz; ta posel je zunaj pogojev pooblastila, tako kot če bi
vam naročil, da zame kupite kakršno koli zemljišče.
49. Marcellus, Digest, VI. knjiga.
V dobri veri kupim Titijevega sužnja in ga imam v posesti. Titius ga je prodal po mojem navodilu, ne da bi vedel, da mu v
resnici pripada; ali pa sem ga po drugi strani sam prodal po navodilu Titiusa, ki je postal dedič stranke, ki ga je kupila;
postavlja se vprašanje, ali bosta tožbi na podlagi superiornega lastništva in na podlagi mandata upravičeni? Menim, da je
Titius, čeprav je opravil prodajo kot zastopnik, odgovoren kupcu; in da ne bi bil upravičen do tožbe za izterjavo, tudi če bi
izročil premoženje, in da bo torej tožba na podlagi mandata mogoča, če je bil zainteresiran, da suženj ni bil prodan. Po drugi
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strani pa bo mandatar, če bo želel od njega prejeti premoženje, izključen z ugovorom zaradi goljufije in bo kot dedič proti
prodajalcu upravičen do tožbe na podlagi nakupa zapustnika, ki mu je zapustil premoženje.
50. Celsus, Digeste, knjiga XVIII.
Če je kdo, ki opravlja posle poroka, plačal porokovalcu z namenom, da bo dolžnika in poroka razbremenil odgovornosti, in to
stori v skladu z zakonom, lahko porokovalcu naloži odgovornost s tožbo na podlagi prostovoljnega posredovanja; prav tako
ni pomembno, ali je porok svoje dejanje ratificiral ali ne, saj bo kljub temu upravičen do tožbe na podlagi pooblastila, takoj
ko ga bo ratificiral, in še preden bo plačal denar zastopniku.
1. Če je treba plačati določeno količino žita in porok izroči afriško žito ali, ker ga sili nujnost plačila, da nekaj, kar ima večjo
vrednost od cene izročenega premoženja, ali pa prenese Stichus in ta umre ali postane ničvreden zaradi slabosti ali slabosti;
znesek se lahko izterja z mandatno tožbo.
51. Javolen, O Kasiju, IX. knjiga.
Porok, čeprav je morda pomotoma plačal denar pred zapadlostjo, kljub temu ne more vložiti tožbe zoper upnika; prav tako ne
more vložiti mandatne tožbe, do katere je morda upravičen zoper glavnega dolžnika, preden nastopi dan plačila.
52. I, Pisma, I. knjiga.
Če je nekdo postal porok za drugega za določeno količino pšenice, ne glede na njeno kakovost; menim, da bo glavnega
dolžnika razbremenil s tem, da mu priskrbi katero koli vrsto pšenice, ne more pa od glavnega dolžnika izterjati nobene druge
vrste pšenice, razen pšenice najslabše kakovosti, s katero bi se lahko razbremenil zahtevka poroka. Če je torej glavni dolžnik
pripravljen dati poroku enako vrsto pšenice, s katero bi se z njeno izročitvijo upniku lahko sam razbremenil, in porok vloži
tožbo za isto vrsto pšenice, ki jo je priskrbel, torej za žito slabše kakovosti, menim, da mu je lahko prepovedana z ugovorom
zaradi goljufije.
53. Papinianus, Vprašanja, IX. knjiga.
Kadar kdo postane porok za drugega, zanašajoč se na čast tretjega, ki je navzoč in temu ne nasprotuje; lahko oboji
odgovarjajo za mandatno tožbo. Če pa v skladu s pooblastilom ene od strank postane porok nehote ali ob nepoznavanju
dejstev, lahko toži le tistega, ki mu je dal pooblastilo, ne pa tistega, ki je prevzel obveznost. Mene to ne prizadene, ker je
glavni dolžnik razbremenjen z denarjem poroka, kajti to se zgodi tudi, če po mojem navodilu opraviš plačilo v imenu
drugega.
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(54) Isti, Vprašanja, knjiga XXVII.
Kadar suženj nekomu naroči, naj ga kupi, je pooblastilo neveljavno. Če pa je bilo pooblastilo dano z namenom manuminacije
sužnja in ga zadevna oseba ne manuminira, lahko gospodar in prodajalec vložita tožbo za vračilo kupnine in tožbo na podlagi
naklonjenosti, saj predpostavimo, da je bil suženj naravni sin ali brat. Osebe, ki so se učile prava, so menile, da je treba v
primerih bona fide paziti na upoštevanje naklonjenosti. Če je kupec plačal kupnino iz lastnega denarja (saj sicer ne bi mogel
biti razbremenjen odgovornosti za prodajno tožbo), se pogosto sprašuje, ali lahko pravilno vloži tožbo zaradi peculium? Zdi
se, da je pravilnejše in razumnejše mnenje, da pretor ni imel v mislih tovrstnih pogodb, ki so jih sklenili sužnji in s katerimi
so se poskušali izogniti slabemu ravnanju svojih gospodarjev.
1. Če svobodni človek, ki v dobri veri služi kot suženj, nekomu naroči, naj ga odkupi, in se to stori z denarjem kupca, je
določeno, da bo nasprotna mandatna tožba dovoljena; vendar pod pogojem, da se prenesejo tožbene pravice, ki jih ima kupec
proti prodajalcu, če predpostavimo, da kupec prej omenjene svobodne osebe ni manumitiral.
55. Enako, Mnenja, I. knjiga.
Pooblaščenec, ki si ne prisvoji premoženja, ki je zaklenjeno, vendar ga ne vrne, potem ko mu je bilo izročeno, je odgovoren
za mandatno tožbo, ne pa za tožbo zaradi tatvine.
56. Isto, Mnenja, III. knjiga.
Če je kdo odredil posojanje denarja, lahko mandatar toži mandatarja, ne da bi imel regresno pravico do glavnega dolžnika in
ne da bi prodal zastavne pravice, upnik pa ima lahko celo regresno pravico do njega, če je v pismu navedeno, da ima to
pravico, tudi če so zastavne pravice prodane; kajti karkoli je v pogodbo vneseno z namenom, da se odpravi vsak dvom,
nikakor ne omejuje učinka skupnega prava.
(1) Če je porok ponudil denar na sodišču in ga je zaradi starosti stranke, ki vlaga tožbo, zapečatil in javno deponiral, lahko
takoj nadaljuje z mandatno tožbo.
(2) Nič manj ni treba ves čas preiskovati dobre vere mandatarja, kadar se lastnik premoženja po petih letih odsotnosti vrne v
pokrajino, ker je bil prisiljen poslovno oditi v državo; čeprav je morda podaljšal mandat, ne da bi prejel obračun. Ker je torej
dolžnost pooblaščenca, da vse, kar je bilo storjeno med prvim vodenjem posla, prenese na račun drugega, bo združil zadeve,
ki so bile obravnavane v prvem obdobju, z zadevami iz drugega obdobja.
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(3) Plače, ki je odvisna od negotove obljube, ni mogoče zakonito izterjati z uporabo izrednega postopka, niti nimate pravice,
da bi jo določili z mandatno tožbo.
(4) Mandatno tožbo je treba vložiti za izterjavo dobronamernih stroškov, ki so nujno nastali; čeprav zastopnik morda ni
dokončal zaupanega mu posla.
57. Isto, Mnenja, knjiga X.
Ustaljeno je, da pooblastilo za prodajo sužnjev preneha s smrtjo stranke, ki ga je prevzela za izvršitev; kljub temu, čeprav bi
dediči zaradi napake in ne z namenom kraje, temveč izpolnitve dolžnosti, ki si jo je naložil pokojnik, prodali sužnje, velja, da
bi jih kupci lahko pridobili z odtujitvijo, vendar pa po vrnitvi trgovca s sužnji iz province ne bi mogli zakonito izkoristiti
Publicijske tožbe, kjer bi mu bila ob izkazanem ustreznem razlogu odobrena izjema na podlagi zakonitega lastništva sužnjev;
saj ni primerno, da bi tisti, ki se je zanašal na dobro vero določenega posameznika, utrpel izgubo zaradi napake ali
neizkušenosti dedičev.
58. Paulus, Vprašanja, IV. knjiga.
Če braniš Titiusa v skladu s pooblastilom, ki ti je bilo predhodno dano, čeprav je bil mrtev in tega nisi vedel; menim, da boš
upravičen do mandatne tožbe zoper Titiusovega dediča, saj pooblastilo preneha s smrtjo mandatarja, mandatna tožba pa ne.
Če pa ste prevzeli obrambo zadeve brez mandata, ste tako rekoč začeli opravljati posle pokojnika in boste upravičeni do
tožbe zoper njega na podlagi prostovoljnega posredovanja, tako kot če bi ga odvezali odgovornosti. Prav tako je mogoče reči,
da bo za isto tožbo odgovoren njegov dedič.
1. Lucij Titius je dal mandatarja svojemu upniku, dolžnik je nato umrl in večina upnikov se je s tem strinjala, zato je pretor
odredil, da morajo del svojih terjatev prejeti od dediča, pri čemer je bil upnik, v imenu katerega je bil mandatar dan, takrat
odsoten. Sprašujem, če bi bil ta mandatar tožen, ali bi bil upravičen do enake izjeme kot dolžnikov dedič? Odgovoril sem, da
če bi bil sam navzoč pri pretorju in bi dal soglasje, bi se štelo, da je imel sporazum ustrezno podlago, in da bi bilo treba to
izjemo odobriti tako poroku kot mandatarju. Ker pa je bil v navedenem primeru odsoten, je krivično, da se mu odvzame
pravica do izbire, saj bi lahko, če bi bil navzoč, zahteval svojo poroštvo ali privilegij in zavrnil sprejetje pretorjevega odloka.
Nihče namreč ne more reči, da bi bil v primeru, če bi bil upnik prepovedan, deležen koristi dedič, temveč bi bil deležen
mandatar ali porok, saj bi jima bil prisiljen poravnati isti delež v mandatni tožbi. Toda če bi upnik od dediča prejel svoj delež
dolga, ali bi bil kakršen koli dvom, da bi mu bilo dovoljeno vložiti tožbo zoper poroka za preostanek? Že s samim dejstvom
vložitve tožbe zoper dediča bi se štelo, da se je strinjal z odredbo.
59. Isto, Mnenja, knjiga IV.
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Če je Kalpurnij določil plačilo denarja, ki je bil posojen po Titijevem navodilu, vendar ni bil dan z namenom, da bi ga
podaril, lahko Titijev dedič zoper njega vloži mandatno tožbo, da bi ga prisilil k odstopu svojih pravic. Enako pravilo velja,
kadar je bil denar izterjan od Kalpurnija.
1. Paulus je menil, da če je porok od upnika kupil premoženje, ki ga je dolžnik dal v zastavo, lahko dolžnikov dedič proti
njemu vloži mandatno tožbo za njegovo izterjavo in da ga je mogoče prisiliti, da izroči dobiček skupaj s celotnim dolgom; ne
sme namreč veljati, da je podoben tujcu, ki je postal kupec, saj je moral pri vsaki pogodbi izkazati dobro vero.
2. Paulus je prav tako menil, da če je v pooblastilu naveden dan, ko je Lucij Titius pisno izjavil, da bo izročil premoženje, to
ni ovira za vložitev mandatne tožbe zoper njega po preteku tega roka.
3. Prav tako pravi, da je mogoče izbrati enega od dveh mandatarjev, ki sta zavezana za celoten znesek, tudi če to ni bilo
navedeno v mandatu; vendar se po izreku sodbe zoper oba lahko izda in mora izdati izvršba zoper vsakega od njiju samo za
polovico sodbe.
4. Upnik je prodal zastavno pravico; sprašujem, če je bila kupcu odvzeta posest na podlagi višjega naslova, ali se lahko upnik
zateče k mandatarju? In ali je kakšna razlika, ali je prodajo opravil na podlagi svoje pravice upnika ali pa je jamčil za
lastninsko pravico v skladu z običajnim pravom? Paulus je podal mnenje, da če upnik s prodajo zastavnih pravic ne more
iztržiti dovolj, da bi poplačal dolg, se ne zdi, da bi bil porok oproščen. Iz tega mnenja je razvidno, da ne bo odgovarjal na
podlagi izselitve, ampak da bo ta prispevala k njegovi razrešitvi.
5. So-and-So to So-and-So, Greeting: "Naročam ti, da Blaziju Severu, mojemu sorodniku, posodiš osem aurejev pod takšno
in takšno zastavo, jaz pa bom odgovarjal za omenjeno vsoto in tudi za vsak dodatek k njej v obliki obresti; ti pa boš za to
oproščen, dokler bo Blazij Sever živel." Ker je bil mandatar pozneje pogosto tožen, ni odgovoril, zato sprašujem, ali bo s
smrtjo dolžnika razrešen? Paulus je odgovoril, da je obveznost, ki izhaja iz mandata, trajna, čeprav je bilo morda v mandat
vključeno, da bo zaradi nje mandatar odškodovan za znesek, dokler bo Blazij Sever živel.
6. Paulus je tudi navedel, da se ne šteje, da je oseba izpolnila pogoje mandata, če je bilo v mandat vključeno, da je treba od
dolžnika zahtevati ustrezno zavarovanje, če ni bilo prejeto niti poroštvo niti zastava.
60. Scaevola, Mnenja, knjiga I.
Upnik je tožil mandatarja, in ker je bila sodba izdana v njegovo škodo, se je pritožil. Postavlja se vprašanje, ali lahko upnik
toži dolžnika, medtem ko je pritožba v teku? Odgovoril sem, da ga lahko.
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1. Titius je pisal stranki, ki se je nameravala poročiti, naslednje : "Titius Seiju: Pozdravljeni. Poznaš pogoje mojega mišljenja
do Sempronije, in ker se boš z njo poročil z mojim odobravanjem, želim, da bi bil zadovoljen, da sklepaš zakonsko zvezo v
skladu s svojim položajem. In čeprav se zavedam, da bo Titija, njena mati, dekletu obljubila primerno doto, vseeno ne
oklevam postati tvoje poroštvo, da bi bolje zagotovil tvoje prijateljstvo do mojega gospodinjstva. Zato upoštevajte, da vam
bom povrnil vse, kar ste z njo morda določili v zvezi s tem, in da sem to ukazal storiti v skladu s svojo dobro voljo." Na ta
način je Titija, ki Titiusu ni ukazala, naj stori, kar je pisno obljubil, niti tega pozneje ni ratificirala, obljubila doto Seiju.
Sprašujem se, ali bi bil Titijev dedič, če bi izvedel plačilo, upravičen do mandatne tožbe zoper Titijevega dediča? Odgovoril
sem, da glede na navedena dejstva ne bi bil upravičen do tožbe. Postavilo se je tudi vprašanje, ali bi bil upravičen do tožbe na
podlagi sklenjenega posla? Odgovoril sem, da ne bi mogel vložiti tožbe iz tega razloga, saj je bilo očitno, da je Titius dal
pooblastilo ne toliko v imenu Titije, temveč zato, ker se je posvetoval s svojimi nagnjenji. Prav tako je bilo postavljeno
vprašanje, ali če bi mož vložil tožbo zoper mandatarja, bi mu to preprečevala izjema? Odgovoril sem, da ni bilo navedeno
ničesar, kar bi ga lahko oviralo.
2. Postavilo se je vprašanje, ali se lahko v primeru, ko je kdo pooblastil dve osebi za opravljanje poslov, v mandatni tožbi toži
vsako od njiju za celoten znesek? Odgovoril sem, da se lahko vsaka od njiju ločeno toži za celoten znesek, če se od obeh ne
izterja več, kot je treba.
3. Če je bilo med možem in njegovim svakom dogovorjeno ali tiho dogovorjeno, da bo breme preživljanja žene nosil mož, če
bo oče plačeval obresti na doto; mož ne bo mogel vložiti tožbe za izterjavo tistega, česar ni porabil, če pa oče dekleta dokaže,
da je svojemu zetu naročil, naj preživlja njegovo hčer, bo mogoča mandatna tožba.
4. Lucij Titius je zaupal vodenje svojih poslov bratovemu sinu z naslednjimi besedami: Seij svojemu sinu: "Pozdravljen.
Mislim, da bi moral sin v skladu z naravo sklepati posle za svojega očeta in brata brez kakršne koli izrecne koncesije. Jaz pa
te pooblaščam, da opravljaš vse moje posle, ki bi si jih želel, kadar se pojavi kakršnakoli potreba, najsi bo to prodaja,
sklepanje pogodb, nakupi ali karkoli drugega; kot da bi bil lastnik vsega mojega premoženja, in potrdil bom vse, kar boš
storil, ne da bi ti nasprotoval pri katerem koli tvojem dejanju." Postavilo se je vprašanje, ali bi bilo njeno dejanje veljavno, če
bi stranka odtujila premoženje ali dala pooblastilo ne z namenom sklenitve posla, temveč z goljufijo? Odgovoril sem, da je
tisti, ki je dal zadevno pooblastilo, vsekakor dopustil veliko svobode, vendar je pričakoval, da bo posel opravljen v dobri veri.
Vprašal sem tudi, ali bi lahko Lucij Titius, ko je Seij pri opravljanju dolžnosti magistrata prevzel obveznosti, tožil na tej
podlagi, ali pa bi bilo njegovo premoženje odgovorno zaradi omenjenih besed v pismu? Odgovoril sem, da ga ni mogoče
tožiti in da njegovo premoženje ne bi bilo odgovorno.
61. Paulus, O Neratiju, knjiga II.
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Če sem sinu pod očetovskim nadzorom naročil, naj vloži tožbo za dolg, in ker je bil emancipiran, ga je izterjal; lahko
pravilno vložim tožbo na peculium v enem letu; vendar Paulus pravi, da je treba tožbo vložiti zoper sina samega.
62. Scaevola, Digest, VI. knjiga.
Če je prišlo do spora v zvezi s premoženjem pokojnika med imenovanim dedičem na eni strani ter Maevijem, očetovim
stricem, in očetovskimi tetami zapustnika na drugi strani; Maevius je v pismu, ki ga je napisal svojim sestram, navedel, da bo
vse, kar bo pridobil v primeru ugodne sodbe, pripadlo vsem skupaj; vendar v skladu s pogoji iz pisma ni bila sklenjena
nobena določba. Postavilo se je vprašanje, ali lahko sestre proti njemu vložijo tožbo na podlagi njegovega pisma, če je
Maevius sklenil dogovor z dedičem na način, da bodo določene nepremičnine in drugo premoženje zaradi tega prešle v
njegove roke? Odgovor je bil, da lahko.
1. Dala sem pooblastilo z naslednjimi besedami: "Lucij Titius svojemu prijatelju Gaju: Pozdrav. Prosim te in ti naročam, da
se ponudiš kot poroštvo Semproniju v imenu Publija Maevija, in kar ti Publij ne bo plačal, bom poravnal jaz; o tem te
obveščam s tem pismom, napisanim z lastno roko." Sprašujem, ali bi bil Gaj, če ne bi postal porok, temveč bi zgolj usmerjal
upnika in ravnal drugače, kot je bilo določeno v pooblastilu, odgovoren v mandatni tožbi? Odgovor je bil, da bi bil
odgovoren.
Tit. 2. O tožbi na podlagi partnerstva.

1. Paulus, O ediktu, knjiga XXXII.
Partnerstvo se lahko sklene za nedoločen čas, to je za časa življenja strank, ali za določen čas, ali da se začne ob določenem
času, ali pod nekim pogojem.
(1) Pri ustanovitvi splošne partnerske družbe celotno premoženje partnerjev takoj pripada vsem v skupno last.
2. Gaj, O pokrajinskem ediktu, X. knjiga.
Kajti čeprav do izročitve dejansko ne pride, se vseeno tiho domneva, da do nje pride.
3. Paulus, O ediktu, XXXII. knjiga.
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Obstoječi dolgovi ostanejo v enakem stanju, vendar je treba vzajemno prenesti pravice do tožbe.
1. Če je bila splošna partnerska pogodba izrecno sklenjena, so posesti, zapuščine, darila in premoženje, pridobljeno na
kakršen koli način, pridobljeni skupno.
2. Postavlja se vprašanje, kaj pomeni izraz "zakonito premoženje", kadar zakonito premoženje pripada kateremu koli od
partnerjev, da ga ima v skupni lasti? Ali je to treba razumeti kot tisto, ki se stranki podeli po zakonu, ali tisto, ki je zapuščena
z oporoko? Bolj verjetno je, da se nanaša samo na premoženje, ki se deduje po zakonu.
3. Če je partnerstvo sklenjeno z goljufijo ali z namenom goljufije, je po zakonu neveljavno, ker je dobra vera nasprotna
goljufiji in prevaram.
4. Modestin, Pravila, III. knjiga.
Nobenega dvoma ni, da se lahko partnerstvo sklene z izročitvijo premoženja, ustno in s pomočjo kurirja.
1. Partnerstvo preneha z odpovedjo, s smrtjo, z izgubo civilnih pravic in z revščino.
(5) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXI.
Družbe se ustanovijo bodisi na splošno, kadar je vse premoženje v skupni lasti, bodisi posebej, za neko posebno vrsto posla,
za pobiranje davkov ali celo za posamezen posel.
1. Poleg tega lahko veljavno partnerstvo sklenejo tudi stranke, ki nimajo enakih sredstev, saj pogosto tisti, ki je manj
premožen, s svojim delom nadomesti, kar mu manjka v premoženju.
2. Družbe ni mogoče zakonito skleniti z namenom darovanja.
6. Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Če z menoj skleneš partnerstvo z dogovorom, da boš imel nadzor nad deleži partnerstva, naj bo ta nadzor takšen, kot bi ga
izvajal dober državljan, in naj bo v skladu s presojo enega, saj morda nisva enakovredna partnerja; na primer, če je eden od
naju v partnerstvo vložil več dela, industrije ali kapitala.
(7) Ulpianus, O Sabinu, XXX. knjiga.
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(8) Zakonito je skleniti preprosto partnerstvo in tedaj, če ni drugače določeno, velja, da vključuje vse, kar je pridobljeno z
dobičkom, se pravi, kadar je kakršen koli dobiček pridobljen z nakupom, prodajo, zakupom in najemom.
8. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
Dobiček se razume kot vse, kar je pridobljeno z delom vsakega od družbenikov.
9. Ulpianus, O Sabinu, XXX. knjiga.
Sabinus ne dodaja, da bi takšno partnerstvo moralo vključevati dediščino, zapuščino, donacijo mortis causa ali non mortis
causa, in to morda iz razloga, ker te stvari ne pridejo brez razloga, ampak se podelijo zaradi zaslug.
10. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
In iz razloga, ker zelo pogosto dediščina preide na nas kot dolg od staršev ali od osvobojenca.
(11) Ulpianus, O Sabinu, XXX. knjiga.
Quintus Mucius izraža enako mnenje v zvezi z dediščino, zapuščino in donacijami.
12. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
Dolg do partnerja se ne vključi v kapital družbe, razen če izhaja iz dobička, ki ga je dosegel eden od partnerjev.
13. Isti, O ediktu, XXXII. knjiga.
Če je v družbeni pogodbi navedeno, da so dobički in dobički skupni, je jasno, da je to treba razumeti tako, da se to nanaša le
na tiste dobičke, ki izvirajo iz prizadevanj partnerjev.
(14) Ulpianus, O Sabinu, XXX. knjiga.
Če se partnerja dogovorita, da se skupno premoženje ne bo delilo, dokler ne preteče določen čas, se ne šteje, da sta se
dogovorila, da ne bosta izstopila iz partnerstva pred potekom tega časa. Kakšen pa bi bil učinek, če bi bil dogovor sklenjen,
da ne bodo izstopili? Ali bi bila veljavna? Pomponij zelo pravilno navaja, da bi bil tak dogovor neveljaven, saj če ne bi bil
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sklenjen in bi eden od partnerjev izstopil ob neprimernem času, bi bila zoper njega vložena tožba na podlagi partnerstva; in
tudi če bi bil sklenjen dogovor o neizstopu iz partnerstva v določenem roku in bi partner izstopil, preden bi ta rok potekel, bi
bil njegov izstop veljaven; prav tako ne bi bil odgovoren za tožbo na partnerstvo tisti, ki bi izstopil, ker ni bil izpolnjen pogoj,
pod katerim je bilo partnerstvo ustanovljeno, ali ker mu je partner povzročil toliko škode in izgube, da zanj ni bilo koristno,
da bi ga prenašal;
15. Pomponij, O Sabinu, knjiga XIII.
ali ker mu ni bilo mogoče uživati premoženja, zaradi katerega je bil opravljen posel partnerstva.
16. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.
Enako pravilo velja, kadar družbenik izstopi iz partnerstva, ker mora biti, tudi proti svoji volji, dalj časa odsoten zaradi
opravljanja javne službe; čeprav se mu včasih lahko nasprotuje, saj bi lahko posle partnerstva vodil prek druge osebe ali za to
zadolžil svojega družbenika; vendar tega ne more storiti, razen če je njegov družbenik posebej usposobljen za posel ali če
lahko družbenik, ki mora biti odsoten, za vodenje partnerstva zlahka pridobi drugega.
(1) Če je torej dogovorjeno, da se partnersko premoženje ne deli, razen če se pojavi kakšen utemeljen razlog, ga ni mogoče
prodati ali kako drugače razpolagati z njim, da bi se lahko izvedla delitev. In dejansko je mogoče reči, da prodaja ni
absolutno prepovedana, ampak se lahko zoper kupca vloži ugovor, če premoženje razdeli, preden je imel prodajalec pravico
to storiti.
17. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
Partner, ki odtuji premoženje v takih okoliščinah, krši pogodbo v zvezi z njim in je odgovoren za tožbo na partnerstvo ali za
delitev skupnega premoženja.
(1) Če partnerstvo preneha v odsotnosti partnerja, ostane lastnina skupna, dokler ta ne ugotovi, kaj je pridobil tisti, ki je iz
partnerstva izstopil, saj mora morebitno izgubo nositi samo tisti, ki je izstopil; kar pa je odsotni partner morda pridobil,
pripada izključno njemu in morebitno izgubo, ki iz tega izhaja, je treba razdeliti v skupni delitvi.
(2) Pri ustanovitvi partnerstva partner, ki da jamstvo, da ne bo izstopil, ne pridobi ničesar; ker nepravočasen izstop povzroči
odškodninsko odgovornost po samem zakonu, v tožbi o partnerstvu.
18. Pomponij, O Sabinu, knjiga XIII.
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Kadar suženj sklene partnerstvo, ne zadošča, da mu gospodar odredi, naj iz njega izstopi, temveč mora biti njegov partner
obveščen o tem, da se je odpovedal partnerstvu.
(19) Ulpianus, O Sabinu, XXX. knjiga.
Kadar je kdo sprejet v partnerstvo, je samo on njegov partner, ki ga je sprejel. To je povsem pravilno, kajti ker partnerstvo
nastane s soglasjem, ne more biti moj partner tisti, za katerega ne želim, da bi to bil. Kaj pa bi bilo, če bi ga moj partner
sprejel? Bil bi samo njegov partner;
20. Isto, O ediktu, knjiga XXXI.
Kajti partner mojega partnerja ni moj.
21. Isto, O Sabinu, knjiga XX.
In karkoli bo tak partner pridobil od našega partnerstva, si bo delil s tistim, ki ga je sprejel; mi namreč z njim ne bomo imeli
skupnega deleža, tisti, ki ga je sprejel, pa bo zanj odgovoren partnerstvu; to pomeni, da bo imel omenjeni partner pravico
tožbe proti njemu in bo plačal partnerstvu vse, kar bo izterjal.
22. Gaj, O pokrajinskem ediktu, X. knjiga.
Po drugi strani pa mu bo tisti, ki ga je sprejel, odgovarjal tako za dejanja drugih družbenikov kot tudi za svoja, saj ima sam
pravico tožbe zoper njih. Prav tako je gotovo, da nič ne preprečuje, da bi se postopek v tožbi o partnerstvu začel med
partnerjem, ki ga je sprejel, in tistim, ki ga je sprejel, preden se to zgodi med drugimi partnerji in tistim, ki ga je sprejel.
Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.
Pomponij je v dvomu, ali bo zadostovalo, da omenjeni partner na svoje družbenike prenese pravico do tožbe, ki jo ima proti
novemu družbeniku v primeru izgube, če se ta ne bi izkazal za plačilno sposobnega, ali pa bi jih moral v celoti odškodovati.
Menim, da jim bo tisti, ki je sprejel novega družbenika, moral v celoti povrniti škodo, saj bi bilo težko zanikati, da je bil za to
kriv.
1. Sprašuje tudi, ali se lahko morebitni dobiček, ki je morda nastal zaradi sprejema navedenega partnerja, pobota z izgubo, ki
jo je povzročila njegova malomarnost? Odgovoril je, da jih je treba pobotati, kar ni pravilno; Marcellus namreč v šesti knjigi
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Digest navaja, da če suženj enega od več družbenikov, ki mu je njegov gospodar zaupal vodenje poslov družbe, te vodi
malomarno, mora tisti, ki ga je zaupal, poravnati izgubo družbi; prav tako ni mogoče pobotati morebitnih dobičkov, ki so se
družbi morda nabrali zaradi sužnja, z izgubo. Prav tako pravi, da je božji Marcus odločil, da en partner ne sme reči drugemu:
"Odpovej se dobičku, ki je nastal zaradi tvojega sužnja, če želiš, da se ti povrne izguba."
(24) Isti, O ediktu, knjiga XXXI.
(25) Očitno je, da če dva partnerja postavita sužnja enega od njiju za odgovornega za posle partnerstva, gospodar omenjenega
sužnja ne bo odgovoren, razen do višine peculiuma; oba bi namreč morala biti odgovorna za isto tveganje, saj sta ga oba
imenovala.
25. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
Družbenik ni nič manj odgovoren za izgubo, ki jo zaradi njegove malomarnosti utrpijo njegovi sopogodbeniki; četudi se je
vrednost družbenega premoženja zaradi njegove delavnosti morda povečala na mnoge druge načine. Cesar Antonin je to
odločitev sprejel v primeru, ki mu je bil predložen v pritožbenem postopku.
(26) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXI.
(27) Če torej družbenik opravlja posle, povezane z družbo, malomarno, vendar v mnogih pogledih denarno koristi družbi, se
dobiček ne odšteje od malomarnosti; kot je navedel Marcellus v šesti knjigi Digest.
27. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
Vse dolgove, ki so nastali v času obstoja partnerstva, je treba plačati iz skupnega sklada, čeprav je bilo plačilo izvedeno šele
po prenehanju partnerstva. Če je torej partner sklenil pogodbo pod določenim pogojem in se je pogoj zgodil po prenehanju
partnerstva, je treba dolg poravnati iz skupnega premoženja. Zato morajo partnerji, če je partnerstvo medtem prenehalo, drug
drugemu zagotoviti zavarovanje.
28. Isto, O ediktu, knjiga LX.
Če smo partnerji in eden od nas dolguje denarno vsoto, ki jo je treba plačati v določenem času, partnerstvo pa se razpusti;
partner ne more odšteti te vsote, kot da bi bila zapadla v tem času, ampak jo je treba razdeliti med vse partnerje, ki naj dajo
jamstvo za obrambo svojega drugega partnerja, ko nastopi dan plačila.
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29. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXX.
Če razdelitev deležev pri ustanovitvi družbe ni omenjena, velja, da so deleži enaki. Če pa bi se dogovorili, da ima eden dva
deleža ali tri, drugi pa enega, ali je to veljavno? Ugotovljeno je, da bo, če sta stranki zagotovili več denarja ali dela za
partnerstvo ali če obstaja kakršen koli drug utemeljen razlog.
1. Kasij meni, da je mogoče partnerstvo ustanoviti tako, da eden od partnerjev sicer ne bo odgovoren za nobeno izgubo,
vendar bo dobiček skupen vsem. Vendar bo to veljalo le (kot pravi Sabinus), če bo vrednost partnerjevih storitev enaka
izgubi; pogosto se namreč zgodi, da je dejavnost enega od partnerjev za partnerstvo koristnejša od vloženega kapitala. Enako
pravilo velja, če se na potovanje po morju ali kopnem odpravi samo en družbenik, saj je le on izpostavljen nevarnosti.
2. Aristo navaja, da je Kasij menil, da partnerstva ni mogoče ustanoviti tako, da bi eden od partnerjev prevzel dobiček, drugi
pa izgubo, zato se takšno partnerstvo običajno imenuje "leoninsko". Tudi mi menimo, da je tovrstna partnerska skupnost
nična, če eden od partnerjev prevzame dobiček, drugi pa sploh ne dobi dobička, temveč nosi izgubo; partnerska skupnost je
skrajno nepravična, če en partner nosi izgubo in od tega nima nobene koristi.
30. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
Mucij v štirinajsti knjigi navaja, da partnerstva ni mogoče ustanoviti tako, da bi en partner trpel določen del izgube, drugi pa
prejel drugačen delež dobička. Servij v svojih Zapiskih o Muciju pravi, da take partnerske skupnosti ni mogoče zakonito
ustanoviti, saj se kot dobiček razume le tisti, ki ostane po odbitku vse izgube, niti izguba ne obstaja, če ni bil prej odbit ves
dobiček. Vendar pa se lahko partnerstvo ustanovi tako, da se partnerjem izplačajo različni zneski dobička, ki ostanejo v
sredstvih partnerstva, potem ko je bila odšteta vsa izguba; podobno se lahko v primeru izgube med več partnerjev razdelijo
različni deleži izgube.
(31) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.
(32) Za vložitev tožbe na podlagi partnerstva mora partnerstvo vstopiti v postopek, saj ne zadošča, da je premoženje skupno,
če partnerstvo ne nastopa kot stranka v postopku, saj se lahko tožba na podlagi skupnega premoženja vloži tudi zunaj
partnerstva; kot na primer, če se zgodi, da imamo premoženje skupaj, ne da bi nameravali ustanoviti partnerstvo, kar se
zgodi, kadar je premoženje zapuščeno dvema osebama, pa tudi kadar predmet kupita dve osebi hkrati; ali kadar preide
premoženje ali darilo ali se nam da v skupno last ali kadar ločeno kupimo deleže dveh solastnikov, ne da bi nameravali
postati partnerji:
32. Isto, O ediktu, II. knjiga.
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Kadar je namreč partnerstvo ustanovljeno z izrecnim dogovorom, je mogoča tožba na podlagi partnerstva; kadar pa dogovora
ni, je mogoče tožbo vložiti glede na samo premoženje in se šteje, da so bili posli opravljeni skupno.
33. Isto, O ediktu, knjiga XXXI.
Kot v primeru dohodkovnih kmetov, pa tudi kadar je več kupcev; kadar se namreč ne želijo med seboj prepirati, so navajeni
kupovati premoženje skupno s pomočjo kurirjev, to pa se zelo razlikuje od partnerstva. Če torej varovanec sklene partnerstvo
brez pooblastila skrbnika, bo še vedno odgovoren za tožbo na podlagi poslov, ki so bili sklenjeni skupaj.
34. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XX.
V primerih, ko se zgodi, da je ena stranka porabila denar za skupno premoženje ali pobrala pridelek ali dobiček tega
premoženja ali zmanjšala njegovo vrednost, ni podlage za tožbo zaradi partnerstva; med solastniki pa bo mogoče vložiti
tožbo zaradi partnerstva premoženja, med drugimi pa tožbo zaradi delitve premoženja v skupni lasti. Tožba za delitev
skupnega premoženja se lahko vloži tudi med tistimi, ki jim to premoženje pripada na podlagi dedne pravice.
35. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.
Nihče ne more skleniti partnerstva tako, da bi njegov dedič lahko postal partner v njem. Lahko pa se zoper dediča družbenika
vloži tožba, s katero se ga prisili, da izpolni obveznost umrlega družbenika;
36. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
Prav tako mora popraviti posledice morebitne malomarnosti stranke, katere zakoniti naslednik je, čeprav sam morda ni
družbenik.
(37) Pomponij, O Sabinu, knjiga XIII.
Jasno je, da če imajo dediči partnerjev namen z novim soglasjem ustanoviti partnerstvo na nepremičnini, bo vse, kar bodo
potem storili, podlaga za tožbo na partnerstvo.
38. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
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Arbiter v tožbi o partnerstvu bi moral poskrbeti, da se med obstojem partnerstva zagotovi jamstvo za prihodnjo izgubo ali
dobiček. Sabinus meni, da je to treba storiti v vseh dobronamernih primerih, ne glede na to, ali gre za splošne primere, na
primer take, ki izhajajo iz partnerstva, prostovoljnega posredovanja ali skrbništva, ali za primere posebne narave, na primer
kadar temeljijo na pooblastilu, posojilu za uporabo ali depozitu.
1. Če sva ti in jaz sklenila partnerstvo in je premoženje, ki iz njega izhaja, skupno, Prokul pravi, da lahko vse stroške, ki sem
jih imel zaradi tega premoženja, in dobiček, ki si ga ti pridobil z njim, izterjam s tožbo o partnerstvu ali s tožbo za delitev
skupnega premoženja; in da ena od teh tožb odpravlja drugo.
(39) Pomponij, O Sabinu, knjiga XIII.
Če imava ti in jaz v skupni lasti njivo in na njej pokoplješ truplo, lahko zoper tebe vložim tožbo na partnerstvo.
40. Isti, O Sabinu, knjiga XVII.
Dedič družbenika, čeprav ni družbenik, bi moral kljub temu dokončati, kar je pokojnik pustil nedokončano; v tem primeru se
lahko upošteva morebitna slaba vera, ki jo je morda zagrešil.
41. Ulpianus, O ediktu, knjiga XX.
Če je en družbenik sklenil dogovor z drugim glede kazni, ne more vložiti partnerske tožbe, če je bil znesek kazni enak le
znesku njegovega deleža.
(42) Isti, O Sabinu, XLV. knjiga.
Če pa je po vložitvi tožbe na partnerstvo pridobil kazen iz klavzule, bo upravičen do toliko manj, ker mu bo kazen
zaračunana v breme glavnice.
43. Isto, O ediktu, knjiga XXVIII.
Če je bila vložena tožba za delitev skupnega premoženja, pravica do tožbe na partnerstvo ne ugasne, saj se slednja nanaša na
partnerstvo in obveznosti, ki so bile z njim sklenjene, in ne dopušča razsojanja; če pa se pozneje vloži tožba na partnerstvo,
bo z njo mogoče izterjati manj kot s prejšnjo tožbo.
44. Isto, O ediktu, knjiga XXXI.
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Če ti dam bisere v prodajo z dogovorom, da mi jih moraš plačati deset, če jih prodaš za deset aurei, če pa jih prodaš za več,
lahko dobiš presežek; zdi se mi, da bo, če je bilo to storjeno z namenom ustanoviti partnerstvo, mogoča tožba za partnerstvo,
sicer pa je mogoče vložiti tožbo na podlagi ustne pogodbe.
(45) Isti, O Sabinu, knjiga XXX.
(46) Tožba zaradi kraje na račun skupnega premoženja se lahko vloži zoper partnerja, če je zaradi goljufije ali zlonamernosti
odstranil navedeno premoženje ali z njim razpolagal z namenom prikrivanja, vendar bo odgovoren tudi za tožbo o
partnerstvu, saj ena tožba ne izniči druge. Enako pravilo velja za vse dobroverne tožbe.
46. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
Isto pravilo velja tudi za najemnika in stranko, ki opravlja posle drugega, pa tudi za tistega, ki izvršuje naše pooblastilo, in za
skrbnika.
47. Ulpianus, O Sabinu, XXX. knjiga.
Če vložim tožbo za vračilo ukradenega premoženja, pravica do tožbe na partnerstvo ugasne, razen če imam še nadaljnji
interes v zadevi.
(1) Če je partner povzročil škodo na premoženju, ki je v skupni lasti, Celsus, Julijan in Pomponij pravijo, da bo odgovarjal po
Lex Aquilia;
48. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
Vendar bo kljub temu odgovoren tudi za tožbo na podlagi partnerstva,
(49) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXI.
če je s svojim dejanjem oškodoval partnerstvo; kot na primer, če je ranil ali ubil sužnja, ki mu je pripadal in ki je opravljal
njegove posle.
50. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
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Posledica vložitve tožbe na partnerstvo je, da mora biti partner zadovoljen z enim ali drugim od obeh postopkov; ker je cilj
obeh vrnitev premoženja in ne, kot pri tožbi zaradi tatvine, zgolj pobiranje kazni.
51. Ulpianus, O Sabinu, III. knjiga.
Prav tako je zelo pravilno dodano: "Tožba zaradi tatvine bo mogoča le, če je družbenik premoženje odstranil z goljufijo in z
zlonamernim namenom." Če bi namreč to storil brez zlonamernega namena, ne bi bil odgovoren za tožbo zaradi tatvine. In
res, na splošno velja, da bi stranka, ki je lastnica deleža nepremičnine, raje zakonito uživala to nepremičnino, kot da bi
oblikovala namen, da jo ukrade.
1. Zato poglejmo, ali bo odgovarjal po Lex Fabia; in čeprav razum kaže, da ne bi smel biti odgovoren, bo vseeno, če je
ugrabil sužnja ali ga skril, odgovarjal po Lex Fabia.
52. Isto, O ediktu, knjiga XXXI.
Kadar je treba prodati del zemljišča, ki meji na dva druga, in ena od strank prosi drugega, naj ga kupi, da bi lahko nanj
prenesel tisti del, ki se pridružuje njegovim zemljiščem, in kmalu zatem sam kupi del zemljišča, pri čemer omenjeni sosed ne
ve za posel; postavi se vprašanje, ali ima sosed zoper njega kakšno pravico do tožbe. Julianus je izjavil, da gre za zapleteno
dejansko vprašanje, kajti če je bil namen, da sosed kupi zemljišče Lucija Titija in ga prenese name, sosed ne bi imel pravice
do tožbe zoper mene, ki sem opravil nakup; če pa je bil namen res, da se opravi nakup skupne lastnine, bi bil odgovoren za
tožbo na partnerstvo, da bi me prisilili, da vam prenesem preostanek zemljišča, potem ko sem odštel tisti del, ki sem vam ga
naročil kupiti.
1. Dobra vera je pomemben element te tožbe na partnerstvo.
2. Postavlja se vprašanje, ali je partner odgovoren samo za goljufijo ali tudi za malomarnost? Celsus v sedmi knjigi Digest
navaja, da so partnerji drug drugemu odgovorni tako za malomarnost kot za goljufijo. In pravi, da če je pri ustanovitvi
partnerstva eden od njiju obljubil, da bo zagotovil svojo spretnost in delo, kot na primer, kadar je treba pasli čredo, ki je v
skupni lasti; ali če damo stranki polje, da ga izboljša in na njem skupaj pobira pridelke; v tem primeru bo zagotovo
odgovoren za malomarnost, saj je plačilo vrednost njegovega dela in spretnosti. Kadar partner poškoduje skupno lastnino,
velja, da je odgovoren tudi za malomarnost.
3. Partnerji niso odgovorni za nepredvidene nesreče, torej za tiste, ki se jim ni mogoče izogniti. Če je torej čreda po oceni
izročena partnerju in se izgubi zaradi napada roparjev ali požara, je treba izgubo nositi skupno, če pri stranki, ki je prejela
navedeno čredo po oceni, ne gre za goljufijo ali malomarnost. Če pa so jo ukradli tatovi, mora izgubo nositi stranka, ki ji je
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bila zaupana, saj je bila tista, ki je prejela čredo po njeni cenitvi, dolžna zanjo skrbeti. Ti mnenji sta pravilni in tožba na
partnerstvo bo utemeljena, če je bila čreda, čeprav je bila ocenjena, izročena na pašo z namenom ustanovitve partnerstva.
4. Dve stranki sta sklenili partnerstvo pri dejavnosti proizvodnje vojaških plaščev. Ena od njiju je na potovanju z namenom
nakupa materiala padla med tatove, tako da so mu vzeli denar, ranili sužnje in izgubil zasebno lastnino. Julianus pravi, da je
treba izgubo nositi skupaj in da bo zato partner upravičen do tožbe na podlagi partnerstva za polovico izgube ne le denarja,
temveč tudi drugega premoženja, ki ga partner ni vzel s seboj, razen če se je na pot odpravil z namenom nakupa blaga za
račun partnerstva. Julianus zelo pravilno meni, da je v primeru, če so nastali kakršni koli stroški za zdravnike, drugi partner
odgovoren za svoj delež. Če se torej premoženje izgubi zaradi brodoloma ladje in je šlo za blago, ki ga ni običajno prevažati
z ladjo, morata izgubo nositi oba partnerja, saj je treba izgubo, tako kot dobiček, deliti skupno, če do nje ne pride zaradi
malomarnosti partnerja.
5. Če sta dva bančnika partnerja in ima eden od njiju ločen dobiček iz posla ter si ga prilasti, se postavlja vprašanje, ali je
treba dobiček razdeliti? Cesar Severus je v reskriptu Flaviju Feliksu dal naslednji odgovor: "Kadar je bila družba za
opravljanje bančnih poslov izrecno ustanovljena v ta namen, je bilo z zakonom določeno, da vsak dobiček, ki ga partner
pridobi na kakršen koli način, ki ni povezan z omenjenimi bančnimi posli, ne pripada družbi."
6. Papinianus v tretji knjigi mnenj pravi: "Kadar bratje nerazdeljeno obdržijo premoženje svojih staršev, da bi si med seboj
razdelili dobičke in izgube tega premoženja, vse pridobitve, ki jih pridobijo iz katerega koli drugega vira, ne pripadajo
skupnemu skladu."
7. Prav tako v tretji knjigi mnenj navaja, da je po posvetovanju v zvezi z nekaterimi dejstvi podal naslednje mnenje: "Med
Flavijem Viktorjem in Vellicusom Asianusom je bil sklenjen dogovor, da se z Viktorjevim denarjem kupi zemljišče, z
Azijanovim delom in spretnostjo postavijo določene stavbe, po prodaji omenjenih stavb pa naj Viktor prejme denar, ki ga je
vložil, in določeno vsoto poleg tega, Asianus, ki je prispeval svoje delo k partnerstvu, pa naj bo upravičen do preostanka." V
tem primeru je mogoča tožba na podlagi partnerstva.
8. Papinianus v isti knjigi navaja tudi, da je treba v primeru, ko je med dvema bratoma nastalo prostovoljno partnerstvo, plače
in druga nadomestila prinesti v skupni sklad partnerstva; čeprav sin, ki je emancipiran, ne bi bil prisiljen dati tega, kar je na ta
način pridobil, bratu, ki je ostal pod očetovim nadzorom, saj, pravi, tudi če bi ostal pod očetovim nadzorom, bi bile te stvari
še vedno njegova zasebna last.
9. Podal je tudi svoje mnenje, da partnerstvo ne more trajati dlje od smrti partnerjev; zato nikomur ni mogoče odvzeti pravice
do oporočnega razpolaganja ali do prenosa svojega premoženja na bolj oddaljenega sorodnika kot na druge, ki so v bližnjem
sorodstvu.
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10. Papinianus je tudi menil, da lahko partner, ki je popravil določene dele stavbe, ki je bila v lasti partnerstva in je propadala
ali propadla, kot privilegirani upnik bodisi izterja porabljeno glavnico skupaj z obrestmi v štirih mesecih po končanem delu
bodisi pridobi omenjeno stavbo kot svojo po tem času, da pa ima kljub temu pravico vložiti partnersko tožbo za izterjavo
svojega deleža; na primer, če bi raje dobil to, kar mu pripada, kot pa lastnino nepremičnine. Naslov božanskega Marcusa je
določil rok štirih mesecev za prenehanje deleža, ker bi po tem času partner pridobil lastništvo.
11. Kadar osebe sklenejo partnerstvo, da bi nekaj kupile, in potem premoženja ne kupijo zaradi goljufije ali malomarnosti ene
od njih, je določeno, da je možna partnerska tožba. Jasno je, da če se doda ta pogoj, in sicer: "Če se premoženje proda v
določenem roku", in ta rok preteče, ne da bi bil partner kriv malomarnosti, tožbe na partnerstvo ni mogoče vložiti.
12. Cassius je navedel, da je partnerska tožba mogoča tudi za izterjavo stroškov, ki jih je imel eden od partnerjev pri
popravilu vodotoka, ki je v skupni lasti.
13. Mela tudi pravi, da če sta dva soseda prispevala vsak po pol čevlja zemlje za namen skupne gradnje stranskega zidu, ki
naj bi podpiral stavbe, ki pripadajo vsakemu od njiju, in ko je bil omenjeni zid zgrajen, eden od njiju drugemu ni dovolil
uporabljati njegove podpore, je tožba na partnerstvo mogoča. Isti organ je odločil, da je v primeru, ko sta dve stranki kupili
prazno parcelo, da bi se izognili izklopu njune luči, in je bila izročena eni od njiju, ki drugi ni dovolila, da bi imela, kar je
bilo dogovorjeno, mogoče vložiti tožbo zaradi partnerstva.
14. Kadar iste osebe ustanovijo več partnerstev, je določeno, da ena sodba zadostuje za odločitev o vseh sporih, ki se lahko
pojavijo v zvezi z njimi.
15. Če se eden od partnerjev odpravi na potovanje, povezano s poslovanjem partnerstva, kot na primer zaradi nakupa blaga,
se mu povrnejo le stroški, ki jih je imel zaradi partnerstva. Zato lahko pravilno obračuna razumne potne stroške, ki jih je imel
za nastanitev v hotelu, za tovorne živali in najem vozil ter za prevoz sebe in svojih bal blaga, vključno s ceno tega blaga.
16. Neratius pravi, da mora, kadar je kdo komplementar, vso svojo lastnino vložiti v sklad partnerstva; zato daje mnenje, da
bo partnerstvo po akvilejskem pravu odgovorno za vsako škodo, povzročeno njemu samemu, ali kadar je bila njemu ali
njegovemu sinu povzročena kakšna osebna krivica.
17. Prav tako pravi, da partnerju, ki je sklenil splošno partnerstvo, ni treba v skupni sklad prinesti ničesar, kar je pridobil na
nezakonit način.
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18. Po drugi strani pa starodavne avtoritete razpravljajo tudi o tem, ali lahko družbenik, ki je bil obsojen v tožbi zaradi
storjene škode, s sodnim postopkom prisili družbo, da poravna sodbo? Atilicin, Sabin in Kasij so odgovorili, da če je bil
neupravičeno obsojen, bi bil upravičen do takšnega pravnega sredstva; če pa je omenjena škoda nastala zaradi njegovega
nezakonitega dejanja, mora škodo nositi le on sam; kar se ujema z mnenjem, ki ga je po Aufidijevem mnenju izrazil Servij, in
sicer, da če sta bila dva komplementarja in je bila zoper enega od njiju izdana sodba, ker ni prišel na sodišče, ni mogel
izterjati zneska sodbe iz premoženja partnerstva; če pa je, čeprav je bil navzoč, utrpel krivično sodbo, mora biti povrnjen iz
sklada partnerstva.
53. Isto, O Sabinu, knjiga XXX.
Jasno je, da izkupiček od kraje ali katere koli druge kršitve zakona ne bi smel biti vložen v partnersko premoženje, saj je
partnerstvo v zločinu nizkotno in nečastno. Vseeno pa je očitno, da je treba, če tako pridobljeno premoženje postane del
skupnega sklada, dobiček razdeliti:
54. Pomponij, O Sabinu, knjiga XIII.
Zaradi tega, ker če partner vloži premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, v partnerski sklad, je ne more dobiti
nazaj, razen če jo je prisiljen izročiti na podlagi sodne odločbe.
55. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.
Če je torej stranka, ki je storila nezakonito dejanje, tožena, lahko izroči samo tisto, kar si je prilastila, ali pa to stori s kaznijo.
Premoženje, ki ga je odtujil, lahko izroči sam, če drugi družbenik ni vedel, da ga je spravil skupaj s premoženjem družbe. Če
pa se je tega zavedal, je tudi on zavezan k kazni, saj je pravično, da tisti, ki je sodeloval pri dobičku, deli tudi izgubo.
56. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
Prav tako ni nobene razlike, ali je partner prisiljen predati premoženje, pridobljeno s krajo, še med trajanjem partnerstva ali
po njegovem prenehanju. Isto pravilo velja za vse tožbe, ki izhajajo iz nečastnega ravnanja, kot so na primer tiste, ki temeljijo
na poškodbi, rop z nasiljem, razkroj sužnjev in druge podobne, pa tudi za vse denarne kazni, izrečene v kazenskem pregonu
zaradi kaznivega dejanja.
57. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.
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Pomponij pravi, da ne smemo spregledati dejstva, da ta pravila veljajo le, če je bila partnerska skupnost ustanovljena s
častnim in zakonitim namenom; če je bila namreč ustanovljena z namenom kršitve zakona, bo nična, saj na splošno velja, da
v zadevah, ki so nečastne, ne more obstajati partnerska skupnost.
58. Isto, O ediktu, knjiga XXXI.
Treba je razmisliti, ali je mogoče vložiti tožbo o partnerstvu, če je bilo premoženje, ki ga je eden od partnerjev vnesel v
skupni sklad, izgubljeno. O tem je razpravljal Celsus v sedmi knjigi Digest s sklicevanjem na pismo Kornelija Feliksa, in
sicer takole: "Ti imaš tri konje, jaz pa enega; sklenila sva partnerstvo z dogovorom, da boš vzel mojega konja, prodal ekipo
štirih konj in mi plačal četrtino izkupička." Če torej moj konj umre, preden se prodaja zaključi, Celsus pravi, da po njegovem
mnenju partnerstvo ne bo obstajalo še naprej in da ti ne pripada noben del vrednosti tvojih konj, saj partnerstvo ni bilo
sklenjeno z namenom oblikovanja moštva štirih konj, temveč z namenom prodaje enega. Če pa je bil namen strank, da se
oblikuje ekipa štirih konj in da se jo ima v skupni lasti ter da ste vi upravičeni do tričetrtinskega deleža, jaz pa do četrtinskega
deleža, ni dvoma, da sva v tem obsegu partnerja.
(1) Celsus razpravlja tudi o tem, če sva prispevala denar za nakup blaga in je bil moj denar izgubljen, na čigavo odgovornost
bi bilo to? Pravi, da če je bil denar izgubljen po tem, ko je bil vložen v partnerski sklad, kar se ne bi zgodilo, če partnerstvo
ne bi bilo ustanovljeno, morata izgubo nositi obe stranki; prav tako kot v primeru, ko se izgubi denar, ki je bil odnesen v nek
oddaljen kraj za nakup blaga. Če pa je bil denar izgubljen, preden je bil vložen v skupni sklad, vendar potem, ko ste ga
namenili v ta namen, pravi, da iz tega razloga ne morete ničesar izterjati, ker v času izgube ni pripadal partnerstvu.
(2) Kadar sin pod očetovskim nadzorom vstopi v partnerstvo in ga nato oče emancipira, Julijan postavlja vprašanje, ali isto
partnerstvo še naprej obstaja? Julianus v štirinajsti knjigi Digest navaja, da partnerstvo še naprej obstaja, in sicer iz razloga,
ker je pri tovrstnih pogodbah treba upoštevati začetek posla. Vendar pa obstaja razlog za dve tožbi, eno proti očetu in drugo
proti sinu. Tožbo zoper očeta je treba vložiti za tisto, za kar je prenehal odgovarjati na dan pred emancipacijo, saj ni
odgovoren za čas, ko je partnerstvo obstajalo po emancipaciji; tožba zoper sina pa vključuje obe obdobji, tj. celoten čas
trajanja partnerstva; pravi namreč, da če je bil sinov partner kriv goljufivega dejanja po emancipaciji sina, je treba tožbo na
tej podlagi odobriti sinu in ne očetu.
(3) Če moj suženj sklene partnerstvo s Titijem in se to nadaljuje tudi po odtujitvi sužnja, je mogoče reči, da je prvo
partnerstvo prenehalo z odtujitvijo sužnja in da se je začelo povsem novo, zato bo tožba na podlagi partnerstva upravičena
tako v mojo korist kot v korist kupca sužnja. Prav tako bi bilo treba tožbi ugoditi tako zoper mene kot zoper navedenega
kupca za vse razloge, ki so nastali pred odtujitvijo navedenega sužnja; glede vsega, kar se je zgodilo pozneje, pa bi bilo treba
tožbi ugoditi samo zoper kupca.
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59. Pomponij, O Sabinu, knjiga XII.
Družba s smrtjo preneha v tolikšni meri, da ne moremo dopustiti niti tega, da bi jo lahko nasledil dedič. Sabin navaja, da to
velja za zasebne družbe, vendar v takih, katerih namen je pobiranje davkov, družba kljub temu obstaja tudi po smrti
družbenika, vendar le pod pogojem, da je bil delež umrlega prenesen na dediča, tako da se mora tudi drugi družbenik deliti z
dedičem, to pa je odvisno tudi od okoliščin; kaj če bi umrl tisti, zaradi katerega storitev je bila družba posebej ustanovljena
ali brez katerega njenih zadev ne bi bilo mogoče voditi?
(1) Kar partner izgubi z igrami na srečo ali kot posledico prešuštva, ne more bremeniti premoženja partnerstva, če pa je
partner kaj izgubil zaradi naših goljufivih dejanj, lahko to izterja od nas.
60. Isti, O Sabinu, knjiga XIII.
Labeo pravi, da mora partner, ki partnerju ne sporoči dobička, ki ga je pridobil, ali tisti, ki denar uporabi v svojo korist, od
njega plačati obresti, vendar ne kot običajne obresti, temveč kot odškodnino za to, kar je partner utrpel zaradi njegove
zamude. Če pa denarja ni uporabil ali ni bil v zamudi, velja nasprotno pravilo. Poleg tega po smrti partnerja ni mogoče
oceniti škode zaradi kakršnega koli dejanja njegovega dediča, ker je partnerstvo prenehalo s smrtjo partnerja.
(1) Partner je bil ranjen, ko je poskušal preprečiti pobeg sužnjev, ki so bili del zaloge partnerstva; Labeo pravi, da stroškov, ki
jih je imel zaradi tega za zdravstvene storitve, ni mogoče izterjati s tožbo na podlagi partnerstva, ker niso bili dejansko
povzročeni s poslovanjem partnerstva, čeprav so bili opravljeni na njegov račun; prav tako kot v primeru, ko se je kdo izognil
imenovanju stranke za dediča ali jo je prehitel pri zapuščini ali je zaradi partnerstva bolj malomarno upravljal svoje
premoženje, za kakršno koli korist, ki jo je sam pridobil zaradi partnerstva, ne bi bil dolžan vplačati v skupni sklad; kot na
primer, če bi bil zaradi partnerstva imenovan za dediča ali bi mu bilo iz tega razloga kar koli dano.
61. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXI.
Po Julijanovem mnenju pa lahko v takem primeru izterja tisto, kar je izplačal zase za zdravstvene storitve; in to je res.
62. Pomponij, O Sabinu, knjiga XIII.
Če umre Titius, s katerim sem sklenil partnerstvo, in menim, da njegovo premoženje pripada Seiju, ter prodam skupno
premoženje in vzamem polovico izkupička od prodaje, drugo polovico pa vzame Seij; ti, ki si v resnici Titiusov dedič, od
mene v partnerski tožbi ne moreš izterjati denarja, ki sem ga izplačal; tako sta menila Neratij in Aristo, ker sem prejel le
vrednost svojega deleža. Prav tako ni nobene razlike, ali razpolagam s svojim deležem ločeno ali skupaj s tistim, za katerega
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druga stranka trdi, da je njen. V nasprotnem primeru bi bilo tako, da bi bil, tudi če bi dva partnerja prodala premoženje
partnerstva, vsak od njiju drugemu v okviru tožbe na podlagi partnerstva odgovoren za polovico tistega, kar je prišlo v
njegove roke. Vi pa mi v tožbi za zapuščino ne bi bili dolžni povrniti ničesar, kar bi lahko dobili od Seiusa, saj je bilo to, kar
je prišlo v njegovo last, cena vašega deleža, jaz pa od njega ne bi mogel dobiti ničesar nazaj, ker sem že dobil, kar je bilo
moje.
63. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXI.
Pravilno je Sabinovo mnenje, namreč da če stranke niso splošni družbeniki, ampak so se le povezale z določenim namenom,
ali če so ravnale v slabi veri, da bi se izognile odgovornosti, se jim še vedno lahko izreče sodba v obsegu njihovih sredstev.
To je povsem razumno, saj je partnerstvo v nekaterih pogledih podobno bratstvu.
(1) Razmisliti je treba, ali bi moral biti odškodnjen samo porok partnerja, ali je to dejansko osebna korist za vse? Menim, da
je slednje mnenje boljše; če pa bi se porok zavezal, da bo branil tožbo partnerja, ima lahko od tega korist; Julijan namreč v
štirinajsti knjigi Digest pravi, da se lahko zagovorniku partnerja izreče sodba le do višine sredstev omenjenega partnerja. In
dodaja, da enako pravilo velja za tistega, ki nastopa kot zagovornik svojega varovanca. To pravilo na splošno velja tudi za
vse tiste, ki so toženi do višine sredstev, ki jih imajo.
(2) Vendar te izjeme ne bi smeli priznati očetu ali gospodarju partnerja, če je bilo partnerstvo sklenjeno po navodilu enega od
njiju; ker je ne bomo priznali dedičem in drugim naslednikom partnerja, in sicer iz razloga, ker dedičem ali naslednikom ne
priznavamo enakega privilegija, da se zoper njih ne izreče sodba nad obsegom njihovih sredstev.
(3) Toda kako je mogoče oceniti finančna sredstva partnerja? Ugotovljeno je bilo, da se ne sme odšteti zadolženost partnerja;
to je navedel Marcellus v sedmi knjigi Digest; razen če, kot pravi, so bili dolgovi sklenjeni glede na samo partnerstvo.
(4) Razmisliti je treba tudi o tem, ali bi moral družbenik v takšnem primeru dati jamstvo za tisto, česar ne more plačati, torej
dati golo obljubo, da bo to storil. Menim, da je to mnenje boljše.
(5) Če bi v primeru treh družbenikov eden od njih vložil tožbo zoper enega od drugih in izterjal svoj celotni delež, nato pa bi
drugi vložil tožbo zoper preostalega družbenika, vendar ne bi mogel izterjati svojega celotnega deleža, ker navedeni
družbenik ni plačilno sposoben; se postavlja vprašanje, ali lahko tisti, ki ni dobil vsega, do česar je bil upravičen, vloži tožbo
proti tistemu, ki je prejel celoten znesek svojega deleža, z namenom, da se izvede delitev, tj. da se vsi deleži izenačijo, saj je
nepravično, da bi eden od iste družbe dobil več, drugi pa manj? To mnenje temelji na pravičnosti.
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(6) Da bi ugotovili, ali je družbenik sposoben plačati znesek, ki ga dolguje, moramo upoštevati čas, ko je bila izdana sodna
odločba.
(7) Za vsakogar velja, da je sposoben plačati, če je storil goljufivo dejanje, da bi se temu izognil, saj ni pravično, da bi se kdo
okoristil z lastno goljufijo. To je treba razumeti tako, da velja za vse tiste, zoper katere je vložena tožba, v obsegu njihovih
sredstev. Če pa stranka ne more plačati ne zaradi goljufije, temveč zaradi lastne malomarnosti, je treba šteti, da se sodba
zoper njo ne sme izdati.
(8) Tožba na podlagi partnerstva se lahko vloži tudi zoper dediča partnerja, čeprav ta morda ni partner, kajti tudi če to ni, je
kljub temu naslednik dobička partnerstva. Pri osebnih družbah za pobiranje davkov in drugih istovrstnih družbah upoštevamo
enako pravilo, in sicer da dedič ni družbenik, če ni bil sprejet v osebno družbo; kljub temu mu pripadajo vsi dobički osebne
družbe v enakem obsegu, kot je odgovoren za izgube, ki lahko nastanejo bodisi v času trajanja osebne družbe pri pobiranju
davkov bodisi pozneje. To pravilo se ne uporablja za prostovoljne osebne družbe.
(9) Če eden od dveh gospodarjev zapusti zapuščino brez svoje svobode sužnju v skupni lastnini, ta zapuščina v celoti pripada
preživelemu partnerju. Kljub temu se postavlja vprašanje, ali lahko ta zoper dediča pokojnega partnerja vloži partnersko
tožbo za delitev zapuščine? Julijan pravi, da Sekst Pomponij trdi, da je Sabinovo mnenje, da zapuščine ni mogoče razdeliti.
Julijan pravi, da je to mnenje utemeljeno, saj to, kar je bilo pridobljeno, ni bilo pridobljeno zaradi partnerstva, temveč zaradi
deleža partnerstva v sužnju. Ni treba, da se deli tisto, česar partner ne pridobi s partnerstvom, ampak s svojim lastništvom.
(10) Partnerstvo preneha z neobstojem tistih, ki ga sestavljajo, z izgubo premoženja, z voljo partnerjev in s sodnim
postopkom. Partnerstvo torej velja za prenehalo, ko prenehajo bodisi osebe, ki ga sestavljajo, bodisi premoženje, ki mu
pripada, bodisi sporazum partnerjev, bodisi sodni postopki v zvezi z njim. Družbeniki prenehajo obstajati zaradi spremembe
civilnih pravic bodisi v največji, vmesni ali najmanjši meri bodisi zaradi smrti. Premoženje se šteje za izgubljeno, če ga ni
več ali če se spremeni njegovo stanje; nihče namreč ne more biti partner v premoženju, ki ne obstaja več, niti v premoženju,
ki je bilo posvečeno v verske namene ali zaseženo v korist države. Partnerstvo preneha po volji strank, z izstopom.
64. Kalistrat, Vprašanja, I. knjiga.
Če torej partnerji začnejo delovati ločeno in vsak od njih opravlja posle za svoj račun, ni dvoma, da je partnerstvo prenehalo.
65. Paulus, O ediktu, XXXII. knjiga.
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Družba preneha s pravnim postopkom, ko se spremeni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena, bodisi z določbo bodisi s
sodno odločbo; Prokulus namreč pravi, da družba preneha ne glede na to, ali je splošna ali posebna, kadar koli se sprejmejo
pravni ukrepi za njeno prenehanje.
(1) Labeo pravi, da partnerska družba preneha, kadar upniki enega od partnerjev prodajo njegovo premoženje.
(2) Labeo tudi pravi, da če je bila partnerska družba ustanovljena z namenom, da bi nekaj kupila ali najela, da je treba
potemtakem morebitni dobiček, ki je nastal, ali morebitno izgubo, ki je nastala, po smrti enega od partnerjev razdeliti skupno.
(3) Navedli smo, da se lahko partnerska družba razdre z nestrinjanjem strank, torej če so vse stranke glede tega enotnega
mnenja. Kaj pa, če bi odstopil le eden od njih? Kasij je navedel, da tisti, ki izstopi iz partnerstva, partnerje razbremeni
odgovornosti, kolikor to zadeva njega samega, ne razbremeni pa se odgovornosti do njih. To pravilo pa je treba upoštevati le,
če je izstop iz partnerstva narejen iz goljufivih vzgibov; kot na primer, če ustanovimo splošno partnerstvo in potem zapuščina
preide na enega od partnerjev in ta zaradi tega izstopi; če bi dediščina povzročila kakršno koli izgubo, jo mora nositi partner,
ki je izstopil iz partnerstva, vendar ga je mogoče s partnersko tožbo prisiliti, da z drugimi deli morebitni dobiček, ki izhaja iz
te dediščine. Če po izstopu pridobi kakršno koli premoženje, ga ne bo delil z drugimi družbeniki, ker v zvezi z njim ni bila
storjena goljufija.
(4) Poleg tega, če ustanovimo partnerstvo za nakup določenega premoženja in ga nato želite kupiti sami ter iz tega razloga
izstopite iz partnerstva, boste odgovarjali v obsegu mojega deleža na navedenem premoženju. Če pa izstopiš, ker ti nakup ni
bil všeč, ne boš odgovoren, tudi če ga kupim jaz; ker v tem primeru ne gre za goljufijo. Tega mnenja je bil tudi Julijan.
(5) Tudi Labeo je v svojem delu o novejših primerih navedel, da če bi eden od partnerjev izstopil iz partnerstva v času, ko je
bilo v interesu drugega, da se ne razdre; bo odgovoren za tožbo na partnerstvo; če namreč ustanovimo partnerstvo za nakup
sužnjev in potem, ko to storimo, izstopiš iz združenja v času, ki ni ugoden za prodajo sužnja, boš v tem primeru odgovoren za
tožbo na partnerstvo, ker si poslabšal moj položaj. Prokulus meni, da je to mnenje pravilno le, kadar je v interesu partnerstva,
da ne preneha; običajno se namreč bolj upošteva, kar je koristno za partnerstvo, kot pa zasebna korist enega od partnerjev. Ta
pravila se uporabljajo le, če se ob ustanovitvi partnerstva o teh zadevah ni bilo nič dogovorjeno.
(6) Če je bila partnerska družba ustanovljena za določen čas, eden od partnerjev z izstopom iz nje pred iztekom tega časa
svojega partnerja oprosti odgovornosti do sebe, vendar se ne oprosti odgovornosti do svojega partnerja. Če je torej po
njegovem izstopu dosežen kakršen koli dobiček, ne bo upravičen do nobenega deleža; če pa so nastali kakršni koli stroški,
mora prav tako plačati svoj delež, razen če je do njegovega izstopa prišlo zaradi neke nujnosti. Ko pa se ta čas izteče, lahko
vsaka stranka prosto odstopi, saj je to mogoče storiti brez goljufivega namena.
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(7) Iz partnerstva lahko izstopimo tudi po posredovanju drugih, zato velja, da lahko zastopnik izstopi tudi v imenu svojega
principala. Vendar pa razmislimo, ali to, kar je bilo navedeno v zvezi s tem, velja za tistega, ki mu je bilo zaupano splošno
upravljanje premoženja partnerstva, ali za tistega, ki so mu bila dana posebna navodila v zvezi s tem; ali pa je mogoče
zakonito izstopiti v obeh primerih? Slednje mnenje je pravilnejše, razen če je naročitelj izrecno prepovedal zastopniku, da se
umakne.
(8) Prav tako je ustaljeno, da lahko moj partner o svojem odstopu obvesti mojega zastopnika. Servij v opombi k Alfenu pravi,
da je v pristojnosti komitenta, ko je obvestilo o odstopu dano njegovemu zastopniku, da ga po svoji volji ratificira ali zavrne;
zato bo veljalo, da je oproščen odgovornosti tisti, čigar zastopniku je bilo dano obvestilo o odstopu; vendar bo tudi tisti, ki je
obvestil zastopnika o svojem odstopu, oproščen, če to želi; kot smo navedli v zvezi z enim partnerjem, ki osebno obvesti
drugega o svojem odstopu.
(9) Partnerstvo preneha s smrtjo enega od partnerjev, čeprav je bilo ustanovljeno s soglasjem vseh in jih je več preživelo,
razen če je bil ob ustanovitvi sprejet kakšen drug dogovor; prav tako dedič partnerja ne more naslediti partnerstva, lahko pa je
pozneje deležen njegovega dobička. Poleg tega mora vsako izgubo, ki je nastala zaradi goljufije ali malomarnosti pri
poslovanju pred smrtjo partnerja, poravnati dedič, pa tudi on sam.
(10) Poleg tega partnerstvo, ustanovljeno za kakršen koli poseben namen, preneha, ko je končan posel, zaradi katerega je bilo
sklenjeno. Če pa bi eden od družbenikov umrl, medtem ko so bili posli družbe še nespremenjeni, in bi se razlog za
ustanovitev družbe pojavil šele po njegovi smrti, moramo v tem primeru razlikovati enako kot v primeru mandata; namreč, če
je bila smrt enega od družbenikov drugemu neznana, bo družba še naprej obstajala; če pa je bila znana, bo prenehala.
(11) Tako kot partnerstvo ne preide na dediče partnerja, tudi ne preide na arogatorja; da se sicer partner ne bi povezal z
osebami proti svoji volji. Arogantna stranka pa ostane v partnerstvu, kajti tudi če bi bil sin pod očetovskim nadzorom
emancipiran, bo še vedno ostal partner.
(12) Navedli smo, da lahko partnerstvo preneha tudi z zaplembo premoženja, za katero velja, da se nanaša na zaplembo vsega
premoženja partnerja v korist države, saj se ta šteje za mrtvega, ko ga nasledi drug partner.
(13) Če bi po prenehanju partnerske skupnosti v zvezi z njenim premoženjem nastal kakršen koli strošek, partner tega stroška
ne more izterjati s tožbo v zvezi s partnersko skupnostjo, ker ni res, da je bilo to storjeno v imenu drugega partnerja ali na
račun partnerskega deleža; v tožbi za delitev skupnega premoženja pa je treba ta strošek upoštevati, saj čeprav je partnerstvo
morda prenehalo, delitev premoženja kljub temu ostaja.
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(14) Če je denar, ki pripada partnerski družbi, v rokah enega od partnerjev in se kapital enega od njih do določene mere
zmanjša; tožbo je treba vložiti samo proti partnerju, ki ima denar v posesti; ko se odšteje, kar mu pripada, pa lahko vsi vložijo
tožbo za preostanek, ki pripada vsakemu od njih.
(15) Včasih je treba vložiti tožbo na partnerstvo, ko partnerstvo še obstaja; kot na primer, če je bilo ustanovljeno z namenom
pobiranja davkov; če zaradi različnih pogodb nobenemu od partnerjev ni v korist, da bi izstopil iz partnerstva, in če eden od
njiju v skupni sklad ne vplača tistega, kar je zbral.
(16) Če je eden od partnerjev poročen in partnerstvo preneha med trajanjem zakonske zveze, lahko omenjeni poročeni
partner vzame doto svoje žene iz premoženja partnerstva prednostno pred drugimi zahtevki; ker mora biti v rokah tistega, ki
prenaša bremena zakonske zveze. Če pa je partnerstvo razvezano po prenehanju zakonske zveze, bi moral doto prejeti na dan,
ko bi jo moral plačati.
66. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga X.
Če ob delitvi partnerskega premoženja obstajajo okoliščine, zaradi katerih je gotovo, da se dote ali celo njenega dela ne bi
smeli odpovedati, naj sodnik odredi, da se razdeli med partnerje.
67. Paulus, O ediktu, knjiga XXXII.
Če eden od družbenikov s soglasjem drugih proda premoženje družbe, je treba razdeliti ceno in zagotoviti varščino, da se mu
povrne škoda v prihodnosti; če je omenjeni družbenik že utrpel kakšno škodo, mu jo je treba povrniti. Če pa se kupnina
razdeli, ne da bi bilo dano kakršno koli jamstvo, in je bil partner, ki je opravil prodajo, prisiljen nekaj plačati zaradi tega; ali
lahko od nekaterih partnerjev izterja, česar ni mogel izterjati od drugih, če vsi niso plačilno sposobni? Proculus meni, da bi
morali to breme nositi drugi, če ga ni mogoče izterjati od nekaterih; in da se to lahko brani z utemeljitvijo, da je bila ob
ustanovitvi partnerstva vzpostavljena skupnost dobička in izgube.
(1) Če je eden od več družbenikov, ki ni pripadal splošni družbi, posodil denar, ki je pripadal vsem, in pobral obresti, bi
moral obresti razdeliti le, če je denar posodil v imenu družbe; če je to storil v svojem imenu, je namreč, ker je tvegal izgubo
glavnice, upravičen obdržati obresti.
(2) Če ima partner v zvezi s poslovanjem družbe kakšen nujen izdatek, lahko vloži tožbo na družbo za obresti, če bi si moral
denar izposoditi z obrestmi. Kadar pa je v ta namen uporabil svoj denar, velja, in to ne brez razloga, da ima pravico zahtevati
enak znesek obresti, ki bi jih lahko dobil, če bi denar posodil komu drugemu.
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(3) Zoper družbenika ni mogoče izreči sodbe v obsegu njegovih sredstev, če ni priznal, da je družbenik.
68. Gaj, O pokrajinskem ediktu, X. knjiga.
Noben družbenik, četudi gre za splošno partnerstvo, ne more odtujiti večjega zneska od tistega, ki sestavlja njegov delež.
(1) Postavlja se vprašanje, ali se šteje, da je stranka storila dejanje, da bi se izognila plačilu zneska, za katerega je odgovorna,
ki goljufivo razpolaga s svojim premoženjem, da bi se izognila prihodnji tožbi, ali ki na ta račun ne izkoristi priložnosti za
dobiček? Boljše je mnenje, da je imel prokonzul v tem primeru v mislih stranko, ki je razpolagala s svojim premoženjem, in
to lahko sklepamo iz interdiktov, v katere je vstavljen stavek: "Ker si storil goljufijo, da bi se izognil posedovanju".
69. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXII.
Če je partnerstvo ustanovljeno z namenom opravljanja nakupov in je dogovorjeno, da bo eden od partnerjev oskrboval druge
z zalogami in jim prepustil opravljanje poslov, se lahko proti njemu, če jih ne oskrbuje, vloži tako tožba zaradi partnerstva
kot tudi tožba zaradi prodaje.
70. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIII.
Večne družbe ni mogoče ustanoviti.
71. Isti, Epitome Alfenove Digeste, III. knjiga.
Dve osebi sta sklenili partnerstvo, da bi poučevali gramatiko in si med seboj delili morebitni dobiček, ki bi ga pridobili s tem
poklicem. Potem ko sta se v pogodbi o partnerstvu dogovorili, kaj želita, da bi delali, sta se med seboj dogovorili takole:
"Vse, kar je zgoraj zapisano, je treba izpolniti in temu ni mogoče nasprotovati, in če se omenjena določila ne upoštevajo, je
treba plačati dvajset tisoč sestercij." Postavilo se je vprašanje, ali je v primeru kršitve katere koli od teh določb mogoče
vložiti tožbo na podlagi partnerstva? Odgovor je bil, da če sta po sklenitvi njunega sporazuma v zvezi s partnerstvom določila
naslednje: "Ali obljubljate, da se bodo te določbe spoštovale, kot so navedene v tej pogodbi?" Če bi stranki to storili z
namenom, da spremenita svojo pogodbo, tožba na partnerstvo ne bi bila mogoča, temveč bi se celotna zadeva štela za
določilo. Če pa nista določili s temi besedami: "Ali obljubljate, da se bodo te določbe upoštevale, kot je določeno v tej
pogodbi?", ampak z naslednjimi besedami: "Če se te določbe ne upoštevajo, se plača deset aurei," je menil, da zadeva ni
postala klavzula, ampak se je spremenilo le to, kar se je nanašalo na kazen, saj se stranka, ki je obljubila, ni zavezala, da bo
storila obe stvari, tj. da bo plačala in tudi izpolnila pogodbo, in da bo v nasprotnem primeru utrpela kazen; zato bi bila možna
tožba za partnerstvo.
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(1) Dva svobodnjaka sta ustanovila partnerstvo z namenom delitve vseh "dobičkov, dobičkov in prejemkov", nato pa je eden
od njiju, ker ga je njegov patron imenoval za dediča, drugemu zapustil zapuščino. Odgovor je bil, da nobeden od njiju ni bil
dolžan vložiti tistega, kar je prejel, v sklad partnerstva.
72. Gaj, Dnevnik ali Zlate zadeve, II. knjiga.
Eden od partnerjev je drugemu odgovoren zaradi malomarnosti, torej zaradi opustitve dejanj in pomanjkanja skrbnosti.
Vendar pa malomarnost v tem primeru ne pomeni, da ni bil dovolj natančen, saj zadostuje, da je v partnerskih zadevah enako
skrben, kot je navajen biti v svojih; če namreč kdo vzame partnerja, ki je zelo malo skrben, je kriv le sam.
73. Ulpianus, Mnenja v odgovoru Maksiminu, I. knjiga.
Kadar osebe sklenejo partnerstvo o svojem celotnem premoženju, to je o vsem premoženju, ki ga lahko katera od njih
pozneje pridobi, je treba premoženje, ki pripada katerikoli od njih, vložiti v skupni sklad.
(1) Maksiminu je tudi izjavil, da kadar osebe ustanovijo partnerstvo svojega celotnega premoženja tako, da vse, kar se porabi
ali pridobi, gre v skupno korist ali stroške; vse zneske, ki se lahko porabijo za otroke enega od njiju, je treba pripisati obema.
74. Paulus, O ediktu, knjiga LXII.
Če je kdo ustanovil partnerstvo in opravi nakup, pripada nakup njemu osebno in ne skupnemu skladu, vendar ga je mogoče s
tožbo na partnerstvo prisiliti, da ga naredi za skupno lastnino.
75. Celsus, Digeste, knjiga XV.
Če je bilo partnerstvo ustanovljeno z dogovorom, da bo Titius urejal deleže, in Titius umre, preden izda odločbo, je
partnerstvo neveljavno; ker je bil namen, da ne bo obstajalo drugo partnerstvo kot tisto, ki je podvrženo odločitvi Titiusa.
76. Prokul, Pisma, knjiga V.
Z menoj si sklenil partnerstvo pod pogojem, da naj Nerva, najin skupni prijatelj, odloči glede njegovih deležev; in Nerva je
odločil, da boš ti partner v višini ene tretjine, jaz pa v višini dveh tretjin kapitala. Sprašujete, ali je treba to ratificirati v skladu
s pravicami partnerstva ali pa sva kljub temu enakovredna partnerja? Mislim, da bi bilo bolje, če bi se pozanimali, ali sva
partnerja v obsegu deležev, ki jih je določil, ali v obsegu tistih, ki bi jih razdelil dober državljan; kajti obstajata dve vrsti
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razsodnikov, od katerih bi morali razsodbo spoštovati, ne glede na to, ali je pravična ali krivična, kar je pravilo, ki ga je treba
upoštevati, kadar se k arbitraži zatečemo po skupnem soglasju strank. Obstaja pa druga vrsta, katere razsodbo je treba
primerjati s tisto, ki bi jo izdal dober državljan, čeprav je bila stranka, ki naj bi jo izdala, izrecno izbrana;
77. Paulus, Vprašanja, IV. knjiga.
Na primer, kadar gre za namen najemne pogodbe in je potrebna odločitev najemodajalca.
78. Prokul, Pisma, knjiga V.
Menim, da je treba v navedenem primeru upoštevati presojo dobrega državljana, in to še toliko bolj, ker gre pri odločanju o
tožbi v zvezi s partnerstvom za odločanje v dobri veri.
79. Paulus, Vprašanja, IV. knjiga.
Če je torej Nervova razsodba tako neprimerna, da je očitna nepravičnost očitna, jo je mogoče popraviti s sodbo na podlagi
dobre vere.
80. Proculus, Pisma, knjiga V.
Kakšen bi bil rezultat, če bi Nerva odločil, da mora biti ena stranka družbenik v obsegu tisoč delnic, druga pa v obsegu dva
tisoč delnic? Odločitev dobrega državljana ne bi mogla mimo tega, da nismo partnerji v enakem obsegu; na primer tako, kot
če bi eden od nas v partnerstvo prinesel več dela, spretnosti, kreditov in denarja kot drugi.
81. Papinianus, Vprašanja, IX. knjiga.
Če je partner obljubil doto v imenu svoje hčere in je, preden jo je izplačal, umrl, ker ji je zapustil dediča, ona pa je pozneje
vložila tožbo proti svojemu možu za doto; je bila oproščena s potrdilom svojega moža. Postavilo se je vprašanje, ali bi
morala, če bi vložila tožbo na podlagi partnerstva, prejeti znesek dote kot prednostno terjatev, če je bilo med partnerjema
dogovorjeno, da se doto vzame iz skupnega sklada? Menim, da pogodba ni bila nepravična, če je dekle ni sklenilo le v zvezi
z enim od partnerjev; če je bil namreč dogovor vzajemen, ni nobene razlike, če je imel hčerko le eden od partnerjev. Poleg
tega, če bi oče izterjal doto, ki jo je dal po smrti svoje hčere med poroko, bi bilo treba denar vrniti partnerstvu, saj bi morali
pogodbo na ta način razlagati pravično. Če pa bi zakonska zveza prenehala z razvezo med obstojem partnerstva, bi bilo treba
doto izterjati s pripadki, tako da bi jo bilo mogoče ponovno dati drugemu možu. Če pa prvi mož ne bi mogel vrniti dote, se iz
sredstev partnerstva ne bi mogla vzeti druga, razen če bi bilo to izrecno dogovorjeno. V predlaganem primeru pa se zdi
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najverjetneje, da je bila dona dejansko izplačana ali vsaj obljubljena. Če bi namreč hči prejela doto po zakonu, potem ko je
postala očetova dedinja, denarja ne bi smela dati v sklad partnerstva, ker bi bila do njega upravičena, tudi če bi se pojavil
drug dedič. Če pa je bila oproščena na podlagi potrdila svojega moža, se denar, ki ni bil izplačan, ne bi smel knjižiti v
partnerski sklad.
82. Isto, Mnenja, III. knjiga.
Po pravu partnerstva en partner ni zavezan za dolgove, ki jih je sklenil drugi, razen če je bil denar položen v skupno skrinjo.
83. Paulus, Priročniki, I. knjiga.
Postavilo se je vprašanje, ali v primeru, ko drevo, ki raste na mejni črti, ali kamen, ki se razteza na obeh straneh meje dveh
sosednjih zemljišč, pripade sorazmerno lastniku vsakega zemljišča; ali pa, če se drevo poseka ali kamen odstrani, ostane
nedeljeno; kot se zgodi, če se stali dve masi kovine, ki pripadata dvema lastnikoma, celotna masa postane skupna last obeh;
in tako je v tem primeru, ko se drevo loči od zemlje, toliko bolj upravičeno, da se šteje, da pripada obema lastnikoma, kot je
to v primeru mase kovine; saj tvori le eno telo, sestavljeno iz iste snovi. V skladu z naravnim razumom pa je, da po ločitvi
kamna ali drevesa vsakemu od obeh lastnikov pripada enak delež, do katerega je bil upravičen, dokler je ostalo v zemlji.
84. Labeo, Javolenove okrajšave, VI. knjiga.
Kadarkoli se po navodilu koga ustanovi partnerstvo, bodisi s sinom slednjega bodisi z drugo osebo, je mogoče vložiti
neposredno tožbo zoper tistega, ki je bil ob ustanovitvi partnerstva na vidiku.
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Knjiga XVIII
1. O kupoprodajni pogodbi in pogodbah med kupcem in prodajalcem (...)
2. O pogojni prodaji v določenem času.
3. V zvezi s kondicionalno razveljavitvijo prodaje.
4. V zvezi s prodajo nepremičnine ali terjatve.
5. O razveljavitvi prodaje in o tem, kdaj je dovoljeno odstopiti od nakupa.
6. O tveganju in prednostih, povezanih s prodanim premoženjem.
7. O izselitvi sužnjev (...)

Tit. 1. O kupoprodajni pogodbi in dogovorih med kupcem in prodajalcem ter o tem, katere
stvari ne morejo postati predmet te pogodbe.

1. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIII.
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Izvor nakupa in prodaje izhaja iz menjav, saj prej niso poznali denarja in ni bilo imena za blago ali ceno česar koli, temveč je
vsakdo v skladu z zahtevami časa in okoliščin menjal predmete, ki so mu bili nekoristni, za druge stvari, ki jih je potreboval;
pogosto se namreč zgodi, da tega, česar ima nekdo v presežku, drugemu primanjkuje. Ker pa se ni vedno in zlahka zgodilo,
da bi ti imel, kar sem hotel, ali po drugi strani, da bi jaz imel, kar bi ti bil pripravljen vzeti, je bila izbrana snov, katere javna
in večna vrednost je s svojo enotnostjo kot menjalnega sredstva premagala težave, ki so izhajale iz menjave, in ta snov je,
potem ko je bila kovana z javno oblastjo, predstavljala uporabo in lastništvo, ne toliko zaradi same snovi kot zaradi svoje
vrednosti, in oba predmeta se nista več imenovala blago, ampak se je eden od njiju imenoval cena drugega.
(1) Čeprav je mogoče dvomiti, ali je danes mogoče opraviti pravo prodajo brez uporabe kovanca, kot na primer, če bi dal
togo in namesto nje dobil tuniko; Sabin in Kasij menita, da gre v tem primeru za pravi nakup in prodajo, Nerva in Prokul pa
sta mnenja, da gre za menjavo in ne za nakup. Sabin navaja kot primer Homerja, ki pripoveduje, da je grška vojska kupovala
vino z bakrom, železom in sužnji, kot sledi: "Dolgolasi Grki so tu kupovali vino, nekateri z bakrom, drugi z bleščečim
železom, tretji s kožami, spet drugi z živino in četrti s sužnji." Vendar se zdi, da ti verzi kažejo na menjavo in ne na nakup,
tako kot naslednji: "Jupiter, Saturnov sin, je Glauku zameglil sposobnosti, dokler ni zamenjal orožja z Diomedom, Tidovim
sinom." V podporo Sabinovemu mnenju je mogoče z večjim učinkom navesti naslednje, kjer isti pesnik pravi: "Kupil je s
svojim premoženjem." Mnenje Nerve in Prokula je vendarle boljše, saj je ena stvar prodajati, druga pa kupovati; ena stvar je
biti kupec, druga pa prodajalec; tako kot je cena ena stvar, blago pa druga; pri menjavi pa ni mogoče ugotoviti, kdo je kupec
in kdo prodajalec.
(2) Nakup izhaja iz prava narodov, zato se opravi s soglasjem in se lahko sklene med odsotnima strankama tako s poslanico
kot s pismi.
2. Ulpianus, O Sabinu, I. knjiga.
Nakupa ni mogoče skleniti med očetom in sinom, razen če se nanaša na castrense peculium.
1. Nobena prodaja se ne more zgoditi brez cene. Vendar ni nujno, da je kupnina dejansko plačana, temveč pogodba izpopolni
prodajo, ne da bi bila zapisana v pisni obliki.
(3) Isti, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Kadar se predmet proda z dogovorom, da če kupcu ne bo všeč, se ne bo štel za kupljenega, velja, da ni prodan pod pogojem,
ampak se lahko nakup pogojno razveljavi.
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4. Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Razume se, da gre za nakup, kadar je njegov predmet svobodni človek ali sveti ali verski kraj, ki ga ni mogoče prodati, če ga
kupi stranka, ki tega ne ve:
5. Paulus, O Sabinu, knjiga V.
Ker svobodnega človeka ni lahko razlikovati od sužnja.
(6) Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Celsus, sin, pravi, da ne moreš kupiti človeka, za katerega veš, da je svoboden, niti nobene druge lastnine, če veš, da ni
predmet odtujitve; kot na primer sveti in verski kraji ali taki, ki niso predmet trgovine, ampak so javna lastnina, ki sicer ne
pripadajo absolutno ljudem, vendar se uporabljajo v javne namene, kot na primer Campus Martius.
1. Če je bil zemljiščni prostor prodan v treh letnih obrokih z dogovorom: "Če denar ni plačan v navedenih rokih, je prodaja
zemljišča neveljavna, in če kupec medtem obdeluje navedeno zemljišče in na njem pobira pridelke, se mu ti vrnejo, če je
prodaja razveljavljena, kupec pa mora prodajalcu poravnati manjkajoči znesek kupnine, če mu pozneje ne uspe prodati
nepremičnine komu drugemu;" če denar ni plačan v navedenih rokih, je določeno, da bo prodajalec upravičen do tožbe zaradi
prodaje iz tega razloga. Ne bi smeli meniti, da je zmotno, da se lahko v primeru razveljavitve nakupa izvede prodajna tožba,
saj je treba tako pri nakupu kot pri prodaji upoštevati namen strank in ne uporabljenega jezika; glede na to, kar je bilo
povedano v zvezi z namenom, pa je očitno, da je bilo dogovorjeno le, da prodajalec ne bo zavezan kupcu, če denar ne bo
plačan ob določenem času, in ne, da se medsebojne obveznosti kupca in prodajalca sprostijo.
2. Pogoj, določen na začetku pogodbe, se lahko pozneje spremeni z drugačnim dogovorom; tako kot lahko obe stranki
absolutno razveljavita prodajo, če dejanja, ki naj bi jih opravili obe, še niso bila opravljena.
(7) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Če je bila prodaja sužnja sklenjena pod naslednjimi pogoji, in sicer: "Potem ko je po volji svojega gospodarja opravil svoje
obračune," je to pogojno. Pogojna prodaja se sklene šele po izpolnitvi pogojev. Ali v zgoraj navedenem prodajnem pogoju
gospodar sam oblikuje svojo presojo v skladu s svojo voljo ali pa je treba dejansko šteti, da se ta na splošno nanaša na
presojo dobrega državljana? Če namreč razumemo, da je mišljena gospodarjeva volja, je prodaja nična; prav tako kot če bi
kdo opravil prodajo pod pogojem: "Če bo hotel," ali če stranka obljubi stipulatorju: "Plačal bom deset aurei, če bom hotel,"
kajti od dolžnikove volje ne bi smelo biti odvisno, ali je zavezan ali ne. Zato so starodavne avtoritete menile, da se ta določba
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prej nanaša na presojo dobrega državljana kot na presojo lastnika sužnja. Če bi torej slednji lahko sprejel račune sužnja, pa
tega ni storil, ali če jih je sprejel in se pretvarja, da jih ni, je pogoj prodaje izpolnjen in prodajalca je mogoče tožiti v tožbi
zaradi prodaje.
1. Nakup, opravljen pod naslednjimi pogoji: "To bom od tebe kupil po enaki ceni, kot si jo ti plačal, ali pa bom dal znesek, ki
ga imam v svoji skrinji," je veljaven. Cena namreč ni negotova, saj je znesek, plačan pri prodaji, mogoče zlahka ugotoviti, saj
obstaja več dvoma glede zneska, za katerega je bil predmet kupljen, kot glede same nepremičnine.
2. Če kdo opravi nakup pod naslednjimi pogoji: "Kupim tvoje zemljišče za sto aurejev in toliko več, kolikor ga lahko
prodam," je prodaja veljavna in je takoj sklenjena: cena sto aurejev je namreč gotova, kar pomeni, da se bo ta cena povečala,
če bo kupec zemljišče prodal za večjo vsoto.
8. Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Niti za nakup niti za prodajo ni mogoče trditi, da se opravita brez premoženja, ki ga je mogoče prodati; kljub temu je mogoče
pridelke in donos živine ustrezno določiti za predmet nakupa; ko pride do rojstev, saj je posel sklenjen, se razume, da je
prodaja sklenjena. Če pa je prodajalec poskrbel, da pridelki niso bili pridelani ali da se govedo ni rodilo, je mogoča tožba
zaradi nakupa.
1. Včasih pa se šteje, da je prodaja sklenjena, ne da bi bila predmet prodaje lastnina, na primer kadar je nakup odvisen od
naključja; to se zgodi, kadar se kupijo ribe ali ptice, ki jih je treba še ujeti, ali denar, ki ga je treba vreči ljudstvu. Nakup se
sklene tudi, če se nič ne zgodi, ker se nanaša na pričakovanje. Če se nakup nanaša na denar, ki se vrže ljudstvu, in je kupec z
izselitvijo prikrajšan za to, kar je zagotovil, ne nastane nobena obveznost na podlagi nakupa; ker se razume, da je bil to
namen strank.
9. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Jasno je, da je pri vseh prodajah in nakupih potrebno soglasje obeh strank. Če pa se razlikujeta bodisi glede cene bodisi glede
česa drugega, kar je povezano s prodajo, bo ta nepopolna. Če sem torej jaz mislil, da kupujem Kornelijevo polje, ti pa, da mi
prodajaš Sempronovo polje, bo prodaja zaradi tega, ker se ne strinjamo glede predmeta posla, nična. Enako pravilo velja, če
sem bil prepričan, da ste mi prodali Stiha, vi pa ste menili, da ste mi prodali odsotnega Pamfila; če se namreč ne strinjamo
glede predmeta, je očitno, da je prodaja brez učinka.
1. Če se ne strinjamo glede imena, glede predmeta pa ni spora, je kupoprodajni posel nedvomno veljaven; kajti napaka v
imenu nima nobene posledice, če je dogovorjena sama lastnina.
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2. Zato se postavlja vprašanje, če ni napake glede predmeta samega, obstaja pa glede snovi, iz katere je sestavljen; kot na
primer, če se kis proda za vino, baker za zlato ali svinec za srebro ali kaj drugega, kar je podobno srebru, ali gre za nakup in
prodajo. Marcellus v šesti knjigi Digest pravi, da gre v tem primeru za nakup in prodajo, ker je bil predmet dogovorjen,
čeprav je prišlo do napake glede snovi, iz katere je sestavljen. Enakega mnenja sem, kar zadeva vino in kis; ker gre za skoraj
isto stvar, se pravi za isto snov, če vino postane kislo, če pa ni postalo kislo, ampak je bilo takšno na začetku, se pravi, če je
vsebovalo kis, velja, da je bila ena stvar prodana za drugo. V drugih primerih pa menim, da je bila prodaja nična, kadar je
bila storjena napaka glede snovi, iz katere so bili predmeti sestavljeni.
10. Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Drugače bi bilo, če bi stranka dejansko prodala zlato, kupec pa bi mislil, da gre za kovino manjše vrednosti, kajti takrat bo
prodaja veljavna.
11. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Kaj sicer lahko rečemo, če je bil kupec slepec ali če je prišlo do napake pri snovi ali če je bil neizkušen pri ugotavljanju
narave snovi; ali naj rečemo, da sta se stranki dogovorili glede lastnine? In kako se lahko z njo strinja tisti, ki je ni videl?
1. Če mislim, da kupujem deviško sužnjo, čeprav je v resnici ženska, bo nakup veljaven; ker ni pomote glede njenega spola.
Če pa vam prodam žensko, vi pa ste mislili, da kupujete fanta, bosta nakup in prodaja neveljavna, ker je prišlo do napake
glede spola.
12. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXXI.
Pri vseh zgoraj navedenih vprašanjih je treba upoštevati osebnost kupcev in prodajalcev in ne osebnost tistih, prek katerih se
pridobi pravica do tožbe na podlagi pogodbe; če namreč moj suženj ali moj sin, ki je pod mojim nadzorom, opravi nakup v
svojem imenu in v moji navzočnosti, se ne preiskuje, kakšno je moje mnenje, ampak kaj misli tisti, ki je sklenil pogodbo.
(13) Isti, O Sabinu, IX. knjiga.
Če prodaš sužnja, čeprav veš, da ima navado bežati, bodisi enemu od mojih sužnjev bodisi stranki, ki sem ji naročil, naj ga
kupi, in slednja tega ne ve, jaz pa ne, je gotovo, da ne boš odgovarjal za tožbo na nakup.
14. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
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Kaj pa naj rečemo, kadar sta obe stranki v zmoti glede vsebine in narave predmeta prodaje; kot na primer, kadar jaz mislim,
da prodajam zlato, ti pa misliš, da kupuješ zlato, medtem ko je v resnici kovina medenina; ali kadar na primer dva solastnika
prodata zapestnico, ki naj bi bila zlata, po visoki ceni drugemu solastniku, pa se ugotovi, da je večinoma bakrena? Velja, da
gre za prodajo, ker je zapestnica vsebovala nekaj zlata, kajti če je predmet pozlačen, čeprav mislim, da je zlat, bo prodaja
veljavna, če pa je baker prodan za zlato, prodaja ne bo veljavna.
(15) Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Četudi se stranki dogovorita o predmetu prodaje, bo nakup neveljaven, če v skladu z naravnim potekom stvari preneha
obstajati pred sklenitvijo prodaje.
1. Kupec lahko izkoristi svojo nevednost, če ne gre za izjemno neprevidnega človeka.
2. Če mi prodaš mojo lastnino in tega ne vem, ti pa jo po mojem navodilu izročiš drugemu, Pomponij meni, da moja lastnina
ne preide, saj ni bilo mišljeno, da moja preide na drugo stranko, temveč da preide tvoja. Enako pravilo torej velja, kadar
nameravam neko svojo lastnino izročiti drugemu, ti pa mu jo izročiš po mojem navodilu.
(16) Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Nakup moje lastnine ni veljaven, ne glede na to, ali sem ga opravil zavestno ali ne, če pa jo kupim, čeprav se tega ne
zavedam, lahko dobim nazaj, kar sem plačal, ker ni nastala nobena obveznost.
1. Vendar pa ni ovira za prodajo, če je kupec užival le pravico uporabe zadevne nepremičnine.
17. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIII.
Kljub temu je dolžnost sodnika, da v takem primeru zniža ceno.
18. Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Če je kupljena nepremičnina v skupni lasti kupca in nekoga drugega, je treba reči, da je treba ceno sorazmerno zmanjšati in
da bo nakup veljaven glede dela nepremičnine, glede preostanka pa ničen. Če suženj po naročilu svojega gospodarja pri
označevanju meja prodane njive po pomoti ali zaradi goljufije vključi več zemljišč, kot jih je zajetih v traktu, je treba
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razumeti, da je označil mejne črte tam, kjer je njegov gospodar želel, da to stori. Alfenus navaja enako mnenje, kadar suženj
izroči posest.
19. Isti, O Kvintu Muciju, knjiga XLI.
Kar sem prodal, ne postane last kupca, če mi ni bila plačana cena ali če ni bilo dano jamstvo za plačilo ali če se ne zanašamo
na dobro vero kupca brez kakršnega koli jamstva.
20. Isto, O Sabinu, IX. knjiga.
Sabin je podal svoje mnenje, da če želimo, da se za nas kaj izdela; kot na primer kip, vazo ali oblačilo, z dogovorom, da
bomo za to dali le denar; velja, da je to prava prodaja in da je ni mogoče šteti za najem, če materiala ne zagotovi stranka, za
katero naj bi se izdelek izdelal. Drugače je, če vam zagotovim zemljo, na kateri boste zgradili hišo, saj v tem primeru tisto,
kar predstavlja vsebino zgradbe, zagotovim jaz.
21. Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Labeo pravi, da bi morala dvoumnost pogodbe prej škodovati prodajalcu, ki je navedel pogoje, kot pa kupcu, saj bi jih ta
lahko jasneje navedel, preden bi bilo kar koli storjeno.
(22) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
V prodajno pogodbo ni odveč vstaviti naslednjega stavka, in sicer: "Če je nepremičnina v katerem koli pogledu sveta ali
verska, ne bo vključena.", saj to velja le za določene zemljiške parcele omejenega obsega; če je namreč celotna parcela
verska, sveta ali javna, bo nakup neveljaven.
23. Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Kupec lahko prekliče to, kar je plačal, z utemeljitvijo, da mu to ni pripadalo.
24. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Kupna tožba je mogoča v primeru majhnih delov zemljišča, kot je navedeno zgoraj; ker čeprav kraj morda ni izrecno sveti ali
verski, je vendarle vključen v večji del kupljenega kot pripadajoči del.
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25. Isto, O Sabinu, knjiga XXXIV.
Če je prodaja sklenjena pod naslednjimi pogoji: "Bodisi to ali ono premoženje", bo nakup veljal za tisto premoženje, ki ga bo
prodajalec izbral.
1. Tisti, ki nepremičnino proda, je ni dolžan prenesti na kupca, kot je to dolžan storiti tisti, ki obljubi zemljišče stipulantu.
(26) Pomponij, O Sabinu, knjiga XVII.
Če od osebe, katere premoženje je prepovedano prodati, ali od tistega, ki mu je bil dan čas, da se odloči, ali bo posest sprejel
ali ne, zavestno kupim karkoli pod takimi pogoji, da nima pravice zmanjšati premoženja posesti; ne postanem lastnik
omenjenega premoženja. Drugače pa bo, če kupim premoženje od dolžnika, ki ve, da je bil njegov upnik ogoljufan.
27. Paulus, O Sabinu, VIII. knjiga.
Kdor kupi premoženje od kogar koli, misleč, da mu pripada, ga kupi v dobri veri; kdor pa kupi kar koli od varovanca brez
pooblastila njegovega skrbnika ali kadar ga napelje prevarant, za katerega ve, da ni njegov skrbnik, ne bo veljal za
dobronamernega kupca; tega mnenja je bil tudi Sabinus.
28. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
Nobenega dvoma ni, da lahko vsakdo proda premoženje, ki pripada drugemu, saj gre v tem primeru za prodajo in nakup,
kupcu pa se lahko premoženje odvzame s pravnim postopkom.
29. Isti, O Sabinu, XLIII knjiga.
Ko se suženj proda, se z njim ne proda njegov peculium, zato ne velja, da je bil prodan s svojim peculiumom, ne glede na to,
ali ta ni bil pridržan ali pa je bilo izrecno navedeno, da prodaja ni vključevala peculiuma. Če je torej suženj ukradel kar koli,
kar je del peculiuma, se to lahko vrne s tožbo, tako kot vsako drugo ukradeno premoženje, če je to premoženje prišlo v roke
kupca.
30. Isto, O ediktu, knjiga XXXII.
Menim, da je prodajalec kljub temu upravičen do tožbe za izročitev, pa tudi do tožbe za prodajo.
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31. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXII.
Če je bil peculium pozneje povečan, ga je treba vrniti prodajalcu; kot na primer potomstvo sužnje in vse, kar je bilo
pridobljeno z delom podrejene sužnje.
32. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLIV.
Kadar kdo proda trgovine, ki se uporabljajo v bančne namene, ali druge, ki so zgrajene na javnem zemljišču, ne proda
zemljišča, temveč le pravico; ker so to javne trgovine, pripada uporaba le teh zasebnikom.
33. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXIII.
Kjer je bila v prodajno pogodbo vključena naslednja klavzula: "Pri tem ni dodano, kateri vodotoki ali žlebovi so mišljeni,
zato je treba najprej preučiti namen strank. Če ta ni razviden, bo sprejeta razlaga, ki je v škodo prodajalca, saj je besedilo
dvoumno.
34. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIII.
Če je pri prodaji zemljišča navedeno, da: "Vključen je suženj Stichus," in ni mogoče ugotoviti, kateri je mišljen, če je več
sužnjev s tem imenom in je imel kupec v mislih enega, prodajalec pa drugega, se ugotovi, da bo prodaja zemljišča kljub temu
veljavna. Labeo pa pravi, da je treba tistega stiha izročiti, ki ga je imel prodajalec v mislih, in ni velike razlike, kakšna je bila
vrednost sužnja, ali je bil vreden več ali manj od nepremičnine, v katero je bil vključen, saj včasih kupujemo nepremičnino
zaradi njenih dodatkov, na primer, ko hišo kupimo zaradi marmorjev, kipov in slik, ki so v njej.
(1) Zakonito se lahko proda vse premoženje, ki ga ima kdo v posesti ali ki ga lahko pozneje pridobi; ne more pa se prodati
tisto, kar so bodisi naravni zakon ali zakon narodov bodisi državni običaji izločili iz trgovine.
(2) Svobodnega človeka ne moremo zavestno kupiti, prav tako pa ne moremo dopustiti nakupa ali določila, ki temelji na
predpostavki, da bi lahko postal suženj; čeprav smo navedli, da je mogoče kupiti premoženje, ki še ne obstaja; ni namreč
prav, da predvidevamo takšno nepredvidljivost.
(3) Poleg tega, če tako kupec kot prodajalec vesta, da je bilo prodano premoženje ukradeno, nobena od strani ne bo sklenila
nobene obveznosti. Če se tega zaveda samo kupec, prodajalec ne bo odgovoren; vseeno pa ne more ničesar izterjati na
podlagi prodaje, razen če prostovoljno priskrbi tisto, za kar se je zavezal. Če pa se je prodajalec zavedal, da je bila stvar
ukradena, kupec pa tega ni vedel, je obveznost sklenjena na obeh straneh; to je navedel tudi Pomponij.
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(4) Nakup lastne stvari je veljaven le, če je kupec od začetka nameraval pridobiti lastnino od prodajalca in je ni mogel
pridobiti na noben drug način.
(5) Eno je okušati, drugo pa meriti vse, kar se ponuja v prodajo; okušnja je namreč prednost, saj daje kupcu lastno možnost,
da jo zavrne; merjenje pa mu omogoča le ugotoviti višino nakupa, ne pa, ali je predmet prodan za preveliko ali premajhno
vsoto.
(6) Če je nakup opravljen pod naslednjimi pogoji: Če se prodajalec odloči, da bo kupil sužnja v takšnih pogojih: "Kupujem
bodisi Stiha bodisi Pamfila," ima prodajalec pravico izročiti tistega, ki mu ustreza, kot to velja za določila; če pa eden od
njiju umre, je treba izročiti preživelega, zato je tveganje prvega sužnja vezano na prodajalca, tveganje drugega pa na kupca.
Če pa umreta oba, je cena še vedno dolgovana, saj je tisti, ki preživi drugega, vedno na tveganju kupca. Enako je treba reči,
če bi imel kupec pravico izbrati, katerega želi imeti; pod pogojem, da mu je bilo prepuščeno le, katerega bo kupil, in ne, ali
bo sploh kupil.
(7) Skrbnik ne more kupiti premoženja svojega varovanca. Isto pravilo velja tudi za podobne primere, to je za primere
skrbnikov, zastopnikov in oseb, ki opravljajo posle drugih.
35. Gaj, O pokrajinskem ediktu, X. knjiga.
Ker se pri nakupih pogosto daje varščina, iz tega ne sledi, da je pogodba nična, če se to ne stori, temveč le, da je lažje
dokazati, da je bila cena dogovorjena.
(1) Velja, da je posel nepopoln, kadar prodajalec reče stranki, ki želi kupiti: "To lahko kupite za ceno, ki jo želite dati, ali za
ceno, ki se vam zdi pravična, ali za ceno, za katero menite, da je stvar vredna."
(2) Nekateri organi menijo, da pogodbe ni mogoče skleniti za nakup smrtonosnega strupa, ker v primeru, ko gre za kaznivo
dejanje, niti partnerstvo niti pooblastilo nimata nobene veljave. Tega mnenja se je dejansko mogoče zelo pravilno držati v
zvezi s snovmi, ki nam ne morejo postati koristne niti z dodajanjem česa drugega. Glede snovi, ki po mešanju z drugimi
izgubijo svojo škodljivost do te mere, da je iz njih mogoče izdelati antidote in druga zdravju koristna zdravila, pa je treba
podati drugačno mnenje.
(3) Če bi kdo naročil svojemu prijatelju, ki se je odpravljal na pot, naj poišče njegovega pobeglega sužnja, in če ga najde, naj
ga proda; ni mogoče reči, da je ravnal v nasprotju z odlokom senata, ker ga ni prodal, prav tako ne njegovemu prijatelju, če
ga je prodal, ko je bil ta navzoč. Tudi za kupca, če kupi sužnja, ki je navzoč, velja, da je sklenil pravni posel.
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(4) Če se kupljeno premoženje izgubi s krajo, je treba najprej preučiti, kaj je bilo med strankama dogovorjeno glede njegove
hrambe. Če ni videti, da bi bil sklenjen kakršen koli dogovor, je treba od prodajalca zahtevati enako skrbnost pri njenem
varovanju, kot bi jo dober vodja gospodinjstva izvajal v zvezi z lastnim premoženjem. Če je tako skrbno ravnal in je bila
stvar kljub temu izgubljena, bo varen, saj lahko na kupca prenese svojo pravico do tožbe za njeno vračilo, pa tudi pravico do
osebne tožbe. Zato moramo razmisliti o pravnem položaju tistega, ki proda tujo lastnino, saj nima pravice do tožbe za njeno
vračilo, pa tudi ne do osebne tožbe. Zaradi tega bi mu morala biti izrečena sodba, saj bi, če bi prodal svojo lastnino, lahko te
pravice do tožbe prenesel na kupca.
(5) V zvezi s predmeti, ki se določajo s težo, številom in mero (kot so na primer žito, vino, olje in srebro), velja, da je prodaja
tako v teh kot v drugih primerih popolna le, če je bil sklenjen dogovor glede cene; včasih pa se tudi, če je bil sklenjen
dogovor glede cene, prodaja ne šteje za popolno, če predmeti niso bili izmerjeni, stehtani ali prešteti. Če se namreč vse vino,
olje, žito ali srebro, ne glede na to, koliko ga je, proda za določeno ceno, velja enako pravilo kot v primeru drugega
premoženja. Če pa je bilo vino prodano v ločenih kozarcih in olje v ločenih posodah, žito v ločenih merah in srebro v ločenih
utežeh, pri čemer je bila za vsako določena določena cena, se postavlja vprašanje, v katerem trenutku je bil nakup popoln? To
vprašanje se lahko zastavi tudi v zvezi s predmeti, ki se štejejo, kjer je bila cena določena glede na določeno število teh
predmetov. Sabin in Kasij menita, da je nakup postal popoln, ko so bili izdelki prešteti, izmerjeni ali stehtani; ker se šteje, da
je bila prodaja sklenjena pod pogojem, da jih je treba izmeriti v posameznih posodah ali stehtati funt za funtom ali prešteti
enega za drugim.
(6) Če se torej čreda proda kot celota za določen znesek, se šteje, da je prodaja popolna, ko je dogovorjena cena; če pa se
živali prodajajo po glavi po določeni ceni za vsako posebej, se uporabljajo pravila, ki smo jih pravkar določili.
(7) Če se prodaja vino iz vinske kleti, na primer sto meric, je popolnoma res (in tudi to se zdi ustaljeno), da bo v celoti na
tveganje prodajalca, preden bo izmerjeno. Pri tem ni nobene razlike, ali je bila cena določena za sto meric ali pa je bila
dogovorjena za vsako merico posebej.
(8) Če kdo pri prodaji zemljišča kupcu prikrije ime soseda in ta, ko to izve, nepremičnine ne bi kupil, menimo, da bo
prodajalec odgovarjal.
36. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLIII.
Če kdo pri prodaji postavi za nepremičnino ceno, za katero ne pričakuje, da jo bo zahteval, ker namerava omenjeno
nepremičnino podariti, velja, da je ni prodal.
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37. Isti, Razprave, III. knjiga.
Če kdo proda zemljišče, ki mu je pripadlo po dedni pravici, z naslednjimi besedami: "To zemljišče lahko kupite za enak
znesek, za katerega ga je kupil zapustnik," in se pozneje ugotovi, da ga zapustnik sploh ni kupil, ampak da mu je bilo
podarjeno, velja, da je bila prodaja opravljena brez cene in da je torej podobna prodaji pod pogojem, ki je nična, če se pogoj
ni uresničil.
38. Isti, Razprave, VII. knjiga.
Kadar kdo proda premoženje po nizki ceni z namenom, da bi ga podaril, bo prodaja veljavna; menimo namreč, da prodaja
celotne vrednosti česar koli ni veljavna, kadar se to stori zgolj zaradi podaritve, kadar pa se premoženje proda po nižji ceni
zaradi podaritve, ni dvoma, da bo prodaja veljavna. To pravilo velja za posle med zasebniki; če pa se prodaja po nižji ceni
opravi zaradi darovanja med možem in ženo, nima nobene veljave ali učinka.
(39) Julianus, Digeste, knjiga XV.
Če je dolžnik odkupil premoženje, ki ga je zastavil svojemu upniku, ne bo odgovoren za prodajno tožbo kot kupec svojega
premoženja, vse pravice njegovega upnika pa bodo ostale nedotaknjene.
1. Če kdo proda oljke, ki še visijo na drevesih, in se dogovori za deset funtov olja, ki ga je treba pridobiti iz njih, je verjetno,
da je nameraval biti plačan s tem, kar je bilo pridobljeno iz njih do deset funtov olja. Če lahko kupec iz navedenih oljk
pridobi le pet funtov olja, več organov meni, da ne bo odgovoren za več kot pet funtov olja, ki ga je pridobil.
40. Paulus, Epitome Alfenove Digeste, knjiga IV.
Nekdo, ki je prodal del zemljišča, je v pogodbi navedel: "Da mora kupec v naslednjih tridesetih dneh izmeriti zemljišče in ga
obvestiti o izmeri, in če tega v tem času ne stori, naj bo prodajalec oproščen svoje obveznosti." Kupec je v navedenem roku
obvestil o izmeri, za katero se je izkazalo, da je manjša, kot je domneval, in na ta račun je od prodajalca prejel denar. Ta je
zemljišče pozneje prodal, in ko ga je sam izmeril za svojega kupca, je ugotovil, da je v traktu zelo manj zemljišča, kot je
mislil, da ga je. Postavilo se je vprašanje, ali lahko znesek primanjkljaja izterja od svojega prodajalca. Odgovor je bil, da je
treba preučiti pogoje pogodbe. Če je bilo namreč določeno, "da mora kupec v naslednjih tridesetih dneh izmeriti zemljišče in
lastnika obvestiti, koliko manjka pri izmeri", on pa ga je obvestil po preteku tridesetega dne, mu to ne bi bilo v korist; če pa
bi bilo v pogodbi določeno "da mora kupec v naslednjih tridesetih dneh izmeriti zemljišče in ga obvestiti o izmeri zemljišča",
čeprav bi ga obvestil, da je zemljišče manjše, kot je domneval, bi lahko tudi po več letih vložil tožbo za povrnitev vrednosti
primanjkljaja.
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(1) V pogodbi o prodaji zemljišča je prodajalec podelil pravico do pridobitve vode; pojavilo se je vprašanje, ali je bila
vključena tudi pravica poti do vode. Odgovor je bil, da se zdi, da je bil takšen namen strank, zato je bil prodajalec prisiljen
podeliti pravico poti.
(2) Stranka, ki je prodajala njivo, je navedla, da vsebuje osemnajst jugerov, in določila, da bo po izmeri prejela določeno
ceno za vsak juger. Ugotovljeno je bilo, da njiva vsebuje dvajset jugerov, zato je bilo ugotovljeno, da je treba plačati za
dvajset.
(3) Prodajalec zemljišča si je pridržal žito, ki je bilo posejano z roko, na zemljišču pa je zrasel pridelek iz žita, ki je padlo s
stebla. Postavilo se je vprašanje, ali je bilo to vključeno v pogodbo. Odgovor je bil, da je treba skrbno preučiti namen, vendar
se je glede na pogoje pogodbe zdelo, da namen ni bil, da bi bilo to, kar je padlo s stebla, vključeno, kakor če bi padlo iz
sejalčeve vreče ali zraslo iz semen, ki so jih spustile ptice.
(4) Kadar je stranka prodala zemljišče in si pridržala celoten pridelek tega zemljišča, je veljalo, da sta trstičje in les, ki sta bila
posekana, vključena v navedeni pridelek.
(5) Nek suženj je izjavil, da so sodi, ki so bili na zemljišču, ki je pripadalo njegovemu gospodarju, pripadali temu zemljišču.
Odločeno je bilo, da je treba sodčke, ki jih je kupil suženj, ki je obdeloval zemljišče, in ki so bili del njegovega peculiuma,
izročiti kupcu.
(6) Tudi kolo, s katerim se črpa voda, je del stavbe, prav tako kot vedro.
41. Julianus, O Urseius Ferox, III. knjiga.
Neka oseba je poskušala kupiti zemljišče od drugega, ki ga je obremenil, z dogovorom, "da se bo štelo, da ga je kupil, če bo
prodajalec zemljišče sprostil, pod pogojem, da to stori pred kalendami julija". Postavilo se je vprašanje, ali lahko na podlagi
takega dogovora pravilno vloži tožbo za nakup, da bi prodajalca prisilil k odstranitvi bremena z zemljišča. Odgovor je bil, da
je treba ugotoviti, kakšen je bil namen kupca in prodajalca, kajti če je bil namen, da prodajalec pred Kalendami julija
absolutno odstrani breme z zemljišča, je treba vložiti tožbo na nakup, da bi ga prisilili, da to stori, in da se nakup ni razumel
kot pogojni; kot na primer, če je kupec prodajalca nagovoril takole "Kupil bom tvoje zemljišče, če boš umaknil zastavno
pravico na njem pred Kalendami julija" ali "Če ga boš pred tem datumom odkupil od Titiusa". Če je bil nakup opravljen pod
določenim pogojem, postopka ni mogoče začeti, dokler pogoj ni izpolnjen.
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1. Prodal si mi mizo, prevlečeno s srebrom, z dogovorom, da je masivna, pri čemer nobeden od naju ni vedel, da ni bila
masivna. Prodaja je nična in denar, ki je bil plačan zaradi nje, je mogoče izterjati.
42. Marcijan, Inštituti, I. knjiga.
Gospodarji ne morejo sami ali po svojih zastopnikih razpolagati s sužnji, tudi če so bili krivi kaznivega dejanja, z namenom,
da bi se ti borili z divjimi zvermi. To so navedli tudi božji bratje v nekem zapisu.
43. Florentin, Inštituti, VIII. knjiga.
Kar koli je med prodajo izrečeno v pohvalo premoženja, ne zavezuje prodajalca, če je resnica jasno razvidna; kot na primer,
če prodajalec pravi, da je suženj lep ali hiša dobro zgrajena. Če pa trdi, da je suženj dobro izobražen ali da je spreten obrtnik,
mora svoje trditve popraviti, saj je zaradi njih prodal nepremičnino po višji ceni.
1. Nekatere obljube ne zavezujejo prodajalca, če je premoženje v takem stanju, da kupec tega ne more ne vedeti; kot na
primer, če kdo kupi sužnja, ki so mu iztrgane oči, in prodajalec določi, da je zdrav, saj velja, da je določil vse druge dele
telesa, razen tistega, v katerem se zavaja.
2. Prodajalec mora jamčiti, da ni kriv goljufivega namena; to pa ne velja le, kadar govori dvoumno z namenom prevare,
temveč tudi, kadar zahrbtno in spretno disimulira.
44. Marcianus, Pravila, III. knjiga.
Če kdo hkrati kupi dva sužnja za eno in isto ceno in eden od njiju umre, preden je prodaja sklenjena, je nakup tistega, ki je
preživel, ničen.
45. Isti, Pravila, IV. knjiga.
Labeo v Knjigi novejših primerov navaja, da če kdo kupi kot novo oblačilo, ki je bilo prenovljeno, je po mnenju Trebatija
treba kupcu povrniti škodo do višine njegovega deleža, če je nevede kupil prenovljeno oblačilo. Tudi Pomponij odobrava to
mnenje, s katerim se strinja Julijan, saj pravi, da če prodajalec ni vedel, da oblačila niso nova, bo odgovarjal le za vrednost
same nepremičnine, če pa se je tega zavedal, bo odgovarjal tudi za škodo, ki jo je zaradi tega utrpel kupec, tako kot če bi
nevede prodal vazo, obloženo z zlatom, za masivno, saj mora povrniti zlato, ki ga je prodal.
46. Isto, O informatorjih.
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Nikomur, ki opravlja javno funkcijo, ni dovoljeno, da bi sam ali kdo drug kupoval premoženje, ki pripada tej funkciji; sicer
ne samo da izgubi premoženje, ampak ga lahko tožijo tudi za štirikratno odškodnino v skladu s Severovo in Antonijevo
ustavo. To pravilo velja tudi za upravitelja cesarske hiše. Vendar ga je mogoče uveljaviti le, če dovoljenje za tak nakup
zadevnemu uradniku ni bilo izrecno podeljeno.
(47) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIX.
Če je služnost vodotoka vezana na njivo, preide pravica do odvzema vode na kupca, četudi v zvezi s tem ni bilo ničesar
rečeno; tako kot tudi cevi, po katerih teče voda,
(48) Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Čeprav so zunaj hiše.
49. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIX.
In čeprav pravica do odvzema vode ne sledi, ker je bila izgubljena, cevi in jarki, dokler so povezani, pripadajo kupcu kot del
nepremičnine. To je Pomponij navedel tudi v deseti knjigi.
50. Isti, O ediktu, XI. knjiga.
Labeo piše, da če mi prodate knjižnico pod pogojem, da mi Kampanijski dekurzi prodajo zemljišče, na katerem jo bom lahko
zgradil, in nisem kriv, da slednjega ne dobim, je nedvomno mogoče vložiti tožbo De praescriptis verbis, da bi me prisilili k
izpolnitvi. Menim, da je mogoče vložiti tudi prodajno tožbo, enako kot če bi bil pogoj izpolnjen, saj je kupec odgovoren za
to, da ni bil izpolnjen.
51. Paulus, O ediktu, knjiga XXI.
Bregovi, ki mejijo na zemljišče, ki je bilo prodano, niso vključeni v odmero slednjega, ker ne pripadajo nikomur, ampak so
po zakonu narodov dostopni vsem; to velja tudi za avtoceste ter verske in svete kraje. Zato je običajno, da se za morebitno
prednost prodajalca izrecno navede, da avtoceste, bregovi potokov in javni kraji niso vključeni v izmero nepremičnine.
52. Isto, O ediktu, knjiga LIV.
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Senat je odredil, da nihče ne sme rušiti stavbe v mestu ali na podeželju, da bi zanjo dobil več, in da nihče ne sme kupovati ali
prodajati materialov za to stavbo v trgovskem prometu. Kazni, določene za tiste, ki kršijo ta odlok senata, so, da bo moral
tisti, ki je kupil, v državno blagajno plačati dvakratni znesek cene, glede tistega, ki je material prodal, pa se prodaja šteje za
neveljavno. Jasno je, da če mi plačate kupnino, ker morate v državno blagajno vplačati dvojni znesek, jo lahko izterjate od
mene, saj je prodaja, kar zadeva mene, nična. Ta odlok senata začne veljati ne le, kadar stranka proda svoj podeželski sedež
ali mestno rezidenco, ampak tudi kadar proda sedež, ki pripada drugemu.
53. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXVIII.
Za to, da lastnina preide na kupca, ni pomembno, ali je kupnina plačana ali pa je za to dano poroštvo. Kar smo navedli v
zvezi s poroštvom, je treba razumeti kot širšo uporabo, kadar je prodajalcu dano jamstvo za kupnino na kakršen koli način;
na primer s pomočjo drugega dolžnika ali z izročitvijo zastavne pravice; v teh primerih je enako, kot če bi bila cena dejansko
plačana.
54. Paulus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Če je premoženje prodano v dobri veri, se prodaja ne sme razveljaviti iz nepomembnega razloga.
55. Isto, O ediktu kurulskih ediolov, II. knjiga.
Prodaja brez nadomestila in namišljena, se šteje, da sploh ni bila opravljena, zato se odtujitev premoženja ne upošteva.
56. Isto, O ediktu, knjiga L.
Če kdo proda sužnjo pod pogojem, da se ne bo prostituirala, in če bo to kršeno, ima pravico, da jo vzame nazaj; to bo lahko
storil, tudi če je šla sužnja skozi roke več kupcev.
57. Paulus, O Plautiju, V. knjiga.
Kupil sem hišo, pri čemer tako prodajalec kot jaz ob prodaji nisva vedela, da je bila požgana. Nerva, Sabin in Kasij pravijo,
da ni bilo nič prodano, čeprav je ostalo zemljišče, in da je bilo mogoče plačani denar izterjati s tožbo. Če pa je ostal kakšen
del stavbe, Neratius pravi, da je pri tovrstnih vprašanjih pomembno ugotoviti, kolikšen del se je izognil požigu, in če je večji
del pogorel, kupca ni mogoče prisiliti, da bi izpopolnil pogodbo, in lahko celo izterja vse, kar je plačal. Če pa je pogorela
polovica hiše ali celo manj kot polovica, bo moral kupec izpolniti pogoje prodaje, potem ko je bila opravljena cenitev
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nepremičnine v skladu s presojo dobrega državljana; od zneska, ki ga mora plačati kupec, je treba odšteti kakršno koli
zmanjšanje vrednosti, za katero je bilo ugotovljeno, da je nastalo zaradi požara.
1. Če pa je prodajalec vedel, da je hiša pogorela, kupec pa tega ni vedel, prodaja ne zdrži, če je bila celotna stavba uničena,
preden je prišlo do posla. Če pa je ostal kakšen del stavbe, bo prodaja veljavna, prodajalec pa mora kupcu povrniti znesek
njegovega deleža na uničenem delu.
2. Na podoben način je treba vprašanje obravnavati tudi z nasprotnega vidika, to je, če je kupec vedel, da je bila hiša
požgana, prodajalec pa tega ni vedel; v tem primeru mora prodaja veljati, kupec pa mora prodajalcu plačati celotno kupnino,
če tega še ni storil, kajti če je bila plačana, je ni mogoče vrniti.
3. Če sta tako kupec kot prodajalec vedela, da je hišo v celoti ali delno uničil požar, je posel ničen, ker sta obe strani goljufali,
in pogodba, ki je odvisna od dobre vere, ne more veljati, če sta obe stranki krivi prevare.
58. Papinianus, Vprašanja, knjiga X.
Ne šteje se, da je bila pogodba sklenjena za nakup zemljišča, če je drevesa, ki so bila na njem, podrl veter ali požar, če je bila
sklenjena zaradi omenjenih dreves (kot na primer v primeru oljk), in to velja ne glede na to, ali se je prodajalec zavedal tega
dejstva ali pa zanj ni vedel. Ne glede na to, ali se je kupec tega zavedal ali ne, ali pa sta se tega zavedali obe stranki, velja isto
pravilo, ki je bilo v prejšnjih primerih določeno v zvezi s stavbami.
59. Celsus, Digeste, VIII. knjiga.
60. Kadar prodaš zemljišče in ne navedeš, da je v najboljšem možnem stanju, je pravilno mnenje Kvinta Mucija, da mora
prodajalec izročiti nepremičnino ne brez vseh bremen, temveč takšno, kakršna je bila v tistem trenutku. Enako je treba reči
tudi za mestne posesti.
(60) Marcellus, Digeste, VI. knjiga.
V pogoje prodaje zemljišča je bilo vključeno, da je kupec upravičen do šestdesetih sodov kot pripadajoče opreme, in ker jih
je bilo sto, je veljalo, da je imel prodajalec pravico izbrati tiste, ki jih je želel opremiti.
61. Isto, Digest, knjiga XX.
Menim, da lahko svojo lastnino kupim pod pogojem, ker bi lahko prišlo do primera, ko bi prenehala biti moja.
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62. Modestin, Pravila, V. knjiga.
Če nekdo v neki pokrajini upravlja javno službo ali tam služi kot vojak, ne more kupiti zemljišča v omenjeni pokrajini, razen
če Kjer premoženje, ki je pripadalo njegovim prednikom, proda državna blagajna.
1. Kadar stranka nevede kupi svete, verske ali javne kraje, če domneva, da pripadajo zasebnikom, velja, da je nakup ničen;
kupec lahko zoper prodajalca vloži tožbo zaradi prodaje, da bi izterjal znesek interesa, ki ga je imel, ker ni bil prevaran.
2. Kadar se premoženje kupi v razsutem stanju, se to stori na tveganje kupca, če prodajalec ni kriv goljufije, tudi če
premoženje ni bilo preneseno.

(63) Javolenus, O Kassiju, VII. knjiga.
Če gospodar svojemu sužnju naroči, naj premoženje proda določeni osebi, ta pa ga proda drugi osebi, prodaja ne bo veljavna.
Enako pravilo velja za osebo, ki je svobodna, saj prodaje ni mogoče opraviti osebi, ki ji lastnik ni želel, da se premoženje
proda.
1. Kadar je opisana vsebina zemljišča, je odveč navajati meje sosednjih zemljišč. Če so omenjene, je treba navesti tudi imena
prodajalcev teh zemljišč, če se zgodi, da ima kateri od njih sosednja zemljišča.
64. Isto, Pisma, knjiga II.
"Zemljišče je kupljeno zame in za Titija." Sprašujem, ali prodaja vključuje del omenjenega zemljišča ali celotno zemljišče,
ali pa je nična? Odgovoril sem: Mislim, da je omemba Titiusa odveč in da je torej nakup celotnega zemljišča moj.
65. Isti, Pisma, knjiga XI.
Med mano in vami je bil sklenjen dogovor, da mi boste prodali določeno število ploščic po posebni ceni. Kako bi ravnali v
takšnem primeru, ali bi ga šteli za prodajo ali zakup? Odgovoril sem, da če bi se dogovorili, da vam bom priskrbel material
za ploščice, ki bodo izdelane na mojem zemljišču, menim, da bi šlo za nakup in ne za najem; najem namreč obstaja le, kadar
material, iz katerega je nekaj izdelano, vedno ostane last iste stranke, kadar pa se spremeni in odtuji, je treba posel razumeti
prej kot nakup kot najem.
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66. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXXI.
Pri prodaji zemljišča je treba zagotoviti nekatere stvari, čeprav jih pogodba morda ne vsebuje; na primer, da kupec ne bo
izgubil zemljišča ali pravice do uporabe tega zemljišča zaradi uveljavljanja višje lastninske pravice. Nekaterih stvari
prodajalec ni dolžan zagotoviti, če niso izrecno navedene; kot so na primer pravica do poti, steza, cesta za vožnjo živine in
vodotok. To pravilo velja tudi za mestne služnosti.
1. Če je zemljišče, ki se prodaja, upravičeno do služnosti, prodajalec pa tega dejstva ni navedel, temveč je, ker je vedel zanj,
molčal, zaradi česar je kupec nepremičnine, ki služnosti zaradi nevednosti v zakonsko določenem času ni izkoristil, služnost
izgubil; nekateri organi zelo pravilno menijo, da je prodajalec odgovoren za kupoprodajno tožbo zaradi goljufije.
2. Kvintus Mucij pravi, da vsakdo, ki omenja surovine, ki ne pripadajo hiši ali zemljišču, dvakrat navaja isto stvar, kajti
surovine so stvari, ki ne pripadajo ne hiši ne zemljišču.
67. Isto, O Kvintu Muciju, knjiga XXXIX.
Kadar pride do odtujitve nepremičnine, prenesemo lastninsko pravico na drugo stranko skupaj s pripadki, se pravi v enakem
stanju, kot če bi nepremičnina ostala v naših rokah; to pravilo velja za vse primere po civilnem pravu, če ni izrecno določeno
kaj drugega.
68. Prokul, Pisma, VI. knjiga.
Če pri prodaji zemljišča v pogodbi navedeš, da vse, kar pobereš od zakupnika kot najemnino, pripada kupcu, menim, da ne bi
smel pokazati le dobre vere, temveč tudi skrbnost pri pobiranju navedene najemnine; to pomeni, da se ne bi smel izogniti le
vsakemu goljufivemu namenu, temveč tudi vsaki malomarnosti.
1. Nekateri imajo navado dodati te besede: "Prodajalec nima goljufivega namena," in tudi če tega ne dodajo, ne sme biti
goljufivega namena.
2. Za prodajalca ne velja, da nima goljufivega namena, če opravi kakršno koli dejanje ali je kar koli storjeno, da bi kupcu
preprečil pridobitev posesti zemljišča. V tem primeru je torej mogoče vložiti kupoprodajno tožbo ne zato, da bi prodajalca
prisilili k izročitvi same posesti, saj se lahko iz številnih razlogov zgodi, da tega ne more storiti, temveč zato, da se, če je bil
kriv ali je zdaj kriv slabe vere, oceni škoda za to.
69. Isto, Pisma, knjiga XI.
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Rutilia Polla je kupila jezero na vogalu posesti Sabatine in deset čevljev zemlje okoli omenjenega jezera. Sprašujem, če se
jezero poveča, ali je deset čevljev zemljišča, ki pripada Rutiliji Polli, tistih, ki so pod vodo, ali deset čevljev okoli vode,
potem ko se jezero poveča? Prokulus je odgovoril: "To je vprašanje, ki ga je zastavil: "Ker se je jezero kasneje povečalo, ne
bi smela biti upravičena do posesti večjega zemljišča, kot ga je kupila.

70. Licinius Rufinus, Pravila, knjiga VIII.
Številne avtoritete so menile, da je nakup svobodnega posestnika mogoče opraviti, če je transakcija potekala med strankami,
ki niso poznale dejstev. Odločeno je bilo, da isto pravilo velja tudi, če prodajalec ve, da je temu tako, kupec pa tega ne ve; če
namreč kupec, ki ve, da je človek svoboden, tega kupi, bo nakup ničen.
71. Papirius Justus, Konstitucije, I. knjiga.
Cesarja Antonin in Verus sta v reskriptu, naslovljenem na Seksta Verusa, uporabila naslednje besede: "V pristojnosti
pogodbenih strank je, da določijo ceno in mero vina, glede katerega se pogajajo, saj nikogar ni mogoče prisiliti k prodaji, če
ni zadovoljen s ceno ali mero artikla; še posebej, če ni kršitve običajev v državi."
(72) Papinianus, Vprašanja, knjiga XII.
Kadar stranki po sklenitvi pogodbe nekaj odštejeta od kupljene stvari, se šteje, da je to vključeno v prvotno pogodbo, kadar
pa dodata dodatke, menimo, da ti niso del pogodbe. To se zgodi, kadar se doda nekaj, kar podpira nakup; na primer, kadar se
predloži jamstvo za dvojni znesek ali kadar se predloži jamstvo skupaj s poroštvom. Toda v primeru, da kupec vloži tožbo,
kadar pogodba ni veljavna, in
prodajalec prav tako vloži tožbo, bo imel tudi on pravico izkoristiti izjemo. Zelo upravičeno se je zastavilo vprašanje, ali
enako pravilo velja, kadar se je cena pozneje zvišala ali znižala; saj je bistvo nakupa sestavljeno iz cene. Paulus v opombi
navaja, da če vse ostane v prvotnem stanju in se pozneje sklene dogovor o zvišanju ali znižanju cene, se šteje, da sta stranki
odstopili od prejšnje pogodbe in da je bil opravljen nov nakup.
1. Papinianus pravi, da če je prodaja sklenjena pod naslednjimi pogoji: "Ta prodaja je nična, če se nanaša na kaj svetega,
verskega ali javnega," in nepremičnina ni v javni rabi, temveč pripada državni zakladnici, bo njena prodaja veljavna,
prodajalec pa se ne more sklicevati na izjemo, ker ta ne bo učinkovala.
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73. Isto, Mnenja, III. knjiga.
Če je tempelj uničen zaradi potresa, zemljišče, na katerem stoji stavba, ni profano, zato ga ni mogoče prodati.
1. Če je bilo zemljišče znotraj zidu, ki obdaja grobnico, uporabljeno za vrt ali kakšno drugo vrsto obdelave, je profano in
pripada kupcu, če ga prodajalec ni izrecno izključil.
74. Enako, Opredelitve, I. knjiga.
Šteje se, da je posest prenesena, če so bili izročeni ključi skladišča, v katerem je blago, pod pogojem, da so bili izročeni v
navedenem skladišču; ko je to storjeno, kupec takoj pridobi lastninsko pravico in posest nad tem blagom, čeprav ne odpre
skladišča; če pa blago ne pripada prodajalcu, začne takoj teči pravica užitka.
75. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
Kadar kdo proda zemljišče pod pogojem, da ga bo imel sam v zakupu ali da bo plačal določeno vsoto, ali da ga kupec ne
more prodati nikomur drugemu razen prodajalcu samemu, ali kadar je dogovorjena podobna določba; ima prodajalec pravico
vložiti tožbo na prodajo, da bi prisilil kupca, da izpolni svojo pogodbo.
(76) Paulus, Mnenja, VI. knjiga.
Za sode, ki so pokopani v skladiščih, velja, da so bili preneseni s prodajo prvih, razen če so izrecno izvzeti.
1. Oseba, ki nasledi pravice kupca, lahko uporabi enako obrambo, kot bi jo lahko uporabil kupec sam, vključno celo z
zastaranjem na podlagi daljše posesti, če je posest obeh kupcev trajala v zakonsko določenem času.
77. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, knjiga IV.
V pogodbi o prodaji zemljišča so bili rezervirani kamnolomi na navedenem zemljišču, ne glede na to, kje se nahajajo, in po
dolgem času so bili na navedenem zemljišču najdeni kamnolomi. Tubero je menil, da pripadajo prodajalcu; Labeo je menil,
da je treba upoštevati namen, in če tega ni mogoče ugotoviti, ni mogoče trditi, da so bili omenjeni kamnolomi rezervirani, saj
nihče ne bi prodal ali rezerviral nečesa, kar ne obstaja, kamnolomi pa ne obstajajo, če niso vidni in se v njih ne dela. V
primeru drugačne razlage bi celotna površina predstavljala kamnolom, če bi se pod celotno površino nahajal kamen. To
mnenje odobravam.
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(78) Labeo, Zadnja dela, Javolnove epitule, knjiga IV.
(79) V pogodbi je bilo navedeno, da nekatere vodovodne cevi, navedene pri prodaji, pripadajo kupcu. Postavilo se je
vprašanje, ali je bila stavba, iz katere se je voda odvajala po ceveh, pripadajoča nepremičnina? Odgovoril sem, da se je zdelo,
da je bil namen, da bi bila pripadajoča, čeprav tega ni bilo v pisnem instrumentu.
1. Od neke osebe, katere skrbništvo nad sinom ste pozneje upravljali, ste kupili del zemljišča, vendar niste pridobili posesti
nad navedenim zemljiščem. Navedel sem, da bi lahko posest pridobili tako, da bi skrbnik in njegova družina zapustili
zemljišče, in da bi nato lahko vstopili v posest tega zemljišča.
2. Nekdo je kupil zemljišče pod pogojem, da mu bo posest izročena takoj, ko bo plačana cena. Umrl je in zapustil dva dediča;
če bi eden od njiju plačal celoten znesek, bi lahko obdržal svoj delež v delitveni tožbi; če pa bi plačal le del cene, ne bi mogel
vložiti kupoprodajne tožbe zoper prodajalca, saj tako sklenjenega dolga ni mogoče deliti.
3. Če prodaš nepokošeno žito in se dogovoriš, da boš povrnil morebitno izgubo, ki bi nastala zaradi sile ali slabega vremena,
in omenjeno žito uniči sneg; če je bil padec zelo velik in večji od običajnega v tem letnem času, se lahko zoper tebe vloži
kupoprodajna tožba.
79. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, V. knjiga.
Prodali ste polovico zemljišča pod pogojem, da vam bo kupec dal v zakup drugo polovico, ki ste si jo pridržali za obdobje
desetih let za določeno najemnino, ki se plačuje letno. Labeo in Trebatius zanikata, da bi bilo mogoče vložiti tožbo zaradi
prodaje, s katero bi kupca prisilili, da izpolni, kar se je dogovoril. Jaz sem nasprotnega mnenja, tudi če si zemljišče prodal po
zelo nizki ceni, da bi se ti lahko sklenila ta zakupna pogodba; to namreč velja za del cene zemljišča, ker je bilo prodano na
podlagi tega dogovora. Takšna je sedanja zakonodaja.
80. Labeo, Zadnja dela, Epitomi Javolena, V. knjiga.
Kadar prodajalec pri prodaji rezervira vse pridelke, ki so bili posejani ročno, se ne šteje, da so bili rezervirani tisti, ki so bili
trajno posajeni, ampak samo tisti, ki se običajno sejejo vsako leto, da bi se lahko pobral njihov pridelek; če bi se to razlagalo
drugače, bi se namreč štelo, da so bile rezervirane vse trte in drevesa.
(1) Navedel sem, da ni mogoče opraviti nakupa nepremičnine v naslednjih pogojih, in sicer "Uživam pravico, da se moja hiša
projektira nad tvojo", in da je zaradi tega mogoče vložiti tožbo na nakup.
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(2) Pravica do poseka lesa je bila prodana za obdobje petih let in pojavilo se je vprašanje, komu bodo pripadli želodi, ki bi
lahko padli? Znano mi je, da je Servius podal mnenje, da je treba v tem primeru upoštevati tisto, kar se je zdelo, da je bil
namen strank. Če pa tega ni mogoče ugotoviti, bodo vsi želodi, ki so padli z dreves, ki niso bila posekana, pripadli
prodajalcu, tisti, ki so ostali na drevesih, ki so bila posekana, pa bodo last kupca.
(3) Za nikogar ni mogoče trditi, da je prodal premoženje, katerega lastništvo je sporno, če ni bilo izročeno kupcu; to je
namreč bodisi zakup bodisi kakšna druga vrsta pogodbe.
81. Scaevola, Digest, knjiga VII.
Titius je, ko si je izposodil določeno vsoto z obrestmi, zastavil ali hipotetično zastavil zemljišča, za poroštvo pa je dal Lucija,
ki mu je obljubil, da ga bo v naslednjih treh letih odvezal odgovornosti, in če tega v določenem času ne bo storil, poroštvo pa
bo plačalo dolg, mu je naročil, naj kot kupec zadrži zemljišča, ki jih je obremenil, za svoje upnike. Sprašujem, ali bi bil Lucij
kot porok, če ga Titius ne bi razrešil in bi plačal dolg upniku, kupec zgoraj omenjenih zemljišč? Odgovor je bil, da če bi
porok dobil zemljišča kot nakup in ne zaradi obveznosti, je bil nakup opravljen pod pogojem in je bila sklenjena obveznost.
1. Lucij Titius je obljubil, da bo Gaju Seiju vsako leto zagotovil sto tisoč mernikov žita s svojega zemljišča. 2. Lucij Titius je
pozneje prodal svoje zemljišče in v pogodbo vstavil naslednje besede: "Zemljišče Lucija Titija se danes prodaja in bo v
posesti z enakimi pravicami in pod enakimi pogoji, kot jih ima zdaj prodajalec." Sprašujem, ali je kupec odgovoren Gaju
Seiju za dobavo žita. Odgovor je bil, da v skladu z navedenimi dejstvi kupec ni zavezan k njegovi dobavi.
Naslov 2. V zvezi s pogojno prodajo v določenem času.

(1) Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Pogojna prodaja v določenem času se opravi na naslednji način: "Šteje se, da boš kupil takšno in takšno zemljišče, razen če
do prvega kalenda naslednjega januarja ne dobim boljših pogojev, s katerimi bi se lahko odpovedal lastništvu tega
zemljišča."
2. Ulpianus, O Sabinu. Knjiga XXVIII.
Kadar koli se zemljišče proda za določeno obdobje, je treba ugotoviti, ali je prodaja absolutna ali pod kakšnim pogojem, in
poizvedeti, ali ni nedvomno pogojna. Zdi se mi, da je boljše mnenje, da je razlaga pogodbe odvisna od tega, kakšen je bil
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namen strank, kajti če je bilo razumljeno, da je treba prodajo razveljaviti, če se ponudijo ugodnejši pogoji, je nakup absoluten
in bo razveljavljen, če se pogoj uresniči. Če pa je bil namen, da se nakup izpopolni, če ne bodo ponujeni boljši pogoji, bo
nakup pogojen.
1. Če je torej v skladu z razlikovanjem, ki smo ga opravili, prodaja absolutna, Julijan navaja, da lahko tisti, ki mu je bila
nepremičnina prodana pod takimi pogoji, to pridobi z uzurpacijo in ima pravico do pridelkov in vseh dodatkov, izguba pa bo
njegova, če bo nepremičnina uničena.
(3) Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Ker se po uničenju nepremičnine položaj prodajalca ne more izboljšati.
4. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Kadar je prodaja pogojna, Pomponij zanika, da ima kupec pravico do užitka in da mu pridelki ne pripadajo.
(1) Julijan v petnajsti knjigi zastavlja naslednje vprašanje, in sicer: "Ali je mogoče, da je kupec v primeru, da je kupec v lasti,
da je kupec v lasti, da je kupec v lasti: Če bi bilo v času, določenem za prodajo, premoženje uničeno ali bi sužnja umrla, ali je
zaradi tega mogoče dovoliti dodatek njenega potomstva ali dobička? Julijan zanika, da bi bilo to mogoče, ker ni običajno, da
bi se dovolil dodatek premoženja, razen tistega, ki je bilo prodano.
(2) Julijan se v isti knjigi sprašuje: "Ali je mogoče, da bi se v primeru, če bi se izločili iz premoženja, ki je bilo v lasti, lahko
izločili iz premoženja? Če sta bila dva sužnja pogojno prodana za dvajset aurejev za določen čas in eden od njiju pobegne,
nato pa se pojavi kupec, ki želi kupiti preživelega sužnja in ponudi več kot dvajset aurejev, ali se prva pogodba razveljavi?
Pravi, da se ta primer razlikuje od primera, ki se nanaša na potomce sužnja, in da se zato v tem primeru prvi nakup razveljavi,
drugi pa se lahko sklene.
(3) Marcellus pa v peti knjigi Digest navaja, da v primeru prodaje zemljišča pod pogojem boljše ponudbe in če je slednja
dana, če je kupec nepremičnino zastavil, ta preneha biti obremenjena; iz česar je mogoče sklepati, da je kupec v vmesnem
času lastnik, sicer zastava ne velja.
(4) Julijan v osemdeseti knjigi Digest prav tako pravi, da lahko tisti, ki kupi zemljišče, odvisno od tega, ali bodo v določenem
času ponujeni boljši pogoji, uporabi interdikt Quod vi aut clam, kajti do tega interdikta je upravičen tisti, v čigar interesu je,
da do takega dogodka ne pride. Pravi pa, da kadar se zemljišče proda pod takim pogojem, tako njegove prednosti kot slabosti
pripadajo kupcu, preden se opravi prodaja tretji osebi; zato bo prvi kupec, če se opravi kakšno nasilno ali tajno dejanje,
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upravičen do interdikta, čeprav so bili ponujeni boljši pogoji; pravi pa tudi, da lahko to tožbo vloži, tako kot lahko zahteva
pridelek, ki ga je zbral na prodanem zemljišču.
(5) Če je torej prodaja razveljavljena, potem ko je bila absolutno opravljena, ali če ni izpolnjen pogoj, pod katerim je bila
sklenjena, če so ponujeni boljši pogoji, (ob predpostavki, da obstaja lažni kupec), Sabinus zelo pravilno navaja, da lastnina
pripada prvemu kupcu, ker se zdi, da boljši pogoji niso bili ponujeni, saj se drug pravi kupec ni pojavil. Če pa se pojavi drug
kupec, ki ne ponudi boljših pogojev od prejšnjega, je treba prav tako reči, da vse ostaja v enakem stanju, kot če se ne bi
pojavil.
(6) Šteje se, da so boljši pogoji ponujeni, kadar je k ceni dodan dodatek. Če pa se cena ne poveča, velja, da so boljši pogoji
ponujeni, če je plačilo cene lažje ali hitrejše. Če je naveden bolj primeren kraj za plačilo, se prav tako šteje, da so bili
ponujeni boljši pogoji, kar je Pomponij navedel v deveti knjigi o Sabinu. Prav tako pravi, da se boljši pogoji štejejo za
ponujene, če se kot kupec predstavi bolj solventna stranka. Če je torej drug kupec pripravljen dati enako ceno, vendar se
strinja, da bo kupil nepremičnino pod manj zahtevnimi pogoji, ali ne zahteva zavarovanja, se šteje, da so bili ponujeni boljši
pogoji. Enako mnenje je treba potrditi, če je pripravljen kupiti nepremičnino za nižjo ceno, vendar prodajalca oprosti
pogojev, ki so ga obremenjevali pri prvem poslu.
5. Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Kajti vse, kar prispeva k prodajalčevemu udobju, je treba obravnavati kot zagotavljanje ugodnejših pogojev.
(6) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Poleg tega je to, kar je bilo navedeno, namreč da pridelki, ki so bili medtem zbrani, pripadajo prvemu kupcu, res le, dokler se
ne pojavi kupec, ki bi ponudil boljše pogoje, ali če se izkaže, da je tisti, ki se pojavi, lažen. Če pa se pojavi drug kupec, je
določeno, da mora prvi kupec vrniti pridelke prodajalcu; to je Julijan navedel v oseminštirideseti knjigi Digest.
1. Če se pojavi nekdo, ki ponudi boljše pogoje, nato pa prvi kupec ponudi proti njemu in lastnina ostane v njegovih rokah, je
mogoče dvomiti, ali je upravičen do pridelkov, kot bi bil, če ne bi bili ponujeni boljši pogoji, ali pa pripadajo prodajalcu,
čeprav je prvi kupec tisti, ki je dal boljšo ponudbo. Menim, da se zdi zadnji sklep razumen, vendar je kljub temu pomembno,
kot pravi Pomponij, ugotoviti, kakšen je bil namen strank.
7. Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
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Prodajalec lahko lastnino prisodi zadnjemu kupcu, če so ponujeni boljši pogoji, razen če je ta pripravljen ponuditi večjo
vsoto.
8. Isti, O ediktu, XXXIII knjiga.
Prodajalec mora obvestiti prvega kupca, kjer so ponujeni boljši pogoji, tako da lahko, če je drugi zvišal ceno, to stori tudi on.
9. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Sabinus pravi, da lahko prodajalec zavrne ponujene boljše pogoje in se drži prvega predloga, če meni, da je ta boljši, in to
pravilo smo sprejeli. Toda kaj je treba storiti, če je bil namen strank izrecno naveden, da lahko kupec umakne svojo ponudbo,
če je bila dana boljša ponudba? Treba je reči, da je prvi nakup razveljavljen, tudi če prodajalec ne sprejme drugega.
10. Julianus, Digeste, knjiga XIII.
Če pa je zastavno pravico prodal upnik v primeru pogojne prodaje, ni mogoče šteti, da je ravnal v dobri veri, če ni sprejel
višje cene. Kaj pa, če je bil novi kupec reven in je posredoval samo zato, da bi preprečil prodajo? Upnik lahko nepremičnino
prisodi prvemu kupcu, ne da bi pri tem tvegal.
(11) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Sabinovo mnenje, namreč da zemljišča ni mogoče prodati drugič, če je pod takšnim pogojem, zagovarja z naslednjim
argumentom. Meni, da je zemljišče takoj postalo last prvega kupca, kot da ne bi bili ponujeni boljši pogoji, ko ni bilo
pozitivno razsojeno drugemu kupcu, ampak le z namenom, da bi drugi ponudil višjo ceno. Julijan pa v petnajsti knjigi Digest
pravi, da je namen pogodbenih strank zelo pomemben in da nič ne preprečuje pogostega prenosa zemljišča, če to stori
prodajalec po prvi, drugi ali tretji ponudbi.
1. Sabinus tudi pravi, da če od treh prodajalcev dva prisodita nepremičnino zadnjemu kupcu, eden pa ni privolil, da bi se to
zgodilo, bo delež slednjega pripadel prvemu kupcu; in to velja, če so prodajalci svoje deleže prodali različnim strankam,
(12) Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Tudi če so bili deleži prodajalcev neenakopravni.
13. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
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Če so vse tri stranke prodale svoje deleže po enaki ceni, je treba reči, da celotna lastnina pripada prvemu kupcu; tako kot če
bi mi nekdo pod tem pogojem za nekaj časa prodal celotno zemljišče, potem pa bi polovico tega zemljišča po višji ceni
prisodil drugi stranki. Celsus v osmi knjigi Digest navaja, da so bili Mucij, Brut in Labeo istega mnenja kot Sabin. Tudi
Celsus odobrava to mnenje in dodaja, da ga čudi, da nihče ni pripomnil, da če je prvi kupec sklenil pogodbo z razumevanjem,
da je ne bo kupil, če ne bo vključena celotna nepremičnina, ga ni mogoče prisiliti, da kupi tisti del, ki ga eden od solastnikov
ni hotel prisoditi naslednjemu kupcu.
1. Res pa je, da lahko eden od prodajalcev sam ponudi boljše pogoje, saj lahko svoj delež kupimo tudi skupaj s preostankom
celotne nepremičnine.
14. Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Če se prodajalec pretvarja, da so bili ponujeni boljši pogoji, v resnici pa je bila cena nižja; in bi moral prodati nepremičnino
stranki za to ali za isto, ki je bila prej ponujena, bo obema kupcema odgovoren za celoten znesek.
1. Kadar kupec zagotovi drugega, ki ni plačilno sposoben, in mu je zemljišče prisojeno, Sabinus pravi: "Ne vidim, kako lahko
nepremičnino kupi prvi, saj je bila pozneje opravljena druga in prava prodaja." Res pa je, da bo v primeru, ko je bil
prodajalec prevaran, upravičen do prodajne tožbe zoper prvega kupca, kolikor je bil zainteresiran, da se to ne zgodi. S to
tožbo bo prodajalec izterjal pridelke, ki jih je prvi kupec zbral, ter odškodnino, kolikor se je premoženje poslabšalo zaradi
malomarnosti ali goljufivih dejanj slednjega. To mnenje sta izrazila tudi Labeo in Nerva.
2. Kadar pa nobena od strank ni zagotovila novega kupca, temveč mu je bilo zemljišče dodeljeno zaradi večjega zneska, ki ga
je ponudil, čeprav morda ni bil plačilno sposoben, se prvi nakup razveljavi; kajti to, kar je prodajalec odobril, se razume kot
ugodnejše, saj je imel pravico, da lastnine ne dodeli zadnjemu kupcu.
3. Če pa varovanec kupi premoženje po višji ponudbi brez pooblastila svojega skrbnika, se, če prodajalec sprejme njegovo
ponudbo, prvi nakup razveljavi; enako pravilo velja tudi v primeru sužnja, ki pripada drugemu. Drugače pa bi bilo, če bi
prodajalec zaradi napake prisodil premoženje svojemu sužnju ali sinu, ki je pod njegovim nadzorom, ali samemu lastniku
premoženja, saj v takih okoliščinah ne more priti do prodaje. Po drugi strani pa bi bil odgovoren, če bi premoženje prisodil
sužnju drugega, za katerega je menil, da je svoboden; primer bo podoben primeru insolventnega dolžnika.
4. Če kupec ponudi boljše pogoje, ne pridobi ničesar, razen premoženja, ki je prodano.

1058

5. Še vedno pa boljši pogoji niso ponujeni, kadar je druga stranka pripravljena plačati enako ceno, ker ne pridobi pridelkov,
ki so pripadali prvemu kupcu, saj ti niso predmet posla med drugim kupcem in prodajalcem.
15. Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Če je bilo zemljišče prodano pogojno na ta način in prodajalec umre pred iztekom roka ali se njegov dedič pojavi pozneje ali
pa se sploh ne pojavi, bo zemljišče pripadlo prvemu kupcu; ker ni mogoče razumeti, da so bili ponujeni boljši pogoji, ki bi jih
lastnik sprejel, saj tisti, ki je nepremičnino prodal, ni več živ. Če pa se dedič pojavi pred iztekom roka, se mu lahko ponudijo
boljši pogoji.
(1) Kadar se zemljišče proda pod takšnim pogojem in je bilo zanj plačano več z dogovorom, da se dodatki, ki jih prvi kupec
ni prejel, izročijo drugemu; če vrednost teh dodatkov ni manjša od povečanja cene pri drugi prodaji, bo prva prodaja
veljavna, saj če so manjši, pogoji druge prodaje ne bodo ugodnejši od pogojev prve prodaje. Podobno oceno je treba opraviti
tudi, kadar je drugemu kupcu odobren daljši rok za plačilo, da se lahko obresti izračunajo za dodatni čas.
16. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXII.
Cesar Severus je v nekem zapisu navedel: "Tako kot je treba pri prodaji hiše pod takim pogojem v primeru boljše ponudbe
prodajalcu vrniti dobiček; tako bo imel pravico obdržati dohodek od nepremičnine, če dokaže, da ta ne zadostuje za plačilo
nujnih stroškov, za katere prvi kupec dokaže, da jih je medtem imel." Menim, da je imel cesar v mislih tožbo na prodajo.
17. Julianus, Digeste, knjiga XV.
Če sta bila tako pogojno prodana dva sužnja ločeno za deset aurejev in se pojavi nekdo, ki pravi, da bo za oba plačal trideset;
ugotoviti je treba, ali želi k ceni enega dodati deset ali k ceni obeh pet. V prvem primeru prvi kupec ne bo kupil sužnja,
katerega ceni je dodan dodatek, v drugem primeru pa bosta oba sužnja pripadla drugemu kupcu. Če ni gotovo, kateremu od
njih je bil dodan dodatek k ceni, velja, da prvi nakup ni razveljavljen.
18. Africanus, Vprašanja, III. knjiga.
Če je bil del zemljišča na ta način pogojno prodan dvema partnerjema in eden od njiju poveča ceno, se zelo pravilno šteje, da
je prva prodaja razveljavljena, tudi glede deleža stranke, ki je povečala znesek.
19. Javolenus, O Plautiju, II. knjiga.
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Če je bil del zemljišča prodan v odvisnosti od boljše ponudbe in je bila pozneje ponujena višja cena, prodajalec pa dodeli
omenjeni del drugemu kupcu skupaj z drugim, ki mu meji, in to stori brez goljufivega namena; ne bo odgovoren prvemu
kupcu, čeprav mu je po višji ceni prodal ne le tisto, kar je bilo vključeno v ponudbo, ampak tudi drug del; če prodajalec ni bil
kriv goljufije, je posel s prvim kupcem končan, saj je treba preučiti le, ali je bil prenos na drugega kupca opravljen v dobri
veri.
20. Papinianus, Mnenja, III. knjiga.
Prvi kupec, potem ko mu je drugi ponudil boljše pogoje, ne more vložiti tožbe zoper drugega za denar, plačan prodajalcu,
razen če je bila v skladu s pogoji določila opravljena zamenjava drugega kupca za plačilo.

Tit. 3. V zvezi s kondicionalno razveljavitvijo prodaje.

(1) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Kadar je zemljišče prodano pogojno ob plačilu kupnine, velja, da se prej razveljavi pod pogojem, kot pa da se sklene pod
pogojem.
2. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXV.
Kadar prodajalec zemljišča v pogodbi določi, da če denar ne bo plačan ob določenem času, se nepremičnina ne bo štela za
prodano, se slednja klavzula razume tako, da pomeni, če prodajalec želi, da se nepremičnina ne proda, saj je ta določba dana
v njegovo korist. Če bi jo namreč razumeli v drugem pomenu in bi kupljena hiša zgorela, bi imel kupec možnost, da s tem, ko
ne bi plačal denarja, razveljavi prodajo nepremičnine, ki je bila na njegovo lastno odgovornost:
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXX.
Ker je klavzula v zvezi z razveljavitvijo prodaje v primeru neplačila, ki je vključena v pogodbo, odvisna od prodajalčeve
volje, saj ga, če tega noče storiti, ni mogoče prisiliti, da bi jo izvedel.
(4) Paulus, O ediktu, knjiga XXXII.
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Če je bil del zemljišča prodan pod pogojem, da se plača kupnina, torej da bo prodaja nična, če kupnina ne bo plačana v
določenem roku; razmislimo, na kakšen način lahko prodajalec ravna glede zemljišča in tudi glede dobička, ki ga je od njega
prejel, pa tudi v primeru, da se je zemljišče zaradi kupčevega dejanja poslabšalo. Nakup je sicer končan, vendar je bilo že
odločeno, da je mogoča tožba zaradi prodaje, kot je navedeno v reskriptih cesarja Antonina in božanskega Severa.
1. Vendar je razumno to, kar pravi Neratij, namreč da je kupec včasih upravičen do dobička, ko izgubi ceno, ki jo je plačal.
Zato to Neratijevo mnenje, ki je pravično, velja, kadar je kupec plačal določen del kupnine.
2. Papinianus v tretji knjigi mnenj zelo pravilno pravi, da se mora prodajalec takoj, ko klavzula v pogodbi začne veljati,
odločiti, ali želi, da se prodaja razveljavi, ali pa bo zahteval kupnino; če se namreč odloči za razveljavitev prodaje, potem ne
more ravnati drugače.
3. Pri tovrstni prodaji je običajno, da se prodajalec dogovori tudi o tem, "da lahko, če bo prodal isti del zemljišča, od prvega
kupca zahteva znesek primanjkljaja v ceni". Zato se lahko v tem primeru zoper prvega kupca vloži tožba zaradi prodaje.
4. Marcellus v dvajseti knjigi dvomi, ali je tovrstna pogodba veljavna, kadar tisti, ki je obveščen, da mora plačati, tega ne
stori, ali kadar dejansko ne odda denarja. Menim, da je boljše mnenje, da bi ga moral plačati, če želi biti oproščen
odgovornosti iz prodajne pogodbe. Če pa se ne pojavi nihče, ki bi mu lahko ponudil denar, bo varen.
5. Neratius, Pergamenti, knjiga V.
Če je v pogodbi o prodaji zemljišča navedeno, da če kupnina ne bo plačana v določenem roku, se nepremičnina ne bo štela za
prodano; to je treba razumeti kot namen, da je kupec v tem času upravičen do pridelkov omenjenega zemljišča, če pa se vrne
prodajalcu, Aristo meni, da mu je treba odobriti tožbo za vračilo pridelkov proti kupcu, saj nič, kar izhaja iz nepremičnine, ne
sme ostati v rokah stranke, ki ni izpolnila svoje pogodbe.
(6) Scaevola, Mnenja, knjiga II.
Ko sem bil zaslišan v zvezi s pogodbo o prodaji zemljišča, ki je odvisna od plačila, sem odgovoril, da če je kupec storil kar
koli, da bi preprečil izpolnitev pogodbe, in jo želi prodajalec uveljaviti, zemljišče ostane neprodano; vse, kar je bilo plačano
kot varščina ali iz katerega koli drugega razloga, pa mora ostati v rokah prodajalca.
1. Enako je bilo izraženo mnenje, da če zemljišče ostane neprodano zaradi neizpolnitve pogodbe, vse, kar bi lahko bilo
uvrščeno med dodatke, ne bi smelo ostati v posesti kupca.
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2. Prodajalec je prejel preostanek kupnine po dnevu, navedenem v prodajni pogodbi. Mnenje je bilo, da je treba šteti, da se je
prodajalec odpovedal privilegiju iz pogodbe, če ni uveljavil njene izpolnitve in prejel preostanka denarja po dnevu,
določenem za plačilo.
7. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
Če prodajalec zahteva kupnino, potem ko je potekel v pogodbi navedeni rok za njeno plačilo, velja, da se je odpovedal
ugodnosti navedene pogodbe, saj ne more ravnati drugače in uveljavljati regresa na podlagi pogodbe.
(8) Scaevola, Mnenja, knjiga VII.
Neka ženska je prodala nekatera zemljišča Gaju Seiju in prejela denarno vsoto kot predujem, pri čemer je bil določen rok za
plačilo preostalega zneska; dogovorjeno je bilo, da če kupec ne izpolni pogojev pogodbe, izgubi predujem in da
nepremičnina ostane neprodana. Na določen dan je kupec v navzočnosti prič ponudil plačilo preostanka kupnine in zapečatil
vrečko z njo s pečati vseh strank, vendar prodajalec ni bil navzoč. Naslednji dan je ministrstvo za finance v navzočnosti prič
obvestilo kupca, da ne sme plačati ženske, dokler ne bo izpolnjen zahtevek ministrstva za finance. Postavilo se je vprašanje,
ali v tem primeru prodajalka ne bi smela izterjati zemljišč v skladu s svojim dogovorom.
1. Odgovor je bil, da v skladu z navedenimi dejstvi kupec ni storil nobenega dejanja, s katerim bi kršil prodajno pogodbo.
Tit. 4. V zvezi s prodajo nepremičnine ali terjatve.

1. Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Če se dedna pravica do nepremičnine proda za časa življenja stranke, ki jo ima v lasti, ali če se proda tam, kjer je brez
vrednosti, je prodaja nična, ker ni obstajalo nič, kar bi se lahko prodalo.
(2) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLIX.
Prodajalec premoženjske pravice ni prisiljen dati zavarovanja za izterjavo z boljšim naslovom, saj je implicitni dogovor med
kupcem in prodajalcem, da prvi ne sme imeti nič več ali manj, kot bi bil upravičen dedič. Jasno je, da je prodajalec lahko
prisiljen dati zavarovanje za tisto, kar dejansko pride v njegove roke.
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1. Če se proda dedna pravica, je treba razmisliti, ali je treba upoštevati znesek zapuščine ob smrti ali ob vpisu v zapuščino ali
premoženje ob prodaji? Boljše mnenje je, da je treba upoštevati namen strank, in na splošno velja, da je bil namen, da se za
prodano šteje vse, kar je bilo del zapuščine ob sklenitvi prodaje.
2. Vprašati se je mogoče tudi, ali je v primeru, ko je oseba, ki je prodala zapustnikovo premoženje, sama nadomestila
mladoletnega dediča, to, kar je prišlo v roke tistega, ki je prodal premoženje, iz zapuščine mladoletnega dediča, podlaga za
kupoprodajno tožbo. Boljše mnenje je, da to ne bi bilo vključeno, ker se zapuščina mladoletnega dediča razlikuje od
zapuščine njegovega očeta, kajti čeprav obstaja le ena oporoka, sta kljub temu dve zapuščini. Očitno je, da je treba, če je bil
namen tak, šteti, da je v prodajo vključeno tudi mladoletnikovo premoženje; predvsem, če je bila dedna pravica prodana, ko
je bilo mladoletnikovo dedovanje še nedotaknjeno.
3. Postavlja se vprašanje glede razlage te klavzule, in sicer "Vse, kar je prišlo v roke dediča, ki proda svojo dedno pravico."
Menim, da se nanaša na primer, ko prodajalec še ni pridobil nobenega premoženja, ki pripada zapuščini, in da je pridobil le
privilegij prenosa svojih pravic do tožbe na kupca, kajti kadar je pridobil posest premoženja zapuščine ali je izterjal dolgove
iz te zapuščine, velja, da je premoženje prišlo v njegove roke v širšem smislu. Kadar pa je pridobil ceno premoženja,
prodanega pred prodajo njegove dedne pravice, je jasno, da je cena navedenega premoženja prišla v njegove roke. To bi
moral obdržati, saj se zdi, da je dejansko prišla v njegovo posest, in ne bi bila na prvi pogled le navidezna; zato se ne šteje, da
je to, kar je plačal z zapuščino, prišlo v njegove roke. Poleg tega se v primeru dolga ali kakršnega koli drugega bremena,
povezanega z zapuščino, zelo pravilno šteje, da ta ni prišla v njegove roke. Zahteve pravičnosti pa zahtevajo, da mora dedič
kupcu plačati vrednost premoženja, ki spada v zapuščino in ga je pred prodajo odstopil.
4. Spet ne le to, kar je prišlo v roke prodajalcu dedne pravice, temveč tudi vse, kar je prišlo v roke njegovemu dediču iz
zapuščine, je treba izročiti kupcu; in ne le to, kar je že pridobil, temveč tudi vse, kar lahko kadar koli pozneje pride v njegovo
posest, je treba izročiti.
5. Poleg tega je treba kupcu povrniti tudi to, če je bilo zaradi goljufivega namena strank storjeno kakšno dejanje, da bi
preprečili, da bi premoženje prišlo v roke dediča. Šteje se, da je zlonamernega namena preprečiti, da bi premoženje prišlo v
roke dediča, storil tisti, ki odtuji katero koli premoženje iz zapuščine; ali dolžnika oprosti odgovornosti s potrdilom; ali z
goljufijo prepreči pridobitev posesti, če je to mogoče storiti. Stranka prav tako ni odgovorna le, če je dejanje storila z
goljufivim namenom, ampak tudi, če je bila kriva hude malomarnosti. Vendar ni treba povrniti škode za vse, kar je bilo
izgubljeno ali razvrednoteno brez goljufivega namena prodajalca.
6. Postavljeno je bilo vprašanje, ali bi moral prodajalec pravice do dedovanja nepremičnine odgovarjati kupcu za dolg, ki ga
je njegov sin, ki je bil pod njegovim nadzorom, ali njegov suženj dolgoval stranki, katere pravico do nepremičnine je prodal?

1063

Menimo, da bi mu moral odgovarjati le za tisto, za kar je bilo ugotovljeno, da je spadalo v peculium njegovega sina ali je bilo
uporabljeno v korist njegovega premoženja.
7. Pogosto se postavlja vprašanje, ali mora prodajalec pravice do posesti, če je zaradi nje pridobil kakršen koli dobiček, to
povrniti kupcu? To vprašanje obravnava Julijan v šesti knjigi Digest. Pravi, da lahko dedič obdrži vse, kar je morda pobral in
ni bilo dolžno, in da ne bo odgovarjal, če je plačal, kar ni bilo dolžno; upoštevati je namreč treba pravilo, da dediču ni treba
kupcu povrniti dolga, ki ga je pobral in ni bil dolžan, in da od njega ne more pobrati ničesar, kar je plačal, čeprav ni bil
dolžan. Če pa dedič plača po tem, ko je bila zoper njega izdana sodna odločba, bo zanj zadostovalo, da je bil deležen
neugodne odločbe brez kakršne koli goljufije, čeprav upnik ni bil stranka, v korist katere je bila odločba izdana. Strinjam se s
tem mnenjem.
8. Povedati je treba, da mora dedič na kupca prenesti ne le vse pravice iz zapuščine, temveč tudi tiste obveznosti, ki jih je
dedič sam prevzel v svojo korist in ki jih je pridobil iz zapuščine; če je torej dedič sprejel poroštvo od dolžnika zapuščine,
mora na kupca prenesti vse terjatve, ki jih ima do navedenega poroka. Če pa je obveznost obnovil ali v zvezi z njo sprožil
sodni postopek, mora odstopiti pravico do tožbe, ki jo je pridobil.
9. Ker kupec pridobi ves dobiček iz dedovanja nepremičnine, mora nositi tudi vsako izgubo, ki iz tega izhaja.
10. Če torej dedič proda pravico do dedovanja nepremičnine in je zaradi tega zoper njega izdana sodna odločba, ne bo
upravičen do tožbe zoper kupca; ker je bila odločba izdana zoper njega ne zato, ker je bil dedič, ampak zato, ker je opravil
prodajo. Poglejmo pa, če kupcu zapuščine plača ceno, ki jo je prejel za prodano premoženje, ali bo obstajal razlog za tožbo
zaradi prodaje. Menim, da bo.
11. Če je prodajalec sam nekaj dal v imenu zapuščine ali je to storil njegov zastopnik ali kdo drug, ki je opravljal njegove
posle, bo obstajal razlog za tožbo na prodajo; če je bilo kar koli plačano iz premoženja prodajalca zapuščinske pravice. Če pa
prodajalec ni imel nobenih stroškov za svoj račun, je treba posledično šteti, da tožba v njegovo korist ne pride v poštev.
12. Julijan navaja, da če si prodajalec dedne pravice pridrži sužnja brez svojega peculiuma in je zoper njega vložena tožba De
peculio zaradi omenjenega peculiuma ali je tožen za denar, ki je bil porabljen v korist premoženja pokojnika; izterjati je
mogoče le tisto, kar bi plačal na račun omenjenega peculiuma in bi prešlo na kupca, ali znesek, ki je bil dejansko porabljen za
premoženje pokojnika; v teh primerih je namreč plačal kupčeve dolgove in v vseh drugih primerih bo prodajalec v svojem
imenu dobil sodbo, izdano proti njemu.
13. Kaj torej, če bi si prodajalec dedne pravice na nepremičnini skupaj s peculiumom pridržal sužnja in bi bila proti njemu
vložena tožba na podlagi peculiuma, bi moral plačati? Marcellus v šesti knjigi Digest meni, da tega od njega ni mogoče
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izterjati, če je bil namen strank, da bi bil prodajalec upravičen do tistega, kar je ostalo od peculiuma, po plačilu zahtevka. Če
pa je bil namen drugačen, zelo pravilno pravi, da lahko kupec proti njemu vloži tožbo za njeno izterjavo. Če se stranki nista
izrecno dogovorili o ničemer, temveč je bil omenjen le pecilij, je ugotovljeno, da tožba na prodajo ne pride v poštev.
14. Kadar prodajalec dedne pravice na nepremičnini rezervira hišo, zaradi katere je bilo dano jamstvo za preprečitev grozeče
škode, je pomemben namen strank; kajti če je bila rezervacija sklenjena tako, da mora nositi breme izgube in tudi breme
jamstva pred škodo, od kupca ni mogoče izterjati ničesar; če pa je bil namen, da kupec plača ta dolg, bo breme določila ležalo
nanj. Če namena ni mogoče ugotoviti, je verjetno, da je bilo mišljeno, da bo odgovornost za morebitno škodo, ki je nastala
pred prodajo, nosil kupec, kar pa bi lahko nastalo v katerem koli drugem času, mora prevzeti dedič.
15. Če bi Titius prodal Seiju svojo pravico do dedovanja Maevijeve zapuščine in bi potem, ko bi bil imenovan za Seijevega
dediča, prodal svojo pravico do dedovanja Attiju, ali je mogoče zoper Attija vložiti tožbo na podlagi prejšnje prodaje? Julijan
pravi, da vse, kar lahko prodajalec dedne pravice izterja od katerega koli tujega dediča, lahko izterja tudi od kupca dedne
pravice. Jasno je, da če se pojavi drug Seijev dedič, lahko vse, kar je prodajalec plačal na račun premoženja Maevija, izterja
od omenjenega dediča s tožbo na prodajo; če sem se namreč s Seijem dogovoril za dvojni znesek vrednosti sužnja in
postanem njegov dedič ter premoženje prodam Tiju, sužnja pa pridobi nekdo drug z boljšim naslovom, bom moral Tiju to
premoženje povrniti.
16. Če je prodajalec dedne pravice na nepremičnini plačal kar koli v obliki javnih davkov, je treba posledično reči, da mu bo
moral kupec to povrniti, saj gre za bremena, ki predstavljajo obremenitev nepremičnine. In če je dedič kaj plačal iz naslova
dajatev, velja isto pravilo.
17. Če bi dedič po pogrebu prodal svoje pravice do zapuščine, ali lahko od kupca izterja stroške pogreba? Labeo pravi, da
mora kupec povrniti pogrebne stroške, ker so tudi ti del obveznosti iz zapuščine. Javolenus meni, da je to mnenje pravilno, in
z njim se strinjam.
18. Kadar kdo postane dedič dolžnika, zaradi zamenjave preneha biti upnik. Če pa proda svojo pravico do dedovanja
zapuščine, velja za povsem pravično, da kupec zasede mesto dediča in zato odgovarja prodajalcu bodisi za to, kar je
zapustnik dolgoval ob svoji smrti (čeprav je njegov dolg prenehal, ko je prodajalec vstopil v zapuščino), bodisi za to, kar je
bil dolžan v določenem času ali pod nekim pogojem, potem ko je bil ta pogoj izpolnjen; vendar pod pogojem, da je tožba
mogoča zoper dolžnikovega dediča, saj se tožba zoper kupca ne sme vložiti iz razlogov, iz katerih bi se lahko vložila zoper
dediča.
19. Če imenovani dedič z vstopom na nepremičnino izgubi služnosti, lahko zoper kupca vloži tožbo zaradi prodaje, da bi ga
prisilil k povrnitvi navedenih služnosti.
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20. Če pa prodajalec še ni ničesar plačal, vendar se je na kakršen koli način zavezal na račun nepremičnine, lahko kljub temu
zoper kupca vloži tožbo.
(3) Pomponij, O Sabinu, knjiga XXVII.
Če prodajalec nepremičnine izgubi denar, ki pripada slednjemu in ga je zbral, ne da bi bil kriv goljufije ali malomarnosti,
velja, da kupcu ne bo odgovarjal.
4. Ulpianus, O ediktu, XXXII. knjiga.
Kadar se proda terjatev, Celsus v deveti knjigi Digest navaja, da prodajalec ni dolžan jamčiti za dolžnikovo plačilno
sposobnost, temveč le za to, da je zakoniti dolžnik; razen če je bilo dogovorjeno kaj drugega.
5. Paulus, O ediktu, XXXIII knjiga.
In to velja brez izjeme, razen če je bil namen drugačen. Če pa se trdi, da je stranka dolžnik za določen znesek, bo prodajalec
odgovoren za ta znesek; če pa se trdi, da je znesek negotov in da ni ničesar dolžan, bo odgovoren do višine kupčevih obresti,
6. Isto, Vprašanja, knjiga V.
Prav tako je treba na kupca prenesti pravico do tožbe za izterjavo zastavne pravice, tudi če je prodajalec prejel zastavno
pravico po prodaji; kajti koristi prodajalca morajo pripadati kupcu.
7. Isto, O Plautiju, XIV. knjiga.
Kadar stranka proda dedno pravico do nepremičnine, mora dejansko obstajati nepremičnina, da bi lahko prišlo do nakupa; v
tem primeru se namreč nakup ne opravi po naključju, kot pri lovu in v drugih podobnih primerih; kajti kjer ni nepremičnine,
ni mogoče skleniti kupoprodajne pogodbe, zato se lahko cena izterja s tožbo.
8. Javolen, O Placiju, II. knjiga.
Kadar prodajalec nima pravice do dedovanja nepremičnine, je treba za ugotovitev, koliko mora plačati kupcu, razlikovati, in
sicer: če dedna pravica dejansko obstaja, vendar ne pripada prodajalcu, jo je treba oceniti; če pa dedne pravice, glede katere
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se zdi, da je bila sklenjena pogodba, sploh ni, lahko kupec od prodajalca izterja le ceno, ki jo je plačal, in morebitne stroške,
ki jih je imel zaradi nepremičnine.
9. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIII.
In kakršen koli interes, ki ga je imel kupec za sklenitev prodaje.
10. Javolenus, O Placiju, II. knjiga.
Če je bilo pri prodaji zapuščine dogovorjeno, da se prodajo vse prodajalčeve pravice, potem pa naj ne bi ničesar jamčil, in
čeprav prodajalcu ne bi pripadala dedna pravica, kljub temu ne bi bil odgovoren iz tega naslova, saj je bil očitno namen, da
mora, ker bo vsak dobiček, ki bo izhajal iz posla, pripadel kupcu, ta nositi tudi tveganje.
11. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXII.
Priznati je namreč mogoče, da se lahko prodaja dedne pravice na nepremičnini opravi pod naslednjimi pogoji: "Če imam
kakšne pravice na nepremičnini, se ti prodajajo", kot da bi se kupilo pričakovanje pravice; na ta način se namreč lahko proda
vse, kar je negotovo, kot na primer vse, kar se lahko ujame v mrežo.
12. Gaj, O pokrajinskem ediktu, X. knjiga.
Vendar je to treba razumeti tako, da velja le, kadar se stranka ne zaveda, da nima pravice do dediščine, ki jo je prodala; če bi
se namreč zavedala, bi bila odgovorna zaradi goljufije.
13. Paulus, O Placiju, XIV. knjiga.
Če pravica do zapuščine obstaja, čeprav ni bilo dogovorjeno, da bo kupec upravičen do vseh pravic, ki jih je imel prodajalec,
mora slednji jamčiti, da je dedič. Če je to vključeno v pogodbo, bo prodajalec oproščen, če se ugotovi, da nima pravice do
dedovanja.
14. Isto, O ediktu, XXXIII knjiga.
Če kdo proda terjatve do sina pod očetovskim nadzorom, mora prenesti tudi vse pravice do tožbe, ki jih ima do dolžnikovega
očeta.
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(1) Kadar se proda dedna pravica do zapuščine, mora prodajalec izročiti premoženje, ki ji pripada; pri tem je vseeno, kakšna
je njegova vrednost.
15. Gaj, O pokrajinskem ediktu, X. knjiga. razen če je prodajalec navedel znesek.
16. Paulus, O ediktu, XXXIII knjiga.
Kadar kot dedič prodaš dedno pravico do posesti, ker ti je treba posest vrniti v skladu s Trebellijevim dekretom senata, boš
odgovarjal do višine kupčevega deleža.
17. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLIII.
Navajeni smo tako kupovati kot prodajati terjatve, ki jih dolžniki dolgujejo pod določenimi pogoji ali ki jih je treba plačati v
določenem roku; gre namreč za premoženje, ki ga je mogoče kupiti in prodati.
18. Julianus, Digeste, knjiga XV.
Če bi eden od več dedičev plačal ves denarni znesek, ki ga je moral zapustnik plačati pod kaznijo, preden bi drugi dediči
vstopili v zapuščino, in bi potem prodal svojo dedno pravico do omenjene zapuščine, pa od svojih sodedičev ne more ničesar
izterjati na račun njihovega premoženja, lahko pravilno nadaljuje postopek zoper kupca dedne pravice bodisi na podlagi
določila bodisi na podlagi prodaje, saj je očitno, da je ves denar plačal na račun zapuščine, saj velja enako načelo kot v tožbi
za delitev, s katero vsak od dedičev ne more izterjati ničesar več od tega, kar je porabil kot dedič.
19. Isto, Digest, knjiga XXV.
Veliko razliko je, ali se terjatev proda pod nekim pogojem ali pa obveznost nastane pod pogojem, prodaja pa je absolutna. V
prvem primeru, če pogoj ni izpolnjen, je prodaja nična, v drugem pa je prodaja opravljena takoj po sklenitvi pogodbe; če ti
namreč Titius dolguje deset aurei pod nekim pogojem in od tebe kupim njegovo menico, lahko takoj vložim tožbo na
prodajo, da te prisilim, da ga odrešiš.
20. Africanus, Vprašanja, knjiga VII.
Če bi mi prodal svojo pravico do nasledstva Lucija Titija in bi potem postal dedič njegovega dolžnika, bi bil odgovoren za
tožbo na prodajo.
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(1) To je veliko bolj preprosto v primeru, ko stranka postane dedič svojega upnika in proda svojo pravico do dedovanja
zapuščine.
21. Paulus, Vprašanja, knjiga XVI.
Prodajalec je stranki prodal svojo pravico do dedovanja nepremičnine in se z določbo dogovoril, da bo nanjo prenesel vse,
kar spada k nepremičnini. Nastalo je vprašanje, kaj bi moral izročiti v skladu z določbo; določba namreč nikakor ni dvojno
zavezujoča, tako da je treba plačati tako lastnino kot ceno. In dejansko, če je stranka pozneje nepremičnino prodala in je bila
sklenjena določba, menimo, da je cena vključena v določbo. Če pa je bila klavzula sklenjena prej in je stranka nato pridobila
nepremičnino, bo v tem primeru dolžna nepremičnino. Če bi prodal sužnja, ta pa bi umrl, bi bil dolžan plačati ceno
omenjenega sužnja? Če bi ga tisti, ki je obljubil stihijo, prodal, suženj pa bi bil takrat mrtev, ne bi bil dolžan plačati cene, če
ne bi bil v zamudi. Če pa sem prodal dedno pravico do zapuščine in pozneje razpolagal s premoženjem, ki ji pripada, bo
veljalo, da sem opravljal posle kupca in ne zapuščine. To pa ne velja za primer, ko gre za določeno premoženje, saj če vam
prodam sužnja in ga, še preden je izročen, ponovno prodam tretji osebi ter prejmem kupnino, suženj pa umre; razmislimo, ali
vam ne dolgujem nekaj na račun nakupa, ker nisem zamudil z izročitvijo, saj cena za sužnja, ki je bil prodan drugemu kupcu,
ni bila pobrana na račun lastnine, temveč na račun posla; zato je rezultat enak, kot če sužnja ne bi prodal drugemu, saj vam
bom dolgoval lastnino, ne pa pravice do tožbe zoper drugega kupca. Kadar pa se proda pravica do dedovanja nepremičnine,
velja, da je tiho dogovorjeno, da moram kupcu, če kot dedič kaj storim, to poravnati, enako kot če bi opravljal njegov posel;
tako kot mora prodajalec zemljišča zaradi pomislekov dobre vere izročiti pridelek, čeprav sploh ni kriv, da je opustil spravilo
pridelka, ki je pripadal drugemu, razen če bi ga lahko poklicali na odgovornost zaradi malomarnosti. Kaj pa, če sem prodal
nepremičnino, medtem ko jo je imela druga stranka v posesti, in sem sprejel ocenjeno škodo, ali bi bil stranki dolžan
nepremičnino ali njeno ceno? Zagotovo bi ji bil dolžan nepremičnino, saj nanjo ne bi bil prisiljen prenesti svojih pravic iz
tožbe, temveč samo nepremičnino. Če bi mi bila nepremičnina odvzeta s silo ali bi bil obsojen na plačilo dvojne odškodnine
zaradi tožbe zaradi tatvine, to nikakor ne bi vplivalo na kupca, kajti če bi prodajalec brez svoje krivde prenehal posedovati
nepremičnino, bi bil dolžan prenesti svoje tožbene pravice in tudi odškodnino, ki jo je prejel, ne pa nepremičnine; v primeru,
da je stavbo uničil požar, bi moral prenesti zemljišče, na katerem je stala.

22. Scaevola, Mnenja, II. knjiga.
Prodajalec dedne pravice na nepremičnini je prejel del cene, preostanka pa mu kupec ni plačal. Postavilo se je vprašanje, ali
se lahko premoženje, ki je pripadalo zapuščini, zadrži na podlagi zastavne pravice? Odgovoril sem, da v navedenih dejstvih
ni ničesar, kar bi preprečevalo, da bi ga bilo mogoče zadržati.
23. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
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Prodajalec terjatve, ki jo ima do glavnega dolžnika, je dolžan prenesti vsako tožbeno pravico, ki izhaja iz te terjatve, ne le
zoper dolžnika samega, temveč tudi zoper poroke navedene terjatve, razen če je bilo dogovorjeno drugače.
(1) Prodajalec terjatve mora kupcu izročiti nedotaknjeno vse, kar je pridobil s pobotom ali z izterjavo.
24. Labeo, Zadnja dela, Javolnove epitule, IV. knjiga.
Prodal si svojo dedno pravico do Kornelijeve zapuščine; nato je Atius (ki mu je Kornelij zapustil zapuščino, s katero si bil
obremenjen ti kot dedič), preden je prejel zapuščino od kupca, umrl in te naredil za svojega dediča. Menim, da lahko tožbo
zaradi prodaje pravilno vložite, da bi vam bila zapuščina izplačana, ker je bila dedna pravica prodana po nižji ceni, da bi
kupec lahko izplačal zapuščino; prav tako ni nobene razlike, ali je bil denar dolgovan Attiju, ki vas je imenoval za svojega
dediča, ali volilojemniku.
25. Isto, Verjetnosti, II. knjiga.
Kadar se proda dedna pravica do zapuščine z izjemo zemljišča, ki ji pripada, in potem prodajalec nekaj pridobi na račun
omenjenega zemljišča, ga mora izročiti kupcu dedne pravice. Paulus pravi, da je treba v takšnih primerih vedno preveriti,
kakšen je bil namen strank. Če pa tega ni mogoče ugotoviti, mora prodajalec premoženje, ki ga je pridobil na ta način,
prenesti na kupca, saj se zdi, da je prišlo v njegove roke na podlagi zapuščine in ne kako drugače; tako kot če pri
razpolaganju z zapuščino ne bi izključil omenjenega zemljišča.

Tit. 5. O preklicu prodaje in o tem, kdaj je dovoljeno odstopiti od nakupa.

1. Pomponij, O Sabinu, XV. knjiga.
Celsus mlajši je menil, da če mi sin pod očetovim nadzorom proda premoženje, ki je bilo del njegovega peculiuma, je treba,
čeprav je bil sklenjen sporazum o razveljavitvi prodaje, ta skleniti med očetom, sinom in mano; če bi namreč sklenil
sporazum samo z očetom, sin ne bi bil razrešen odgovornosti; in vprašali so, ali takšna pogodba ne bi bila absolutno nična ali
pa ne bi bil dejansko jaz razrešen, sin pa bi ostal zavezan; kot na primer v primeru, ko skrbnik sklene pogodbo brez
pooblastila svojega skrbnika, bi bil sam razrešen, stranka, s katero je sklenil pogodbo, pa ne bi bila razrešena. Ni namreč res,
kar je navedel Aristo, namreč da bi bilo mogoče pogodbo skleniti tako, da bi bila odgovorna le ena od pogodbenih strank, saj
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ena od njih ne more razveljaviti prodajne pogodbe; če torej pogodbo obnovi ena stranka, velja, da taka pogodba ni veljavna.
Vendar je treba povedati, da če oče sklene pogodbo in je druga stranka oproščena odgovornosti, bo hkrati oproščen tudi sin.
2. Isto, O Sabinu, knjiga XXIV.
Če potem, ko sem od tebe nekaj kupil, to od tebe ponovno kupim po višji ali nižji ceni, se razume, da smo prvo prodajo
razveljavili; za prodajo namreč še vedno velja, da je po najinem dogovoru nedokončana, medtem ko zadeve ostajajo
nespremenjene, in tako bo kasnejša prodaja veljala, kot da pred njo ni bilo nobene druge. Toda istega načela ne moremo
uporabiti, če se prodaja obnovi po tem, ko je bila cena plačana, saj po tem, ko je bila plačana, prodaje nismo mogli napraviti
za nepopolno.
3. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIII.
Nakup in prodaja sta sklenjena s skupnim soglasjem, zato ju je mogoče s skupnim soglasjem tudi razveljaviti, preden je bil
posel sklenjen. Zato se je pojavilo vprašanje, ali se lahko obveznost razveljavi zgolj po volji strank, če je kupec sprejel
poroštvo ali če je prodajalec sklenil določilo. Julianus pravi, da v tem primeru dejansko ne bi bilo mogoče vložiti tožbe na
prodajo, saj so izjeme, ki temeljijo na pogodbi, vključene v pogodbo, sklenjeno v dobri veri. Vendar je treba preučiti, ali bi
bila na voljo izjema za sprostitev poroštva. Menim, da bo, če bi bilo treba razrešiti glavnico, razrešeno tudi poroštvo. Enako
pravilo velja, če prodajalec sproži postopek na podlagi določila, ga je mogoče izključiti z izjemo. Pravo je enako tudi v
primeru, ko je kupec v določbo vključil izročitev nepremičnine.
4. Paulus, Opombe k Julijanovim razpravam, VIII. knjiga.
Če je bila pogodba sklenjena za nakup toge ali posode in se je prodajalec strinjal, da se eden od navedenih predmetov ne sme
prodati, menim, da je razveljavljena le obveznost glede navedenega predmeta.
5. Julianus, Digeste, knjiga XV.
Če je kupec razrešil prodajalca ali prodajalec razrešil kupca obveznosti, se zdi, da je bil namen obeh strank, da se posel
konča; in rezultat je enak, kot če bi bilo med njima dogovorjeno, da nobena od njiju ne sme ničesar zahtevati od druge.
Vendar je v tem primeru bolj očitno, da razrešitev ni veljavna zaradi svoje narave, temveč zaradi veljavnosti dogovora.
(1) Prodaja je razveljavljena že na podlagi samega dogovora strank, če posel ni bil sklenjen.
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(2) Če prodani suženj umre, velja, da je prodaja v enakem stanju, kot če bi bil izročen; to pomeni, da je prodajalec oproščen
odgovornosti, izgubo sužnja pa mora nositi kupec. Zato so tožbe na podlagi nakupa in prodaje dopustne, razen če je bil
sklenjen kakšen drug zakonit dogovor.
6. Paulus, O ediktu, II. knjiga.
Če je bilo med strankama dogovorjeno, da se prodana lastnina vrne v določenem roku, če to ne ustreza, Sabinus meni, da bo
tožba o nakupu upravičena ali da je treba ugoditi tožbi in factum, ki je podobna tožbi o nakupu.
7. Isto, Vprašanja, V. knjiga.
Če drugič pod pogojem kupim nekaj, kar sem že kupil absolutno, je naknadni nakup ničen.
(1) Če varovanec osebno sklene pogodbo brez pooblastila svojega skrbnika in nato opravi nakup z njegovim soglasjem,
čeprav prodajalca že zavezuje pogodba z njim, se vseeno, ker varovanec ni odgovoren, prodaja obnovi, da bi se lahko
medsebojno zavezala. Če je najprej posredovala skrbnikova oblast, nato pa je skrbnik opravil nakup brez njegove oblasti, je
drugi nakup ničen. Lahko se postavi tudi vprašanje, ali je mogoče razveljaviti nakup, če je skrbnik sklenil pogodbo brez
pooblastila svojega skrbnika, saj ima taka pogodba enak učinek, kot če bi skrbnik najprej opravil nakup brez pooblastila
svojega skrbnika, in zato sam ni odgovoren; če pa vloži tožbo za nepremičnino, ali jo lahko prodajalec zadrži, dokler ni
plačana? Vendar je mogoče utemeljeno trditi, da je glede na to, da je bil nakup na začetku pravilno dogovorjen, težko v
skladu z dobro vero, da bi se moral dogovor spoštovati, če bi bila z njim druga stranka prikrajšana; to še zlasti velja, če je bila
slednja zavedena zaradi verjetne napake.
8. Scaevola, Mnenja, II. knjiga.
Titius, Seijev zastopnik, je bil po smrti slednjega imenovan za njegovega dediča, Titius pa je, ne da bi vedel, da je mrtev,
prodal zemljišče prek sužnja, ki je pripadal posesti, in se podpisal kot zastopnik. Postavilo se je vprašanje, ali bi zastopnik
lahko razveljavil prodajo, če bi pred sklenitvijo nakupa vedel za smrt? Odgovor je bil, da če Titius sam ne bi prodal
zemljišča, ne bi bil odgovoren za civilno tožbo, ker je podpisal pogodbo sužnja, ki je opravil prodajo, ampak bi bil odgovoren
za pretorijansko tožbo v imenu omenjenega sužnja.
9. Isto, Digest, knjiga IV.
Neki del zemljišča, ki je pripadal Luciju Titiusu, je bil prodan zaradi javnega davka. Lucij Titius je priznal, da je dolžnik, in
dejal, da je pripravljen plačati celoten davek; ker pa prodaja zemljišča ni zadostovala za plačilo celotnega zneska, je guverner
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province razveljavil prodajo in ukazal, naj se zemljišče vrne Luciju Titiusu. Postavilo se je vprašanje, ali je bilo zemljišče po
guvernerjevi odločitvi in preden je bilo vrnjeno, vključeno v premoženje Lucija Titija? Odgovor je bil, da to ni veljalo,
preden je bila kupcu vrnjena kupnina ali če kupec še ni plačal kupnine, preden je bila terjatev za davke izpolnjena.
10. Isto, Digest, knjiga VII.
Seij je od Lucija Titija kupil zemljišče pod pogojem, da bo nepremičnina ostala neprodana, če do določenega roka ne bo
plačana. Ker je Seij takoj plačal del cene, prodajalec pa je umrl, je bil skupaj z drugimi imenovan za skrbnika Titijevih
mladoletnih otrok, vendar preostanka cene v skladu s pogodbo ni izplačal svojim sospornikom in zneska ni uvrstil med
skrbniško premoženje. Postavilo se je vprašanje, ali je bil nakup ničen. Odgovor je bil, da je bila v skladu z navedenimi
dejstvi prodaja nična.
(1) Kupec nekaterih zemljišč se je, ker je sumil, da bosta Numeria in Sempronia sprožila spor v zvezi s prodajo teh zemljišč,
s prodajalcem dogovoril, da bo določen del cene ostal v njegovih rokah, dokler mu prodajalec ne priskrbi poroštva.
Prodajalec je nato v pogodbo vključil naslednjo določbo, in sicer "Če ves denar ne bo plačan do določenega roka in
prodajalec ne bo želel, da se zemljišča prodajo, bodo ostala neprodana." Medtem je prodajalec dosegel uspeh proti eni od
svojih nasprotnic in sklenil kompromis z drugo, tako da je kupec lahko brez spora dobil zemljišča v posest. Ker ni bilo
predloženo nobeno poroštvo in ker celoten denarni znesek ni bil plačan ob določenem času v skladu s pogoji pogodbe, se je
pojavilo vprašanje, ali so zemljišča ostala neprodana? Odgovor je bil, da če je bilo dogovorjeno, da se denar ne sme plačati,
preden ni bilo predloženo poroštvo za prodajo, in če kupec ni storil ničesar, da bi preprečil izpolnitev pogodbe, se slednji del
pogodbe ne more izvršiti.

Tit. 6. V zvezi s tveganjem in ugodnostmi, povezanimi s prodanim premoženjem.

1. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Če bi vino po prodaji postalo kislo ali imelo kakšno drugo napako, mora kupec nositi izgubo; prav tako kot če bi se razlilo
zaradi razbitja posode, v kateri je bilo, ali iz kakšnega drugega razloga. Če pa prodajalec prevzame tveganje, mora to storiti
za čas, ko se mu izpostavi; če pa ni določil časa, je vino na njegovo odgovornost, dokler ga ne porabi, saj je s tem prodaja v
celoti zaključena. Ne glede na to, ali je dogovorjeno, da je vino na njegovo odgovornost ali ne, je zanj odgovoren, dokler ga
ne porabi. Če pa kupec pred porabo zapečati posodo ali sod, v katerem je vino, menimo, da je vino še vedno na prodajalčevo
odgovornost, razen če ni sklenjen kakšen drug dogovor.
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(1) Prodajalec mora biti odgovoren tudi za varno hrambo vina, dokler se ne izmeri, saj se pred izmero do določene mere ne
šteje, da je vino prodano. Po opravljeni meritvi vino preneha biti na prodajalčevo odgovornost, še pred meritvijo pa je ta
oproščen odgovornosti, če ga ni prodal po merah, ampak ga je prodal po kozarcih ali sodih.
(2) Če je sod zapečatil kupec, Trebatius pravi, da velja, da mu je bil izročen; Labeo pa meni nasprotno. Mnenje slednjega je
pravilno, saj je običajno, da se sod zapečati, da se vino ne bi zamenjalo, in ne, da se šteje, da je bil izročen v danem trenutku.
(3) Prodajalec ima pravico izliti vino, če je določil določen čas, ko ga je treba izmeriti, to pa se ne zgodi na dan, ki je bil
določen. Ne sme pa ga izliti, preden kupca v navzočnosti prič ne obvesti, naj vino odstrani, ali pa ga opozori, da ga bo izlil,
če tega ne bo storil. Bolj hvalevredno pa bo, če ga ne bo izlil, čeprav je imel pravico to storiti. Zato lahko zahteva določeno
nadomestilo za uporabo sodov, vendar le, če je v njegovem interesu, da so sodi, v katerih je bilo vino, prazni; kot na primer,
če jih je nameraval dati v najem ali če je moral namesto njih dati v najem druge. Vendar pa je primerneje, če najame druge
posode in ne izroči vina, dokler kupec ne plača najemnine za druge posode, ali če proda vino v dobri veri; to pomeni, da
mora vse opraviti brez nevšečnosti zase, da bi kupec utrpel čim manjšo škodo.
(4) Če kupite vino v sodih in ni bilo nič dogovorjeno o času njegove dobave, se bo štelo, da je namen, da se vino odvzame,
preden bodo sodi potrebni za naslednji letnik. Če se do takrat ne izpraznijo, je treba ravnati tako, kot so ravnali stari; to
pomeni, da mora prodajalec vino izmeriti s košaro in pustiti, da steče, saj so starodavne oblasti to pravilo določile zaradi
merjenja, da ne bi bila razvidna količina merjenja, ampak da bi bila znana izguba, ki jo je utrpel kupec.
2. Gaj, Vsakdanji dogodki, II. knjiga.
Velja tudi naslednje: če prodajalec potrebuje posode za novo letino in je trgovec, ki ima navado kupovati in prodajati vino, je
treba upoštevati čas, ko je mogoče vino priročno odpeljati iz prodajalčeve posesti.
(1) Poleg tega poglejmo, na kakšen način mora prodajalec poskrbeti za vino, preden nastopi čas, določen za merjenje; ali
mora ravnati z natančno ali običajno skrbnostjo ali pa je odgovoren le za goljufijo? Menim, da mora prodajalec izvajati zgolj
običajno skrbnost, opravičljiv pa je v primeru neizogibne nesreče ali izkazovanja večje moči.
3. Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Prodajalec mora ravnati enako skrbno, kot bi moral ravnati, kadar so predmeti posojeni v uporabo; to pomeni, da mora
ravnati bolj skrbno, kot bi ravnal v zvezi z lastno lastnino.
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4. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Če bi kdo prodal svoje vino in določil, da ga je treba v določenem času poskusiti, in bi bil potem kriv, da to ni bilo storjeno;
ali naj prodajalec nosi tveganje zaradi kislosti ali plesnivosti vina samo za čas, ki je pretekel pred določenim dnem? Ali pa bi
bil odgovoren tudi po tem času; ali pa mora prodajalec prevzeti tveganje, če se je vino pokvarilo po tem času? Ali pa bi bilo
treba šteti, da je bila prodaja sklenjena, ker je bila sklenjena pod pogojem, da se vino preskusi pred določenim datumom?
Namen strank je pomemben. Vendar menim, da je treba, če namena ni mogoče ugotoviti, šteti, da nakup še vedno velja in da
mora prodajalec prevzeti tveganje tudi po tem, ko je minil dan, določen za pokušino vina, ker je to povzročil sam.
(1) Če se vino prodaja v razsutem stanju, je prodajalec odgovoren le za njegovo hrambo; iz tega je razvidno, da prodajalec, če
se vino ne prodaja pod pogojem, da ga je treba poskusiti, ne bo odgovoren za njegovo kislost ali plesen, temveč mora celotno
tveganje prevzeti kupec. Vendar je nenavadno, da kdo kupi vino, ne da bi ga poskusil; zato lahko kupec, če za to ni določen
dan, vino poskusi, kadar želi, in do takrat, ko to stori, mora prodajalec odgovarjati za njegovo kislost ali plesen; če je dan za
poskus vina določen, je položaj kupca boljši.
(2) Če je bilo vino prodano v razsutem stanju, preneha skrb zanj, ko nastopi čas za njegov odvoz; in to je treba razumeti tako,
da velja, kadar je ta čas naveden. Če pa ta ni naveden, je treba razmisliti, ali mora prodajalec zanj skrbeti za nedoločen čas.
Boljše mnenje je (v skladu s tem, kar smo pojasnili zgoraj), da je treba bodisi ugotoviti namen strank glede časa bodisi
obvestiti kupca, naj odstrani vino. Gotovo je, da je treba vino odstraniti, preden so sodi potrebni za trgatev.
5. Paulus, O Sabinu, knjiga V.
Če je bil kupec kriv, da vino ni bilo odpeljano ob določenem času, prodajalec pozneje ni dolžan odgovarjati za to, razen če je
bila zamuda posledica njegovega goljufivega namena. Če je bilo na primer prodanih sto kozarcev vina v določeni kleti, mora
prodajalec nositi tveganje, dokler niso izmerjeni, razen če je bil za zamudo kriv kupec.
6. Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Če kupim določeno vino, pri čemer je izvzeto tisto, ki je kislo in plesnivo, Prokul pravi, da čeprav je ta izjema narejena v
korist kupca, če je ta pripravljen sprejeti vino, ki je kislo, vseeno kislo in plesnivo vino ne bo vključeno v prodajo; kajti česar
kupec ni pripravljen sprejeti, ga ne smemo prisiliti vzeti, ker je to nepravično, in prodajalcu ne smemo dovoliti, da bi vino
prodal drugemu.
7. Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
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Če se po prodaji k zemljišču doda zemljišče zaradi naplavin ali se njegova količina zmanjša iz istega razloga, bo kupec užival
korist ali trpel nevšečnosti. Če namreč po prodaji celotno polje prekrije reka, mora kupec nositi izgubo, zato je na enak način
upravičen do vseh koristi, ki iz tega izhajajo.
(1) Vse, kar se proda, je treba prenesti skupaj z zemljiščem, razen če je bilo dogovorjeno, da se to ne sme storiti. Prenesti je
treba tudi vse, česar ni mogoče odmeriti, če je bil tak dogovor; kot na primer avtoceste, meje in gozdički, ki mejijo na
zemljišče. Če pa o tem ni bilo ničesar rečeno, tega ni treba prenesti; zato je običajno izrecno določiti, da se gaji in javne ceste,
ki so na zemljišču, izmerijo in vključijo v prenos.
8. Isto, O ediktu, knjiga XXXIII.
Ugotoviti je treba, kdaj je prodaja popolna, saj bomo takrat vedeli, kdo mora biti odgovoren za tveganje; ko je prodaja
popolna, ga mora namreč prevzeti kupec. Če sta določena kakovost in količina premoženja, ki ga je treba prodati, ter njegova
cena in če je prodano brez kakršnih koli pogojev, je posel dokončan. Če pa je prodana pod določenim pogojem in tega pogoja
ne bi bilo treba izpolniti, je prodaja nična, tako kot v primeru določila. Prokul in Oktavijan pravita, da je lastnina na tveganje
kupca, takoj ko je pogoj izpolnjen, Pomponij pa to mnenje potrjuje v deveti knjigi. Če pa v času, ko pogoj še ni izpolnjen,
kupec ali prodajalec umreta, je določeno, da bodo, če bo pogoj izpolnjen, zavezani tudi njuni dediči, tako kot če bi bil posel
sklenjen glede na nek pretekli čas. Če pa je premoženje izročeno, medtem ko pogoj še ni izpolnjen, ga kupec kot tak ne more
pridobiti z uzurpacijo in si lahko povrne del cene, ki jo je morda plačal, medtem ko pridelki, zbrani v vmesnem času,
pripadajo prodajalcu; na enak način prenehajo določila in pogojne oporoke, če je premoženje uničeno, medtem ko pogoj še ni
izpolnjen. Jasno je, da mora kupec nositi izgubo, če premoženje preživi, čeprav je poškodovano.
(1) Če je prodaja sklenjena pod naslednjimi pogoji: "Če je prodaja opravljena pod naslednjimi pogoji, je treba v skladu z
določbami zakona, ki ureja stvarno premoženje, skleniti prodajno pogodbo: "Ta suženj se proda ne glede na to, ali bo
določena ladja prispela iz Azije ali ne. Julianus meni, da je prodaja sklenjena takoj, saj je gotovo, da je pogodba popolna.
(2) Če mi prodaš pravico do uporabe določene nepremičnine, je razlika, ali odtujiš le pravico do uporabe in uživanja, ki
pripada samo tebi, ali pa mi, če si lastnik nepremičnine, prodaš pravico do uporabe te nepremičnine; v prvem primeru mi
namreč, tudi če bi takoj umrl, tvoj dedič ne bo ničesar dolžan, če pa boš živ, bo pravica prešla na mojega dediča. V drugem
primeru ne bo na mojega dediča prešlo nič, ampak bo tvoj dedič prevzel obveznost.
9. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga X.
Če po pregledu zemljišča in pred sklenitvijo prodajne pogodbe drevesa na omenjenem zemljišču podre sila vetra, se postavi
vprašanje, ali je treba tudi ta drevesa izročiti kupcu? Odgovor je, da jih ne bi smel, ker jih ni kupil, saj so, preden je kupil
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zemljišče, prenehala biti njegov del. Če pa kupec ni vedel, da so bila drevesa podrta, prodajalec pa je to vedel in ga o tem ni
obvestil, bo odgovoren za škodo v višini kupčevih obresti, če bo prodaja izvedena.
10. Ulpianus, Razprave, VIII. knjiga.
Če je bilo pri pogojni prodaji dogovorjeno tudi, da nepremičnina ostane na tveganje kupca, menim, da bo dogovor veljaven.
(1) Scaevola v opombi k Julijanovi sedmi knjigi pravi, da kupec ne more vložiti tožbe za vračilo prodanega zemljišča, če je
bil del tega zemljišča pred njegovo odmero uničen zaradi poplave, potresa ali kakšne druge nesreče.
11. Alfenus Verus, Digest, knjiga II.
Kakšno je pravo v primeru požiga hiše, ki je bila prodana, saj do požara ne more priti, ne da bi bil za to kdo odgovoren?
Odgovor je, da ker se požar lahko zgodi brez krivde vodje hiše, če ga ni povzročila malomarnost njegovih sužnjev, gospodar
ne bo nujno kriv. Če torej prodajalec enako skrbno skrbi za hišo, kot so vajeni varčni in marljivi ljudje, in se zgodi kakršna
koli nesreča, ne bo odgovoren.
12. Paulus, Epitome Alfenove Digeste, III. knjiga.
Aedil je razbil nekaj postelj, ki jih je kupila neka stranka in so bile puščene na cesti. Če so bile dostavljene kupcu ali če je bil
on kriv, da niso bile dostavljene, mora nositi izgubo.
13. Julianus, O Urseius Ferox, III. knjiga.
Kupec bi bil upravičen do tožbe na podlagi Lex Aquilia proti edilu, če bi ta ravnal nezakonito; ali pa bo zagotovo imel tožbo
na prodajo proti prodajalcu, da bi ga prisilil, da mu odstopi pravice do tožbe, ki jih ima proti edilu.
14. Paulus, Epitome Alfenove Digeste, III. knjiga.
Če postelje niso bile izročene in kupec z zamudo ni preprečil njihove izročitve, mora izgubo nositi prodajalec.
(1) Če se kupljeni materiali po dobavi izgubijo zaradi kraje, velja, da mora izgubo nositi kupec, sicer pa jo mora nositi
prodajalec. Šteje se, da je les dobavljen takoj, ko ga kupec označi.
15. Gaj, Vsakodnevni dogodki, II. knjiga.
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Če se proda vino v sodih in se zaradi svoje narave pokvari, preden ga kupec odnese, in je prodajalec jamčil za dobro
kakovost vina, je odgovoren kupcu; če pa v zvezi s tem ni povedal ničesar, mora kupec nositi izgubo, ker vina ni poskusil, ali
pa si je, če ga je poskusil, ustvaril napačno mnenje in je za to kriv le sam. Jasno je, da če je prodajalec vedel, da dobra
kakovost vina ne bo trajala do dneva, ko ga je bilo treba odpeljati, in o tem ni obvestil kupca, je odgovoren v obsegu interesa
slednjega, da je bil opozorjen.
16. Javolenus, O Kassiju, VII. knjiga.
Kadar kupec sužnja prosi za dovoljenje, da ga lahko najame, dokler ne bo mogel plačati njegove cene, s storitvami
omenjenega sužnja ne bo pridobil ničesar, saj ne velja, da je izročen tisti, katerega posest je prodajalec obdržal z njegovim
najemom. Kupec bo odgovoren za sužnja, če se mu kaj zgodi brez prodajalčeve goljufije.
17. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXXI.
Opozoriti je treba, da bo prodajalec takoj, ko bo kupec začel zamujati, odgovoren ne zaradi malomarnosti, temveč le zaradi
goljufije. Če zamujata tako prodajalec kot kupec, Labeo pravi, da bo kupec zaradi tega bolj oškodovan kot prodajalec.
Vendar je treba razmisliti, ali ni bolj oškodovana tista stranka, ki je zadnja v zamudi, kajti kaj bi se zgodilo, če bi obvestil
prodajalca in ta ne bi izročil nepremičnine, ki sem jo kupil, in bi jo potem, ko bi jo pozneje ponudil, zavrnil sprejeti? Jasno je,
da bi bil v tem primeru jaz tisti, ki bi bil oškodovan zaradi neizpolnitve obveznosti. Če pa je zamudo povzročil kupec in bi
potem, ko je bilo vse v redu, prodajalec zamujal, ko je lahko opravil izročitev, je edino pravično, da zaradi poznejše zamude
trpi on.
18. Papinianus, Mnenja, III. knjiga.
Če obveznost zagotavljanja prenočišča svobodnjakom preneha z njihovo smrtjo, kupec nepremičnine zaradi tega ne bo
odgovoren prodajalcu; če ni bil sklenjen drug dogovor kot ta, da je treba svobodnjakom v skladu z voljo pokojnika poleg
plačane cene zagotoviti prenočišče.
(1) Če pride do spora v zvezi z lastništvom nepremičnine pred plačilom cene; kupec je ni dolžan plačati, razen če prodajalec
predloži solventna jamstva proti njegovi izselitvi.
19. Hermogenianus, Epitomi prava, II. knjiga.
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Če kupec zamudi s plačilom cene prodajalcu, mu mora plačati le obresti, ne bo pa odgovoren za nič, kar bi prodajalec lahko
pridobil, če ne bi bilo zamude; kot na primer, če je bil prodajalec trgovec in je bila cena plačana, bi lahko več pridobil s
prodajo svojega blaga kot z obrestmi.
Tit. 7. V zvezi s preselitvijo sužnjev in kadar je suženj prodan pod pogojem, da bo manumitiran, ali nasprotno.

1. Ulpianus, O ediktu, XXXII. knjiga.
Kadar je suženj prodan pod pogojem, da ne sme ostati v določenem kraju, lahko stranka, ki ga je prodala pod tem pogojem,
odpusti ta del pogodbe in mu dovoli, da ostane v Rimu. Papinijan v tretji knjigi pravi, da je treba ta pogoj upoštevati zaradi
varnosti gospodarja, da ne bi bil izpostavljen nevarnosti.
2. Marcijan, Javne zadeve, II. knjiga.
Kadar je suženj prodan pod pogojem, da bo odstranjen iz Italije, lahko ostane v provinci, razen če je bilo to izrecno
prepovedano.
3. Paulus, O ediktu, knjiga L.
Kadar je suženj prodan pod pogojem, da bo v določenem času manumitiran, če ni manumitiran, postane svoboden; ne glede
na to, da se stranka, ki ga je prodala, lahko še vedno drži svojega prvotnega namena. Ni treba preveriti želje dediča.
4. Marcellus, Digeste, knjiga XXIV.
Če vam mladoletnik, mlajši od dvajset let, proda sužnja in vam ga izroči pod pogojem, da ga boste manumitirali, prenos nima
učinka; čeprav ga je morda izročil z namenom, da ga boste manumitirali, ko bo dopolnil dvajset let; saj je zelo malo
pomembno, če je datum njegove svobode odložen, saj zakon nasprotuje tovrstni določbi, ker ni dobro utemeljena.
5. Papinianus, Vprašanja, knjiga X.
Če je sužnju po dogovoru s prodajalcem prepovedano prebivati v predmestju nekega mesta, velja, da mu je prepovedano
prebivati tudi v samem mestu. In čeprav je bilo to predpisano z edikti cesarjev, je njegov pomen očiten, kajti kdor je
prikrajšan za prebivališče v manj pomembnih delih mesta, ne more imeti prebivališča v pomembnejših delih istega mesta.
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6. Isto, Vprašanja, knjiga XXVII.
Kadar prodajalec od kupca vzame jamstvo, da ne bo manumitiral sužnje ali jo podvrgel prostituciji, in če je storjeno kakršno
koli dejanje v nasprotju s to določbo, jo lahko njen gospodar dobi nazaj ali pa se šteje za svobodno in se zahteva kazen na
podlagi določila; nekatere avtoritete menijo, da se je mogoče sklicevati na izjemo na podlagi slabe vere, Sabinus pa meni, da
tega ni mogoče storiti. Razum pa kaže, da določba ne more pravno veljati, če se izpusti pogoj, "da ne bo manumitirana", saj
je neverjetno, da bi nekdo nameraval manumitirati sužnjo in ne bi imel v mislih dejanja, s katerim bi to dosegel. Če pa je
določeno, da suženj ne sme biti podvržen prostituciji, ni nobenega razloga, da se kazen ne bi izterjala in izterjala, saj bi kupec
s tem osramotil sužnja in hkrati spodkopal prodajalčeve namene; ker je bilo ugotovljeno, da je tožba zaradi prodaje dopustna,
če se določilo v celoti izpusti iz obravnave.
(1) Kadar kupec bodisi stori bodisi ne stori dejanja, ki je v nasprotju z določbami, ki urejajo prodajo, smo včasih odločili, da
prodajalec ne more vložiti tožbe na prodajo, da bi bil kaznovan, razen če je imel prodajalec v tej zadevi denarni interes, na
primer zato, ker je sam obljubil kazen; vendar ni primerno verjeti, da bi dober državljan menil, da je v interesu prodajalca, da
se na ta način pomiri njegov bes. Sabinovo mnenje pa me napeljuje k nasprotnemu mnenju, saj meni, da je tožbo mogoče
pravilno vložiti, ker se zdi, da je bil suženj zaradi pogoja prodan po nižji ceni.
7. Isto, Vprašanja, knjiga X.
Suženj je bil prodan pod pogojem, da ne sme ostati v Italiji, pri čemer sta se stranki brez določila dogovorili, da mora kupec v
primeru neizpolnitve pogoja plačati kazen. Težko je sklepati, da lahko prodajalec zaradi želje po maščevanju vloži tožbo na
tej podlagi; lahko pa jo pravilno vloži, če pogoj ni bil izpolnjen in bi morala nastati odgovornost za obljubljeno kazen.
Posledica tega bo, da lahko vloži tožbo samo za znesek, ki ga je kupec dolžan plačati, saj je vse, kar presega ta znesek, kazen
in ne poskus vrnitve nepremičnine. Če pa je bilo dogovorjeno, da se suženj ne sme odstraniti zaradi kazni, se lahko tožba
pravilno vloži na podlagi naklonjenosti; prav tako se ta dva primera ne zdita protislovna, saj je v interesu enega človeka, da
ima drugi korist; kajti dejansko ima ponižanje kazni, ki ni naložena, le lastnost krutosti.
8. Isto, Vprašanja, knjiga XXVII.
Postavilo se je vprašanje, ali je v primeru, ko človek proda svojega sužnja in naroči, da ga je treba v določenem roku
manumitirati, nato pa si premisli, kupec pa ga kljub temu manumitira, upravičen do kakršne koli tožbe iz tega razloga.
Navedel sem, da pravica do tožbe na podlagi prodaje preneha, če je bil suženj manumitiran ali če si je prodajalec premislil.
9. Paulus, Vprašanja, knjiga V.
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Titius je prodal sužnja pod pogojem, da mu bo, če ostane v Rimu, dovolil, da ga aretira. Kupec ga je prodal drugemu pod
enakim pogojem, suženj pa je pobegnil drugemu kupcu in ostal v Rimu. Sprašujem, ali ga je bilo mogoče aretirati, in če je
bilo tako, kdo ga je aretiral? Odgovoril sem, da ni dvoma, ker je bil ubežnik, da se ne bo štelo, da je bil storjen v nasprotju s
pogojem, saj ni imel pravice zapustiti svojega gospodarja; prav tako samo zato, ker je bil ubežnik, ni mogel določiti svojega
prebivališča v Rimu. Če pa je tam ostal s soglasjem drugega kupca, je treba dati prednost stranki, ki je določila pogoj, in za
drugega prodajalca velja, da se je nanj skliceval le zato, da bi opozoril kupca in se razbremenil odgovornosti; saj nikakor ni
mogel svojemu prodajalcu odvzeti koristi, ki jo je dal pogoj, saj bi bil, če bi obljubil plačilo kazni, odgovoren, čeprav bi tudi
sam določil enako kazen. Kadar pa je obljubljena kazen, sta možni dve tožbi in sužnja je mogoče aretirati. Če pa je prvi
prodajalec opravil prodajo pod pogojem, da bo sužnja, če bo postala prostitutka, svobodna, drugi pa, da bo lahko zasežena;
svoboda bo imela prednost pred pravico do aretacije. Jasno je, da če je prvi pogoj vključeval pravico do zasega, zadnji pa
pravico do svobode, je treba šteti, da bo imel prednost tisti, ki ji daje svobodo; ker sta oba pogoja dodana v korist sužnje in
ker jo prodajalec z aretacijo osvobodi škode, ima enak učinek tudi svoboda.
10. Scaevola, Digest, knjiga VII.
Neki človek je prodal Pamfila in Stiha in v prodajno pogodbo vnesel, da ker je omenjena sužnja prodal po nizki ceni, ne
smeta biti podvržena nobenemu drugemu suženjskemu razmerju razen Seijevemu in da bosta po njegovi smrti ostala
svobodna. Postavilo se je vprašanje, ali bodo sužnji, v zvezi s katerimi sta kupec in prodajalec sklenila ta sporazum, po
kupčevi smrti postali svobodni zgolj na podlagi zakona? Odgovor je bil, da v skladu z ustavo božanskega Hadrijana, ki je bila
razglašena v zvezi s tem, če Pamfil in Stichus, zadevna sužnja, ne bosta manumitirana, ne bosta postala svobodna. Klavdij
pravi, da je božanski Markus odločil, da bodo sužnji, če je bil v prodajno pogodbo vključen pogoj svobode, postali svobodni
v šestih mesecih, tudi če ne bodo manumitirani, čeprav je prodajalec njihovo svobodo odložil do kupčeve smrti.
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Knjiga XIX
1. O kupoprodajnih dejanjih.
2. O zakupu in najemu.
3. V zvezi z dejanji za ocenjevanje vrednosti premoženja.
4. V zvezi z menjavo premoženja.
5. O dejanjih praescriptis verbis in in factum.

Tit. 1. O nakupu in prodaji.

1. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Če prodana nepremičnina ni izročena, je kupec upravičen do tožbe za izterjavo zneska svojega interesa, da se to stori. Ta
interes je včasih večji od cene same nepremičnine, kadar je za kupca vreden več od vrednosti nepremičnine oziroma od tega,
za kar je bila kupljena.
(1) Če je prodajalec vedel, da je nepremičnina podvržena služnosti, in je to prikril, se ne more izogniti tožbi na nakup, če
kupec ni vedel, da je temu tako; v tožbo na nakup je namreč vključeno vse, kar je storjeno v nasprotju z dobro vero.
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Razumemo, da se prodajalec zaveda obremenitve in da jo prikrije, ne le kadar kupca o tem ne obvesti, ampak tudi kadar na
vprašanje o tem zanika, da je omenjena služnost nastala. Če kot primer navedete, da je prodajalec rekel: "Služnost ni dolžna,
če pa bi se nepričakovano pojavila, ne bom odgovoren," menim, da bo odgovoren za kupoprodajno tožbo, ker je bila služnost
dolžna in je za to vedel. Če pa je prodajalec sprejel ukrepe, s katerimi je kupcu preprečil, da bi ugotovil, da je treba služnost
plačati, menim, da bo odgovoren za kupoprodajno tožbo. In na splošno bi moral reči, da če je ravnal goljufivo, ko je prikrival
obstoj služnosti, bi moral odgovarjati, vendar ne po tem, ko je privolil v predložitev zavarovanja. Ta načela so pravilna, kadar
kupec ni vedel za obstoj služnosti, saj se ne šteje, da je kaj prikril, kadar je druga stranka s tem seznanjena, niti ne bi smel biti
obveščen tisti, ki ni seznanjen z dejstvi.
2. Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Če so dimenzije zemljišča navedene ob prodaji, znesek pa ni izročen, je tožba na nakup upravičena. Ne razume se, da se na
kupca prenese popolna posest nepremičnine, če jo ima v posesti kateri koli volilojemnik ali skrbnik, imenovan za njeno
ohranitev, ali če jo imajo v posesti kateri koli upniki. Enako je treba reči, kadar je v posesti nerojeni otrok, saj se izraz
popolna posest uporablja tudi v tem primeru.
3. Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Izročitev posesti, ki jo mora opraviti prodajalec, je take narave, da če jo lahko kdo kupcu zakonito odvzame, se posest ne bo
razumela kot izročena.
(1) Če kupec določi, da bo v celoti izročil posest, in vloži tožbo na podlagi določila, dobiček ne bo vključen v omenjeno
tožbo; ker ko kdo določi izročitev zemljišča, se razume, da mora biti izročena popolna posest, izročitev pridelka pa ni zajeta v
takšno določilo, saj v njem ne sme biti nič več kot zgolj prenos zemljišča; vendar bo mogoča kupoprodajna tožba za izročitev
pridelka.
(2) Če kupim pot, dovoz za živino, splošno pravico do poti ali pravico do vodenja vode po vaših zemljiščih, ne gre za
izročitev zgolj posesti; zato mi morate zagotoviti jamstvo, da ne boste storili ničesar, kar bi mi preprečilo izvajanje moje
pravice.
(3) Kadar prodajalec vina zamuja z njegovo izročitvijo, ga je treba obsoditi na plačilo najvišje cene za navedeno vino, bodisi
v času prodaje bodisi v času, ko je bila škoda ocenjena na sodišču, in tudi njegove najvišje vrednosti bodisi v kraju, kjer je
bila prodaja opravljena, bodisi v kraju, kjer je bila vložena tožba.
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(4) Kadar je kupec odgovoren za zamudo, je treba vrednost vina oceniti v času, ko je bila vložena tožba, in glede na najnižjo
ceno tega vina v kraju, kjer je bila to storjena. O zamudi se govori, kadar prodajalcu nobena težava ne preprečuje izročitve
vina, zlasti če je bil vedno pripravljen izročiti vino. Poleg tega ni treba upoštevati cene vina v kraju, kjer je bila vložena
tožba, temveč tam, kjer je treba vino dostaviti, saj je treba vino dostaviti v Brindisiju, če je prodano v Brindisiju, čeprav je
bila pogodba morda sklenjena drugje.
4. Paulus, O Sabinu, knjiga V.
Če mi prodaš sužnja, čeprav veš, da je tat ali da je storil kakšno škodo, jaz pa tega ne vem, čeprav si mi morda obljubil
dvojno odškodnino, mi boš v kupoprodajni tožbi odgovarjal do višine, kolikor bi znašal moj interes, če bi vedel za značaj
sužnja; ker ne morem vložiti tožbe zoper tebe na podlagi določila, preden sam dejansko nekaj izgubim.
1. Če se izmera njive izkaže za manjšo, kot je bilo navedeno, je prodajalec odgovoren za znesek primanjkljaja; kajti če je
izmera manjša, ni mogoče ugotoviti kakovosti zemlje, ki je ni. Kupec je upravičen do tožbe ne le, če je izmera njive v celoti
pomanjkljiva, ampak tudi glede na kateri koli njen del; kot na primer, če je bilo navedeno, da je v vinogradu ali oljčnem
nasadu toliko in toliko juter, pa se je izkazalo, da je ta količina manjša. Zato je treba v teh primerih oceno opraviti glede na
dobro kakovost tal.
(5) Isti, O Sabinu, V. knjiga.
Kadar je dediču z oporoko naloženo, da proda premoženje, ki pripada zapuščini, in to stori, se lahko zoper njega vloži tožba
bodisi zaradi prodaje bodisi zaradi oporoke, in sicer za vse dodatke, ki pripadajo kupljenemu premoženju.
1. Če pa v zmotnem prepričanju, da je zadolžen za prodajo premoženja, le-to proda, je treba šteti, da zoper njega ni mogoče
vložiti tožbe zaradi prodaje, saj se lahko izključi z ugovorom na podlagi goljufivega namena; prav tako, kot če je v zmotnem
prepričanju, ko je obljubil, da bo izročil premoženje, za katero velja takšen zadolžitev, lahko drugi stranki prepreči, če ta
vloži tožbo, z ugovorom na podlagi goljufivega namena. Pomponij celo meni, da lahko vloži tožbo za nedoločen znesek, da
bi dosegel svojo izpustitev.
(6) Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Prodajalec bo odgovoren za tožbo na prodajo, tudi če se ni zavedal, da je bila izmera njive manjša, kot je bila predstavljena.
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1. Če ti prodam hišo za določen znesek pod pogojem, da boš popravil drugo hišo, ki mi pripada, lahko vložim tožbo na
prodajo, da te prisilim, da jo popraviš. Če pa je bilo dogovorjeno le, da boš popravil omenjeno hišo, velja, da nakup in
prodaja, kot pravi Neratij, nista bila opravljena.
2. Poleg tega, če sem ti prodal prazno parcelo za določeno ceno in ti jo izročil pod pogojem, da mi boš po tem, ko boš zgradil
hišo, polovico te parcele ponovno prenesel; gotovo je, da sem upravičen do prodajne tožbe, da te prisilim k gradnji in tudi k
prenosu na mene po končani gradnji; dokler namreč ti ne izpolniš katerega koli pogoja v zvezi s prodano nepremičnino, je
določeno, da sem upravičen do prodajne tožbe.
3. Če kupite zemljišče za pokopališče in prodajalec zgradi hišo v bližini navedenega mesta, preden se tam opravi pokop,
lahko zoper njega vložite tožbo.
4. Če mi prodate kakršno koli plovilo in navedete, da ima določeno prostornino ali določeno težo, lahko zoper vas vložim
tožbo zaradi prodaje, če je v obeh pogledih pomanjkljivo. Če pa mi prodate vazo in jamčite, da je brezhibna, pa se izkaže, da
ni taka, mi morate povrniti morebitno škodo, ki sem jo zaradi tega utrpel; če pa se ne razume, da jamčite, da je brezhibna, ste
odgovorni le za goljufijo. Labeo je drugačnega mnenja in meni, da je treba šteti, da mora stranka jamčiti, da je vaza popolna,
če ni bilo dogovorjeno drugače; in to mnenje je pravilno. Minicij navaja, da je Sabinus podal svoje mnenje, da je treba
podobno jamstvo razumeti, kadar so bile najete sodi.
5. Če ti prodam služnostno pravico, me lahko obvestiš, da moram dokazati svojo lastninsko pravico le, če je zemljišče, za
katero želiš pridobiti služnost, tvoje; bilo bi namreč krivično, če bi bil odgovoren, če služnosti ne bi mogel pridobiti, ker ne bi
bil lastnik sosednjega zemljišča.
6. Če pa vam prodam del zemljišča in navedem, da je na njem vezana pravica poti, bom gotovo odgovoren zaradi pravice
poti, saj me kot prodajalca zavezujeta obe lastninski pravici.
7. Če mi sin pod očetovskim nadzorom proda in izroči premoženje, bo odgovoren, kot da bi bil glava gospodinjstva.
8. Če je prodajalec storil kakšno goljufivo dejanje v zvezi s prodanim premoženjem, bo kupec upravičen do kupoprodajne
tožbe iz tega razloga. Pri sojenju je namreč treba upoštevati morebitno goljufijo in vse, kar je prodajalec obljubil, da bo
priskrbel, mora izročiti kupcu.
9. Če prodajalec zavestno proda nepremičnino, ki je obremenjena ali ki pripada drugemu, in je v pogodbi določeno, da se
zaradi tega ne zavezuje za nič, je treba upoštevati njegovo goljufivo ravnanje, ki bi moralo biti pri prodaji, ki je
dobronamerna, vedno odsotno.
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7. Isto, O Sabinu, X. knjiga.
Ko ste mi prodali zemljišče, na katerem je bila pridržana pravica uporabe, ste navedli, da omenjena pravica uporabe pripada
Titiusu, čeprav je dejansko ostala v vaših rokah. Če bi vložili tožbo za vrnitev posesti omenjenega užitka, se ne morem
obrniti na vas, dokler je Titius živ; ni pa v takem položaju, da bi ga izgubil, tudi če bi bil užitek njegov, saj bi se potem (tj. če
bi Titius izgubil svoje civilne pravice ali umrl) lahko obrnil na vas kot prodajalca. Enako pravno pravilo velja, če bi navedli,
da uzurpator pripada Titiusu, v resnici pa pripada Seiju.
8. Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Če ti izročim njivo brez vsakršnih bremen, čeprav bi ti jo v resnici moral izročiti kot podvrženo služnosti; bom imel pravico
vložiti tožbo za izterjavo nedoločenega zneska, da bi te prisilil, da dovoliš ustanovitev služnosti, ki ti pripada.
1. Če prenesem njivo, ki je predmet služnosti in bi jo moral prenesti na vas kot brezplačno; boste imeli pravico vložiti tožbo
na odkup, da bi razrešili navedeno služnost, s katero ne bi smeli biti obremenjeni.
9. Pomponij, O Sabinu, knjiga XX.
Če tisti, ki je kupil kamenje na zemljišču, tega noče odstraniti, se lahko proti njemu vloži tožba na prodajo, da se ga prisili, da
to stori.
10. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVI.
Ni nenavadno, da je ena oseba hkrati odgovorna za dve obveznosti v zvezi z isto zadevo; če namreč nekdo, ki ima
zavezanega prodajalca, postane dedič drugega, ki mu je zavezan isti prodajalec, je ugotovljeno, da sta v isti osebi združeni
dve sočasni tožbeni pravici, ena, ki jo ima kot svojo, in druga, ki izhaja iz zapuščine; in imenovani dedič, če želi zaradi
lastnega udobja uporabiti obe tožbi ločeno, mora pred vstopom v zapuščino vložiti svojo tožbo zoper prodajalca, potem pa,
ko to stori, vložiti tožbo, ki izhaja iz zapuščine. Če bi najprej vstopil v posest, lahko vloži le eno tožbo, vendar lahko to stori
tako, da pridobi največjo korist iz obeh pogodb. Po drugi strani pa je jasno, da mora, če bi eden od prodajalcev postal dedič
drugega, kupcu dvojno jamčiti za izselitev.
11. Isto, O ediktu, knjiga XXXII.
Tisti, ki opravi nakup, lahko izkoristi tožbo na nakup.
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1. Najprej se je treba zavedati, da je treba v takem primeru uvesti le tisto, kar je lahko ustrezno predmet jamstva, kajti ker gre
za tožbo v dobri veri, ni nič bolj v skladu z dobro vero kot to, da se izpolni, kar je bilo dogovorjeno med pogodbenima
strankama. Če pa ni bilo posebej dogovorjeno nič, bosta potem drug drugemu odgovarjali za vse, kar seveda sodi v okvir
posla.
2. Prvič, prodajalec mora prenesti samo nepremičnino, torej jo izročiti; in lastninska pravica na navedeni nepremičnini bo
prešla na kupca, če je dejansko pripadala prodajalcu. Če mu ni pripadala, bo prodajalec zavezan le v primeru izselitve, če je
bila kupnina plačana ali če je bilo zanjo predloženo zavarovanje. Kupec pa je lahko prisiljen, da prodajalcu plača kupnino.
3. Tako Labeo kot Sabinus menita, da je v kupoprodajni posel vključeno tudi vračilo kupnine v primeru pomanjkljivega
lastništva, in njuno mnenje odobravamo.
4. Prodajalec mora jamčiti tudi za zdravost živali, in tisti, ki prodaja tovorne živali, običajno obljubi, da bodo te jedle in pile,
kot je treba.
5. Če kdo misli, da kupuje sužnjo kot devico, čeprav je ta ženska, in prodajalec zavestno dopusti, da se zmoti; tožba za
vračilo kupnine v tem primeru sicer ne bo prišla v poštev, vendar je mogoče ob nakupu vložiti tožbo za razveljavitev
pogodbe, in ko je kupnina vrnjena, je treba sužnjo vrniti.
6. Če nekdo kupi vino in plača določen znesek kot varščino, nato pa se dogovori, da je nakup neveljaven; Julijan pravi, da je
mogoče vložiti tožbo na nakup za vračilo varščine, prav tako pa bo mogoče vložiti pravično tožbo na nakup za razveljavitev
prodaje. Predlagam naslednje vprašanje, in sicer Predpostavljajmo, da je prstan dan kot kavcija, da je prodaja sklenjena, da je
kupnina plačana in da je nepremičnina izročena, vendar prstan ni vrnjen; kakšen postopek je treba sprožiti? Ali naj bo to
osebna tožba za izterjavo, če je bilo nekaj dano z določenim namenom in je bil namen dosežen, ali naj se vloži tožba za
prodajo? Julianus pravi, da je tožba na podlagi prodaje dopustna. Gotovo je, da je mogoče vložiti osebno tožbo za izterjavo,
saj je prstan zdaj v rokah prodajalca brez kakršnegakoli razloga.
7. Neratius pravi, da bo prodajalec odgovarjal kupcu, če mu bo prodal sužnja, kot da nima navade bežati, čeprav se tega ne
zaveda.
8. Neratius pravi, da isto pravilo velja, tudi če bi prodal sužnja, ki pripada drugemu, in da je dolžan jamčiti, da ga ne bo treba
preganjati zaradi kraje ali kakršne koli škode; in da so vse oblasti na splošno menile, da bo na voljo tožba na nakup, da se
kupcu omogoči, da dobi jamstvo, da bo lahko sužnja nemoteno posedoval, in tudi, da se mu lahko izroči posest.
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9. Pravi tudi, da se, če prodajalec ne izroči sužnja, zoper njega izda sodba v višini kupčevih obresti; če pa ne zagotovi
varščine, je treba zoper njega izdati sodbo za najvišji znesek, za katerega je prodajalec lahko odgovoren.
10. Neratij tudi pravi, da je treba v vseh teh primerih dati varščino za največji znesek, ki ga je mogoče izterjati; to pomeni, da
je treba v primeru poznejše tožbe odškodnino oceniti po odbitku zneska varščine.
11. Prav tako zelo pravilno meni, da je treba, če varščina ni bila predložena za en predmet, čeprav je bila predložena za
druge, sodbo izdati brez odbitka.
12. V drugi knjigi mnenj prav tako pravi: "V primeru, da je bila zavarovalnina plačana, je bilo treba izreči varščino, ki je bila
plačana: "Če je bila kupcu izdana sodba v noxal tožbi, lahko v kupoprodajni tožbi izterja le najmanjši znesek, za katerega bi
ga lahko oprostili." Prav tako meni, da lahko kupec, če je vložil tožbo na podlagi sporazuma, ne glede na to, ali se je branil
pred tožbo zaradi noxal ali ne, iz razloga, ker je bilo očitno, da je suženj povzročil škodo, kljub temu nadaljuje s tožbo na
podlagi sporazuma ali s tožbo na podlagi nakupa.
13. Neratij tudi pravi, da mora prodajalec pri izročitvi nepremičnine kupca postaviti v tak položaj, da bo imel prednost v
spopadu za njeno posest. Julianus pa v petnajsti knjigi Digest navaja, da se nepremičnina ne sme šteti za izročeno, če kupec
nima boljše pravice do posesti. Zato bo kupna tožba utemeljena, če ta prednost ne bo podeljena.
14. Kasij pravi, da stranka, ki je dosegla odmero odškodnine na podlagi dvojne klavzule, ne more ničesar izterjati na račun
drugega premoženja, glede katerega je v primeru prodaje običajno zagotoviti zavarovanje. Julijan meni, da je treba v primeru,
ko ni dvojne klavzule, vložiti tožbo zaradi nakupa.
15. Končno v deseti knjigi o Miniciju pravi: "Če kdo proda sužnja pod pogojem, da bo v tridesetih dneh plačal dvojno
odškodnino, če naslov ne bo dober, in da po tem času ne bo za nič odgovoren," in kupec ne zahteva plačila zneska v
določenem roku, prodajalec ne bo odgovoren, če je nevede prodal sužnja, ki je pripadal drugemu; v tem primeru je namreč
prisiljen kupcu le zagotoviti, da naslov ne bo sporen zanj ali za njegove dediče. Če kdo zavestno proda sužnja, ki pripada
drugemu, meni, da prodajalec ni prost goljufije in bo zato odgovoren za tožbo na nakup.
16. Mislim, da je tudi Julijanovo mnenje glede zastavnih pravic povsem pravilno; kajti kadar upnik zakonito proda zastavno
pravico, potem pa jo kupcu odvzame nekdo z boljšim naslovom, ne bo odgovoren in ga ne bo mogoče tožiti s kupno tožbo za
vračilo kupnine; to vprašanje je bilo namreč rešeno z več cesarskimi konstitucijami. Jasno je, da mora prodajalec jamčiti proti
goljufiji; saj se v zvezi s tem izrecno zaveže, toda tudi če tega ne stori in proda nepremičnino, čeprav se je zavedal, da do nje
nima terjatve ali da ne pripada stranki, ki mu jo je zastavila; bo odgovarjal s tožbo na nakup, saj smo pokazali, da mora
odgovarjati za slabo vero.
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17. Če bi kdo prodal nepremičnino in bi ob tem navedel, da njena pripadajoča oprema preide na kupca, bo v tem primeru
veljalo vse, kar smo povedali v zvezi s prodajo nepremičnine, le da prodajalec v primeru izselitve ne bo odgovoren za dvojno
odškodnino, temveč bo moral kupca le vzdrževati v posesti, kar pa ne velja le zanj, temveč tudi za vse druge.
18. Če se oseba, ki opravi prodajo, strinja, da bo kupca vzdrževala v posesti, poglejmo, v kolikšni meri postane odgovorna.
Menim, da je precejšnja razlika, ali obljubi, da kupca ne bo motil ne on ne osebe, ki izvirajo iz njegovega rodu, ali pa se
strinja, da njegove posesti ne bo izpodbijal kdor koli; če namreč obljubi zase, se ne šteje, da jamči za lastninsko pravico proti
drugim. Če torej lastnino pridobi nekdo z boljšim lastninskim upravičenjem ali če je sklenjen dogovor, prodajalec ne bo
odgovoren na podlagi dogovora; če pa ta ne bo sklenjen, ne bo odgovoren na podlagi nakupa. Julianus pa v petnajsti knjigi
Digest navaja, da tudi če prodajalec jasno navede, da bo imel kupec neovirano posest, kar zadeva njega in njegove dediče; se
je mogoče braniti, da stranka ob nakupu ni odgovorna za znesek kupčevih obresti, ampak bo odgovorna le za vračilo
kupnine. Prav tako pravi, da enako pravilo velja, kadar je v prodajni pogodbi jasno navedeno, da ni dano jamstvo proti
izselitvi in da bo v primeru izselitve prodajalec odgovoren za plačano ceno, ne pa za kakršno koli odškodnino, saj pogodbe,
sklenjene v dobri veri, ne dovoljujejo sklenitve dogovora, s katerim bi kupec lahko izgubil lastnino, prodajalec pa obdržal
ceno; razen če, kot pravi, bi kdo privolil, da bo spoštoval vse zgoraj omenjene dogovore, tako kot v primeru, ko prodajalec
prejme denar, blago pa ne pride v roke kupca; kot na primer, ko kupimo bodočo mrežo, ki jo vrže ribič, ali kakršno koli
divjad, ki jo lovec ujame v zanke, ali ptice, ki jih ujame ptičar; saj bo kupec kljub temu moral plačati ceno, tudi če ničesar ne
ujame. Nasprotno pa je treba trditi v zvezi z zgoraj navedenimi pogodbami, razen če je prodajalec zavestno prodal tujo
lastnino; v skladu z Julijanovim mnenjem, ki smo ga navedli zgoraj, je namreč treba trditi, da bo odgovoren za tožbo na
nakup, ker je storil goljufivo dejanje.
12. Celsus, Digeste, knjiga XXVII.
Če kupim vrženo mrežo ribiča, ta pa noče vreči svoje mreže, je treba pri odmeri odškodnine upoštevati negotovost rezultata.
Če mi ribič noče izročiti rib, ki jih je ujel, je treba oceniti, kaj je ujel.
(13) Ulpianus, O ediktu, XXXII. knjiga.
Julijan v petnajsti knjigi v zvezi z izdajo odločbe v kupoprodajni tožbi razlikuje med osebo, ki je zavestno prodala
premoženje, in osebo, ki je to storila nevede; pravi namreč, da mora vsakdo, ki je prodal bolno čredo ali pokvarjeno gred in je
to storil nevede, v kupoprodajni tožbi uveljavljati zahtevek v obsegu, v katerem bi kupec plačal manj, če bi vedel za
navedene napake. Če pa se jih je zavedal, pa je molčal in zavajal kupca, bo moral povrniti vso škodo, ki jo je kupec utrpel z
omenjeno prodajo. Če bi torej stavba zaradi zgoraj navedene napake v ceni lesa propadla, je treba pri odmeri odškodnine
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oceniti njeno celotno vrednost; ali če bi jata poginila zaradi okužbe z boleznijo, je treba kupcu povrniti škodo v obsegu
njegovega interesa, ki ga je imel pri prodaji nepremičnine v dobrem stanju.
1. Poleg tega, če kdo proda sužnja, ki je tat ali ki ima navado bežati, in to stori zavestno, mora kupcu povrniti škodo do višine
njegovega interesa, da ni bil prevaran. Če pa tega ni vedel, ko mu je prodal sužnja, bo v zvezi s sužnjem, ki ima navado
bežati, odgovoren do višine manjšega zneska, ki bi ga kupec plačal, če bi vedel, da ima takšno navado; sploh pa ne bo
odgovoren, če je suženj tat. Razlog za to razlikovanje je v tem, da pobeglega sužnja ni mogoče zadržati in da je prodajalec
tako rekoč odgovoren zaradi izselitve; sužnja, ki je tat, pa lahko zadržimo.
2. V določbi, ki smo jo omenili, je zajeto veliko, in sicer "do višine interesa kupca, da ne bi bil prevaran," kot na primer, če je
nagovarjal druge, naj zbežijo z njim, ali če je v času, ko je bežal, ukradel premoženje.
3. Kako pa bi bilo, če prodajalec ni vedel, da je suženj tat, in je zagotovil, da je varčen in zvest, ter ga prodal po visoki ceni?
Poglejmo, ali bi bil odgovoren za tožbo zaradi nakupa. Mislim, da bi bil odgovoren, toda predpostavimo, da ni vedel, kakšen
je značaj sužnja? Ne bi smel tako trdno trditi nečesa, česar ni poznal. Obstaja torej razlika med tem primerom in primerom,
ko je prodajalec poznal značaj sužnja, saj bi moral tisti, ki ve, opozoriti kupca, da je tat, v drugem primeru pa ne bi smel biti
tako pripravljen dati nepremišljene izjave.
4. Če je prodajalec storil goljufivo dejanje, da bi nepremičnino prodal po višji ceni; na primer, če je lagal glede sposobnosti
sužnja ali glede njegovega peculiuma, bo v kupoprodajni tožbi odgovoren za dodatni znesek, ki je bil plačan za sužnja ob
predpostavki, da ima zasebno lastnino ali da je vešč neke obrti.
5. Po drugi strani pa Julijan tudi pravi, da je Terencij Viktor umrl in zapustil svojega brata kot dediča ter da je upravitelj iz
premoženja zapuščine odvzel nekatere predmete, listine in sužnje, po odvzemu teh pa se je zlahka izkazalo, da je zapuščina
malo vredna, in upravitelj je prepričal dediča, da je nanj prenesel svoje pravice na njej. Ali bi bil dolžan vložiti tožbo na
prodajo? Julianus pravi, da je tožba na prodajo mogoča le v obsegu, v katerem bi bilo premoženje vrednejše, če omenjeno
premoženje ne bi bilo odstranjeno.
6. Julijan tudi pravi, da je prodajalec običajno odgovoren za goljufijo, in to razloži z naslednjim primerom. Če je prodajalec
vedel, da je zemljišče, ki ga ponuja v prodajo, obremenjeno z zapuščinami več občinam, in je v oglasu navedel, da je dolžan
le eni občini, nato pa je v prodajno pogodbo vnesel, da mora kupec v primeru plačila dajatev, davkov ali česar koli v obliki
dajatev ali za popravilo avtocest plačati, opraviti navedena dejanja in biti odgovoren; bo prodajalec odgovoren za tožbo na
nakup, ker je kupca prevaral. To mnenje je pravilno.
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7. Ker pa je bilo dejansko predlagano, da so tako ravnali nekateri skrbniki, ki so prodali premoženje, ki je pripadalo
varovancu, pravi, da je vprašanje, ali bi moral biti varovanec odgovoren za goljufijo svojih skrbnikov? Če so omenjeni
skrbniki dejansko prodali premoženje, ni nobenega dvoma, da so odgovorni za kupoprodajno tožbo. Če pa je skrbnik prodal
premoženje po njihovem pooblastilu, bo odgovoren le za znesek, za katerega se je s transakcijo okoristil, za preostanek pa je
treba izdati sodbo skrbnikom, ne glede na časovno omejitev, saj odgovornost za goljufiva dejanja skrbnikov ne pride v
poštev, ko skrbnik doseže puberteto.
8. Kadar kupec vloži tožbo zaradi nakupa, mora ponuditi kupnino; zato tudi če ponudi le del kupnine, tožba zaradi nakupa ne
pride v poštev, saj ima prodajalec pravico obdržati premoženje, ki ga je prodal, na podlagi zastavne pravice.
9. Zato se postavlja vprašanje, ali lahko kupec v primeru, ko je plačan del kupnine in je nepremičnina izročena, vendar je
pozneje izgubljena zaradi dokaza o višjem lastništvu, s kupoprodajno tožbo zahteva vračilo celotne kupnine ali le tistega, kar
je plačal? Menim, da je bolje, da lahko izterja le tisto, kar je plačal, sicer bi se lahko srečal z ugovorom zaradi goljufije.
10. Kadar se proda njiva, na kateri so pridelki že dozoreli, velja, da je treba kupcu izročiti tudi te; razen če je bil sklenjen
kakšen drug dogovor.
11. Če pa je bila njiva dana v zakup, je treba najemnino plačati stranki, ki jo je dala v zakup. Enako pravilo velja za mestna
posestva, razen če ni sklenjen kakšen izrecen dogovor, ki bi določal drugače.
12. Če pa je prodajalec pridobil kakšne pravice do tožbe zaradi škode, storjene na nepremičnini; na primer zaradi preprečitve
grozeče škode ali skrbi za deževnico ali na podlagi Lex Aquilia ali interdikta proti tajni ali nasilni posesti, jih je treba prenesti
na kupca.
13. Če je bil kakršen koli dobiček pridobljen z delom sužnjev ali s prevozom s tovornimi živalmi ali ladjami, ga je treba
prenesti na kupca, prav tako pa tudi vsako povečanje peculiuma sužnjev; vendar ne, če je bil dobiček pridobljen s pomočjo
premoženja prodajalca.
14. Titius je prodal zemljišče, ki je vsebovalo devetdeset juger, v prodajni pogodbi pa je bilo navedeno, da je bilo v
omenjenem zemljišču sto juger, pred izmero pa je bilo z naplavinami dodanih deset juger; strinjam se z mnenjem Neratija, ki
je menil, da če se je prodajalec ob prodaji zemljišča zavedal primanjkljaja, se lahko proti njemu vloži tožba na nakup, čeprav
je bilo zemljišču dodanih deset juger; ker je bil kriv prevare, ki se z dodatkom ni odpravila. Če pa je prodajo opravil iz
nevednosti, kupoprodajna tožba ni mogoča.
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15. Če mi prodaš del zemljišča, ki pripada drugemu, in ta potem postane moj na podlagi dobrega naslova, bom kljub temu
upravičen do kupoprodajne tožbe zoper tebe.
16. Glede stvari, ki jih je običajno opremiti s kupljeno nepremičnino, pa menim, da prodajalec ne bo odgovoren le za
goljufijo, ampak tudi za malomarnost; saj Celsus v osmi knjigi Digest navaja, da če je dogovorjeno, da bo prodajalec pobral
zapadlo najemnino in jo plačal kupcu, bo v primeru, da tega ne bo storil, odgovoren ne le za goljufijo, ampak tudi za
malomarnost.
17. Celsus v isti knjigi prav tako pravi: Preden si prodal svoj delež zemljišča, ki si ga imel v skupni lasti s Titijem, si bil
prisiljen, preden si izročil posest, pridružiti zadevo tožbi za delitev. Če je bil zemljiški del v celoti prisojen tvojemu
solastniku, lahko na ta račun od Titija izterjaš znesek, ki si ga dolžan plačati kupcu; če pa je bil celoten trakt prisojen vam,
pravi, da ga lahko v celoti prenesete na kupca, vendar tako, da mora Titiusu plačati znesek, za katerega je bila v tej zadevi
izdana sodba proti vam, in da morate zagotoviti zavarovanje pred izselitvijo glede dela, ki ste ga prodali; kar zadeva preostali
del, pa boste odgovorni le za goljufijo. Pravično je namreč, da je kupec v enakem položaju, kot če bi bila proti njemu vložena
tožba za delitev. Če pa je sodnik razdelil zemljišče med teboj in Titijem po določenih mejah, ni dvoma, da moraš kupcu
izročiti vse, kar ti je bilo prisojeno.
18. Če je prodajalec kaj dal sužnju, ki je bil prodan, preden je prišlo do izročitve, je treba tudi to izročiti kupcu, kakor tudi vse
posesti in vse zapuščine, ki jih je pridobil suženj; prav tako se ne sme razlikovati glede na to, komu je te stvari zapustil. Poleg
tega je treba kupcu izročiti vse, kar je bilo pridobljeno z delom sužnja, razen če je bil dan izročitve sporazumno odložen, da
bi prihodki od dela sužnja pripadli prodajalcu.
19. Prodajalec je upravičen do tožbe na prodajo, da od kupca izterja vse, kar mu je ta dolžan dati.
20. V to tožbo so vključene vse v nadaljevanju navedene stvari; najprej cena, za katero je bila nepremičnina prodana, pa tudi
obresti od nje po dnevu izročitve, kajti ko kupec uživa nepremičnino, je povsem pravično, da plača obresti od kupnine.
21. Izročitev posesti moramo razumeti tako, da se izvede tudi v primeru, ko je posest negotova; upoštevati moramo namreč
le, ali ima kupec moč, da pobere pridelke.
22. Ponovno lahko prodajalec z vložitvijo tožbe na prodajo izterja tudi vse stroške, ki so nastali v zvezi s prodano
nepremičnino; na primer, če je bilo nekaj porabljeno za stavbe, ki so bile prodane; saj tako Labeo kot Trebatius pravita, da je
mogoče tožbo na prodajo vložiti tudi iz tega razloga. Enako pravilo velja, če so nastali stroški za zdravljenje bolnega sužnja
pred njegovo izročitvijo ali če je bilo za pouk porabljeno kaj, za kar bi kupec verjetno želel, da se tako porabi. Labeo gre še
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dlje in pravi, da je treba, če je bilo kar koli porabljeno za pogreb mrtvega sužnja, to izterjati s tožbo zaradi prodaje, če je
suženj umrl brez kakršne koli krivde prodajalca.
23. Poleg tega, če je bilo ob prodaji nepremičnine dogovorjeno, da mora kupec zagotoviti plačilno sposobnega dolžnika,
lahko prodajalec s prodajno tožbo nadaljuje postopek, da bi ga prisilil k temu.
24. Če je bilo med kupcem in prodajalcem določenih zemljišč dogovorjeno, da bo kupec ali njegov dedič, če bo omenjena
zemljišča prodal po višji ceni, kot jo je plačal, prodajalcu vrnil polovico zneska presežka; če pa bo kupčev dedič omenjena
zemljišča prodal po višji ceni, lahko prodajalec s prodajno tožbo izterja znesek svojega dela presežka, za katerega je bila
nepremičnina prodana.
25. Če bi zastopnik opravil prodajo in kupcu zagotovil varščino, se postavlja vprašanje, ali naj se tožba odobri v korist
lastnika ali proti njemu? Papinianus v tretji knjigi mnenj meni, da se lahko proti lastniku vloži pravična tožba na nakup na
enak način kot institorialna tožba, če je lastnik naročil, naj se nepremičnina proda. Zato je po drugi strani treba reči, da lahko
pravično tožbo zaradi nakupa vloži lastnik.
26. Papinianus na istem mestu pravi, da je podal svoje mnenje, da se v primeru, ko je bilo dogovorjeno, da je treba v primeru,
če cena ni bila plačana ob določenem času, prodajalcu izplačati dvojni znesek, zdi, da je bila taka določba dodana v nasprotju
z ustavo, ker je presegala zakonite obresti; navedel je tudi, da se primer pogojne razveljavitve prodaje razlikuje od tega; v
tem primeru namreč niso dogovorjene nezakonite obresti in pogoji pogodbe ne veljajo za nečastne.
27. Če kdo, ki deluje v dogovoru z mojim zastopnikom, od njega opravi nakup, ali lahko zoper mene vloži tožbo na nakup?
Menim, da lahko, in sicer do te mere, da me prisili, da se držim nakupa ali da ga razveljavim.
28. Če kdo izkoristi drugega, ki še ni star 25 let, mu priznamo nakupno tožbo v enakem obsegu, kot smo ga navedli v
prejšnjem primeru.
29. Kadar kdo opravi nakup od varovanca brez pooblastila njegovega skrbnika, je pogodba veljavna samo na eni strani; kajti
tisti, ki opravi nakup, je odgovoren varovancu, ne naredi pa varovanca odgovornega njemu.
30. Kadar si prodajalec pridrži stanovanje, na primer, da bo najemniku dovoljeno prebivati v hiši ali da bo imel najemnik, ki
je bil kmet, določen čas pravico do pridelkov; Servij meni, da je boljše mnenje, da je tožba na prodajo upravičena. Nazadnje
Tubero pravi, da lahko kupec, če omenjeni najemnik povzroči kakršno koli škodo, z vložitvijo tožbe na nakup prisili
prodajalca, da proti najemniku sproži postopek s tožbo na najem, in kupcu plača vse, kar izterja.
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31. Kadar se prodaja ali zapušča hiša, smo navajeni navajati, da je v hišo vključeno vse, kar velja za njen del ali se uporablja
v njeno korist; kot na primer kamniti rob vodnjaka.
(14) Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXXI.
To se pravi, s pomočjo katerega se pridobi uporaba vodnjaka.
15. Ulpianus, O ediktu, XXXII. knjiga.
Vodnjaki in bazeni, štrleči žlebovi in tudi cevi, povezane s slednjimi, čeprav lahko štrlijo precej daleč zunaj stavbe, spadajo
med slednje, prav tako kot žlebovi. Ribe, ki so lahko v rezervoarju, pa ne pripadajo ne hiši ne zemljišču;
(16) Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXXI.
Nič bolj kot piščanci ali druge živali na zemljišču.
17. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXII.
Nič ne pripada zemljišču, razen če je pritrjeno na zemljo. Ne smemo pozabiti, da je del stavbe veliko stvari, ki niso pritrjene
na stavbo, kot so na primer ključavnice, ključi in zapahi. V zemljo je zakopanih tudi veliko stvari, ki ne pripadajo zemlji ali
kmečki hiši, na primer vinske kadi in stiskalnice, ker se štejejo prej za orodje, so tudi te pritrjene na stavbe.
1. Poleg tega je določeno, da vino in pridelki, ki so bili pobrani, ne pripadajo hiši.
2. Kadar se zemljišče proda ali odtuji, gnojni kupi in slama pripadajo kupcu ali volilojemniku, les pa pripada prodajalcu ali
dediču; iz razloga, ker prvi niso del zemljišča, četudi so bili morda zbrani v njegovo korist. Glede kupov gnoja razlikuje
Trebatius, ki meni, da če so bili pripravljeni za gnojenje zemlje, pripadajo kupcu, če pa so namenjeni prodaji, je do njih
upravičen prodajalec, razen če je bil sklenjen kakšen drug dogovor; in da ni razlike, ali je gnoj ostal v hlevu ali je bil
spravljen na kup.
3. Vse slike, pritrjene na steno, in marmor, ki je nanjo pritrjen, pripadajo hiši.
4. Mreže okoli stebrov in kavči okoli sten, pa tudi obešanke iz tkanine za lase, niso del hiše.
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5. Poleg tega vse, kar je bilo pripravljeno za hišo, a še ni dokončano, čeprav je lahko postavljeno v stavbo, vendarle ne velja
za njen del.
6. Če je pri prodaji pridržek vsega, kar je bilo odneseno ali posekano; pesek, apno in druge stvari te vrste se štejejo za
odnesene, posekana drevesa, oglje in drugi podobni predmeti pa za posekane. Gallus Aquilius, katerega mnenje navaja Mela,
pa zelo pravilno navaja, da je določba o predmetih, ki so bili odneseni ali posekani, brez učinka vključena v prodajno
pogodbo; če namreč niso izrecno prodani, je mogoče vložiti tožbo, da bi jih prisilili k predložitvi; prodajalcu namreč ni treba
jamčiti za material, ki je bil posekan, ali za kamen ali pesek bolj kot za druge stvari, ki so bolj dragocene.
7. Labeo kot splošno trditev navaja, da vse, kar je v stavbi za njeno trajno uporabo, spada k njej, kar pa je samo za začasno
uporabo, ne; tako na primer cevi, ki so pritrjene samo za določen čas, ne spadajo k hiši, če pa so nanjo pritrjene trajno, so
njen del.
8. Rezervoarji, obloženi s svincem, vodnjaki in pokrovi slednjih, ki so postavljeni na zemljišču, vendar niso pritrjeni nanj,
spadajo k hiši.
9. Prav tako je določeno, da majhne podobe, stebri in figure, skozi katerih ustja običajno teče voda, pripadajo hiši.
10. Vse, kar je bilo odstranjeno s stavbe z namenom, da bi bilo nadomeščeno, je njen del; kar pa je bilo pripravljeno, da bo
postavljeno na stavbo, ni njen del.
11. Koli, ki so bili pripravljeni za vinograd, niso del zemljišča, preden so bili postavljeni na svoje mesto; pripadajo pa mu, če
so bili kupljeni z namenom, da bodo tako postavljeni.
18. Javolenus, O Kasiju, VII. knjiga.
Hranilnice, ki so običajno narejene iz desk, pripadajo stavbi, če so njihovi temelji v zemlji; če pa so nad zemljo, jih je treba
uvrstiti med premičnine.
1. Ploščice, ki še niso bile položene na stavbe, čeprav so bile tja pripeljane v ta namen, spadajo v razred premičnega
premoženja. Za tiste, ki so bile odstranjene z namenom, da se jih nadomesti, velja drugačno pravilo, saj so dodatki k hiši.
19. Gaj, O pretorjevem odloku, naslov "Javni uslužbenci".
Stari so, ko so govorili o nakupu in prodaji, uporabljali te izraze brez razlikovanja.
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20. Isti, O pokrajinskem ediktu, XXI. knjiga. Isto pravilo velja za primere zakupa in najema.
21. Paulus, O ediktu, XXXIII knjiga.
Če je sužnja ženskega spola prodana s svojim potomstvom in se izkaže, da je neplodna ali starejša od petdeset let, kupec pa
tega ni vedel, je prodajalec odgovoren za tožbo zaradi prodaje.
(1) Če prodajalec zemljišča zavestno ne navede nobenega davka, ki ga je treba plačati za to zemljišče, bo odgovoren za tožbo
na nakup. Če pa ga zaradi nevednosti ni omenil, ker je na primer zemljišče pripadalo zapuščini, ne bo odgovoren.
(2) Čeprav smo zgoraj navedli, da bo prodaja, čeprav se lahko strinjamo glede predmeta prodaje, razlikujemo pa se glede
njegove kakovosti, opravljena; bi moral prodajalec vseeno odgovarjati za znesek interesa, ki ga je imel kupec, da ni bil
prevaran, tudi če tudi prodajalec ne pozna dejstev; kot na primer, če se mize prodajajo kot izdelane iz cedrovine, čeprav v
resnici to niso.
(3) Kadar je prodajalec kriv, da stvari ni izročil, je treba upoštevati ves interes kupca za njeno izročitev, ki se nanaša zgolj na
stvar samo; če bi na primer lahko imel korist od prodaje vina, tega ni treba upoštevati bolj, kot če bi kupil pšenico, in ker ta ni
bila izročena, bi njegovi sužnji trpeli lakoto; kajti predmet zahtevka je bila vrednost pšenice in ne vrednost sužnjev, ki naj bi
umrli od lakote. Prav tako obveznost ne postane večja, če se postopek začne pozneje, čeprav se je vrednost vina morda
povečala. To je razumno, saj bi kupec imel vino v posesti, če bi bilo dobavljeno; če pa to ni bilo storjeno, je prodajalec v
vsakem primeru dolžan zdaj dobaviti tisto, kar bi moral dobaviti že zdavnaj.
(4) Če vam prodam del zemljišča pod pogojem, da ga bom lahko od vas najel za določeno vsoto, bom upravičen do prodajne
tožbe, ker je ta posel tako rekoč del cene.
(5) Čeprav sem ti prodal zemljišče pod pogojem, da ga ne boš prodal nikomur drugemu kot meni, bo iz tega razloga mogoča
tožba na prodajo, če ga boš prodal drugemu.
(6) Nekdo je prodal hišo in si v njej pridržal stanovanje, dokler bo živel, ali proti plačilu desetih aurei vsako leto. Prvo leto je
kupec raje plačal deset aurei, drugo leto pa je stanovanje priskrbel sam. Trebatius pravi, da si je imel pravico premisliti in da
je lahko vsako leto izpolnil enega od pogojev, in dokler je bil pripravljen to storiti, ni bilo razloga za tožbo.
22. Julianus, Digest, knjiga VII.
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Če prodajalec poda napačno izjavo glede kakovosti zemljišča, ne pa tudi glede njegove količine, bo še vedno odgovoren
kupcu. Recimo, če bi trdil, da je petdeset juter vinograda in petdeset travnika, pa bi se izkazalo, da je v vinogradu manj, na
travniku pa več, bi bilo vseeno skupaj sto juter.
23. Isti, Digest, knjiga XIII.
Če bi kdo manumitiral sužnja, potem ko ga je prodal skupaj z njegovim peculiumom, bo odgovoren ne le za peculium, ki ga
je suženj imel v času, ko je bil manumitiran, ampak tudi za to, kar je pridobil pozneje; poleg tega pa mora dati varščino za
povrnitev vsega, kar bi mu prišlo v roke iz premoženja osvobojenca. Marcellus v opombi pravi, da mora prodajalec v
prodajni tožbi izročiti vse, kar bi kupec pridobil, če suženj ne bi bil manumitiran. Zato ni vključeno nič, kar bi pridobil, če
suženj ne bi bil manumitiran.
24. Julianus, Digest, knjiga XV.
Če suženj, na katerega ste imeli pravico do uporabe, kupi zemljišče in pred plačilom kupnine izgubite civilne pravice, čeprav
ste morda plačali kupnino, zaradi izgube civilnih pravic ne boste upravičeni do tožbe na nakup, lahko pa vložite tožbo zoper
prodajalca, da bi izterjali denar, ki vam ni pripadal. Ni razlike, ali ste vi ali suženj plačali iz peculiuma, ki vam pripada, če je
bilo to storjeno pred izgubo državljanskih pravic, saj boste v obeh primerih upravičeni do kupoprodajne tožbe.
1. Tvojega sužnja sem kupil od tatove v dobri veri, ne da bi vedel, da je bil ukraden, omenjeni suženj pa je s peculiumom, ki
ti pripada, kupil drugega in mi ga izročil; Sabinus pravi, da lahko zoper mene vložiš osebno tožbo za vračilo slednjega
sužnja. Če pa sem s transakcijo, ki jo je izpogajal, kaj izgubil, lahko po drugi strani vložim tožbo na podlagi peculiuma proti
tebi. Kasij trdi, da je to Sabinovo mnenje pravilno, s čimer se tudi sam strinjam.
2. Kadar en suženj, potem ko je prodal drugega, da poroštvo, mora slednji jamčiti za veljavnost prodaje, s katero bo zavezan
v enakem obsegu, kot če bi dajal poroštvo za svobodnjaka; saj je kupcu zoper gospodarja odobrena tožba za izterjavo vsega,
kar bi lahko izterjal, če bi prodajo opravil svobodnjak; gospodar pa ne more biti obsojen na znesek, ki presega vrednost
peculiuma.
(25) Isto, Digest, knjiga LIV.
Kadar kdo kupi letino, ki še ni obrana, in mu prodajalec prepove obirati grozdje, lahko zoper njega uporabi izjemo, če se
tožba vloži za kupnino in ne za izterjavo stvari, ki je bila prodana, a ni bila izročena. Če pa je kupcu po opravljeni dobavi
prepovedano stiskati grozdje, ki je bilo obrano, ali odstraniti mlado vino, lahko vloži tožbo zaradi proizvodnje ali povzročene
škode, kot če bi mu bilo prepovedano odstraniti katero koli drugo premoženje, ki mu pripada.
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26. Alfenus Verus, Digest, knjiga II.
Če je kdo ob prodaji zemljišča navedel, da je na njem sto sodov, ki so pripadali istemu zemljišču; čeprav je bil tam le en sod,
bo kljub temu moral kupcu priskrbeti sto sodov.
27. Paulus, Alfenove epitule, III. knjiga.
Vse, kar prodajalec navede kot pripadajočo stvar, mora biti dobavljeno zdravo in v dobrem stanju; kot na primer, če pravi, da
je določeno število sodov pripadajoče zemljišče, jih mora dobaviti cele in ne polomljene.
28. Julianus, O Urseius Ferox, III. knjiga.
Prodal si mi določena zemljišča in med nama je bilo dogovorjeno, da moram opraviti neko dejanje, in če ga ne opravim, bom
moral plačati kazen. Podano je bilo mnenje, da lahko prodajalec vloži tožbo zaradi prodaje, preden vloži tožbo zaradi kazni
na podlagi določila, in če bi izterjal znesek, ki je enak znesku, določenemu kot kazen, mu bo to preprečil ugovor zaradi
goljufije, če bo vložil tožbo na podlagi določila. Če bi izterjali kazen s tožbo na podlagi določila, vam bo zakon preprečil
vložitev tožbe na prodajo, razen če je znesek sodbe nižji od interesa prodajalca, da se pogodba izvrši.
29. Isto, O Miniciju, IV. knjiga.
Če je bilo premoženje nekomu zapuščeno pod določenim pogojem in ga ta, ne da bi vedel za to dejstvo, kupi od dediča, lahko
kupec izterja kupnino s kupno tožbo, ker nima posesti premoženja, kot izhaja iz zapuščine.
30. Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Suženj, ki si ga kupil od mene skupaj z njegovim peculiumom, je, preden ti je bil izročen, storil tatvino zoper mene. Čeprav
je bilo premoženje, ki ga je ukradel, uničeno, bom imel kljub temu pravico obdržati njegovo vrednost iz peculiuma, se pravi,
da sužnjevo dejanje zmanjšuje peculium v obsegu, v katerem je zaradi svojega zločina postal moj dolžnik. Kajti tudi če bi mi
po svoji izročitvi kaj ukradel ali če iz tega razloga ne bi bil upravičen do tožbe za izterjavo iz peculiuma ali če bi bil
upravičen do nje v obsegu, v katerem se je peculium povečal zaradi dodanega ukradenega premoženja; v predlaganem
primeru bi še vedno imel pravico obdržati peculium in bi lahko vložil osebno tožbo za izterjavo, ker sem plačal več, kot sem
bil dolžan, če je celotno tveganje vezano na vas. V skladu s tem je treba šteti, da če bi mi omenjeni suženj ukradel kakršen
koli denar, vi pa bi ga, ker niste vedeli, da je bil ukraden, vzeli in uporabili kot del peculiuma; imel bom pravico do tožbe za
izterjavo zoper vas, ker je premoženje, ki mi pripada, prišlo v vaše roke brez kakršnega koli nadomestila.
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1. Če bi mi zavestno prodali premoženje, ki pripada drugemu, jaz pa tega nisem vedel, Julijan meni, da lahko zoper vas, še
preden mi je bilo premoženje odvzeto na podlagi boljšega lastništva, pravilno vložim tožbo na odkup, in sicer za znesek, ki je
enak mojemu interesu, da bi premoženje postalo moje; čeprav je po drugi strani res, da je prodajalec odgovoren le za
izročitev nepremičnine kupcu in ne za prenos lastninske pravice nanj, pa je zaradi tega, da bi moral jamčiti, da ne izvaja
goljufije, odgovoren tisti, ki zavestno proda tujo nepremičnino tistemu, ki ne ve, da ta ni njegova. To pravilo se še posebej
uporablja, če bi manumitiral sužnja ali prodal premoženje, ki naj bi bilo dano v zastavo.
31. Neratius, Pergamenti, III. knjiga.
Če mi je premoženje, ki ga moram izročiti v skladu s prodajno pogodbo, odvzeto s silo, čeprav moram biti odgovoren za
njegovo varno hrambo, je še bolj primerno, da moram na kupca prenesti le svoje pravice do tožbe za vračilo navedenega
premoženja, saj je njegova varna hramba v primeru uporabe nasilja zelo malo koristna. Na vas bi moral prenesti ne le pravice
do tožbe, ki se nanašajo na dobiček, ampak tudi tiste, ki se nanašajo na izgubo, tako da bi lahko pridobili ves dobiček in bili
odgovorni za stroške.
1. Na vas bi moral prenesti ne le to, kar sem sam pridobil z omenjeno lastnino, temveč tudi to, kar bi pridobil kupec, če bi mu
bil suženj izročen takoj.
2. Dva od naju sva kupila isto premoženje od osebe, ki ni bila lastnik, nakup in prodaja sta bila sklenjena brez slabe vere. in
premoženje je bilo izročeno. Ne glede na to, ali sva oba opravila nakup od iste osebe ali od dveh različnih, je treba zaščititi
tistega, ki je prvi pridobil svojo pravico; to je tistega, ki mu je bila izročitev najprej opravljena. Če ena od dveh strank opravi
nakup od lastnika nepremičnine, mora biti na vsak način zaščitena.
(32) Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.
Če bi kdo kupil olje od mene in ga sprejel, potem ko je uporabil lažne uteži, da bi me prevaral, ali če bi prodajalec izkoristil
kupca z uporabo prelahkih uteži, Pomponij pravi, da bo prodajalec upravičen do tožbe, s katero bo prisilil kupca, da plača
vrednost presežka; kar je razumno. Zato bo kupec upravičen tudi do tožbe ob nakupu, da bi dobil zadoščenje.
33. Isto, O ediktu, knjiga XXIII.
Če je za eno ceno kupljenih več predmetov, se lahko v zvezi z vsakim od njih vloži tožba na nakup in prodajo.
(34) Isto, O ediktu, XVIII. knjiga.
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Kadar se proda zemljišče in je storjena goljufija glede kakovosti jugera, je mogoča tožba na nakup.
35. Isto, O ediktu, knjiga LXX.
Če kdo kupi zemljišče, za katerega se domneva, da je prosto pravice do poti, in mu je prepovedano, da bi šel čez to zemljišče,
ter je poražen na sodišču; bo upravičen do tožbe na nakup. Čeprav namreč ni bila sklenjena nobena določba glede izselitve,
ker sodba, izdana v zvezi s služnostjo, ni pravnomočna, kar zadeva samo nepremičnino, je vseeno treba reči, da bo mogoča
tožba za nakup.
36. Paulus, O Placiju, VII. knjiga.
Prodajalec hiše bi moral skleniti določilo glede grozeče škode, preden jo prenese, in sicer iz razloga, ker je dolžan, preden
izroči posest nepremičnine, ravnati z ustrezno skrbnostjo in pazljivostjo, del te skrbnosti in pazljivosti pa je tudi sklenitev
takega določila, zato bo kupcu odgovarjal, če tega ne bo storil.
37. Isto, O Placiju, XIV. knjiga.
Ker je pravično, da dobronamerni kupec ne bi bil oškodovan z goljufijo drugega, je nepravično, da bi se prodajalec sam
okoristil z lastno goljufijo.
(38) Celsus, Digeste, VIII. knjiga.
Če je prodajalec sužnja izjavil, da je njegov peculium sestavljen iz desetih aurei, da mu ne bo odvzel ničesar od tega in da bo,
če je v njem več, izročil vse; če je več, mora dati vse, razen če je bil namen, da izroči le deset aurei; če je manj, mora plačati
deset in dati sužnja, ki ima peculium v tej višini.
1. Kadar je kupec kriv, da suženj ni bil izročen njemu samemu, sta Sekst Aelij in Drus izjavila, da ga je mogoče z arbitražo
prisiliti, da prodajalcu povrne škodo za vzdrževanje sužnja; in to mnenje se mi zdi povsem pravično.
2. Firmus je vprašal Prokulusa, ali je treba cevi, ki vodijo vodo iz svinčenega rezervoarja pod zemljo v žgano posodo,
zgrajeno ob straneh hiše, šteti za del slednje? Ali pa jih je treba šteti za osebno lastnino, enotno in nepremično, ki ne pripada
hiši? Odgovoril je, da je treba upoštevati namen strank. Kaj pa, če niti kupec niti prodajalec nista posvetila pozornosti tej
temi, kar se v tovrstnih primerih zelo pogosto zgodi? Ali se ne bi zdelo bolje, če bi veljalo, da je tisto, kar je vstavljeno in
zaprto v stavbo, njen sestavni del?
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39. Modestinus, Pravila, V. knjiga.
Sprašujem, če bi kdo prodal del zemljišča pod pogojem, da se šteje, da je prodano vse, kar ima v lasti znotraj določenih meja,
in bi prodajalec kljub temu dobro vedel, da nima v lasti določenega dela navedenega zemljišča, in kupca o tem ne bi obvestil;
ali bi bil odgovoren za tožbo zaradi prodaje, ker se to splošno pravilo ne bi smelo uporabljati za tiste dele zemljišča, za katere
je stranka, ki jih je prodala, vedela, da ji ne pripadajo, in jih kljub temu ni izključila? V nasprotnem primeru bi se izkoristil
kupec, ki, če bi to vedel, morda sploh ne bi kupil nepremičnine ali pa bi jo kupil po nižji ceni, če bi bil obveščen o njenem
dejanskem znesku; saj so to vprašanje v zvezi z osebo, ki je naredila izjemo, stare oblasti uredile z naslednjimi besedami:
"Vse služnosti, ki so dolžne, ostanejo dolžne." Osebe, ki se spoznajo na pravo, so namreč menile, da bi bil prodajalec, ki je
vedel, da služnosti pripadajo določenim osebam, in o tem ni obvestil kupca, odgovoren za kupoprodajno tožbo; ta splošna
izjema se namreč ne nanaša na stvari, ki jih je prodajalec poznal in jih je lahko in moral izrecno izključiti, temveč na stvari,
ki jih ni poznal in o katerih ni mogel obvestiti kupca. Herennius Modestinus je menil, da če je prodajalec v navedenem
primeru storil kar koli, da bi zavajal kupca, ga je mogoče tožiti z nakupno tožbo.
(40) Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXXI.
Quintus Mucius je navedel naslednji primer. Lastnik nekega zemljišča je prodal na njem stoječa drevesa in jih po prejemu
denarja za nepremičnino ni hotel izročiti. Kupec je vprašal, kako naj ravna, in se bal, da omenjena drevesa ne bodo veljala za
njegovo last. Pomponij je odgovoril, da drevesa, ki stojijo na zemljišču, niso ločena od zemljišča, zato kupec ne more vložiti
tožbe za vračilo dreves kot lastnik zemljišča, ampak bi bil upravičen do tožbe na nakup.
41. Papinianus, Mnenja, knjiga III.
V prodajni pogodbi ni bilo ničesar navedeno v zvezi z letnim plačilom za akvadukt, ki je potekal pod hišo v Rimu. Ker je bil
kupec prevaran, bi bil na tej podlagi upravičen do kupoprodajne tožbe; zato bi bilo treba, če bi ga tožili v kupoprodajni tožbi
za ceno, upoštevati nepričakovano breme, ki mu je bilo naloženo.
42. Paulus, Vprašanja, II. knjiga.
Če bi prodajalec dveh zemljišč podal izjave glede meritev vsakega od njiju, nato pa bi obe zemljišči izročil za enotno ceno in
bi enemu od njiju manjkal celoten znesek, drugi pa bi vseboval več; na primer, če bi navedel, da je v enem od njiju sto juter,
v drugem pa dvesto, bi mu ne koristilo, če bi se izkazalo, da je v enem dvesto, v drugem pa manjka deset. Odločitev o tem je
podal Labeo. Toda ali je mogoče dvomiti, da bo prodajalec lahko uveljavljal izjemo zaradi slabe vere? Če je na primer
manjkal zelo majhen del gozda, trakt pa je vključeval večji obseg vinogradov, kot je bilo obljubljeno, ali ne bi bil tisti, ki je
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izkoristil svojo trajno pravico, kriv goljufije? Če se namreč izkaže, da je obseg zemljišča večji, kot je bilo sicer navedeno, to
ni v korist prodajalca, temveč kupca, in prodajalec je odgovoren, kadar koli se ugotovi, da je bila izmera premajhna.
Poglejmo, ali se prodajalec ne more pritožiti v zvezi z istim zemljiščem, če se ugotovi, da vinograd vključuje več kot travnik
in je izmera celotnega zemljišča pravilna. Enako vprašanje se lahko pojavi v primeru dveh zemljišč, kot če kdo za eno ceno
proda dva sužnja, ki sta pogojno upravičena do svobode, in pove, da je bilo enemu od njiju naloženo plačilo desetih aurejev,
čeprav bi jih moral plačati petnajst; saj bo odgovoren za tožbo zaradi prodaje, tudi če bi kupec od obeh prejel dvajset aurejev.
Vendar je v vseh zgoraj navedenih primerih bolj pravično, da se dobiček pobota z izgubo, in če kupcu kaj manjka, bodisi pri
odmeri bodisi pri kakovosti zemljišča, mu je treba to povrniti.
43. Isto, Vprašanja, V. knjiga.
Ko je Titius umrl, je Stiha, Pamfila in Areskusa zapustil v skrbništvo Seii in ukazal, naj vsi po enem letu dobijo svobodo. Ker
volilojemnica ni želela sprejeti zaupanja in ker dediča še vedno ni mogla odvezati terjatve, ki jo je imela do njega, je dedič
omenjene sužnje prodal Semproniju, ne da bi omenil, da je bila njihova svoboda zapuščena v skladu s pogoji zaupanja.
Potem ko je kupec več let uporabljal delo omenjenih sužnjev, je manumitiral Arescuso; ko so drugi sužnji, potem ko so
ugotovili zapustnikove namene, zahtevali svobodo, ki jim je bila podeljena na podlagi skrbništva, in dediča privedli pred
pretorja, je ta po njegovem ukazu sužnje manumitiral. Arescusa je odgovorila, da ne želi imeti kupca za svojega pokrovitelja.
Ko je kupec sprožil postopek s tožbo na odkup, da bi od prodajalca izterjal ceno, plačano za sužnje, vključno z Arescuso, je
bilo prebrano mnenje Domitija Ulpijana, v katerem je bilo zapisano, da če Arescusa ni želela imeti kupca za svojega
pokrovitelja, je bilo njeno dejanje upravičeno s prepisom cesarskih konstitucij, vendar pa kupec po njeni manuminaciji od
prodajalca ni mogel izterjati ničesar. Spomnim se, da je Julianus v zvezi s tem mnenjem menil, da je pravica do kupoprodajne
tožbe obstajala tudi po manumisiji, in sprašujem, katero mnenje je pravilno? V tem postopku je bilo v imenu kupca
zahtevano, da se mu povrnejo stroški, ki jih je imel pri poučevanju enega od sužnjev. Sprašujem tudi, ker Arescusa ni želela
imeti kupca za svojega zavetnika, po čigavem dejanju je bila osvobojena, in ali bi lahko imela za zavetnika bodisi zapustnika,
ki je ni osvobodil, bodisi dediča, saj je dedič manumitiral druga dva sužnja. Odgovoril sem, da sem vedno odobraval mnenje
Julijana, ki je menil, da pravica do tožbe na ta način z manumisijo ne ugasne. Glede stroškov, ki jih je imel kupec pri
poučevanju sužnja, pa je treba razmisliti, saj menim, da bo v takem primeru zadostovala kupna tožba, ker ni vključena samo
cena, ampak tudi ves interes kupca, da mu suženj ne bo odvzet z izselitvijo. Jasno je, da če stroški, ki nastanejo v primeru, ki
ga predlagate, presegajo ceno v tolikšni meri, da prodajalec ne bi mislil, da bodo znašali toliko; kot na primer, če
domnevamo, da je bil suženj kupljen za majhen znesek in poučen kot voznik ali igralec, lastnik pa ga je nato odvzel z
izselitvijo, se zdi nepravično, da bi bil prodajalec odgovoren za večji znesek.
44. Africanus, Vprašanja, knjiga VIII.
In če predpostavimo, da je bil prodajalec le v zmernih razmerah, ga ni mogoče prisiliti, da bi plačal več kot dvojno ceno.
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45. Paulus, Vprašanja, knjiga V.
46. Africanus navaja, da je Julijan menil enako, in to je pravično, saj se bo znesek, ki ga je treba plačati, zmanjšal, če se je
vrednost sužnja, medtem ko je bil v rokah kupca, zmanjšala, ko ga dobi nazaj z boljšim naslovom.
1. Naslednje mnenje je ugodnejše, namreč če bi mi prodal prazno parcelo, ki pripada drugemu, in bi na njej zgradil, lastnik
nepremičnine pa bi jo z izselitvijo pridobil nazaj; ker je slednji pri vložitvi tožbe za vrnitev omenjene nepremičnine lahko
izključen z ugovorom zaradi slabe vere, če ne plača stroškov zgradb, je boljše mnenje, da prodajalec za to ni odgovoren. Tudi
v primeru sužnja je treba šteti, da mora lastnik, če je izterjan na podlagi boljšega pravnega naslova, ko je še v suženjstvu, in
ne po tem, ko je bil osvobojen, poravnati vse izdatke in stroške, ki so nastali na njegov račun. Če kupec nima v posesti stavbe
ali sužnja, bo upravičen do kupoprodajne tožbe. V vseh teh primerih, če kdo zavestno proda premoženje, ki pripada drugemu,
bo nedvomno odgovoren.
2. Še vedno ostaja tretja točka, in sicer, kdo bo zaščitnik svobodne ženske Arescuse, ki ni hotela sprejeti kupca kot takega?
Menijo, in to ne brez razloga, da bi morala postati svobodna žena tistega, ki jo je prodal, torej dediča, ker je sam odgovoren
za kupoprodajno tožbo. To velja le, če Arescusa kupca ne izbere za svojega pokrovitelja, kajti če ga izbere, ostane njegova
svobodna žena, on pa ni upravičen do kupoprodajne tožbe, ker nima več nobenega interesa, ker jo ima za svojo svobodno
žensko.
46. Isto, Vprašanja, knjiga XXIV.
Če kdo proda premoženje, ki pripada drugemu, in medtem postane dedič lastnika tega premoženja, bo moral skleniti prodajo.
47. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Lucij Titius, ki je prejel denar kot plačilo za materiale, prodane pod določeno kaznijo, z razumevanjem, da se lahko izterja
kazen, če ne bodo dostavljeni v dobrem stanju v določenem času, je umrl, potem ko je bil dostavljen del materialov. Ker je
zapustnik postal odgovoren za kazen, njegov dedič pa ne bo predložil preostalih materialov, ali ga je mogoče tožiti za kazen
in obresti, zlasti če si je kupec izposodil denar po zelo visoki obrestni meri? Paulus je odgovoril, da je v skladu z navedeno
pogodbo prodajalčev dedič lahko tožen za kazen in da bi sodišče pri tožbi za nakup upoštevalo tudi obresti od dneva, ko je
prodajalec začel zamujati.
(48) Scaevola, Mnenja, knjiga II.
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Titius, Sempronijev dedič, je Septiciju prodal zemljišče na naslednji način: "Polje, ki je pripadalo Semproniju, skupaj z vsemi
pravicami, ki jih je imel Sempronij na njem, ti prodam za toliko denarja." Izročil je samo posest navedenega zemljišča, ni pa
navedel njegovih meja. Postavilo se je vprašanje, ali ga je mogoče v kupoprodajni tožbi prisiliti, da z listinami, ki spadajo v
zapuščino, dokaže, kakšne pravice je imel pokojnik na navedenem zemljišču, in da navede njegove meje? Odgovoril sem, da
je treba vse storiti v skladu s to pisno pogodbo, za katero sta stranki razumeli, da je bila predvidena. Če tega ni mogoče
ugotoviti, mora prodajalec predložiti listine, ki se nanašajo na zemljišče, in navesti njegove meje, saj je to v skladu z dobro
vero pogodbe.
(49) Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
Če kdo z namenom, da bi prevaral kupca, izdela lažnega najemnika, ki je v dogovoru z njim, bo odgovoren za tožbo pri
nakupu; prav tako se ne more braniti z navedbo, da prevzema odgovornost za najemnika in najemnino za pet let, če je na ta
način lažje prikril goljufijo.
1. Če je bila glavnica kupnine plačana, čeprav je bilo to storjeno po zamudi, ni mogoče zahtevati obresti, ker niso vključene v
obveznost, ampak so odvisne od odločitve sodišča.
50. Labeo, Poznejši Javolenovi epitomi, IV. knjiga.
51. Dobra vera ne dopušča, da bi bil prodajalec v primeru, ko kupec zaradi popustljivosti kakšnega zakona ni prisiljen plačati
cene kupljene stvari, preden mu je ta izročena, prisiljen to stvar izročiti in se odpovedati posesti nad njo. Če pa je bila posest
že izročena, bo prodajalec posledično izgubil lastnino; na primer kadar kupec nasprotuje prodajalcu, ki zahteva lastnino, z
izjemo na podlagi prodaje in izročitve; zato bo zadeva enaka, kot če mu tožnik ne bi niti prodal niti izročil lastnine.
51. Isto, poznejši Javolenovi epitomi, V. knjiga.
Če kupec in prodajalec oba zamudita glede izročitve in prevzema, bo izid enak, kot če bi bil odgovoren samo kupec. Ne more
se namreč šteti, da je prodajalec v zamudi glede na kupca, če je ta tudi sam kriv za zamudo.
1. Če ste kupili zemljišče pod pogojem, da boste kupnino plačali ob kalendah julija; čeprav je bil po izteku roka prodajalec
kriv, da mu denar ni bil plačan, in ste bili pozneje vi krivi, da ga niste plačali; sem navedel, da se lahko prodajalec sklicuje na
pogoj iz pogodbe v razmerju do vas, saj sta stranki pri prodaji nameravali, da bo v primeru zamude kupca zaradi neplačila
denarja odgovoren za pogodbeno določeno kazen. Menim, da je to mnenje pravilno, razen če je bil prodajalec pri transakciji
kriv goljufije.
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52. Scaevola, Digest, knjiga VII.
Upnik je imel v posesti zemljišče, ki je bilo obremenjeno z bremeni, imel pa je tudi potrdila o davkih, ki jih je prej plačal
dolžnik in so bila deponirana pri njem; zemljišče je prodal Maeviusu pod pogojem, da bo kupec plačal vse davke, ki bi lahko
zapadli v plačilo. Omenjeno zemljišče je prodal pobiralec davkov okrožja, v katerem se je nahajalo, zaradi že plačanih
davkov; isti Maevius ga je kupil in plačal znesek. Postavilo se je vprašanje, ali lahko kupec toži prodajalca s tožbo zaradi
nakupa ali s katero koli drugo tožbo in ga prisili, da izroči potrdila o zgoraj navedenih plačilih. Odgovor je bil, da lahko
kupec s kupoprodajno tožbo zahteva predložitev zadevnih listin.
1. Ker je oče svoji hčeri za doto podaril določeno zemljišče, katerega vrednost je bila ocenjena, je bilo ugotovljeno, da je
navedeno zemljišče obremenjeno v korist upnika. Postavilo se je vprašanje, ali je sin, ki je sprejel očetovo zapuščino,
zavezanec za vložitev kupoprodajne tožbe, da bi od upnika dosegel razrešitev in možu priskrbel nepremičnino brez bremen,
saj je hči, zadovoljna s svojo doto, zavrnila sprejetje svojega deleža zapuščine. Odgovor je bil, da bi bil odgovoren.
2. Med prodajalcem in kupcem službe v vojski je bilo dogovorjeno, da se plača, ki pripada prvemu, izplača kupcu. Postavilo
se je vprašanje, kakšen znesek bi moral zahtevati kupec in kaj bi moral prodajalec plačati kupcu pri tovrstnem poslu?
Odgovor je bil, da mora prodajalec odstopiti izredno pravico do tožbe, ki jo je imel na ta račun.
3. Stranka, ki je imela hišo na morski obali, je zgradila zid, tako da je bila z njim obdana tako obala kot hiša, nato pa je hišo
prodala Gaju Seiju. Sprašujem, ali je obala, ki jo je prodajalec ogradil s hišo, pripadla tudi kupcu na podlagi nakupne
pravice? Odgovor je bil, da bo hiša prodana v enakem stanju, v kakršnem je bila pred sklenitvijo prodaje.
53. Labeo, Verjetnosti, I. knjiga.
Če je v pogodbi določeno, da najemnina za hišo pripada kupcu; vse, za kar je bila omenjena hiša najeta, je treba plačati
kupcu. Paulus pravi, da to ne drži povsem, kajti če celotno hišo oddate v najem enemu najemniku za določen znesek, ta pa jo
odda v podnajem za večji znesek, in pri prodaji hiše navedete, da je treba najemnino plačati kupcu, je vključeno le tisto, kar
vam najemnik dolguje za celotno hišo.
1. Če ste prodali del zemljišča, na katerem imate grobni prostor, in tega izrecno niste izključili, iz tega naslova ne boste imeli
nobenega zavarovanja. Paulus pravi, da to mnenje nikakor ni upravičeno, če ob pokopališču poteka javna cesta.
2. Če je pri prodaji hiše stanovanje v njej rezervirano za stanovalce v skladu s pogoji prodaje, je takšna rezervacija pravilno
podana za vse stanovalce navedene hiše, razen za lastnika. Paulus pa pravi, da če bi v hiši, ki ste jo prodali, dali brezplačno
stanovanje komur koli in bi rezervacijo opravili tako, da bi stanovalci ali kdo od njih morali ob določenem času plačevati
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najemnino, tega ne bi pravilno zagotovili; treba je namreč opraviti izrecno rezervacijo v zvezi z njimi. Zato lahko kupec
nekaznovano prepreči stanovalcem, da bi bivali v hiši.
54. Isto, Verjetnosti, II. knjiga.
Če si suženj, ki ste ga prodali, zlomi nogo, ko je po vašem ukazu nekaj storil, tveganje ni vaše, če ste mu naročili, naj opravi
neko dejanje, ki ga je bil vajen opravljati pred prodajo, in če ste mu naročili, naj opravi nekaj, kar bi mu naročili, tudi če ne bi
bil prodan. Paulus pravi, da to mnenje nikakor ni pravilno; če je bil namreč suženj pred prodajo navajen opravljati kakšno
nevarno opravilo, bo veljalo, da ste za to krivi vi; kot na primer, če ste bili navajeni prisiliti sužnja, da se spusti v klet ali v
kanalizacijo. Enako pravilo velja, če ste mu bili navajeni ukazati, naj stori nekaj, česar modri in skrbni poglavar družine
svojemu sužnju ne bi ukazal. Kaj pa, če bi bilo to razlog za izjemo? Kljub temu lahko sužnju naroči, naj opravi kakšno novo
nalogo, ki mu je ne bi naročil, če ne bi bil prodan; na primer, če bi mu naročil, naj gre na dom kupca, ki živi v oddaljenem
kraju, saj to zagotovo ne bi bilo na vaše tveganje. Zato se celotna zadeva nanaša zgolj na goljufijo in malomarnost prodajalca.
1. Če je v pogodbi navedeno, da je bilo v zemlji zakopanih osemdeset sodov, ki so bili pripadajoči zemljišču, in jih je več;
mora prodajalec kupcu izročiti zgoraj navedeno število, pri čemer si med vsemi drugimi izbere po svoji volji, če izroči tiste,
ki so zdravi. Če jih je samo osemdeset, pripadajo kupcu, kakor so, in prodajalec mu ni dolžan ničesar plačati za tiste, ki niso
brezhibni.
55. Pomponij, Pisma, knjiga X.
Kadar je kupljeni ali obljubljeni suženj v oblasti sovražnika, Oktavijan meni, da je boljše mnenje, da sta prodaja in določilo
veljavna, ker gre za posel, sklenjen med kupcem in prodajalcem; težava je namreč prej v zagotovitvi tega, kar je bilo
dogovorjeno, kot pa v naravi posla, kajti tudi če bi sodnik odredil izročitev sužnja, bi jo bilo treba odložiti, dokler je ne bi
bilo mogoče izvesti.

Tit. 2. O zakupu in najemu.

1. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIV.
Lizing in najem je naravni posel, ki je skupen vsem narodom, in se ne sklene z besedami, temveč s soglasjem, tako kot nakup
in prodaja.
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(2) Gaj, Dnevni dogodki, II. knjiga.
Najem in zakup sta podobna nakupu in prodaji ter ju določajo ista pravna pravila. Kajti tako kot se nakup in prodaja skleneta
s sporazumom o ceni, ki jo je treba plačati, se tudi zakup in najem razumeta kot sklenjena, kadar je sklenjen sporazum o
najemnini.
1. Nakup in prodaja sta tako podobna zakupu in najemu, da je v nekaterih primerih običajno treba preveriti, ali gre za nakup
in prodajo ali za zakup in najem; na primer, če sklenem pogodbo z zlatarjem, da mi izdela nekaj prstanov določene teže in
oblike, on pa se zaveže, da jih bo izdelal za tristo aurei; ali gre za nakup in prodajo ali za zakup in najem? Mnenja so, da gre
le za eno transakcijo in da gre prej za nakup in prodajo kot za zakup in najem. Če pa mu priskrbim zlato in se dogovorimo o
nadomestilu za njegovo delo, ni dvoma, da gre za zakup in najem.
3. Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Če je zemljišče dano v zakup in najemnik prejme orodje za njegovo obdelovanje, potem ko je bilo ocenjeno, Prokul pravi, da
je namen strank, da najemnik dobi orodje, kot da je bilo kupljeno; tako kot kadar se katera koli lastnina, potem ko je bila
ocenjena, da v doto.
4. Isto, O Sabinu, XVI. knjiga.
Najemna pogodba ali prekarna najemna pogodba se sklene pod naslednjimi pogoji, in sicer: "Dokler je tisti, ki daje v zakup
ali v dar premoženje, pripravljen," in preneha s smrtjo lastnika premoženja.
(5) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Če ti dam v najem stanovanje in potem najemnino odpustim, bo tožba o najemu in oddaji v najem mogoča.
6. Gaj, O pokrajinskem ediktu, X. knjiga.
Če je kdo najel nepremičnino, mu ni treba izročiti tistega, kar je zaradi omenjene nepremičnine izterjal s tožbo zaradi tatvine.
7. Paulus, O ediktu, XXXII. knjiga.

1107

Če ti dam v najem hišo, ki pripada drugemu, za petdeset aurejev, ti pa isto hišo daš v najem Titiusu za šestdeset in lastnik
Titiusu prepove, da bi jo zasedel; je določeno, da lahko zoper mene vložiš tožbo zaradi najema in izterjaš šestdeset aurejev,
ker si sam odgovoren Titiusu za šestdeset.
8. Tryphoninus, Disputations, knjiga IX.
Poglejmo, ali se ne sme plačati niti šestdeset niti petdeset aurei, temveč znesek, ki je enak deležu, ki ga ima najemnik pri
uživanju najete nepremičnine, tako da lahko drugi najemodajalec izterja le znesek, ki ga dolguje stranki, ki je od njega najela
nepremičnino; ker pa je treba dobiček iz najema izračunati po znesku višje najemnine, je rezultat ta, da mora biti izterjani
znesek večji. Prvi najemodajalec bo še vedno imel pravico zahtevati petdeset aurei, ki bi jih pobral od prvega najemnika, če
lastnik zadnjemu najemniku ne bi prepovedal, da zasede hišo. Takšna je naša praksa.
9. Ulpianus, O ediktu, XXXII. knjiga.
Če mi kdo najame hišo ali zemljišče, ki je bilo kupljeno v dobri veri, in se iz njega izseli brez goljufije ali malomarnosti z
njegove strani; Pomponij pravi, da bo najemodajalec kljub temu odgovoren za tožbo na najem, da bi se najemniku omogočilo
uživanje nepremičnine, ki mu je bila dana v najem. Jasno je, da če mu lastnik ne dovoli, da bi zasedel prostore,
najemodajalec pa mu je pripravljen priskrbeti drugo hišo, ki je prav tako primerna, pravi, da bi bilo povsem pravično, če bi
bil najemodajalec oproščen svoje obveznosti.
1. Dodamo lahko, kar je Marcellus navedel v šesti knjigi Digest, in sicer: "Če ima užitkar v najemu zemljišče, ki je predmet
užitka, za pet let in umre; njegov dedič mu ne bo dolžan dovoliti, da ga uživa, kakor ne bi bil najemodajalec dolžan
najemniku, potem ko je hišo uničil požar. Toda ali bo najemnik odgovoren za tožbo na podlagi najemne pogodbe za izterjavo
najemnine v času, ko je užival navedeno premoženje, je vprašanje, ki ga je zastavil Marcellus; prav tako kot bi bil prisiljen
plačati, če bi najel storitve sužnja, ki je predmet užitka, ali stanovanje. Trdi, da je boljše mnenje, da bo moral odgovarjati; in
to je popolnoma pravično. Sprašuje tudi, ali lahko najemnik povrne kakršne koli stroške v zvezi z zemljiščem zaradi
pričakovanja, da ga bo užival pet let. Pravi, da tega ne more storiti, ker bi moral predvideti, da se bo to zgodilo. Kaj pa, če mu
uporabnik zemljišča ne bi dal v zakup kot takemu, temveč kot lastniku tega zemljišča? Zagotovo bo odgovoren, ker je
zakupnika prevaral; to sta navedla cesarja Antonin in Severus v reskriptu. Navedla sta tudi, da je treba v primeru, ko je hišo
uničil požar, plačati najemnino za čas, ko je stavba stala.
2. Julijan v petnajsti knjigi Digest pravi, da kadar kdo najame zemljišče pod pogojem, da bo za to odgovarjal, če bi se mu kaj
zgodilo zaradi sile, ki se ji ni mogoče upreti; mora se držati pogodbe.
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3. Če je bil zakupnik v pogojih zakupa zemljišča opozorjen, naj bo previden glede ognja, in je neka nesreča povzročila požar,
ne bo prisiljen povrniti izgube. Če pa je škoda nastala zaradi najemnikove malomarnosti, za katero je bil odgovoren, bo
odgovoren.
4. Cesar Antonin je skupaj s svojim očetom v reskriptu v zvezi s čredo koz, ki jo je stranka najela in so ji bile ukradene,
navedel: "Če je mogoče dokazati, da so roparji odgnali koze brez kakršne koli tvoje goljufije, ne boš prisiljen odgovarjati za
ta dogodek v tožbi iz zakupa, morebitno najemnino za čas po kraji pa lahko izterjaš kot plačani denar, ki ni bil dolgovan."
5. Celsus v osmi knjigi Digest prav tako navaja, da je treba pomanjkanje spretnosti uvrstiti med malomarnost. Kadar stranka
najame teleta, da jih nahrani, ali tkanino, da jo popravi, ali izdelek, da ga spolira, mora biti odgovorna za malomarnost, in
vsaka napaka, ki jo stori zaradi pomanjkanja spretnosti, je malomarnost, ker najema premoženje v vlogi obrtnika.
6. Če mi daš v najem hišo, ki pripada drugemu in mi je bila zapuščena ali podarjena, ti ne odgovarjam za najemnino v tožbi
na najem. Poglejmo pa, ali je treba kaj plačati za čas, ki je pretekel, preden je bila opravljena zapuščina. Menim, da je treba
za ta čas plačati najemnino.
10. Julianus, O Urseius Ferox, III. knjiga.
In pravilno lahko vložim tožbo zaradi najema ali z namenom, da bi vas prisilil, da me razrešite pogodbe.
11. Ulpianus, O ediktu, XXXII. knjiga.
Poglejmo, ali je najemnik odgovoren za malomarnost svojega sužnja in tistih, ki jim je dal nepremičnino v podnajem, in tudi,
v kolikšni meri je odgovoren; ali mora izročiti sužnja kot odškodnino ali bo odgovarjal v svojem imenu; in glede tistih, ki jim
je dal prostore v podnajem, ali mora na lastnika le prenesti vse pravice do tožbe, ki jih ima morda proti njim, ali bo
odgovarjal tako, kot da bi bila malomarnost njegova lastna? Menim, da je v svojem imenu odgovoren za malomarnost svojih
podnajemnikov, čeprav glede tega ni bilo nič dogovorjeno: vendar pod pogojem, da je storil malomarnost pri oddaji
nepremičnine v podnajem tem osebam, bodisi svojim sužnjem bodisi najemnikom. Pomponij to potrjuje v triinšestdeseti
knjigi o ediktu.
1. Če je bilo ob najemu dogovorjeno, da najemnik ne sme imeti ognja, in ga kljub temu ima, bo odgovoren, čeprav lahko
nesreča povzroči požar, ker ga ni imel pravice imeti. Pravilo je drugačno, kadar mu je dovoljeno imeti ogenj, ki ne bo
povzročil škode, saj ga v tem primeru lahko ima, če ne povzroči škode.
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2. Najemnik mora tudi paziti, da ne povzroči škode na nepremičnini ali kakšni pravici, ki se veže nanjo, niti tega ne sme
dovoliti.
3. Če je stranka najela njegove storitve za prevoz vina iz Kampanije, nato pa je zaradi spora med njim in drugo osebo
zapečatil sode s svojim pečatom in pečatom druge osebe ter dal vino v skladišče; bo moral s tožbo na najem vrniti lastnino
vina svojemu delodajalcu, ne da bi prišlo do spora, razen če je bil delavec kriv malomarnosti.
4. Med najemodajalcem in najemnikom je bilo dogovorjeno, da seno ne sme biti spravljeno v stavbi v mestu. Kljub temu je
bilo tam postavljeno in suženj, ki je nato seno zažgal, se je ubil. Labeo pravi, da je najemnik odgovoren za tožbo, ker je sam
povzročil nesrečo, saj je seno vnesel v stavbo v nasprotju s pogoji najemne pogodbe.
12. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
Poleg tega bi bil najemnik odgovoren za povzročeno škodo, tudi če bi požar zanetil kakšen tujec.
13. Ulpianus, O ediktu, XXXII. knjiga.
Postavlja se tudi vprašanje, kako je treba ravnati v primeru, ko voznik vozila, medtem ko skuša prehiteti druge, prevrne enega
in poškoduje ali ubije sužnja? Menim, da bo zoper njega vložena tožba zaradi najema, saj bi moral biti bolj previden. Poleg
tega mu bo odobrena pretorijanska tožba na podlagi Lex Aquilia.
1. Če bi poveljnik ladje prejel tovor, ki naj bi ga odpeljal v Minturn? in ker se njegova ladja ne bi mogla povzpeti po reki, bi
blago prenesel na drugo, ki bi se izgubila v ustju reke; v tem primeru bo odgovarjal prvi poveljnik. Labeo pravi, da če ni bil
kriv malomarnosti, ne bo odgovoren; če pa je deloval proti soglasju lastnika ali je prenesel tovor v času, ko tega ne bi smel
storiti, ali ga je naložil na plovilo, ki je bilo manj sposobno za plovbo kot njegovo; se lahko proti njemu vloži tožba zaradi
najema.
2. Če poveljnik ladje zapelje ladjo v reko brez pilota in zaradi nevihte ne more upravljati ladje ter jo izgubi, lahko lastniki
tovora proti njemu vložijo tožbo zaradi najema.
3. Če kdo najame sužnja z namenom, da ga pouči, in ga odpelje v tujo državo, kjer ga ujame sovražnik ali pa izgubi življenje,
velja, da bo tožba na najem upravičena, če ga ni najel z namenom, da bi ga odpeljal v tujo državo.
4. Julijan v 86. knjigi Digest prav tako pravi, da če čevljar, ki je nezadovoljen z dečkom, zaposlenim pri njem, zadene dečka
po vratu z zadnjim tako močno, da mu uniči oko, lahko oče vloži tožbo zaradi najema; kajti čeprav je mojstrom dovoljeno
1110

izrekati lahke kazni, je to vendarle nezmerno. Zgoraj smo navedli, da je mogoča tudi tožba na podlagi Lex Aquilia. Julianus
zanika, da bi bilo mogoče vložiti tožbo zaradi poškodbe, ker stranka ni storila dejanja z namenom povzročitve škode, temveč
pri pouku.
5. Če je bil dragi kamen dan obrtniku, da bi ga vdelal ali graviral, in se je razbil; če je do tega prišlo zaradi kakršne koli
napake v kamnu, tožbe zaradi najema ni mogoče vložiti, če pa je do tega prišlo zaradi pomanjkanja spretnosti, jo je mogoče
vložiti. Temu mnenju je treba dodati: "razen če je delavec prevzel tveganje", saj bo v tem primeru, tudi če je nesrečo
povzročila napaka, mogoča tožba zaradi najema.
6. Če bi polnilec prejel oblačila, ki jih je treba očistiti, in bi jih grizle miši, bo odgovoren za tožbo zaradi najema, ker bi moral
to predvideti. 7. Če polnilec zamenja plašče in da eni osebi enega, ki pripada drugi, bo odgovoren za tožbo za najem, čeprav
je to storil iz nevednosti.
7. Najemnik je zapustil prostor ob prihodu vojske, vojaki pa so nato iz hiše odstranili okna in druge stvari; če najemnik ob
odhodu ni obvestil lastnika, bo odgovoren za tožbo zaradi najema. Labeo pravi, da če bi se lahko uprl, pa tega ni storil, bo
odgovoren; in to mnenje je pravilno. Če pa ni mogel obvestiti lastnika, menim, da ne bo odgovoren.
8. Če kdo najame mere in sodnik odredi, da jih je treba uničiti; če so bile lažne, Sabinus razlikuje, če se je najemnik tega
zavedal in če se ni. Če je vedel, da so bile lažne, bo tožba zaradi najema mogoča, v nasprotnem primeru pa ne. Če so bile
mere pravilne, bo odgovarjal le, kadar je bil kriv za dejanje ediala. Tega mnenja sta tudi Labeo in Mela.
9. Dva najemnika sta lahko odgovorna za celoten zadevni znesek.
Če je v pogodbo o najemu delovne sile vključeno, da se lahko, če stvar ni dokončana do določenega časa, izroči komu
drugemu, prvi najemnik ne bo odgovoren za tožbo na najem, razen če se stvar izroči komu drugemu na podlagi iste pogodbe;
tega tudi ni mogoče storiti, dokler se ne izteče dan, določen za dokončanje.
11. Če najemnik po izteku roka najema ostane v prostorih, se šteje, da je bila sklenjena ne le obnovitev najema, temveč tudi
morebitne zastavne pravice, ki so bile dane v zavarovanje, se še vedno štejejo za obremenjene. Vendar to velja le, če druga
stranka ni obremenila nepremičnine v času prvotnega najema, sicer je potrebno njeno novo soglasje. Enako pravilo velja,
kadar so bila zemljišča dana v zakup vladi. To, kar smo navedli, namreč da se šteje, da je najemnik sklenil novo najemno
pogodbo zaradi molka obeh strank, je treba razumeti tako, da se v primeru njunega molka najemna pogodba obnovi za eno
leto, kar pa ne velja za naslednja leta, čeprav bi moral biti na začetku rok najema pet let. Poleg tega, če v drugem letu po
izteku petletnega obdobja ni bil sklenjen nasprotni dogovor, se šteje, da se najemna pogodba obnovi za to leto, saj se šteje, da
sta stranki soglašali za leto, v katerem sta molčali. To pravilo je treba upoštevati tudi pozneje za vsako naslednje leto. Za
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mestna posestva pa velja drugo pravilo, saj je najemnik odgovoren za ves čas, ko zaseda prostore, razen če je v pisni listini
naveden določen rok, ki določa trajanje najema.
(14) Isto, O ediktu, knjiga LXXI.
Kadar kdo najame zemljišče za določen čas, ostane najemnik tudi po izteku tega časa; razume se namreč, da kadar lastnik
dovoli najemniku, da ostane na zemljišču, mu ga ponovno odda v najem. Takšna pogodba ne potrebuje niti besed niti pisave,
da bi se vzpostavila, ampak postane veljavna že s samim soglasjem. Če torej lastnik zemljišča medtem postane nor ali umre,
Marcellus trdi, da ni mogoče trditi, da je najemna pogodba obnovljena; in to je pravilno.
15. Isti, O ediktu, XXXII. knjiga.
Tožba na najem je odobrena najemniku.
1. Poleg tega je tožba v določenem obsegu dopustna v naslednjih primerih; na primer, če stranka ne more uživati
nepremičnine, ki jo je dala v zakup, morda zato, ker ji ni bila izročena posest celotne njive ali njenega dela; če hiša, hlev ali
prostor, kjer je treba gojiti čredo, ni bil popravljen; ali če ni opremljeno nekaj, kar je bilo dogovorjeno v skladu s pogoji
zakupa; je tožba na najem dopustna.
2. Razmislimo, ali je najemodajalec dolžan kaj storiti za najemnika, če mu je slabo vreme povzročilo škodo. Servij pravi, da
mora najemodajalec najemniku povrniti škodo za vsako nasilje, ki se mu ni bilo mogoče upreti; kot na primer tisto, ki ga
povzroči prelivanje rek, ptice različnih vrst ali kakšna podobna nesreča, ali kadar pride do vdora sovražnikov. Če se pojavi
kakršna koli napaka v zvezi z lastnino, mora izgubo nositi najemnik; kot na primer, če vino postane kislo ali pridelek uniči
plevel. Če pa pride do potresa, ki uniči vse pridelke, najemnik ne bo utrpel izgube, saj ga ni mogoče prisiliti, da poleg izgube
semena plača še najemnino za zemljišče. Če pa je pridelek oljk pokvaril požar ali je do tega prišlo zaradi nenavadne sončne
vročine, mora izgubo nositi lastnik zemljišča; če pa se ne zgodi nič nenavadnega, bo zanjo odgovoren najemnik. Enako je
treba reči, če je vojska, ki je šla mimo, kar koli odstranila zgolj zaradi brezobzirnosti. Če pa potres polje tako uniči, da od
njega ne ostane nič, mora izgubo nositi lastnik, saj je dolžan zemljišče najemniku zagotoviti v takšnem stanju, da ga lahko
uživa.
3. Kadar je najemnik trdil, da je na zemljišču izbruhnil požar, in zahteval, naj se mu odpusti najemnina; je bilo v reskriptu
navedeno: "Če ste obdelovali zemljišče, ste upravičeni do razumne olajšave zaradi pojava nepričakovanega požara."
4. Papinianus v Četrti knjigi mnenj pravi, da če je najemodajalec zaradi neplodnosti najemniku za eno leto odpustil
najemnino in je bil v naslednjem letu velik pridelek, najemodajalec zaradi odpustitve najemnine ni ničesar izgubil in lahko
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celo zahteva najemnino za leto, ki jo je odpustil. Enako mnenje je podal v zvezi z izgubo pri trajnem zakupu. Če pa je
najemodajalec kot darilo opustil najemnino za eno leto zaradi neplodnosti, velja enako pravilo, saj gre prej za dogovor kot za
darilo. Kaj pa, če je najemodajalec v zadnjem letu najema odpustil najemnino zaradi neplodnosti? Velja, da je pravilneje, da
če so bila prejšnja leta plodna in se je najemodajalec tega zavedal, ne bi smel najemnika pozivati k obračunu za leto, ki je bilo
neplodno.
5. V nekem reskriptu božanskega Antonina je navedeno, da se ne sme posvečati pozornosti najemniku, ki se pritožuje zaradi
majhnosti pridelka. V nekem drugem reskriptu je tudi navedeno: "Zahtevate nekaj nenavadnega, ko zahtevate, da se vam
najemnina odpusti zaradi starosti vinske trte."
6. Spet v primeru, ko je neki posameznik v primeru izgube plovila zahteval, kar je plačal za prevoz, z utemeljitvijo, da gre za
posojilo; v nekem reskriptu cesarja Antonina je bilo navedeno, da cesarski prokurator ni neupravičeno zahteval prevoznine
od lastnika plovila, saj ta ni izpolnil svoje dolžnosti pri prevozu premoženja. To pravilo je treba upoštevati tudi v primeru
vseh drugih oseb.
7. Kadar koli obstaja kakršen koli razlog za odpust najemnine iz zgoraj navedenih razlogov, najemnik ne more izterjati
nobenih obresti, do katerih bi bil morda upravičen, temveč bo oproščen plačila najemnine sorazmerno s časom. Nazadnje je
bilo že navedeno, da mora izgubo semena nositi najemnik.
8. Jasno je, da mora lastnik nepremičnine, če najemniku ne dovoli, da bi jo užival, bodisi zato, ker jo je sam dal v najem,
bodisi zato, ker je nekdo dal v najem tujo nepremičnino, ki deluje kot njegov zastopnik, ali kot da bi bila njegova last,
najemniku povrniti škodo do višine njegovega deleža. Prokul je tako menil, kadar se je stranka pretvarjala, da je zastopnik.
9. Julijan v petnajsti knjigi Digest pravi, da se včasih tožba zaradi najema vloži z namenom, da se pogodbeni stranki
razbremenita; kot na primer, ko sem dal zemljišče v najem Titiusu, ta pa je umrl, potem ko je za svojega dediča imenoval
varovanca, in ker je skrbnik povzročil, da je varovanec zavrnil dediščino, sem omenjeno zemljišče dal v najem drugi stranki
za višjo najemnino; potem je varovanec dobil v posest očetovo posest. V tožbi zaradi najema ne more izterjati ničesar
drugega kot to, da se razbremeni odgovornosti iz pogodbe, saj sem imel utemeljen razlog, da sem nepremičnino ponovno
oddal v najem:
16. Julianus, Digest, knjiga XV.
Ker mi takrat ni bila priznana nobena pravica do tožbe zoper varovanca.
17. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXII.
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Pravi tudi, da ima varovanec pravico do tožbe zoper svojega skrbnika, če ta ne bi smel zavrniti zapuščine.
18. Julianus, Digest, knjiga XV.
V to tožbo bodo vključeni tudi vsi dobički, ki bi jih varovanec lahko pridobil z zakupom zemljišča.
(19) Ulpianus, O ediktu, XXXII. knjiga.
Julijanovemu mnenju pa bi moral dodati, da bi bil v primeru dogovora z varovancem odgovoren za tožbo zaradi najema v
obsegu varovančevega interesa.
1. Če kdo najame pokvarjene sode, ne da bi vedel, da so takšni, in vino potem izteče, bo odgovoren do višine deleža stranke
in njegova nevednost ne bo opravičljiva. Tega mnenja je bil Cassius. Drugačen je primer, če ste dali v najem zemljišče za
pašo, na katerem so rasla strupena zelišča; v tem primeru morate namreč, če je katera od živine poginila ali se je njena
vrednost zmanjšala, vi pa ste vedeli za obstoj zelišč, najemniku povrniti škodo v višini njegovega deleža; če pa niste vedeli za
njihov obstoj, najemnine ne morete izterjati. To so menili tudi Servij, Labeo in Sabin.
2. Razmisliti moramo, kadar kdo da v zakup del zemljišča, kakšno orodje mora priskrbeti zakupniku, in če tega ne stori, ali
bo odgovarjal v tožbi zaradi zakupa. O tem se je ohranilo Neratijevo pismo Aristu, v katerem piše, da je treba najemniku
priskrbeti sode, pa tudi vinsko in oljčno stiskalnico, opremljeno z vrvmi, in če teh ni, jih mora priskrbeti lastnik, prav tako
mora popraviti stiskalnico, če je pokvarjena. Če se katero koli orodje poškoduje po krivdi najemnika, je najemnik odgovoren
za tožbo na najem. Neratij pravi, da mora najemnik priskrbeti tudi posode, ki jih uporabljamo za stiskanje oljk. Če se olje
iztisne s pomočjo košar, mora lastnik priskrbeti stiskalnico, vetrnico, košare, kolo in jermenice, s katerimi se stiskalnica
dvigne. Prav tako mora priskrbeti žarni kotel, v katerem se olje spere s toplo vodo, in druge potrebne pripomočke za ravnanje
z oljem, skupaj z vinskimi posodami, ki jih mora najemnik za sedanjo uporabo prekriti s smolo. Vse te stvari je treba
zagotoviti na ta način, razen če je bil sklenjen kakšen drug poseben dogovor.
3. Če je najemodajalec v najemno pogodbo zapisal, da bi moral biti upravičen do določene količine žita po določeni ceni, ta
pa ga noče sprejeti in ni pripravljen opraviti nobenega odbitka od najemnine, lahko vloži tožbo za izterjavo celotnega zneska;
vendar bo moral sodnik pri opravljanju svoje dolžnosti upoštevati interes, ki ga je imel najemnik za dobavo žita, in ne za
plačilo denarja v obliki najemnine. Enako mora veljati tudi v primeru tožbe na podlagi zakupne pogodbe.
4. Katera tožba je mogoča, če najemnik na hišo doda vrata ali kaj drugega? Boljše je mnenje, ki ga je zastopal Labeo, in
sicer, da bo najemna tožba upravičena, da se najemniku dovoli odstranitev; vendar pod pogojem, da se zavaruje pred grozečo
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škodo, da ne bi z odstranitvijo tega, kar je dodal, hiša v nekem pogledu postala manj vredna, temveč le, da bo stavbo vrnil v
prvotno stanje.
5. Če najemnik v hišo prinese kovinsko skrinjo, lastnik pa nato vhod zmanjša; dejstvo je, da bo zoper lastnika mogoče vložiti
tako najemno tožbo kot tudi tožbo zaradi izročitve stvari, ne glede na to, ali se je tega zavedal ali ne. Dolžnost sodnika je, da
ga prisili, da zagotovi prehod, ki bo najemniku omogočil odstranitev skrinje, seveda na stroške lastnika.
6. Če kdo najame hišo za eno leto in plačuje najemnino za celotno obdobje, po šestih mesecih pa hiša propade ali jo požari;
Mela zelo pravilno pravi, da bo upravičen do najemne tožbe za izterjavo najemnine za preostali čas, ne pa do tožbe za
izterjavo denarja, ki mu ni pripadal; saj ni plačal več po pomoti, temveč zato, da bi imel korist glede na najemno razmerje.
Drugače je, če kdo najame nepremičnino za deset aurei in plača petnajst; če je namreč ta znesek plačal po pomoti, ker je imel
vtis, da je nepremičnino najel za petnajst aurei, ne bo upravičen do najemne tožbe, temveč lahko toži le za izterjavo denarja;
kajti med tistim, ki plača po pomoti, in tistim, ki plača celotno najemnino vnaprej, je velika razlika.
7. Če kdo sklene pogodbo za prevoz ženske po morju in se ji potem na ladji rodi otrok, je bilo ugotovljeno, da zaradi otroka
ni treba ničesar plačati; saj prevoz ni bil dražji in otrok ni porabil ničesar, kar je bilo predvideno za uporabo tistih, ki so pluli
po ladji.
8. Jasno je, da lahko tožba za najem preide tudi na dediča.
9. Kadar je neki prepisovalec dal v najem svoje storitve in je stranka, ki jih je naročila, umrla; sta cesarja Antonin in Sever v
reskriptu v odgovoru na prošnjo prepisovalca navedla naslednje: "Ker trdiš, da nisi kriv, ker nisi opravil storitev, za katere si
bil najet pri Antoninu Akvileju, je edino pravično, da se pogodba izpolni, če med letom nisi prejel nobene plače od drugega."
10. Papinianus v Četrti knjigi mnenj navaja, da je treba v primeru smrti cesarjevega odposlanca njegovim spremljevalcem
izplačati plačo za preostali čas njihovega službovanja; če omenjeni spremljevalci v tem času niso bili zaposleni pri drugih.

20. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIV.
Najem se lahko tako kot prodaja sklene pod določenim pogojem.
(1) Vendar pa ga ni mogoče skleniti z darovanjem.
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(2) Včasih najemodajalec ni zavezan, zavezan pa je najemnik; kot na primer, kadar kupec najame zemljišče, dokler ne plača
kupnine.
21. Javolen, Pisma, knjiga XI.
Ko sem prodal zemljišče, je bil dogovor, da ga bo kupec do plačila celotnega zneska dajal v najem za določeno najemnino.
Ali je treba ob plačilu denarja izdati potrdilo o plačilu najemnine? Odgovor je bil, da dobra vera zahteva, da je treba storiti,
kar je bilo dogovorjeno, vendar pa kupec ne sme biti odgovoren prodajalcu za višji znesek, kot bi znašala najemnina
zemljišča v času, ko denar ni bil plačan.
22. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIV.
Poleg tega, če je v pogodbo vneseno, da se v primeru neplačila kupnine nepremičnina ne bo kupila, bo tožba na najemnino
upravičena.
1. Kadar je kakšno delo dano v opravljanje, gre za zakup.
2. Kadar sklenem pogodbo za gradnjo hiše z dogovorom, da bo oseba, ki jo zaposlujem, odgovorna za vse stroške, mi
prenese lastništvo vsega uporabljenega materiala, pa je posel še vedno najem; obrtnik mi namreč daje v najem svoje storitve,
to je potrebo po opravljanju dela.
3. Tako kot se pri kupoprodajnem poslu seveda priznava, da lahko stranki kupita ali kupita nekaj več ali manj in s tem
vzajemno omejujeta druga drugo, tako je pravilo enako pri zakupu in najemu.
(23) Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
In zato najemne pogodbe, ko je enkrat sklenjena, ni mogoče razveljaviti pod pretvezo, da je bilo nadomestilo prenizko, če ni
mogoče dokazati goljufije nasprotne stranke.
24. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIV.
Kadar je v najemno pogodbo vključeno, da mora delo odobriti lastnik, velja, da to pomeni v skladu s presojo dobrega
državljana. Enako pravilo velja, kadar je treba uporabiti presojo katere koli druge osebe, ne glede na to, kdo jo je sprejel;
dobra vera namreč zahteva, da se takšna presoja zagotovi, kot se spodobi za dobrega državljana. Takšna presoja se nanaša na
kakovost dela in ne na podaljšanje roka, določenega s pogodbo, razen če je bilo to vključeno v pogodbo. Posledica tega je, da
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če je bila odobritev dela pridobljena z goljufijo zaposlene stranke, nima nobenega učinka in je mogoče vložiti tožbo zaradi
najema.
1. Kadar najemnik najame zemljišče, lastnina podnajemnika ni vezana na lastnika, temveč posevki ostanejo v stanju zastavne
pravice, kot če bi jih zbral prvi najemnik.
2. Kadar je hiša ali zemljišče v najemu za pet let, lahko lastnik takoj vloži tožbo zoper najemnika, če ta opusti obdelovanje
zemlje ali izprazni hišo.
3. Prav tako lahko vloži tožbo glede tistih stvari, ki bi jih moral najemnik nemudoma opraviti; kot je na primer neko delo, ki
bi ga moral opraviti, na primer sajenje dreves.
4. Če najemnik ne more uživati nepremičnine, lahko po zakonu takoj vloži tožbo za celotno petletno obdobje, čeprav mu je
lastnik morda dovolil, da jo uživa še preostala leta, saj lastnik ne bo vedno oproščen zaradi tega, ker je najemniku dovolil
uživati nepremičnino drugo ali tretje leto. Če je bil namreč najemnik na podlagi zakupne pogodbe izgnan in se je zatekel na
drugo kmetijo, ne bo mogel obdelovati obeh in ne bo prisiljen plačevati najemnine, lahko pa izterja znesek dobička, ki bi ga
dobil, če bi bil neoviran; dovoljenje za uživanje lastnine namreč pride prepozno, če je ponujeno v času, ko ga najemnik, ker
je zaposlen z drugimi zadevami, ne more izkoristiti. Če najemodajalec prepreči uživanje nepremičnine in si nato premisli,
velja, da se najemnikove zadeve ne spremenijo; in nekajdnevna zamuda ne zmanjšuje obveznosti v ničemer. Tudi v tem
primeru lahko stranka, ki ji določeni predmeti niso bili zagotovljeni v skladu s pogodbo ali če ji lastnik prepreči uživanje
nepremičnine ali če to stori tujec, ki ga lastnik lahko nadzira, pravilno vloži tožbo na najem.
5. Če lastnik odda zemljišče v najem za več let in svojega dediča z oporoko zadolži, da odpusti najemnika, ta pa mu ne
dovoli, da bi užival nepremičnino do izteka roka, je tožba na podlagi najemne pogodbe utemeljena. Če mu to dovoli, vendar
mu ne odpusti najemnine, bo odgovarjal za tožbo na podlagi oporoke.
(25) Gaj, O pokrajinskem ediktu, X. knjiga.
Če je bila najemnina obljubljena na splošno, o čemer bo odločala tretja oseba, se šteje, da najemna pogodba ni bila sklenjena.
Če pa je navedeno, da bo višino najemnine ocenil Titius, bo najemna pogodba veljavna pod tem pogojem; če pa omenjena
stranka določi najemnino, jo je treba na vsak način plačati v skladu z njeno oceno, in najemna pogodba bo postala veljavna.
Če pa tega noče storiti ali ne more določiti najemnine, najemna pogodba ne bo veljala, kot če znesek najemnine ne bi bil
določen.
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1. Če je nekdo komu dal v zakup zemljišče, da ga obdeluje, ali hišo, da jo zaseda, in iz tega ali onega razloga zemljišče ali
hišo proda, mora poskrbeti, da kupec dovoli najemniku, da uživa zemljišče ali zaseda hišo v skladu s pogoji iste pogodbe;
sicer lahko, če mu to prepreči, zoper prodajalca vloži tožbo zaradi zakupa.
2. Če sosed pri gradnji hiše ukine svetlobo v sobi, bo najemodajalec odgovarjal najemniku. Vsekakor ni dvoma, da se lahko
najemnik v takem primeru odpove najemni pogodbi; prav tako je treba v primeru, ko je zoper njega vložena tožba za
najemnino, upoštevati odškodnino. Razumemo, da enako pravilo velja, kadar najemodajalec ne popravi vrat ali oken, ki so
bila morda poškodovana ali uničena.
3. Najemnik mora vse storiti v skladu s pogoji najemne pogodbe, predvsem pa mora paziti, da dela na kmetiji opravlja ob
pravem času, da ne bi obdelovanje izven sezone povzročilo poslabšanja tal. Skrbeti mora tudi za stavbe, da se ne
poškodujejo.
4. Prav tako bo veljal za krivca, če bo njegov sosed zaradi sovražnosti posekal drevesa.
5. Če jih bo posekal sam, ne bo odgovoren le za tožbo na podlagi zakupa, temveč tudi za tožbe po Lex Aquilia in Zakonu
dvanajstih tabel v zvezi s skrivnim posekom dreves ter za interdikt na podlagi nasilnega ali tajnega dejanja. Nedvomno je del
dolžnosti sodnika, ki obravnava zadevo v zvezi z zakupom, da poskrbi, da zakupodajalec opusti druge tožbe.
6. Višja sila, ki jo Grki imenujejo "božanska moč", najemniku ne sme povzročiti nobene izgube, če so pridelki poškodovani v
nenavadni meri, sicer pa mora z mirno vestjo prenašati vsako zmerno škodo, če ni prikrajšan za izreden dobiček. Vendar je
očitno, da govorimo o najemniku, ki plačuje najemnino v gotovini; po drugi strani pa si mora, kadar si deli pridelke, kot v
primeru partnerstva, z lastnikom zemljišča deliti tudi izgubo in dobiček.
7. Kadar kdo prevzame prevoz kolone in se ta pri dviganju, med prevozom ali pri razkladanju zlomi, je odgovoren za škodo,
če se je to zgodilo po njegovi krivdi ali krivdi katerega od delavcev, ki jih je zaposlil. Vendar ne bo kriv, če bo sprejel vse
varnostne ukrepe, ki bi jih moral sprejeti zelo skrben in previden človek. Seveda razumemo, da enako pravilo velja, kadar se
kdo dogovori za prevoz sodov ali lesa ter drugih stvari, ki jih je treba prepeljati iz enega kraja v drugega.
8. Če polnilec ali krojač izgubi oblačila in zadovolji lastnika teh oblačil, mora slednji nanj prenesti svoje pravice do tožbe za
vračilo lastnine.
26. Ulpianus, Razprave, II. knjiga.
Če je kdo najel svoje storitve pri dveh delodajalcih hkrati, mora zadovoljiti tistega, ki ga je prvi zaposlil.
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(27) Alfenus, Digeste, II. knjiga.
(28) Ni treba vedno odšteti od najemnine v primeru, ko so bili najemniki izpostavljeni manjšim nevšečnostim v zvezi z
delom svojega stanovanja; najemnik je namreč v takem položaju, da bi moral, če bi kaj padlo na stavbo in bi bil lastnik zaradi
tega prisiljen porušiti del stavbe, nositi manjše nevšečnosti, ki so posledica tega; vendar pri tem lastnik ne sme odpreti tistega
dela hiše, ki ga je najemnik navajen najbolj uporabljati.
1. Ponovno se postavlja vprašanje, ali bo najemnik, če odide zaradi strahu, dolžan plačati najemnino ali ne? Odgovor je, da če
je imel utemeljen razlog za strah, čeprav dejansko ni bilo nobene nevarnosti, ne bo dolžan plačati najemnine; če pa ni bilo
utemeljenega razloga za strah, jo bo še vedno dolžan plačati.
(28) Labeo, Poznejši Javolenovi epitemi, IV. knjiga.
Če pa najemnik še vedno uporablja hišo, mora plačevati najemnino.
1. Labeo meni, da se najemnina dolguje, tudi če hiša ni v dobrem stanju.
2. Enako pravno pravilo velja, kadar je najemnik pooblaščen, da hišo odda v najem in plačuje najemnino. Če pa
najemodajalec najemniku ne da pooblastila, da najame hišo, v kateri živi, in jo ta kljub temu najame, Labeo meni, da mu
mora povrniti vse, kar je plačal brez goljufivega namena. Če pa je najemnik hišo uporabljal brezplačno, je treba odbitek
opraviti sorazmerno z neizteklim časom najemne pogodbe.
(29) Alfenus, Digeste, VII. knjiga.
(30) V najemno pogodbo je bilo vključeno naslednje besedilo: "Najemnik ne bo sekal dreves, jih opasal ali požgal, niti ne bo
nikomur dovolil, da bi jih opasal, posekal ali požgal." Pojavilo se je vprašanje, ali bi moral zakupnik preprečiti vsakomur, ki
bi ga videl, da počne kaj takega, ali pa bi moral drevesa tako varovati, da tega nihče ne bi mogel storiti. Odgovoril sem, da
beseda "dovoliti" vključuje oba pomena, vendar se zdi, da je zakupodajalec želel, da zakupnik ne le prepreči, da bi kdor koli,
ki ga vidi, posekal drevesa, temveč da mora biti tudi previden in tako paziti, da jih nihče ne bi mogel posekati.
30. Isto, Zbornik Pavlovih epitetov, III. knjiga.
Človek, ki je najel hišo za trideset aurejev, je posamezne sobe dal v podnajem pod takimi pogoji, da je za vse zbral štirideset
aurejev. Lastnik stavbe jo je porušil, ker je rekel, da bo kmalu padla. Postavilo se je vprašanje, kolikšen naj bo znesek
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odškodnine in ali lahko stranka, ki je najela celotno hišo, vloži tožbo zaradi najema. Odgovor je bil, da je treba, če je stavba v
tako slabem stanju, da jo je treba porušiti, narediti oceno in oceniti škodo sorazmerno z zneskom, za katerega je lastnik najel
prostore, ter da je treba upoštevati tudi čas, ko najemniki niso mogli zasedati prostorov. Če pa hiše ni bilo treba porušiti,
ampak je lastnik to storil, ker je želel zgraditi boljšo, je treba sodbo izreči v višini interesa, ki ga je imel najemnik, da njegovi
podnajemniki ne bi bili prisiljeni zapustiti prostorov.
1. Aedil je v nekem mestu za eno leto najel kopališča, da bi jih meščani lahko brezplačno uporabljali. Ker je kopališče po treh
mesecih uničil požar, je bilo odločeno, da je mogoče zoper lastnika kopališča vložiti tožbo na podlagi najemne pogodbe in
zahtevati vračilo dela cene sorazmerno s časom, ko kopališče ni bilo na voljo.
2. Opravljena je bila poizvedba o tožbi, ki jo je treba vložiti, če je nekdo najel mule, ki so bile obremenjene z določeno težo,
tisti, ki jih je najel, pa jih je poškodoval s težjim tovorom. Odgovor je bil, da lahko lastnik zakonito toži bodisi po Lex
Aquilia bodisi s tožbo na zakup, vendar lahko po Lex Aquilia toži le tistega, ki je mule takrat vozil; s tožbo na zakup pa
lahko pravilno toži tistega, ki jih je najel, tudi če jih je poškodoval nekdo drug.
3. Človek, ki je sklenil pogodbo za gradnjo hiše, je v pogodbi navedel: "Lastnik bo izvajalcu plačal sedem sestercij za vsako
nogo, in sicer toliko za kamen kot za delo." Postavilo se je vprašanje, ali je treba delo izmeriti pred dokončanjem ali po njem.
Odgovor je bil, da ga je treba izmeriti, ko je še nedokončano.
4. Najemnik je prejel hišo pod pogojem, da jo bo vrnil nepoškodovano, razen kolikor bi zaradi nasilja ali starosti lahko
nastala škoda. Najemnikov suženj je hišo zažgal, vendar ne po naključju. Podano je bilo mnenje, da se zdi, da tovrstno nasilje
ni bilo izključeno; in da ni bilo dogovorjeno, da najemnik ne bi bil odgovoren, če jo je suženj požgal, temveč da sta obe
stranki želeli, da se izključi nasilje, ki so ga izvajali tujci.
31. Isto, Epitome Paulusovih Digest, knjiga V.
Več oseb je na Saufejevo ladjo naložilo žito, ne da bi ga ločile; Saufeij je enemu od njih izročil svoje žito iz skupnega kupa,
ladja pa se je nato izgubila. Postavilo se je vprašanje, ali lahko drugi vložijo tožbo zoper poveljnika ladje v zvezi z njihovim
deležem žita, ker je ta odvrnil tovor. Odgovor je bil, da obstajata dve vrsti zakupa premoženja, in sicer ena od njiju je, kadar
je treba vrniti sam predmet, kot na primer, kadar se oblačila zaupajo čistilcu, da jih očisti, ali kadar je treba vrniti nekaj iste
vrste; kot na primer, kadar se masa srebra da delavcu, da iz nje naredi vaze, ali zlato, da se iz njega naredijo prstani. V prvem
primeru lastnina še vedno pripada lastniku, v drugem pa postane upnik za njeno vrednost. Enako pravno pravilo velja za
depozite, kajti če je stranka deponirala denarno vsoto, ne da bi jo v kar koli zaprla ali zapečatila, ampak jo je preprosto
preštela, stranka, pri kateri je ostala, ni dolžna storiti ničesar drugega kot vrniti enak znesek denarja. V skladu s tem se zdi, da
je žito postalo Saufejeva last in da se je zelo pravilno odpovedal delu žita. Če pa bi bilo žito vsake od strank ločeno zaprto z
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deskami, v vrečah ali sodih, tako da bi bilo mogoče razlikovati, kaj pripada posamezni stranki, se to ne bi moglo spremeniti;
kajti potem bi lahko lastnik pšenice, ki jo je izročil poveljnik ladje, vložil tožbo za njeno vračilo, zato oblasti v tem primeru
ne odobravajo tožb na podlagi preusmeritve tovora, ker je bilo blago, ki je bilo izročeno poveljniku, bodisi vse iste vrste in je
takoj postalo njegovo, lastnik pa je postal njegov upnik (saj se ne šteje, da je prišlo do preusmeritve tovora, ker je ta postal
last poveljnika); ali pa je treba vrniti enak predmet, ki je bil izročen, in v tem primeru bi se zoper poveljnika vložila tožba
zaradi kraje, zato bi bila tožba zaradi preusmeritve tovora odveč. Če pa je bilo blago izročeno z dogovorom, da bo vrnjeno
enake vrste, bi bil prejemnik blaga odgovoren le za malomarnost, saj odgovornost za malomarnost obstaja, kadar je pogodba
sklenjena v korist obeh strank, malomarnost pa ne more obstajati, če je poveljnik enemu od lastnikov vrnil del žita, saj je
moral enemu od njih izročiti svoj delež pred drugimi, čeprav bi bil s tem v boljšem položaju od drugih.
32. Julijan, O Miniciju, IV. knjiga.
Človek, ki je za več let dal v zakup zemljišče, da bi ga obdeloval, je umrl in omenjeno zemljišče zapustil. Kasij je zanikal, da
bi bilo mogoče najemnika prisiliti, da obdeluje zemljišče, ker dedič ni imel interesa zanj. Če pa bi najemnik želel obdelovati
zemljišče in bi mu to preprečila oseba, ki ji je bilo zemljišče zapuščeno, bi bil upravičen do tožbe zoper dediča, izgubo pa bi
moral nositi dedič; tako kot v primeru, ko kdo nekaj proda in to zapusti drugemu, preden to izroči; v tem primeru bo namreč
dedič odgovoren tako kupcu kot volilojemniku.
33. Africanus, Vprašanja, knjiga VIII.
Če je zemljišče, ki ste mi ga dali v zakup, zaplenjeno, boste s tožbo iz zakupa odgovorni, da mi dovolite, da ga uživam,
čeprav niste krivi, da tega ne morem storiti; tako kot velja, če sklenete pogodbo za gradnjo hiše in je zemljišče, na katerem
naj bi bila zgrajena, uničeno, boste kljub temu odgovorni. Če bi mi namreč prodali zemljišče in bi bilo pred izročitvijo
zaplenjeno, boste odgovorni za kupoprodajno tožbo; to pa velja do te mere, da morate vrniti kupnino, in ne, da mi boste
dolžni povrniti škodo za kaj več kot za moj interes, da mi bo izročeno prazno zemljišče. Zato menim, da to pravilo velja tudi
za zakup, tako da morate vrniti najemnino, ki sem jo plačal za čas, ko nisem mogel uživati nepremičnine, vendar vas k temu
ni mogoče prisiliti z nobenim drugim tožbenim zahtevkom iz zakupa; če namreč vašemu zakupniku bodisi vi bodisi druga
oseba, ki ji to lahko preprečite, preprečite uživanje zemljišča, mu morate povrniti škodo v obsegu njegovega interesa za
uživanje nepremičnine, pri čemer je v to vključen tudi njegov dobiček. Če pa ga ovira nekdo, ki ga ne morete nadzirati zaradi
njegove večje moči ali oblasti, mu ne boste ničesar dolžni, razen da mu odpustite neplačano najemnino ali vrnete plačano.
(34) Gaj, O pokrajinskem ediktu, X. knjiga.
Tako kot če bi se to zgodilo zaradi napada roparjev.
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Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.
To razlikovanje ustreza razlikovanju, ki ga je uvedel Servij in so ga potrdile skoraj vse avtoritete; to pomeni, da je treba v
primeru, ko najemodajalec najemniku s popravili hiše prepreči uživanje njene uporabe, upoštevati, ali je bila hiša porušena
po nujnosti ali ne; kajti kakšna bi bila razlika, če je najemodajalec stavbe prisiljen popraviti jo zaradi njene starosti ali če je
najemodajalec zemljišča prisiljen prenašati škodo s strani osebe, ki ji ne more preprečiti, da bi jo povzročila? Vendar je treba
razumeti, da to razlikovanje uporabljamo v zvezi z osebo, ki je zakupila svoje zemljišče, da bi ga uživala, in je ta posel
opravila v dobri veri; ne pa v zvezi z osebo, ki je z goljufijo zakupila zemljišče, ki pripada drugemu, in se ne more upreti
lastniku tega zemljišča, ko ta najemniku prepreči, da bi ga užival.
(1) Kadar imava zemljišče v skupni lasti in je med nama dogovorjeno, da ga bova imela v najemu v izmeničnih letih za
določen znesek, ti pa po izteku svojega leta namerno uničiš pridelek naslednjega leta, lahko proti tebi vložim dve tožbi, eno
na podlagi lastninske pravice, drugo pa na podlagi najema; moj delež je namreč vključen v lastninsko tožbo, tvoj pa le v
najemno tožbo. Potem se sprašujem, ali ne bo tako, da bo treba izgubo, ki sem jo utrpel na vaš račun, glede mojega deleža
poravnati s tožbo na delitev? To mnenje je pravilno, vendar kljub temu menim, da je pravilno tudi Servijovo mnenje, in sicer
"Če uporabim eno od zgoraj navedenih tožb, bo druga uničena." To vprašanje lahko zastavimo bolj preprosto, če predlagamo,
da ima, če je bilo med dvema strankama, ki imata v lasti ločena zemljišča, dogovorjeno, da ima vsaka od njiju pravico najeti
zemljišče druge stranke z dogovorom, da se pridelki izročijo v obliki najemnine.
36. Florentin, Inštituti, VII. knjiga.
Kadar je treba delo opraviti po pogodbi, je do njegovega prevzema na tveganje izvajalca. Če pa je bilo po pogodbi plačano po
stopinjah ali merah, je na tveganje izvajalca, dokler ni izmerjeno; v obeh primerih pa mora tveganje nositi delodajalec, če je
kriv, da delo ni bilo sprejeto ali izmerjeno. Če pa delo uniči višja sila, preden je sprejeto, je tveganje na strani delodajalca,
razen če je bil sklenjen kakšen drug dogovor. Izvajalec ni dolžan odgovarjati delodajalcu za nič več, kot bi lahko dosegel s
svojo skrbnostjo in delom.
37. Javolenus, O Kassiju, VIII. knjiga.
Če delo uniči višja sila, preden ga delodajalec sprejme, mora nositi izgubo, če je bilo delo takšne narave, da bi ga moral
sprejeti.
38. Paulus, Pravila.
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Človek, ki je najel njegove storitve, je upravičen do nadomestila za ves čas, za katerega je bil zaposlen, če ni bil kriv, da dela
ni opravil.
1. Tudi odvetniki niso prisiljeni vrniti svojih honorarjev, če niso krivi, da niso obravnavali zadeve.
39. Ulpianus, O ediktu, II. knjiga.
Najemna pogodba običajno ne spremeni lastništva nepremičnine. 40. Gaj, O pokrajinskem ediktu, V. knjiga.
Tisti, ki prejme nadomestilo za hrambo kakršne koli lastnine, je odgovoren za hrambo te lastnine.
41. Ulpianus, O ediktu, V. knjiga.
Julijan pa pravi, da ni mogoče vložiti tožbe proti eni osebi za škodo, ki jo je povzročila druga oseba; kajti s kakšno stopnjo
skrbnosti lahko prepreči, da bi nezakonito škodo povzročil nekdo drug? Marcellus pa pravi, da je to včasih mogoče storiti, če
bi stranka lahko tako poskrbela za premoženje, da ne bi moglo biti oškodovano, ali če je sama, ko je skrbela zanj, povzročila
škodo. To Marcellovo mnenje je treba potrditi.
(42) Paulus, O ediktu, knjiga XIII.
Če ukradeš sužnja, ki ti je bil dan v zakup, je zoper tebe na voljo ena od dveh tožb: tožba zaradi zakupa in tožba zaradi kraje.
43. Isti, O ediktu, XXI. knjiga.
Če raniš sužnja, ki ti je bil dan v zakup, se lahko zaradi rane vloži tožba po Lex Aquilia ali tožba na zakup, vendar se mora
tožnik zadovoljiti z enim ali drugim; to pa je del dolžnosti sodnika, pred katerim se začne postopek na podlagi zakupa.
44. Ulpianus, O ediktu, knjiga VII. Nihče ne more dati služnosti v zakup.
45. Paulus, O ediktu, knjiga XXII.
Če ti dam v najem hišo in ti moji sužnji povzročijo škodo ali storijo krajo, ti ne odgovarjam za najem, ampak v noxalni tožbi.
1. Če ti dam v najem sužnja, da bi bil zaposlen v tvoji trgovini, in ta stori krajo, se lahko dvomi, ali bo v tem primeru
zadostovala tožba na podlagi najema; saj je daleč od tega, da bi bilo v skladu z dobro vero, ki izhaja iz pogodbe, da bi ti
zaradi premoženja, ki si ga najel, nastala kakršnakoli škoda; ali je treba navesti, da poleg pravice do tožbe na podlagi najema
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obstaja tudi pravica na podlagi kaznivega dejanja kraje in da to dejanje povzroči posebno lastno pravico do tožbe? To je
boljše mnenje.
46. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIX.
Kadar kdo odda v najem premoženje za kovanec neznatne vrednosti, je najemna pogodba nična, saj je to podobno daritvi.
47. Marcellus, Digeste, VI. knjiga.
48. Kadar se ugotovi, da je kupec ali zakupnik prodal ali dal v zakup premoženje več drugim osebam tako, da je vsaka od
njih odgovorna za celoten znesek, se jih lahko prisili, da plačajo svoje deleže, le če se ugotovi, da so vse plačilno sposobne;
čeprav bi bilo morda bolj pravično, da se tožniku, tudi če so vse plačilno sposobne, ne odvzame pravice, da toži katero koli
od njih, ki jo želi, če ne zavrne odstopa pravic tožbe, ki jih ima proti drugim.
(48) Isto, Digest, knjiga VIII.
Če s kom sklenem pogodbo, da opravi neko delo, za katerega sem se sam zavezal, da ga bom opravil, je določeno, da bom
imel zoper njega pravico do najemne tožbe.
1. Če mi stranka noče vrniti sužnja ali kakšno drugo premičnino, ki sem ji jo dal v zakup, se zoper njo izda sodba v višini
odškodnine, za katero sem prisegel na sodišču.
49. Modestinus, Izgovori, VI. knjiga.
Kjer so bili imenovani skrbniki ali kuratorji, jim je prepovedano najemati kakršno koli premoženje, ki pripada cesarju, preden
izstavijo svoj obračun. In če bi se kdo s prikrivanjem tega dejstva pojavil z namenom, da bi najel zemljišča, ki pripadajo
cesarju, naj bo kaznovan kot ponarejevalec. To odločitev je odobril tudi cesar Severus.
(1) Zaradi tega je osebam, ki upravljajo skrbništvo ali kuraturo, prepovedano najemati kar koli iz državne zakladnice.
50. Isti, Pandekti, knjiga X.
Kadar kdo nevede odda v najem nepremičnino vojaku, misleč, da je civilist, je določeno, da lahko od njega pobere
najemnino, saj ker ni vedel, da je vojak, ni kriv kršitve vojaške discipline.
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51. Javolen, Pisma, knjiga XI.
Najel sem del zemljišča pod pogojem, da ga bom imel v primeru, če ga ne bo obdeloval v skladu s pogoji najema, pravico
ponovno oddati v najem drugemu in da mi bo najemnik povrnil morebitno škodo, ki bi jo lahko utrpel. V tem primeru ni bilo
dogovorjeno, da če zemljišče oddam v najem za več denarja, se presežek izplača vam; ker zemljišča ni nihče obdeloval, sem
ga kljub temu oddal v najem za več denarja. Sprašujem, ali naj znesek presežka dam prvemu najemniku. Odgovor je bil, da
moramo pri tovrstnih obveznostih posebno pozornost nameniti temu, o čemer sta se stranki dogovorili. Vendar je bilo
ugotovljeno, da je bilo v tem primeru tiho dogovorjeno, da se ne plača nič, če se zemljišče odda v najem za več denarja; to
pomeni, da je bila ta določba vključena v pogodbo samo v korist najemodajalca.
(1) Najel sem delo, ki ga je bilo treba opraviti, pod pogojem, da zaposleni stranki vsak dan plačam določen znesek za
navedeno delo. Ker je bilo delo slabo opravljeno, ali lahko zoper njega vložim tožbo na podlagi najemne pogodbe? Odgovor:
Če ste to delo najeli pod pogojem, da vam bo stranka, ki je bila zaposlena za izvedbo tega dela, odgovorna za njegovo
pravilno izvedbo, čeprav je bilo dogovorjeno, da je treba za vsako delo plačati določen znesek denarja, vam bo izvajalec še
vedno odgovoren, če je bilo delo slabo opravljeno. Dejansko namreč ni pomembno, ali je delo opravljeno za eno ceno ali pa
je plačilo opravljeno za vsak del istega dela, če ga mora izvajalec opraviti v celoti. Zato je mogoče vložiti najemno tožbo
zoper tistega, ki je delo opravil slabo, razen če je bilo plačilo urejeno za posamezne dele dela, da bi se lahko opravilo v
skladu z odobritvijo lastnika; kajti potem se šteje, da izvajalec lastniku ne jamči za odličnost celotnega dela.
52. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXXI.
Če ti dam v zakup zemljišče za deset aurei, ti pa misliš, da ti ga dajem v zakup za pet, je pogodba nična. Če pa jaz mislim, da
vam jo dajem v zakup za manj, vi pa mislite, da jo dajete v zakup za več, pogodba ne bo sklenjena za večjo vsoto, kot sem
mislil, da je.
53. Papinianus, Mnenja, knjiga XI.
Če se za najemnika javnih zemljišč pred uradnikom, ki je odgovoren za ta zemljišča in ki jih je omenjeni uradnik dal v zakup
najemniku, pojavi porok, ta ne bo odgovoren vladi; vendar bodo pridelki v tem primeru ostali kot poroštvo.
(54) Paulus, Mnenja, knjiga V.
Sprašujem, ali bo porok, ki nastopa za najemnika, odgovoren tudi za obresti od najemnine, ki ni bila plačana, ali pa lahko
izkoristi ustavo, ki določa, da so tisti, ki plačujejo denar za druge, dolžni odgovarjati le za glavnico, ki je zapadla. Paulus je
odgovoril, da tudi če se porok zaveže za vse, kar se nanaša na najemnino, bo dolžan plačati tudi obresti; tako kot je to
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prisiljen storiti najemnik, če zamuja s plačilom najemnine. Pri pogodbah, sklenjenih v dobri veri, čeprav obresti ne izhajajo
toliko iz obveznosti, kolikor so odvisne od sodnikove odločitve, se namreč zdi pravično, da pri pogodbah, sklenjenih v dobri
veri, nosi tudi breme obresti, če se je porok zavezal na naslednji način: "Če se porok zaveže, da bo plačal vse, kar je
povezano z najemnikovo pogodbo, mora tudi on nositi breme obresti, če se je zavezal na naslednji način: "Ali se zavezujete
za znesek pravično izdane sodbe?" Ali s temi besedami: "Ali mi obljubiš, da mi boš povrnil škodo?"
1. Najemodajalec in najemnik zemljišča sta se dogovorila, da najemnik Seius med trajanjem najema ne sme biti izseljen proti
svoji volji, če pa bi bil izseljen, bi mu moral najemodajalec Titius plačati kazen deset aurei; če pa bi se najemnik Seius med
trajanjem najema hotel umakniti, bi moral najemodajalcu Titiusu plačati deset aurei, in stranki sta v zvezi s tem vzajemno
določili. Ker najemnik Seius dve leti zapored ni plačeval najemnine, sprašujem, ali ga je mogoče izseliti, ne da bi se Titius
bal, da bo moral plačati kazen. Paulus je odgovoril, da čeprav v kazenski določbi ni bilo ničesar navedeno v zvezi s plačilom
najemnine, je vendarle verjetno, da je bilo dogovorjeno, da najemnik ne bo izseljen v času trajanja zakupa, če bo plačeval
najemnino in obdeloval zemljo, kot bi moral; tako da bi lahko najemodajalec, če bi razumel, da bo vložil tožbo zaradi kazni,
in ne bi plačal najemnine, izkoristil izjemo zaradi slabe vere.
2. Paulus je podal svoje mnenje, da če kdo dodeli sužnja svojemu najemniku, potem ko je ocenil njegovo vrednost, bo ta
tvegal najemnika; zato mora, če bi umrl, njegovo vrednost, kot je bila ocenjena, poravnati najemnikov dedič.
55. Isto, Sentence, II. knjiga.
Če je bilo vlomljeno v kaščo in izropana, lastnik ne bo odgovoren, razen če je bil zadolžen za hrambo njene vsebine. Toda
sužnje osebe, s katero je bila sklenjena pogodba, je mogoče zahtevati za mučenje zaradi poznavanja stavbe, ki ga imajo.
(1) Če je zemljišče dano v zakup in zakupnik s svojim delom opravi kakšen dodatek k zemljišču, ki je potreben ali koristen,
ali postavi stavbo ali opravi kakšno izboljšavo, ki ni bila dogovorjena, lahko s tožbo na zakup proti lastniku nepremičnine
zahteva povračilo zneska, ki ga je porabil.
(2) Če zakupnik v nasprotju z določbami zakupne pogodbe brez upravičenega ali razumnega razloga zapusti zemljišče,
preden se izteče njegov rok, ga je mogoče tožiti s tožbo iz zakupa za plačilo zakupnine za celotno obdobje in za povrnitev
škode zakupodajalcu v obsegu njegovega deleža.
56. Isto, O dolžnostih prefekta nočne straže.
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Kadar lastniki revij in skladišč želijo, da se jih odpre zaradi neobstoja najemnikov in njihovega neplačevanja najemnine v
času trajanja najema, in želijo, da javni uradniki, katerih dolžnost je to storiti, opravijo popis vsebine, morajo biti zaslišani.
Čas, ki ga je treba upoštevati v takšnih primerih, bi moral biti dve leti.
(57) Javolenus, O zadnjih delih Labeja, IX. knjiga.
Človek, ki je imel v lasti hišo, je sosedu dal v najem prazen prostor, ki meji na isto hišo. Omenjeni sosed je med gradnjo na
svojem zemljišču zemljo za izkop odvrgel na omenjeni prazen prostor in jo nasul višje od kamnitega temelja najemodajalca;
zemlja, ki se je zaradi stalnega deževja razmočila, je z vlago tako oslabila zid najemodajalca, da se je stavba porušila. Labeo
pravi, da je mogoča le najemna tožba, ker škode ni povzročilo samo nasipanje zemlje, temveč vlaga, ki je iz nje nastala
pozneje, tožba zaradi protipravne škode pa je mogoča le, če škoda ni nastala zaradi nekega zunanjega vzroka. To mnenje
odobravam.
58. Labeo, Poznejši Javolenovi epitomi, IV. knjiga.
Celotno hišo si dal v najem za bruto znesek, nato pa si jo prodal pod pogojem, da bo najemnina najemnikov pripadla kupcu.
Čeprav je najemnik morda dal omenjeno hišo v podnajem za večji znesek, bo ta kljub temu pripadla kupcu, ker vam je bil
najemnik dolžan.
1. V pogodbi o delu je bilo določeno, da ga je treba opraviti do določenega dne, nato pa, če to ni bilo storjeno, naj bi
najemnik odgovarjal za znesek, ki je enak obrestim najemodajalca. Menim, da je ta obveznost sklenjena v obsegu, v katerem
bi dober državljan določil odškodnino glede na čas; zdi se namreč, da je bil namen strank, da se delo opravi v času, v katerem
ga je bilo mogoče opraviti. Neki posameznik je najel kopališče v mestu za štirideset drahem na mesec in dogovorjeno je bilo,
da mu bo za popravilo peči, cevi in drugih delov kopališča zagotovljenih sto drahem, najemnik pa je zahteval teh sto drahem.
Mislim, da so mu bili dolžni, če je dal jamstvo, da bo denar porabljen za popravila.
59. Javolenus, O izgubljenih delih Labeja, knjiga V.
Flaccus je Marcija zaposlil pri gradnji hiše. Ko je bilo delo delno končano, je stavbo uničil potres. Massurius Sabinus pravi,
da mora Flaccus prevzeti tveganje, če je do nesreče prišlo zaradi neke naravne sile, na primer potresa.
60. Labeo, Javolenovi zadnji epitomi, V. knjiga.
Če je hiša v najemu za več let, mora najemodajalec najemniku dovoliti ne le, da jo zaseda od kalend julija vsako leto, temveč
tudi, da jo med trajanjem najema odda v podnajem, če to želi. Če torej omenjena hiša od kalend januarja do kalend julija
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ostane v propadajočem stanju, tako da je nihče ne more zasesti in je ni mogoče nikomur pokazati, najemnik ne bo dolžan
najemodajalcu plačevati najemnine. Prav tako ga ni mogoče prisiliti, da bi zasedel hišo, če je bila popravljena po kalendah
julija, razen če bi mu bil najemodajalec pripravljen priskrbeti drugo hišo, primerno za njegovo bivanje.
1. Menim, da bo dedič najemnika, čeprav morda ni najemnik, kljub temu imel posest za lastnika nepremičnine.
2. Če polnilec izgubi vaša oblačila in imate sredstva za njihovo izterjavo, vendar jih ne želite uporabiti; kljub temu lahko
zoper polnilca vložite tožbo iz najemnega razmerja. Vendar pa mora sodnik odločiti, ali ne bo za vas bolje, da vložite tožbo
zoper tatiča in od njega izterjate svoje premoženje; seveda na stroške polnilca. Če pa meni, da to ni mogoče, mora v tem
primeru izdati sodbo v vašo korist zoper polnilca in vas prisiliti, da svoje pravice do tožbe prenesete nanj.
3. Sklenjen je bil sporazum, s katerim je bila hiša sklenjena pod pogojem, da jo mora odobriti ali ne odobriti lastnik ali
njegov dedič. Izvajalec je s soglasjem druge stranke opravil določene spremembe pri delu. Po mojem mnenju se zdi, da delo
ni bilo opravljeno v skladu s pogodbenimi pogoji, ker pa so bile spremembe opravljene s soglasjem lastnika, je treba
izvajalca razrešiti.
4. Naročil sem vam, da ocenite znesek, ki bi ga zahtevali za gradnjo hiše, in odgovorili ste mi, da bi jo zgradili za dvesto
aurejev. Dal sem vam pogodbo za določen znesek, nato pa sem ugotovil, da hiše ni mogoče zgraditi za manj kot tristo aurei.
Plačal sem vam že sto aurejev, od katerih ste del porabili, in vam prepovedal nadaljevati z delom. Menil sem, da bi bil, če bi
nadaljevali z delom, upravičen do najemne tožbe zoper vas, da bi vas prisilil, da mi vrnete preostanek denarja.
5. Odstranite žetev, medtem ko jo najemnik opazuje, čeprav veste, da pripada nekomu drugemu. Labeo pravi, da vas lahko
lastnik toži za žito in da ima najemnik na podlagi najemne pogodbe pravico vložiti tožbo zoper lastnika, da ga prisili k temu.
6. Najemodajalec skladišča je na njem objavil, da na lastno odgovornost ne bo sprejemal depozitov zlata, srebra ali draguljev,
nato pa je zavestno dovolil, da so tovrstni predmeti ostali v navedenem skladišču. Zato sem navedel, da vam bo odgovarjal,
kot da bi bila klavzula v obvestilu izbrisana.
7. Zaposlili ste mojega sužnja, ki je bil mulec, in zaradi njegove malomarnosti ste izgubili mulca. Če je najel samega sebe,
menim, da vam moram povrniti škodo zaradi premoženja, ki je bilo uporabljeno v mojo korist, vendar le do višine peculiuma
sužnja. Če pa sem ga najel sam, vam ne bom odgovarjal za nič drugega kot za goljufijo in malomarnost. Če pa ste od mene
najeli mulca, ne da bi določili njegovo osebo, in vam izročim tistega, zaradi katerega malomarnosti je žival poginila, pravim,
da vam moram biti odgovoren za malomarnost, ker sem izbral sužnja, ki vam je povzročil tovrstno izgubo.
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8. Najeli ste vozilo za prevoz prtljage in potovanje, in ko ste prečkali most in je čuvaj zahteval cestnino, se je pojavilo
vprašanje, ali mora voznik plačati cestnino samo za svoj prevoz. Menim, da bi moral plačati cestnino, če je ob najemu vozila
vedel, da bo prečkal most.
9. Menim, da najemnik celotnega skladišča ne bi smel odgovarjati lastniku tega skladišča za hrambo stvari, za katero bi
moral lastnik sam odgovarjati tistim, ki so jo od njega najeli, razen če je bilo v najemni pogodbi dogovorjeno drugače.
61. Scaevola, Digest, knjiga VII.
Najemnik, čeprav v pogojih najemne pogodbe ni bilo vključeno, da mora zasaditi trto, jo je kljub temu zasadil na zemljišču in
zaradi njenega pridelka je bila njiva vsako leto oddana v najem za deset aurei več. Postavilo se je vprašanje, ali lahko lastnik
toži najemnika, ki je bil zaradi neplačevanja najemnine pregnan z zemljišča, ker je najemnina zapadla; ali pa lahko izterja
stroške, ki jih je z zasajanjem trte koristno utrpel, če je bila vložena izjema zaradi goljufije. Odgovor je bil, da lahko izterja
stroške ali pa da ne odgovarja za nič več.
1. Nekdo je za določeno vsoto najel plovilo, da je odplulo iz pokrajine Kirene v Akvilejo, na njem pa je bilo naloženih tri
tisoč meric olja in osem tisoč bušljev žita. Zgodilo pa se je, da je bilo plovilo, medtem ko je bilo naloženo, devet mesecev
zadržano v omenjeni provinci, tovor pa je bil zaplenjen. Postavilo se je vprašanje, ali lahko lastnik plovila v skladu s pogodbo
od stranke, ki ga je najela, izterja dogovorjeni tovor. Odgovor je bil, da je v skladu z navedenimi dejstvi to mogoče.
62. Labeo, Verjetnosti, I. knjiga.
Če sklenete pogodbo za izkop kanala in ga dokončate, preden je sprejet, pa ga nesreča uniči, je tveganje vaše. Paulus pravi,
da tudi če se je nesreča zgodila po krivdi zemlje, mora biti odgovorna stranka, ki je najela delo, ki ga je bilo treba opraviti; če
pa se je nesreča zgodila, ker je bilo delo pomanjkljivo, moraš nositi izgubo ti.
Tit. 3. O dejanjih za ocenjevanje vrednosti nepremičnin.

1. Ulpianus, O ediktu, XXXII. knjiga.
Tožba za oceno vrednosti premoženja je bila izumljena z namenom, da bi odpravila dvom. Ko je bilo namreč premoženje, ki
je bilo ocenjeno, dano drugemu v prodajo, je bilo vprašljivo, ali je mogoče vložiti tožbo za prodajo na podlagi ocenjene
vrednosti; ali je mogoče vložiti tožbo za najem, saj se je zdelo, da sem premoženje dal v najem z namenom prodaje; ali je
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mogoče vložiti tožbo za najem, saj sem najel storitve stranke za prodajo, ali je mogoče uporabiti tožbo za pooblastilo? Zato
se je zdelo, da je treba nepremičnino izročiti kot najemnino, ki jo je bilo treba izrecno navesti, in ne le kot delež tistega, kar bi
se lahko proizvedlo.
(1) Ocena premoženja pa se opravi na tveganje osebe, ki ga prejme, in zato mora bodisi vzpostaviti samo premoženje v
nepoškodovano stanje bodisi plačati dogovorjeni znesek ocene.
2. Paulus, O ediktu, knjiga XXX.
Ta tožba je pravična in vključuje odškodnino.
Tit. 4. V zvezi z zamenjavo premoženja.

1. Paulus, O ediktu, knjiga XXXII.
Kakor je eno prodati, drugo pa kupiti, in kakor obstaja razlika med kupcem in prodajalcem, tako je cena ena stvar, lastnina pa
druga. Pri menjavi pa ni mogoče ugotoviti, kdo je kupec in kdo prodajalec. Menjave se zelo razlikujejo, saj je kupec
odgovoren za tožbo na prodajo, če prodajalcu ne plača kupnine; za prodajalca pa je dovolj, da se v primeru izselitve zaveže,
da bo izročil posest in da ne bo goljufal, zato, če prodana nepremičnina ni izgubljena z boljšim lastništvom, ni ničesar dolžan.
Pri menjavi pa mora, če se premoženje vsake od strank šteje za ceno premoženja druge stranke, preiti lastninska pravica na
vsakem predmetu, če pa se šteje za blago, nobena od strank ni dolžna prenesti lastninske pravice. Toda medtem ko morata pri
prodaji obstajati tako lastnina kot cena, pri menjavi ni mogoče ugotoviti, kaj je lastnina in kaj je cena, niti razum ne dopušča,
da bi bila ista stvar hkrati prodana lastnina in cena kupljenega.
(1) Zato velja, da je treba v primeru, če mi je ena od stvari, ki sem jo prejel ali dal, pozneje odvzeta zaradi boljšega naslova,
ugoditi tožbi in factum.
(2) Poleg tega se nakup in prodaja skleneta zgolj z voljo strank, ki v to privolijo; pri menjavi pa nastane obveznost z
izročitvijo stvari. V nasprotnem primeru, če stvar ni bila izročena, menimo, da bi bila obveznost lahko sklenjena zgolj s
privolitvijo, kar velja le za tovrstne pogodbe, ki imajo svoje posebne oznake, kot so nakup, prodaja, zakup in mandat.
(3) Zato Pedij pravi, da kadar stranka izroči premoženje, ki pripada drugi, menjava ni sklenjena.
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(4) Če torej ena stranka izroči, druga pa noče izročiti svoje lastnine, ne moremo sprožiti postopka zaradi tega, ker je v našem
interesu, da bi dobili predmet, glede katerega je bil sklenjen dogovor; vendar pa bo obstajal razlog za osebno tožbo za
izterjavo, s katero bi prisilili, da se nam lastnina vrne, tako kot če do posla ne bi prišlo.
2. Isto, O Plautiju, V. knjiga.
Aristo pravi, da je menjava podobna prodaji v primeru, ko je treba dati jamstvo, da je suženj zdrav in ni podvržen aretaciji
zaradi storjene kraje ali škode, in da ni begunec, ki bi ga bilo treba zaradi tega predati.

Tit. 5. O dejanjih praescriptis verbis in in factum.
1. Papinianus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Včasih se zgodi, da obstoječa in običajna dejanja ne zaležejo in ne moremo najti ustreznega imena za postopek; zato se
zlahka zatečemo k tistim, ki so označena in factum. Da ne bo manjkalo primerov, jih bom nekaj navedel.
(1) Labeo navaja, da je treba lastniku blaga zoper kapitana ladje odobriti civilno tožbo in factum, kadar ni gotovo, ali je ladjo
najel ali najel storitve kapitana za prevoz svojega blaga.
(2) Podobno se lahko civilna tožba in factum vloži zoper stranko, kadar kdo izroči drugemu premoženje v pregled, da bi
ugotovil njegovo ceno, pri čemer ta posel ni niti depozit niti posojilo za uporabo, in stranka ne izkaže dobre vere.
2. Celsus, Digeste, VIII. knjiga.
Kadar namreč manjkajo običajni in redni razlogi za tožbo, je treba začeti postopek v okviru tega, ki je na voljo za razlago
pogodbenih pogojev.
3. Julianus, Digeste, XIV. knjiga.
To tožbo je treba uporabiti, kadar obstajajo pogodbe, katerih imena civilno pravo ni navedlo:
4. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.
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Iz narave stvari namreč izhaja, da je poslovnih transakcij več kot izrazov za njihovo poimenovanje.
5. Paulus, Vprašanja, V. knjiga.
Moj naravni sin je v tvoji službi, tvoj sin pa v moji. Med nama je dogovorjeno, da boš ti manumitiral mojega in da bom jaz
manumitiral tvojega. To sem storil, ti pa ne. Pojavilo se je vprašanje, na podlagi katerega ukrepa mi boste odgovorni. Pri
obravnavi tega vprašanja je treba upoštevati vse vrste poslov v zvezi z izročitvijo premoženja, kar je razvidno iz naslednjega
primera, in sicer Ali ti dam, da mi lahko daš, ali ti dam, da lahko opraviš neko dejanje, ali opravim neko dejanje, da mi ga
lahko daš, ali opravim neko dejanje zate, da lahko ti opraviš drugo zame. V teh primerih se lahko vprašamo, kakšna
obveznost nastane.
(1) Če dejansko dam denar, da bi v zameno prejel neko premoženje, gre za posel nakupa in prodaje. Če pa dam neko stvar, da
bi prejel drugo, zaradi tega, ker ne velja, da je zamenjava premoženja nakup, nedvomno nastane civilna obveznost, zaradi
katere je mogoče vložiti tožbo, vendar ne zato, da bi vas prisilili vrniti prejeto, temveč zato, da mi povrnete škodo v obsegu
mojega interesa za prejem stvari, ki je bila predmet pogodbe; če pa raje prejmem svoje premoženje, se lahko vloži tožba za
vračilo danega, ker je bilo na eni strani dano premoženje, na drugi pa ne. Če pa sem vam dal določene skodelice zato, da bi
mi lahko dali Stichus, bo Stichus na mojo odgovornost, vi pa boste odgovorni le za malomarnost. To je razlaga dogovora:
"Jaz dam, da bi ti lahko dal."
(2) Kadar pa dam, da bi ti lahko opravil neko dejanje, in je to dejanje tako, da ga je mogoče najeti; na primer, da lahko
naslikaš sliko, in se plača denar, bo to najem, tako kot je bil v prvem primeru opravljen nakup. Če posel ni najem, nastane
civilna tožba v zvezi z mojim interesom ali pa bo vložena tožba za izterjavo premoženja. Če pa je dejanje takšno, da ne more
biti predmet najemne pogodbe, kot na primer, da manumitiraš sužnja, ali je dodan določen čas, v katerem mora biti
manumitiran, in ko bi lahko bil manumitiran, je čas potekel za časa življenja sužnja; ali pa ta čas ni potekel, ampak je
preteklo dovolj časa, ko bi lahko in moral biti manumitiran, se lahko vloži tožba za njegovo vračilo ali tožba za razlago
pogodbe. Za te primere velja, kar smo že navedli. Če pa sem ti dal sužnja, da bi ti lahko manumitiral svojega sužnja, in si to
storil, in je tisti, ki sem ti ga dal, izgubil zaradi boljšega naslova; če sem ti ga dal, vedoč, da je last drugega, Julijan pravi, da
bi bilo treba zoper mene ugoditi tožbi na podlagi goljufije. Če sem bil neveden za to dejstvo, se lahko proti meni vloži civilna
tožba in factum.
(3) Če opravim neko dejanje, da bi mi ti nekaj dal, ti pa mi po opravljenem dejanju nočeš dati; civilna tožba ne bo mogoča,
zato pa bo treba ugoditi tožbi na podlagi slabe vere.
(4) Če opravim neko dejanje zato, da bi vi lahko opravili drugo; to vključuje več transakcij. Če se namreč ti in jaz
dogovoriva, da lahko izterjaš terjatev od mojega dolžnika v Kartagini, jaz pa od tvojega v Rimu, ali da lahko zgradiš hišo na
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mojem zemljišču, da bi jaz lahko zgradil hišo na tvojem, jaz pa svojo, ti pa svoje ne zgradiš; velja, da je v prvem primeru
tako rekoč dano pooblastilo, brez katerega ni mogoče izterjati denarja v imenu drugega. Kajti četudi bi na obeh straneh
nastali stroški, še vedno vsak od nas opravlja storitev drug za drugega in pooblastilo, ki temelji na sporazumu, se lahko razširi
prek svojih naravnih meja. Lahko ti namreč naročim, da si odgovoren za hrambo premoženja, in ti naročim, da pri izterjavi
dolga ne smeš porabiti več kot deset aurejev. Če oba porabiva enak znesek, ne more biti razloga za spor, če pa dejanje opravi
le eden, tako da se zdi, da je bilo v tem primeru dano pooblastilo, na primer, da morava drug drugemu povrniti stroške, ki jih
je imel vsak od naju, ti ne dam nobenega pooblastila glede tvoje lastnine. Vendar bo tako pri gradnji hiš kot pri izterjavi
dolgov varneje odločiti, da se odobri tožba za razlago pogodbe, ki je podobna mandatni tožbi, tako kot v prvih primerih
obstaja podobnost med tožbo za najem in tožbo za prodajo.
(5) Če torej te stvari držijo, kadar sta se obe stranki dogovorili, da bosta opravili vzajemna dejanja, je mogoče enako trditi
glede predlaganega vprašanja; iz tega nujno sledi, da je treba izdati sodbo zoper vas v obsegu mojega deleža na sužnju, ki
sem ga manumitiral. Ali je treba odšteti, ker imam zdaj osvobojenca? Tega ni mogoče upoštevati.
6. Neratius, Mnenja, I. knjiga.
Prodal sem ti hišo pod pogojem, da boš popravil drugo. Podano je bilo mnenje, da ni šlo za prodajo, ampak da je mogoče
vložiti civilno tožbo za nedoločen znesek odškodnine.
7. Papinianus, Vprašanja, II. knjiga.
Če sem ti dal deset aurei, da bi lahko manumitiral Stichusa, ti pa tega nisi storil; lahko takoj vložim tožbo praescriptis verbis,
da bi te prisilil k plačilu zneska mojih obresti; če pa nimam obresti, lahko vložim tožbo zoper tebe, da bi te prisilil k vrnitvi
desetih aurei.
8. Isto, Vprašanja, knjiga XXVII.
Če ga je gospodar, potem ko je navedel vrednost svojega sužnja, izročil na mučenje, ko je bil obtožen kraje, in ni bil spoznan
za krivega, tisti, ki mu je bil izročen, pa ga ni hotel vrniti, se lahko zoper njega na tej podlagi vloži civilna tožba; čeprav
lahko v določenih okoliščinah stranka, ki ji je bil suženj izročen, tega obdrži. Sužnja namreč lahko zadrži, če lastnik namesto
tega raje prejme denar ali če je bil ujet pri kaznivem dejanju; takrat mora namreč znesek, na katerega je bil ocenjen, plačati
njegov gospodar. Vendar pa se postavlja vprašanje, s kakšnim ukrepom je mogoče izterjati denar, če se gospodar odloči, da
bo prejel ocenjeno vrednost sužnja? Navedel sem, da čeprav to, kar je bilo dogovorjeno med strankama, ni bilo predpisano s
pogoji določila, pa vendar, če namen pogodbe ni bil nejasen, je v tem primeru mogoče vložiti tožbo praescriptis verbis in da
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ne bi smelo veljati, da je bil sklenjen zgolj sporazum brez nadomestila, saj je mogoče dokazati, da je bilo premoženje dano
pod določenim pogojem.
9. Isto, Mnenja, knjiga XI.
Če je kdo oproščen odgovornosti pod pogojem, da bo svojo obveznost prenesel na Titiusa kot dolžnika, in ta ne izpolni
pogoja pogodbe, bo odgovoren za tožbo za nedoločen znesek odškodnine. Zato je dolžnost sodnika, da ne poskrbi za
obnovitev stare obveznosti, temveč da se izpolni obljuba ali izda sodba.
10. Javolen, Pisma, knjiga XIII.
Neki človek je zapustil pravico uporabe tretjine svojega premoženja. Upniki so prodali premoženje njegovega dediča in
ženska, ki ji je bil zapisan, je namesto užitka prejela znesek ocene tretjega dela zapuščine, zaradi neznanja pa je bilo
izpuščeno običajno določilo. Sprašujem, ali lahko dedinja te ženske vloži tožbo za denar, ki ji je bil podarjen namesto užitka,
in če je tako, kakšno tožbo? Odgovoril sem, da je treba ugoditi tožbi in factum.
11. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXXIX.
Ker število tožb ne zadošča v vsakem primeru, se na splošno uporabljajo tožbe in factum. Kar zadeva tožbe, predpisane z
zakoni, če je ena od njih upravičena in nujna, jo preroka priskrbi, če za ta primer ni bila predvidena z zakonodajo. To stori na
podlagi Lex Aquilia, tako da odobri tožbe in factum, prilagojene namenu, ki ga zahteva koristnost navedenega zakona.
12. Prokul, Pisma, knjiga XI.
Če je moški prodal določena zemljišča svoji ženi in je bil ob tem sklenjen dogovor, da bo žena v primeru razveze zakonske
zveze prenesla na moža omenjena zemljišča za isto ceno, če bo to želel, menim, da bi bilo treba ugoditi tožbi in factum in da
bi bilo treba to pravilo upoštevati tudi v zvezi z drugimi osebami.
13. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.
Če ti dam premoženje v prodajo za določeno ceno z namenom, da če ga prodaš za več, lahko presežek obdržiš, velja, da ne
bo mogoče vložiti niti mandatne niti partnerske tožbe, temveč je treba vložiti tožbo in factum, kot v primeru prostovoljnega
posredovanja; razlog je v tem, da mora biti mandat brezplačen in da se partnerstvo ne šteje za sklenjeno glede osebe, ki te ne
prizna kot partnerja pri prodaji, temveč si določen del izkupička pridrži zase. Julijan v enajsti knjigi Digest navaja: "Če ti
dam v last nezasedeno zemljišče, ki mi pripada, pod pogojem, da mi potem, ko boš na njem zgradil hišo, preneseš delež na
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njem, ta posel ni prodaja, ker namesto kupnine prejmem del svojega premoženja; prav tako ni mandat, ker ni brezplačen, niti
ni partnerstvo, ker nihče s sklenitvijo partnerstva ne preneha biti lastnik svoje lastnine." Če pa ti dam omenjeno zemljišče za
poučevanje fanta ali za pašo črede ali za preživljanje fanta z dogovorom, da si v primeru prodaje po preteku določenega
števila let razdelimo kupnino; to je povsem drugačen posel od tistega v zvezi z nezasedenim zemljiščem, saj v tem primeru
tisti, ki je bil prej lastnik nepremičnine, ne preneha biti njen lastnik, in bo zato mogoča tožba na partnerstvo. Če pa na vas
prenesem lastništvo mladega sužnja, bo veljalo enako pravilo kot v primeru zemljišča, saj lastništvo preneha pripadati
prejšnjemu lastniku. Kakšno je torej pravilo? Julijan meni, da bi bilo treba ugoditi tožbi in factum, tj. tožbi za razlago
pogodbe. Če torej stranka ne prenese lastništva zemljišča, ampak ti dovoli graditi na njem z dogovorom, da se razdeli bodisi
zemljišče bodisi cena zanj, če bo prodano, bo to partnerstvo. Enako načelo velja, kadar lastnik prenese lastništvo dela
zemljišča, pri čemer si pridrži lastništvo preostalega dela, in dovoli gradnjo hiše pod enakim pogojem.

14. Isto, O Sabinu, knjiga XLI.
Če kdo vrže blago, ki pripada drugemu, v morje z namenom, da bi rešil svoje, ne bo odgovoren za nobeno tožbo. Če pa bo to
storil brez razloga, bo odgovoren za tožbo in factum; če pa bi to storil z zlonamernim namenom, bo odgovoren za tožbo na
tej podlagi.
(1) Če kdo sleče sužnja, ki pripada drugemu, in ta umre od mraza, se lahko vloži tožba zaradi kraje njegovih oblačil kot tudi
tožba in factum zaradi sužnja; pravica do kazenskega postopka zoper tatove ostane nedotaknjena.
(2) Če bi kdo vrgel v morje srebrno čašo, ki pripada drugemu, Pomponij v sedemnajsti knjigi o Sabinu pravi, da ne bo
mogoče vložiti niti tožbe zaradi kraje niti tožbe zaradi protipravne škode, temveč tožbo in factum.
(3) Če na mojo zemljo z drevesa, ki je v tvoji lasti, padajo želodi in dovolim, da se z njimi hrani moja živina, Aristo pravi, da
ne pozna nobene tožbe, s katero bi lahko nadaljeval postopek, ker tožbe v zvezi s pašo živine ni mogoče vložiti po Zakonu
dvanajstih tabel, ker se ni pasla na tvojem zemljišču, niti tožbe zaradi vdora niti tožbe zaradi protipravne škode. Zato je treba
vložiti tožbo in factum.
15. Isto, O Sabinu, knjiga XLII.
Osebe, ki vedo, kje se skrivajo pobegli sužnji, naj o tem obvestijo svoje gospodarje, in to jih ne naredi krive kraje; običajno
namreč za to prejmejo nagrado, če razkrijejo skrivališče omenjenih sužnjev, in darilo v tem primeru ne velja za nezakonito;
zato se stranki, ki prejme nagrado, ni treba bati tožbe za njeno izterjavo, saj jo je prejela iz dobrega razloga in ne iz takšnega,
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ki je nečasten. Če pa ni bilo plačano nič, ampak je bil sklenjen dogovor v zvezi z informacijo, tj. da bo stranka prejela
določen znesek, če bo razkrila skrivališče sužnja, in je slednji prijet, poglejmo, ali je mogoče vložiti tožbo. Dejansko ne gre
za sporazum brez nadomestila, iz katerega bi lahko izhajalo, da tožba ne bo nastala, temveč vključuje določen posel in zato
lahko postane podlaga za civilno tožbo; to je tožbo praescriptis verbis, razen če bi kdo rekel, da bo v tem primeru mogoča
tožba zaradi goljufije, če je mogoče dokazati slabo vero.
16. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXII.
Dovolil si mi kopati kredo na tvojem zemljišču pod pogojem, da bom zasul mesto, od koder sem jo vzel. Odnesel sem kredo,
vendar izkopa nisem zapolnil. Pojavilo se je vprašanje, do kakšnega ukrepa ste upravičeni? Gotovo je, da bo civilna tožba za
nedoločen znesek odškodnine upravičena. Če pa ste mi kredo prodali, lahko postopek nadaljujete s prodajno tožbo. Če bi po
odvzemu krede zasul izkop, vi pa mi ne dovolite, da bi kredo odstranil, imam potem proti vam pravico vložiti tožbo za
proizvodnjo, saj mi pripada, ker sem jo izkopal z vašim soglasjem.
(1) Dali ste mi dovoljenje, da na vašem zemljišču posadim žito in odstranim pridelek. Posejal sem ga, vendar mi niste
dovolili, da bi žito odstranil. Aristo pravi, da civilna tožba ne bo mogoča in da je morda vprašanje, ali bi bilo treba ugoditi
tožbi in factum, vendar bo ta zaradi slabe vere zagotovo na voljo.
17. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Če ti dam brezplačno prenočišče v svoji hiši, ali lahko zoper tebe vodim postopek na podlagi posojila za uporabo? Vivianus
pravi, da lahko; vendar je varneje vložiti tožbo zaradi konstrukcije pogodbe.
(1) Če ti dam dragulj, katerega vrednost je bila ocenjena, pod pogojem, da mi ga vrneš ali mi plačaš njegovo ceno; in bi bil
pred sklenitvijo prodaje uničen, kdo mora nositi izgubo? Labeo pravi, in tudi Pomponij meni, da bo tveganje moje, če te kot
prodajalec prosim, da ga odsvojiš, če pa me prosiš, da to storim, bo tvoje; če pa nobeden ne prosi drugega, ampak se samo
dogovoriva, boš odgovoren samo za goljufijo in malomarnost in v tem primeru bo tožba praescriptis verbis zagotovo
upravičena.
(2) Papinijan v osmi knjigi Vprašanj navaja: "Če sem ti dal predmet z namenom, da ga pregledaš, ti pa trdiš, da si ga izgubil,
bo tožba zaradi razlage pogodbe mogoča le, če ne vem, kje je predmet. Če namreč vem, da je v vaši posesti, lahko vložim
tožbo zaradi tatvine, tožbo za vrnitev stvari ali tožbo za njeno izdelavo. Zato menim, da mora biti, če sem dal predmet komu
v pregled ali v njegovo korist ali v korist naju obeh, odgovoren meni za goljufijo in malomarnost zaradi koristi, ki jo je
pridobil; ne pa tudi za njegovo izgubo. Kadar pa sem mu dal predmet v svojo korist, bo odgovoren le za goljufijo, ker je ta
transakcija zelo podobna depozitu."
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(3) Če imava s sosedom vsak po enega vola in sva se dogovorila, da mu bom svojega posodil za deset dni, on pa mi bo za
enak čas posodil svojega za opravljanje najinega dela; in če kateri od volov pogine, medtem ko je v posesti druge stranke,
tožba zaradi posojila za uporabo ne pride v poštev, ker posojilo ni bilo neodplačno, lahko pa se sproži postopek za razvezo
pogodbe.
(4) Če sem vas, ko ste mi nameravali prodati oblačila, prosil, da jih pustite pri meni, da bi jih lahko pokazal drugim, ki so v
takih zadevah bolj vešči od mene, in jih je uničil požar ali kakšna druga nepremagljiva sila; vam ne bom niti najmanj
odgovoren za njihovo vrednost. Iz tega je razvidno, da sem odgovoren le za pomanjkanje običajne skrbnosti.
(5) Če kdo prejme prstane, da bi jih hranil kot jamstvo za stavo, in jih ne izroči tistemu, ki jo dobi, se lahko proti njemu vloži
actio praescriptis verbis. Mnenja Sabina, ki meni, da bo v tem primeru mogoča tožba za izterjavo in tožba zaradi tatvine, ne
bi smeli sprejeti. Kajti kako lahko vloži tožbo zaradi kraje v zvezi s premoženjem, katerega posesti ali lastništva ni nikoli
užival? Jasno pa je, da če je bila stava nepoštena, lahko uspešna stranka dobi nazaj le svoj prstan.
18. Isto, O ediktu, knjiga XXX.
Če pri tebi deponiram denarno vsoto, da bi jo dal Titiusu, če mi vrne pobeglega sužnja, ti pa mu je ne daš, ker mi ni vrnil
omenjenega sužnja, in mi denarja ne vrneš, je najboljša metoda, da nadaljujem s tožbo za razvezo pogodbe, saj zasledovalec
pobeglega sužnja in jaz nismo deponirali omenjenega denarja, kot se to naredi pri sekvestraciji.
19. Isto, O ediktu, knjiga XXXI.
Prosil si me, naj ti posodim denar, in ker ga nisem imel, sem ti dal določeno premoženje v prodajo, da bi lahko uporabil
izkupiček. Če omenjene nepremičnine nisi prodal ali pa si jo prodal in prejete cene nisi vzel kot posojilo, je varneje
nadaljevati, kot pravi Labeo, s tožbo za razlago pogodbe, kot da bi bil med nama sklenjen določen sporazum.
(1) Če bi v tvojo korist zastavil del zemljišča in bi se pozneje med nama dogovorilo, da mi boš priskrbel poroštvo, pa tega ne
bi storil; pravim, da bo bolje vložiti tožbo za razlago pogodbe, razen če gre za neko odškodnino, saj bo v tem primeru na
mestu tožba za najem.
20. Isto, O ediktu, knjiga XXXII.
Labeo sprašuje: "Če ti dam konje, ki jih imam v prodaji, da jih preizkusiš, pod pogojem, da jih vrneš v treh dneh, če ti ne
bodo všeč, in ti, ki si nastopajoči v cirkusu, jezdiš omenjene konje in dobiš nagrado, nato pa jih nočeš kupiti; ali je mogoče
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zoper tebe vložiti tožbo zaradi prodaje?" Menim, da je boljše mnenje, da je treba vložiti tožbo zaradi razlage pogodbe, saj je
bilo med nama dogovorjeno, da vzamete navedene konje z namenom, da jih brezplačno preizkusite, in ne, da jih prijavite na
dirko.
(1) Mela postavlja naslednje vprašanje: "Če ti dam v uporabo nekaj mul, da jih preizkusiš, z dogovorom, da jih boš kupil, če
ti bodo všeč, če pa ti ne bodo všeč, da mi boš plačal določeno vsoto za vsak dan, in mulo v času, določenem za preizkus,
ukradejo roparji; kaj je treba povrniti, denar in mulo ali samo mulo?" Mela pravi, da je pomembno, ali je bil nakup že
sklenjen ali pa naj bi bil sklenjen pozneje, kajti če je bil posel sklenjen, je mogoče tožbo vložiti za ceno; če pa ni, je mogoče
tožbo vložiti samo za mule. Ne omenja pa, katere tožbe so na voljo, vendar menim, da bo, če je bil nakup dokončan, mogoča
tožba za prodajo; če pa ni bilo tako, se lahko ta tožba vloži tako, kot je bila odobrena zoper cirkuškega izvajalca.
(2) Če, ko želite kupiti srebrnino in vam jo srebrnik nekaj prinese in pusti, in ker vam ne ustreza, jo daste svojemu
služabniku, da jo vrne, in se izgubi brez vaše goljufije ali malomarnosti; izgubo mora nositi srebrnik, ker je bila poslana tako
v njegovo kot v vašo korist. Labeo pravi, da je gotovo, da ste odgovorni za malomarnost tistih, ki so jim bili predmeti
zaupani v hrambo in dostavo; menim, da bo v tem primeru na mestu tožba zaradi razlage pogodbe.
21. Isto, Razprave, II. knjiga.
Kjer navadna tožba ali izjema ne bo mogoča, bo na voljo pretorska tožba ali izjema.
22. Gaj, O pokrajinskem ediktu, X. knjiga.
Če ti dam oblačila, ki jih je treba očistiti ali popraviti, in se zavežeš, da boš delo opravil brezplačno, nastane mandatna
obveznost; če pa je bilo dano ali dogovorjeno nadomestilo, gre za posel zakupa in najema. Če pa se tega niste lotili
brezplačno in nadomestilo ni bilo niti dano niti obljubljeno, temveč je bil posel sklenjen z dogovorom, da bo pozneje
izvedeno plačilo v višini, ki je bila dogovorjena med nama; je določeno, da je treba ugoditi tožbi in factum kot v primeru
novega posla, to je tožbi za razlago pogodbe.
23. Alfenus, Epitome Pavlove Digeste, III. knjiga.
Dve osebi sta hodili po Tiberi; eden od njiju je prosil drugega, naj mu pokaže svoj prstan, ta je to storil, in medtem ko ga je
pregledoval, mu je prstan padel iz rok in se skotalil v Tibero. Podano je bilo mnenje, da je na voljo tožba in factum.
24. Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.

1138

Titius je Semproniju posodil trideset aurejev, pri čemer sta se dogovorila, da bo Sempronij ob vrnitvi denarja plačal davke, ki
jih je Titius dolgoval, pri čemer bodo obresti izračunane po šestih odstotkih; če bodo obresti višje od davkov, bo Sempronij
presežek omenjenih obresti vrnil Titiusu, če pa bodo davki višji od obresti, se bo presežek odštel od glavnice; če pa bi znesek
davkov presegel glavnico in obresti, bi moral Titius ta znesek povrniti Semproniju; pri čemer stranki v zvezi s tem nista
sklenili nobenega uradnega dogovora. Titius je prosil za mnenje o tem, kakšno tožbo bi lahko vložil, da bi od Sempronija
izterjal preostanek obresti po plačilu davkov. Odgovor je bil, da obresti na posojeni denar dejansko niso zapadle, razen če je
bila v zvezi z njimi sklenjena določba; vendar je treba v navedenem primeru razmisliti, ali ne bi bilo treba transakcije šteti za
mandat, dogovorjen med strankama, in ne za posojilo z obrestmi, razen če zbrane obresti presegajo šest odstotkov. Tožba za
izterjavo glavnice dejansko ne bi temeljila na posojenem denarju; če bi namreč Sempronij denar izgubil brez slabe vere ali ga
zadržal brezposelnega, je treba reči, da na tej podlagi sploh ne bi bil odgovoren. Zato je varnejši načrt, da se zaradi razlage
pogodbe odobri tožba in factum, zlasti če je dogovorjeno tudi, da se v primeru, če znesek davkov presega obresti, odšteje od
glavnice, kar presega določbe zakona in pogoje pogodbe za posojeni denar.
25. Marcianus, Pravila, III. knjiga.
Če kdo zagotovi storitve svojega sužnja, ki je obrtnik, drugemu v zameno za storitve podobnega sužnja, ki pripada
slednjemu, za enako dolgo obdobje, se lahko postopek začne z actio praescriptis verbis, tako kot v primeru, ko stranka da
plašče v zameno za tunike. Prav tako to ne velja, če bi bile po pomoti opravljene storitve, ki niso bile dolžne, saj teh ni
mogoče izterjati; z dajanjem ene stvari v zameno za drugo namreč sklenemo obveznost po pravu narodov, kadar pa je dano
nekaj, kar ni dolžno, je treba bodisi zakonito zahtevati vrnitev, bodisi vrniti enak znesek iste stvari, in z nobenim od teh
načinov ni mogoče izterjati zgoraj omenjenih storitev.
26. Pomponij, O Sabinu, XXI. knjiga.
Če sem ti dal nekaj skodelic z dogovorom, da mi jih boš vrnil, je tožba na posojilo za uporabo upravičena. Če pa sem ti jih
dal pod pogojem, da mi boš izročil njihovo težo v srebru, ne glede na to, kakšna je ta, je treba zahtevek za vračilo te teže
vložiti s tožbo za izpolnitev pogodbe in s tožbo za srebro enake kakovosti, kot je tisto, iz katerega so bile skodelice
sestavljene. Če pa je bilo dogovorjeno, da morate vrniti skodelice ali količino srebra, ki je enaka njihovi teži, velja enako
pravilo
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Knjiga XX
1. O zastavah in hipotekah ter načinu njihovega sklepanja (...)
2. V katerih primerih je zastava hipoteke sklenjena tiho.
3. Katerega premoženja ni mogoče zakonito zastaviti ali hipotekarizirati.
4. Kateri upniki imajo prednost pri zastavi ali hipoteki (..)
5. V zvezi s prodajo zastavljenega in hipotekarnega premoženja.
6. Na kakšne načine se sprosti zastavna pravica na zastavljenem ali hipotekarnem premoženju.

Tit. 1. O zastavah in hipotekah ter o načinu njihovega sklepanja in o pogodbah, s katerimi se
sklepajo.

1. Papinianus, Mnenja, knjiga XI.
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Splošni dogovor o zastavi premoženja, tudi takšen, ki je pridobljen pozneje, je veljaven. Vendar v primeru, ko je bil dogovor
sklenjen glede premoženja, ki pripada drugemu in ki ni pripadalo tistemu, ki ga je zastavil, vendar je lastništvo nad njim
pozneje pridobil dolžnik, bo upnik težko upravičen do pravičnega postopka, če ni vedel, da premoženje pripada nekomu
drugemu, temveč bo boljši način postopka zadržanje premoženja v njegovi posesti.
(1) Če je suženj dan v zastavo, upnik ne more prodati svojega peculiuma, razen če je bil o tem izrecno sklenjen sporazum. Pri
tem ni pomembno, kdaj sta suženj ali njegov gospodar pridobila peculium.
(2) Če je zemljišče dano v zastavo in je izrecno dogovorjeno, da se zastavi tudi njegov pridelek, ter je dobronamerni kupec
navedeni pridelek porabil, ga ni mogoče prisiliti, da ga vrne s pravično tožbo po Lex Servia; velja namreč, da se zastavna
pravica ne odpravi z uzurpacijo, saj se vprašanje zastavne pravice razlikuje od namere lastnika. Primer je drugačen od
primera, ki se nanaša na pridelke, saj ti nikoli niso pripadali dolžniku.
(3) V pogodbi je bilo dogovorjeno, da se, če obresti na dolg niso bile plačane ob zapadlosti, posevki zastavljene
nepremičnine pobotajo z obrestmi, in sicer do višine, ki je zakonita. Čeprav so bile v določbo ob sklenitvi vključene manj
pomembne zadeve, je bilo ugotovljeno, da pogodba ni nična; ker sta se stranki, če nižja obrestna mera ne bi bila plačana ob
določenem času, lahko pravilno dogovorili, da bosta plačali več, kot je zakonita obrestna mera.
(4) Če je ženska dala zemljišče možu in ta ga je zastavil, po razvezi zakonske zveze pa je ženska dobila nazaj v posest svoje
zemljišče in ga dala v zastavo upniku zaradi dolga, se zdi, da je bila v tem primeru zastava pravilno sklenjena le glede
denarja, za katerega je bila dolžna svojemu možu, ker je izboljšal zemljišče; to je, če je imel večje stroške, kot je bila
vrednost pridelkov, ki jih je pridelal na tem zemljišču; saj se šteje, da je ženska opravila le svoje posle v tem znesku in da se
ni zavezala, da bo opravila posle drugega.
2. Isto, Mnenja, III. knjiga.
Kadar porok, ki so mu bile dodeljene zastavne pravice ali hipoteke, potem ko je poplačal dolg za posojeni denar, nadaljuje
postopek zoper dolžnika na podlagi mandata ali vloži tožbo zoper njega, ker je njegov upnik; če je bil v zvezi z zastavnimi
pravicami kriv malomaren, je treba to upoštevati. Vendar ga ne more tožiti z neposredno zastavno tožbo.
3. Isto, Vprašanja, knjiga XX.
Če je dolžnik, ki je vložil tožbo za svoje premoženje, izgubil zadevo, ker ni dokazal, da mu je premoženje pripadalo; bo
upniku priznana tudi srbska tožba, če dokaže, da je Ta veljala za vsa posojila osebne lastnine, če je bilo vračilo opravljeno v
denarju, sicer je šlo za prodajo. Premoženje je bilo v lasti dolžnika v času, ko je bila sklenjena pogodba o zastavi. Če pa je
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dolžnik, ki je zahteval premoženje, poražen, mora sodnik, ki predseduje srbski tožbi, ne da bi upošteval odločbo, izdano v
zvezi s premoženjem, preučiti razloge, na podlagi katerih je bilo premoženje zastavljeno. Drugače velja v zadevah, ki se
nanašajo na zapuščino in svobodnike, kjer je odločba izdana v korist tistega, ki je zahteval zakonito dediščino. Kljub temu
upnika v vseh pogledih ni mogoče ustrezno primerjati z volilojemnikom, saj volila dejansko niso veljavna, če ni odločeno, da
je taka tudi oporoka; lahko se namreč zgodi, da je zastava pravilno sprejeta, tožba v zvezi z njo pa nepravilno vložena.
(1) Moški, ki je vložil tožbo za vračilo svojega premoženja, ki je bilo premagano z nepravnomočno odločbo, in je nato
premoženje zastavil. Upnik na tem premoženju ne more imeti več pravice kot tisti, ki ga je dal v zastavo; zato mu bo
prepovedana izjema na podlagi tega, da je bila zadeva že rešena, čeprav stranka, ki je zadevo pridobila, nikakor ne more
sprožiti postopka za izterjavo tistega, kar ni njeno, saj je treba v tem primeru upoštevati ne to, česar ni imela, temveč to,
kakšno pravico bi imel dolžnik na zastavljenem premoženju.
4. Gaj, O hipotekarni formuli.
Hipoteka se sklene z neformalnim dogovorom, s katerim stranka soglaša, da se njeno premoženje zaradi neke obveznosti
obremeni s hipoteko. Pri tem ni pomembno, s kakšnimi besedami je dogovor izražen, kot je to v primeru obveznosti,
sklenjenih s soglasjem strank; če je torej brez pisne listine dogovorjeno, da se premoženje obremeni s hipoteko, in je to
mogoče dokazati, je premoženje obremenjeno v obsegu dogovora. Listine se sestavljajo v zvezi s temi zadevami, da bi se
lažje ugotovila volja strank, dogovorjeno pa je veljavno tudi brez njih, če je to mogoče dokazati, tako kot je zakonska zveza
veljavna, čeprav o tem morda ni pisnega dokaza.
5. Marcianus, O hipotekarni formuli.
Ne smemo pozabiti, da je premoženje mogoče hipotekarno zastaviti za katero koli vrsto obveznosti, kadar se posodi denar,
podari doto, opravi nakup ali prodaja, sklene zakup ali najem ali da se da pooblastilo; tudi kadar je obveznost absolutna ali
kadar je za določen čas ali pod določenim pogojem ali kadar se prevzame na podlagi sporazuma ali za zavarovanje sedanjega
dolga ali dolga, ki je bil prej sklenjen. Premoženje se lahko zastavi tudi zaradi obveznosti, ki bo sklenjena pozneje, in sicer ne
le za zavarovanje plačila celotnega denarnega zneska, temveč tudi le njegovega dela, prav tako pa je hipoteka mogoča pri
civilnih ali pretorskih obveznostih in tudi pri tistih, ki so zgolj naturalne. Vendar hipoteka v pogojni obveznosti ni
zavezujoča, če pogoj ni izpolnjen.
(1) Razlika med zastavno pravico in hipoteko je le besedna.
(2) Stranka lahko zastavi premoženje ne le za svojo, ampak tudi za tujo obveznost. 6. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIII.

1142

S splošno obveznostjo, ki se nanaša na vse premoženje, ki ga ima stranka zdaj ali ga bo morda imela pozneje, niso vključene
tiste stvari, ki jih verjetno ne bi mogla posebej obremeniti, kot na primer gospodinjsko blago. Dolžniku je treba pustiti tudi
oblačila, med sužnji pa tiste, ki jih uporablja toliko, da je gotovo, da jih ne bi dal v zastavo, ker so mu njihove storitve zelo
potrebne ali jih ceni zaradi naklonjenosti, ki jo goji do njih.
7. Paulus, O ediktu, knjiga LXVIII.
Srbska akcija ni na voljo v zvezi s predmeti, ki so v vsakdanji rabi.
(8) Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXV.
(9) Končno je določeno, da konkubina, naravni otroci in vajenci ali kateri koli drugi tovrstni spremljevalci niso vključeni v
splošno obveznost.
9. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
To pravilo je treba upoštevati tudi v zvezi s premoženjem, ki je v času sklenitve pogodbe pripadalo dolžniku. Vse, kar je
mogoče kupiti in prodati, lahko postane tudi predmet zastavne pravice.
10. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXV.
Če dolžnik zastavi svoje premoženje dvema osebama hkrati, tako da je v celoti vezano na vsako od njiju, lahko obe osebi
izkoristita servilno tožbo za celoten znesek proti drugim osebam. Kadar pride med njima do spora, je stanje posestnika boljše
in bo upravičen do ugovora: "Lahko bi imel premoženje, če ne bi bilo dogovorjeno, da ga zastavi tudi meni." Če pa je bil
namen strank, da se nepremičnina obremeni vsakemu enako, bo med njima in proti tretjim osebam mogoča pravična tožba, s
katero lahko vsak od njiju pridobi posest polovice nepremičnine.
11. Marcianus, O hipotekarni formuli.
Kadar si tisti, ki ima v upravljanju premoženje, ki pripada državi, zanj izposodi denar, lahko to premoženje obremeni.
1. Kadar je sklenjen dogovor, da lahko upnik uporablja vse, kar je zastavljeno, in je nekdo postavljen za zemljišče ali hišo,
lahko obdrži posest nad njo namesto zastavitelja, dokler mu ni izplačan denar; saj lahko dobi dobiček namesto obresti, bodisi
tako, da ga da v zakup, bodisi tako, da ga sam pobira, bodisi tako, da zasede prostore. Če torej izgubi posest nad
nepremičnino, je običajno, da uporabi tožbo in factum.
1143

2. Postavilo se je vprašanje, ali se lahko užitek podeli z zastavo ali hipoteko, če se s tem strinja lastnik nepremičnine, ali se
strinja le tisti, ki je upravičen do užitka? Papinianus v enajsti knjigi mnenj pravi, "da je treba upnika zaščititi, in če želi
lastnik proti njemu sprožiti postopek, da bi mu preprečil uporabo pravice užitka proti njegovemu soglasju, ga bo pretor
zaščitil z izjemo, če med upnikom in osebo, ki ji je pripadal užitek, ni bilo dogovorjeno, da se užitek zastavi; ker pretor
zaščiti pridobitelja užitka, zakaj ne bi zaščitil tudi upnika?" Po istem načelu je mogoče vložiti izjemo zoper dolžnika.
3. Služnosti mestnih posesti ni mogoče dati v zastavo, zato ni mogoče skleniti pogodbe o njihovi hipoteki.
12. Paulus, O ediktu, knjiga LXVIII.
Pomponij pravi, da je treba šteti, da je mogoče skleniti pogodbo o zastavi pravice do poti in pravice do vožnje živine ali
vodenja vode pod takimi pogoji, da lahko upnik, če denar ni plačan, uporablja te služnosti, če ima sosednje zemljišče; če pa
denar ne bo plačan v določenem času, lahko navedene služnosti proda. To mnenje bi bilo treba sprejeti zaradi koristi, ki jo
prinaša pogodbenim strankam.
13. Marcianus, O hipotekarni formuli.
Kadar je čreda odgovorna na podlagi zastavne pravice, bo odgovorna tudi vsako prihodnje povečanje te črede. Če pa se
celotna čreda obnovi zaradi smrti tistih, ki so bili prej zastavljeni, bo še vedno odgovorna kot zastavljena.
1. Suženj, ki bo pogojno svoboden, je lahko zastavljen, čeprav bo pravica do zastave kot zavarovanja ugasnila takoj, ko bo
pogoj izpolnjen.
2. Ker velja, da lahko zastavljeno premoženje obremeni tudi upnik, bo, dokler bosta oba dolga zapadla, zastava vezana na
drugega upnika, zato mu je treba priznati tako izjemo kot tudi pravično tožbo. Če pa bo lastnik plačal dolg, bo tudi zastavna
pravica sproščena. Vendar je mogoče dvomiti, ali je treba upniku priznati pravično tožbo na podlagi tega, da je bil denar
plačan, ali ne. Kaj pa, če je bila obveznost izpolnjena? Pravilno je, kar je Pomponij zapisal v sedmi knjigi Edikta, in sicer, da
če je tisti, ki je dal premoženje v zastavo, dolžan denar, mora po njegovem izterjanju z njim plačati svojega upnika. Če pa je
dolžan kakšen predmet in ga je izročil, naj ostane drugemu upniku v zastavi.
3. Upnik lahko zakonito zahteva vse, kar stoji na površini zemljišča, od kateregakoli posestnika, ne glede na to, ali je bil
sklenjen zgolj neformalni dogovor glede njegovega obremenjevanja ali pa je bila izročena posest, ki je bila pozneje
izgubljena.
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4. Tudi če upnik dobi sodbo proti svojemu dolžniku, hipoteka še vedno obstaja, saj ima hipotekarna tožba svoj pogoj; to
pomeni, da ostane učinkovita, če ni plačan denar ali dano zavarovanje. Če osebno sprožim postopek zoper toženca iz tožbe,
čeprav mi je morda dal varščino in izgubil postopek, hipoteka še vedno velja. Z veliko večjim razlogom torej, če se postopek
začne osebno bodisi proti glavnemu dolžniku bodisi proti poroku ali proti obema skupaj, čeprav je bila proti njima izdana
sodba, hipotekarna obveznost še vedno ostane v veljavi. S tem se izkaže, da upnik ni bil poplačan, ker je pridobil pravico do
tožbe na podlagi sodne odločbe.
5. Kadar je nepremičnina pogojno obremenjena zaradi dolga, je treba šteti, da postopka ni mogoče pravilno začeti, dokler
pogoj ni izpolnjen; ker v vmesnem času ni ničesar dolžan. Kadar pa nastopi pogoj, od katerega je dolg odvisen, če je bila
pogodba sklenjena pod pogojem, lahko stranka takrat vloži tožbo. Če pa dolg zapade takoj in je bila hipoteka sklenjena pod
pogojem, upnik pa je vložil hipotekarno tožbo, preden je bil pogoj izpolnjen, je res, da denar ni bil plačan, vendar bi bilo
nepravično, če bi bila zastavna pravica razrešena. Zato je treba po odredbi sodišča skleniti poroštvo, ki določa, da je treba v
primeru izpolnitve pogoja in neplačila denarja hipotekarno zastavljeno premoženje, če obstaja, izročiti.
6. Če je bila hipoteka opravljena tudi za zavarovanje obresti, je treba plačati obresti. Pravimo, da enako pravilo velja tudi v
zvezi s kaznijo.
14. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIII.
Postavilo se je vprašanje, ali bi bilo dovoljeno, če dan plačila še ni nastopil, ukrepati v zvezi z zastavnimi pravicami? Menim,
da bi bilo treba dovoliti, da se to stori, saj ima stranka interes, da to stori. Enako meni tudi Celsus.
1. V tistih primerih, ko obstaja naravna obveznost, je določeno, da zastavna pravica ostane obremenjena.
(15) Gaj, O hipotekarni formuli.
Premoženje, ki še ne obstaja, vendar bo nastalo pozneje, je lahko predmet hipoteke, kot so na primer plodovi na drevesih,
potomstvo sužnje, prirastek črede in druge stvari, ki lahko nastanejo, so predmet hipoteke. Isto pravilo je treba upoštevati ne
glede na to, ali lastnik zemljišča sklene pogodbo bodisi glede pravice do uporabe zemljišča bodisi glede vsega, kar lahko na
njem nastane, ali pa to stori tisti, ki ima pravico do uporabe; kot je navedel Julijan.
1. Ko je navedeno, da mora upnik dokazati, da je bil zadevni predmet ob sklenitvi pogodbe vključen v dolžnikovo
premoženje, se to nanaša na izrecno sklenjen dogovor in ne na dogovor, ki ga običajno vsak dan vstavljamo v zaveze; namreč
da je v primeru, ko je bilo določeno premoženje izrecno obremenjeno s hipoteko, odgovorno vse drugo, kar je zdaj v
dolžnikovi lasti ali kar bi lahko pridobil pozneje; prav tako kot če bi bilo navedeno premoženje izrecno obremenjeno.
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2. Kadar se stranke, ki so že obremenile svoje premoženje, zavežejo tudi drugemu upniku, je običajno, da se izognejo
tveganju, ki so ga vajeni tisti, ki isto stvar zastavijo večkrat, da določijo, da premoženje ni zastavljeno nikomur drugemu
razen na primer Luciju Titiusu; in da je odgovorno do te mere, da obremenitev presega predhodno obveznost, tako da bo
zastavljeno do višine presežka ali za celotni znesek, ko bo premoženje sproščeno iz zastavne pravice za prvi dolg. V tem
primeru je treba razmisliti, ali je nepremičnina tako obremenjena, če je bil sklenjen tak dogovor, ali pa je bilo zgolj
dogovorjeno, da je predmet hipoteke samo presežek. Domneva se, da je v sporazum vključeno celotno premoženje, potem ko
ga je prvi upnik sprostil. Ali ni še vedno obremenjen del iste nepremičnine? Mnenje, ki smo ga navedli kot prvo, je boljše.
(16) Marcianus, O hipotekarni formuli.
Kadar se zemljišče, ki je bilo hipotekarno obremenjeno, pozneje poveča z naplavino, je vse zavezano.
1. Če je nepremičnina hipotetizirana brez vednosti lastnika, ta pa nato posel ratificira, je treba šteti, da je želel s tem, kar je
ratificiral, doseči retroaktivni učinek za čas sklenitve pogodbe; vendar se bo upoštevala volja le tistih, ki imajo pravico
zastaviti nepremičnino.
2. Če je nepremičnina zastavljena in se njena oblika pozneje spremeni, bo hipotekarna tožba še vedno mogoča; tako kot če je
zastavljena hiša, njeno zemljišče pa pozneje postane vrt. Enako pravilo velja, kadar je bila pogodba sklenjena v zvezi s
praznim zemljiščem, pozneje pa je na njem zgrajena hiša; ali kadar so bile vinske trte posajene na zemljišču, ki je bilo ob
hipoteki brez njih.
3. Kadar se vloži tožba za izterjavo hipoteke, se postavlja vprašanje, ali ima tisti, ki je tožen, v posesti nepremičnino, ki je
predmet tožbe. Če je namreč nima v posesti in ni storil goljufije, da bi se izognil posesti, ga je treba razrešiti. Če pa je v
posesti in bodisi plača dolg bodisi izroči premoženje, mora biti prav tako oproščen, če pa ne stori ničesar od tega, je treba
zoper njega izdati sodbo. Če jo je pripravljen izročiti, vendar tega ne more storiti, ker je nima pri roki ali je oddaljena ali v
pokrajini, je običajno, da se zagotovi varščina, saj bo, če bo stranka dala varščino za izročitev, razrešena. Če pa je zaradi
goljufije prenehala imeti posest in čeprav po vseh prizadevanjih ne more izročiti premoženja, se zoper njo izda sodba za
znesek, na katerega bo tožnik prisegel na sodišču, kot pri drugih stvarnih tožbah; kajti če bi se zoper njo izdala sodba za
dolgovani znesek, kakšno korist bi imela stvarna tožba, saj bi lahko isti znesek izterjala z vložitvijo osebne tožbe?
4. Sodnik bi moral včasih odločiti glede na dobiček, ki ga je oseba pridobila iz premoženja, ki je predmet tožbe, in ji izreči
sodbo za dobiček od trenutka, ko je bila zadeva pridružena. Kaj pa, če je vrednost zemljišča manjša od vrednosti dolga? Saj
ne bi mogel odločiti ničesar glede na prej pridobljene dobičke, razen če bi ti še vedno obstajali in če premoženje ne bi
zadostovalo za poplačilo terjatve.
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5. Zastavlja se vprašanje: "Kako lahko upnik zase pridobi hipotekarno zastavljeno premoženje, ki mu je bilo prisojeno s
sodno odločbo?" Ne more vložiti tožbe za vrnitev lastništva, lahko pa vloži hipotekarno tožbo; in če mu posestnik ugovarja z
utemeljitvijo, da je bilo o zadevi že odločeno, lahko odgovori, da je "ta odločitev zame ugodna".
6. Če je bila zoper dolžnika izdana sodba za višji znesek od glavnice in obresti skupaj, ker ni hotel odstopiti od zastavne
pravice; in če plača samo znesek dolga, ali se hipoteka razbremeni? Tega ne odobravam, kolikor se nanaša na subtilnost
prava in avtoriteto mnenja; zdi se namreč, da se celotna obveznost prenese na odločbo, zato je denar dolgovan; vendar
menim, da je bolj pravično, da se hipoteka sprosti, če stranka plača le znesek, ki ga dejansko dolguje.
7. Hipoteka na tuje premoženje je lahko zakonita pod pogojem, da bo postalo last dolžnika.
8. Če dva upnika skleneta sporazum glede hipoteke na premoženje, se postavi vprašanje, v kolikšni meri ima vsak od njiju
zastavno pravico na tem premoženju; ali za celoten znesek dolga ali za enak del z drugim? Boljše je mnenje, da ima vsak od
njih zastavno pravico na zastavljeni stvari za znesek dolga. Toda kako bi bilo, če bi oba sprožila postopek zoper imetnika; ali
bo nepremičnina obremenjena za znesek, ki ga dolguje vsak od njiju, ali za celoten znesek, kot da bi bila za celoto vezana na
vsakega od njiju? Odločiti je treba, da lahko vložita tožbo le za del, če je bila nepremičnina istega dne zastavljena ločeno na
oba posestnika. Če pa je bilo dogovorjeno, da bo obremenjena na oba hkrati, lahko vsak od njiju zakonito toži glede celotne
nepremičnine; sicer pa lahko vsak od njiju toži le glede njenega deleža.
9. Zastavno pravico ali hipoteko je mogoče skleniti na naslednji način: "Če dolg ni plačan v določenem roku, lahko upnik
zadrži posest nepremičnine na podlagi pravice kupca, nato pa je treba oceniti njeno vrednost po pravični ceni." V tem
primeru velja, da je transakcija vrsta pogojne prodaje. Božanska Severus in Antoninus sta to navedla v reskriptu.
(17) Ulpianus, O ediktu, knjiga XV.
(18) Pravica, da izkoristi svojo zastavno pravico, daje upniku stvarno tožbo.
18. Paulus, O ediktu, knjiga XIX.
Če prejmem premoženje v zastavo od koga, ki lahko uporabi publicistično tožbo, ker ga nima v lasti, me bo pretor zaščitil s
srbsko tožbo v enaki meri kot dolžnika s publicistično.
19. Ulpianus, O ediktu, XXI. knjiga.
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Kadar stranka prejme v zastavo več predmetov, ni prisiljena izpustiti enega od njih, razen če prejme celoten znesek, ki ji
pripada.
20. Isti, O ediktu, knjiga LXIII.
Kadar je dogovorjeno, da stranka, ki je posodila denar za popravilo hiše, od najemnin na podlagi zastavne pravice prejme
denar, ki je bil posojen, je upravičena tudi do pravične tožbe proti najemnikom; tako kot v primeru varščine, ki jo je dolžnik
dal upniku na podlagi zastavne pravice.
21. Isto, O ediktu, knjiga LXXIII.
Če je med najemnikom in mojim zastopnikom sklenjen sporazum glede zastavne pravice in jaz sporazum potrdim ali
naročim, naj se sklene; velja, da je sklenjen med najemnikom in mano.
1. Če dolžnik v dobri veri kupi sužnja od nekoga, ki ni njegov gospodar, in ga zastavi ter obdrži v posesti, obstaja razlog za
srbsko tožbo; in če upnik nadaljuje postopek proti njemu, se lahko z odgovorom zaradi goljufije odzove na izjemo. Tako je
menil Julijan in to je razumno.
2. Vsako drugo prednost ali slabost, ki slučajno nastane v zvezi z zastavno pravico, mora uživati ali trpeti dolžnik.
3. Če zastavljeno premoženje ni vrnjeno, je treba na sodišču odmeriti odškodnino imetniku; vendar je očitno, da znesek ne bo
enak, če se postopek začne proti dolžniku, kot če se to stori proti kateremu koli drugemu imetniku; saj upnik, kar zadeva
dolžnika, ne more izterjati več, kot mu je ta dolžan, ker nima večjega interesa, od drugih posestnikov pa lahko izterja
vrednost zastavne pravice, ki presega znesek dolga, in jo mora vrniti dolžniku, če se zoper njega začne postopek zaradi
zastavne pravice.
22. Modestin, Razlike, VII. knjiga.
Če kdo brez moje vednosti zastavi moje premoženje Titiusu, svojemu upniku, in jaz postanem Titiusov dedič, zastava, ki
sprva res ni bila veljavna, takoj ne postane taka, ampak se upniku prizna pravična tožba na zastavo.
(23) Isti, Pravila, III. knjiga.
Upnik lahko zemljišča, ki so mu bila zastavljena z zastavno pravico, zakonito odda v zakup.
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1. Zastavna obveznost se lahko zakonito sklene tudi med odsotnima strankama.
24. Isto, Pravila, V. knjiga.
Kadar je komu prepovedano kupiti premoženje v določenih mejah, mu ni prepovedano, da bi to premoženje prejel v zastavo.
25. Isto, Mnenja, VIII. knjiga.
Kadar je pogodba o zastavi nična ali ničvredna, ni razloga, da bi upnik zadržal zastavo, tudi če je njegova lastnina v lasti
državne zakladnice.
26. Isto, Mnenja, IV. knjiga.
Porok je od sodišča pridobil dovoljenje, da lahko pred plačilom dolga pridobi v posest zastavne pravice, če zadovolji upnike.
Ni jih zadovoljil, nato pa je dolžnikov dedič ponudil, da bo poplačal upnike. Vprašal sem, ali je mogoče poroka prisiliti, da
vrne zastavne pravice, in Modestin je odgovoril, da ga je mogoče prisiliti, da to stori.
1. Neki oče je svojega emancipiranega sina Seija, ki si je od Septicija izposodil denarno vsoto, zlahka prepričal, naj
lastnoročno napiše priznanje dolga, ker sam tega v tistem času ni mogel storiti, in sicer zato, da bi hišo, ki je pripadala
omenjenemu sinu, dal v zastavo svojemu upniku. Postavilo se je vprašanje, ali lahko Seius zakonito obdrži to hišo v posesti z
drugim premoženjem, ker se je odpovedal očetovemu premoženju, in ali se lahko poseže vanjo samo zato, ker je po
očetovem navodilu lastnoročno napisal navedeno listino, saj očetu ni dal soglasja niti pod svojim pečatom niti s kakšno drugo
pisno izjavo. Modestin je odgovoril, da ko je Seij lastnoročno napisal, da bo njegova hiša hipotekarizirana, je bilo očitno, da
je dal soglasje k obveznosti.
2. Lucij Titius je hipotekariziral nekatera zemljišča in sužnje, ki so bili z njimi povezani. Njegovi dediči so, potem ko so si
zemljišča razdelili, nadomestili druge sužnje za tiste, ki so umrli. Upnik je pozneje prodal zemljišča skupaj s sužnji; pojavilo
se je vprašanje, ali lahko kupec pravilno vloži tožbo za vračilo sužnjev, ki so bili nedavno nameščeni na zemljišča. Modestin
je odgovoril, da če sužnji sami niso bili zastavljeni in niso bili potomci ženskih sužnjev, ki so bili obremenjeni, nikakor niso
bili vezani na upnika.
(27) Marcellus, Digeste, knjiga V.
Neki človek je dal sužnja v zastavo in ga nato zaradi nekega malenkostnega prekrška dal v verige, nato pa ga je izpustil; ker
dolžnik ni plačal dolga, je upnik sužnja prodal po nižji ceni, kot je bil vreden, ko je bil zastavljen. Ali lahko upnik vloži tožbo
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zoper dolžnika, ker tožba za posojilo ni zadostovala, da bi lahko izterjal primanjkljaj? Kaj če bi dolžnik ubil ali oslepil
sužnja? Če bi ga ubil, bi ga bil dolžan predložiti sodišču, če pa bi ga oslepil, bi morali ugoditi tožbi zaradi zlonamerne škode
v višini upnikovih obresti; ker je dolžnik z onesposobitvijo ali omejitvijo sužnja zmanjšal vrednost zastavne pravice.
Predpostavimo, da tožbe zaradi posojila ne bo mogoče vložiti, in sicer iz razloga, ker je bila zadeva izgubljena. Menim, da
zadeva ni nevredna pozornosti in pomoči pretorja. Ulpianus v opombi pravi, da bo dolžnik odgovarjal, če je sužnja priklenil v
verige, da bi škodoval upniku; če pa je to storil, ker si je zaslužil kazen, ne bo odgovarjal.
28. Paulus, Vprašanja, III. knjiga.
Če je bila zapuščina pod določenim pogojem prepuščena sinu pod očetovskim nadzorom, je njegov oče od dediča prejel
lastno premoženje v zastavo. Ker je oče mrtev ali sin emancipiran in je pogoj, na katerem je temeljila zapuščina, izpolnjen,
zapuščina pripada sinu. Oče ne bi mogel zakonito vložiti tožbe za izterjavo zastavne pravice, prav tako tega ne bi mogel
storiti sin, ki je zdaj začel postopek v ta namen; prav tako ne bi mogel imeti nobene pravice do zastavne pravice, ki je bila
pridobljena v prejšnjem času; tako kot je bilo navedeno v primeru poroštva.
29. Isto, Mnenja, knjiga V.
Paulus je menil, da splošna pogodba, ki zajema vse dolžnikovo premoženje, zadostuje za vzpostavitev obveznosti zastavne
pravice; vendar premoženja, ki ni bilo vključeno v premoženje zapustnika, ampak ga je dedič pozneje pridobil na kak drug
način, zapustnikov upnik ne more izterjati s tožbo.
1. Kadar so zastavljene sužnje ženskega spola, se šteje, da so obremenjeni tudi otroci, ki so se rodili iz njih. Vendar pa to, kar
smo navedli v zvezi z obveznostjo njihovih otrok, ne glede na to, ali je bil v zvezi z njimi sklenjen izrecen dogovor ali ne,
velja le, kadar njihovo lastništvo pridobi oseba, ki jih je obremenila, ali njen dedič. Če pa so se otroci rodili, ko so bile sužnje
v lasti drugega gospodarja, zanje ne bo nastala nobena odgovornost na podlagi zastavne pogodbe.
2. Hiša, ki je bila dana v zastavo, je bila požgana; Lucij Titius je kupil zemljišče, na katerem je stala, in na njem postavil
stavbo. Postavilo se je vprašanje, kaj je z zastavo? Paulus je odgovoril, da pravica do zastavne pravice še vedno ostaja, zato je
veljalo, da pravica do zemljišča sledi pravici do uporabe; to pomeni, kolikor gre za pravico do zastavne pravice; vendar
dobronamerni posestniki ne bodo prisiljeni izročiti hiše, razen če bi moral graditelj prejeti stroške, ki so nastali pri njeni
gradnji, kolikor je nepremičnina postala vrednejša.
3. Če suženj z vednostjo in soglasjem svojega gospodarja sklene pogodbo o hipoteki na vse njegovo premoženje, bo sam
suženj, ki je sklenil pogodbo, del zastavljenega premoženja.
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30. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Tveganje z zastavo zavarovane terjatve, ki jo upnik proda, mora prevzeti kupec, če prvi dokaže, da je bila stvar dejansko
obremenjena.
31. Scaevola, Mnenja, I. knjiga.
Pogoj, pod katerim je bilo določeno zemljišče, za katerega je bilo treba državi plačevati najemnino, je bil, da se zemljišče
vrne lastniku, če po določenem času najemnina ne bo plačana. Posestnik ga je nato dal v zastavo in pojavilo se je vprašanje,
ali je to mogoče storiti zakonito? Odgovor je bil, da je zastava dobra, če gre za plačilo denarja. Vprašano je bilo tudi, če sta
tako dolžnik kot upnik zamujala s plačilom najemnine in je bila zato izdana sodna odločba, da zemljišče pripada lastniku v
skladu s pogoji pogodbe, čigav položaj je boljši? Odgovor je bil, da glede na navedena dejstva, ker je bila najemnina plačana,
lahko lastnik izkoristi svoj privilegij, pravica do zastavne pravice pa je ugasnila.
32. Isto, Mnenja, knjiga V.
Dolžnik se je strinjal, da se obremeni vse, kar pripada njegovemu zemljišču, in vse, kar mu je dodano, postavljeno na njem,
pripeljano nanj, rojeno na njem ali iz njega izhaja. Del navedenega zemljišča je bil brez najemnikov in dolžnik ga je zato dal
v obdelovanje svojemu upravitelju ter mu hkrati priskrbel za to potrebne sužnje. Postavlja se vprašanje, ali so bili suženj
Stichus, ki je bil upravitelj, in drugi sužnji, določeni za obdelovanje zemljišča, ter podrejeni sužnji Stichusa obremenjeni.
Odgovor je bil, da so bili obremenjeni samo tisti, ki so bili tja pripeljani z gospodarjevim namenom, da ostanejo za stalno, ne
pa tudi tisti, ki so bili zaposleni začasno.
33. Tryphoninus, Disputations, Book VIII.
Če kdo obljubi, da bo plačal tebi ali Titiusu, ne more izterjati tega, kar je plačal Titiusu; če pa mu je dal zastavo in jo je ta
prejel pred plačilom, jo lahko izterja.
34. Scaevola, Digeste, knjiga XXVII.
Če je dolžnik dal svojemu upniku v zastavo prodajalno, se je pojavilo vprašanje, ali je posel ničen ali pa je treba šteti, da je
bilo pod oznako "prodajalna" zastavljeno vse premoženje, ki ga ta vsebuje. In če bi stranka občasno prodala navedeno blago
in kupila drugo blago ter ga namestila v navedeno trgovino, nato pa bi umrla, ali lahko upnik s hipotekarno tožbo izterja vse,
kar je bilo tam najdeno, saj je bilo blago zamenjano in so ga nadomestili drugi predmeti? Odgovor je bil, da je bilo
zastavljeno vse, kar je bilo najdeno v trgovini ob dolžnikovi smrti.
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(1) Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, če je bilo poslano pismo, kot je naslednje, in sicer "Ko sem si od tebe izposodil petsto
dinarjev, sem te prosil, da od mene ne vzameš poroštva, ampak da sprejmeš zastavo, saj popolnoma in z gotovostjo veš, da
moja trgovina in moji sužnji niso obremenjeni za nikogar drugega razen tebe in da mi zaupaš kot poštenemu človeku." Ali
nastane obveznost poroštva? Ali pa to pismo nima nobene veljave, ker nima datuma in se ne sklicuje na konzula? Odgovor je
bil, da ker se zdi, da je bil sklenjen sporazum s sklicevanjem na obljube, obveznost, ki izhaja iz obljube, ni nična samo zato,
ker ni datuma in imena konzula in ker listini niso priloženi pečati.
(2) Upnik je od dolžnika z zastavno pogodbo sprejel vse premoženje, ki ga je imel ali bi ga lahko imel pozneje. Postavilo se
je vprašanje, ali bo denar, ki si ga je omenjeni dolžnik izposodil od druge stranke, ker je bil vključen v njegovo premoženje,
vezan na upnika na podlagi zastavne pravice? Odgovor je bil, da je.
35. Labeo, Verjetnosti epitetov, Paulus, I. knjiga.
Če hišo, ki jo imaš pravico prodati v skladu s pogoji zastavne pogodbe, požari in jo nato tvoj dolžnik obnovi, boš imel
pravico glede nove stavbe.

Tit. 2. V katerih primerih je hipotekarna zastavna pogodba sklenjena molče.

(1) Papinianus, Mnenja, X. knjiga.
Z odlokom senata, ki je bil sprejet pod cesarjem Markom, se zastava hiše, dana upniku, ki je posodil denar za popravilo
stavbe, razširi tudi na tistega, ki je po navodilu lastnika dal denar delavcu, ki je opravil popravilo.
2. Marcianus, O hipotekarni formuli.
Pomponij v Štirideseti knjigi različnih izvlečkov pravi, da je "vse, kar je najemnik prinesel v hišo, zastavljeno, ne le za
najemnino, temveč tudi za morebitno poslabšanje stanja nepremičnine zaradi najemnikove malomarnosti, zaradi česar bi bil
lastnik upravičen do najemne tožbe zoper njega."
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIII.
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Neratius meni, da v primeru najema skladišča, ne glede na to, ali se pogodba nanaša na druge stvari ali le na zasedeni prostor,
obstaja tihi dogovor glede vsega, kar je v njem, in da pravilo velja tudi v tem primeru; kar je pravilno.
4. Neratius, Pergamenti, I. knjiga.
Po naši praksi velja, da je vse, kar je postavljeno na mestnih posestvih, tako rekoč zastavljeno s tihim dogovorom; na
kmečkih posestvih pa se upošteva nasprotno pravilo.
(1) Ali je mogoče dvomiti, da je treba šteti, da so hlevi, ki niso povezani z drugimi stavbami, vključeni v ta posestva? (2) In
res, glede mestnih posesti ni dvoma, saj so ločeni od drugih stavb. Vendar pa se glede na tovrstno tiho zastavo ne razlikujejo
bistveno od mestnih posestev.
5. Marcianus, O hipotekarni formuli.
Pomponij v Trinajsti knjigi različnih izvlečkov navaja, da če mi najemnik da brezplačno prenočišče v hiši, ki jo je dal v
najem, ne bo veljalo, da je vsaka osebna lastnina, ki jo prinesem tja, tiho zastavljena v korist druge hiše.
1. Pravi tudi, da je treba upoštevati, da se lahko zastava s soglasjem lastnika vnese tako, da je lahko odgovoren za del dolga.
2. Kadar kdo postane porok in je njegovo premoženje dal v zastavo dolžnik, za katerega je postal odgovoren, se s tem
dejanjem dajanja poroštva vsekakor razume, da je tako rekoč usmeril svoje premoženje, da odgovarja za dolg. Če pa je bilo
njegovo premoženje zastavljeno pozneje, ko je postal porok, ne bo pravno obremenjeno.
(6) Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIII.
Čeprav je v primeru mestnih posestev običajno razumeti, da je bil sklenjen tihi dogovor, da je premoženje, ki je prineseno ali
položeno v hišo, odgovorno, kot da bi bila v zvezi s tem sklenjena izrecna pogodba; gotovo je, da tovrstna zastava ne vpliva
na svobodo sužnja. To mnenje odobrava Pomponij, saj pravi, da nikakor ne ovira manuminacije, če je zastava odgovorna za
najemnino.
7. Pomponij, Različni odlomki, knjiga XIII.
Pridelki, pridelani na rustikalnih posestvih, naj bi bili tiho zastavljeni lastniku zemljišča, ki je dano v zakup, tudi če o tem ni
izrecnega dogovora.
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1. Razmislimo, ali je zastavljeno vse, kar je bilo prineseno ali postavljeno v hišo, ali le tisto premoženje, ki je bilo prineseno,
da bi bilo tam shranjeno. Slednje je boljše mnenje.
8. Paulus, Sentence, II. knjiga.
Če dolžnik uporablja denar, ki mu je bil posojen brez obresti, lahko upnik zase obdrži dobiček obremenjene nepremičnine do
višine zakonite obrestne mere.
9. Isti, O dolžnostih prefekta nočne straže.
Obstaja razlika med premoženjem, ki je tiho zavezano za najemnino, in premoženjem, ki je obremenjeno po dogovoru zaradi
očitne zastavne pravice; ne moremo namreč manumitirati sužnjev, ki so bili zastavljeni, lahko pa manumitiramo tiste, ki
prebivajo v hiši in so tiho zavezani za najemnino; če to storimo, preden jim zaradi neplačevanja najemnine zasežemo
premoženje, saj potem ne moremo osvoboditi sužnjev, ki so bili zadržani zaradi zastavne pravice. Pravnik Nerva si zasluži
posmeh, ker trdi, da je mogoče sužnje, ki so bili zadržani kot jamstvo za najemnino, osvoboditi tako, da jih zgolj pokažemo
na oknu.
10. Scaevola, Digeste, VI. knjiga.
Dedič varovanca je sklenil sporazum z dedičem varovanca, in ko je ta plačal večji znesek dolga, je dal zastavo za preostanek.
Postavilo se je vprašanje, ali je bila nepremičnina zakonito obremenjena na podlagi prvotne pogodbe. Odgovor je bil, da je
bila v skladu z navedenimi dejstvi obremenjena.

Tit. 3. Katerega premoženja ni mogoče zakonito zastaviti ali obremeniti.

1. Marcianus, O hipotekarni formuli.
Oskrbovanec ne more zastaviti premoženja brez pooblastila svojega skrbnika.
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1. Kadar sin pod očetovskim nadzorom ali suženj obremeni premoženje, ki pripada njegovemu peculiumu, za drugo osebo, je
treba reči, da premoženja ne more zastaviti, čeprav lahko prosto upravlja s svojim peculiumom, prav tako kot take osebe ne
smejo dati svojega peculiuma; nobena od njih namreč nima neomejenega upravljanja s svojim premoženjem. To pa vključuje
vprašanje dejstva, v kolikšni meri se zdi, da je bilo vsaki od njiju dovoljeno upravljati svoj peculium.
2. Božanski Pij je v reskriptu, naslovljenem na Klavdija Saturnina, navedel, da ni mogoče vzeti v zastavo nobenega
premoženja, ki ga stranka ne more kupiti, ker ni predmet trgovanja. Kaj pa, če bi kdo prejel v zastavo zemljišče, katerega
lastninska pravica je v sodnem sporu, ali bi mu to preprečevala izjema? Oktavijan je menil, da bi bila izjema na voljo tudi v
primeru zastavne pravice. Scaevola v tretji knjigi različnih vprašanj pravi, da je to način postopka, saj je izjema na voljo
vedno, kadar je premoženje, katerega lastninska pravica je predmet spora, premično.
2. Gaj, O hipotekarni formuli.
Če kdo zastavi premoženje v imenu ženske, ki je postala porok za drugega, ali v imenu sina, ki je pod očetovskim nadzorom
in ki mu je bil denar posojen v nasprotju z odlokom senata, se postavi vprašanje, ali je upravičen do olajšave? V primeru, da
je za žensko obremenil svoje premoženje, lahko zlahka rečemo, da je upravičen do olajšave, prav tako kot je izjema odobrena
poroštvu takšne ženske. Če pa je stranka zastavila svoje premoženje za sina pod očetovskim nadzorom, je treba določiti ista
pravila, ki v takih okoliščinah veljajo za poroštvo sina.
(3) Paulus, Vprašanja, III. knjiga.
Aristo je pisal Neratiju Prisku, da tudi v primeru, ko je bila sklenjena pogodba s stranko, ki ji je bil posojen denar, da bi ga v
imenu upnika plačala drugi stranki, ta ne bo nasledila zastavne pravice, razen če se je izrecno strinjala, da se isto premoženje
obremeni zanjo; drugi upnik namreč ne sme naslediti pravic prvega, ki sam ni sklenil nobenega sporazuma glede zastavne
pravice; v tem primeru pa postane ugodnejši položaj kupca. Končno, če je prvi upnik z dolžnikom sklenil pogodbo v zvezi s
prodajo zastavne pravice, drugi pa je pozabil zagotoviti enak privilegij prodaje, ne zaradi pozabe, temveč zato, ker se je
razumelo, da zastavne pravice ni mogoče prodati; poglejmo, ali bo pravica prvega upnika prešla na drugega, da bi mu
omogočila prodajo zastavne pravice. Menim, da je to treba dopustiti, saj se pogosto zgodi, da lahko nekdo prek tretjega
zahteva nekaj, do česar osebno ni upravičen.
(4) Isto, Mnenja, V. knjiga.
Titius je, ko si je hotel izposoditi denar od Maevija, izpolnil zavezo in navedel določeno premoženje, ki naj bi ga dal v
zastavo, in potem, ko je prodal nekaj omenjenega premoženja, je prejel denar. Postavilo se je vprašanje, ali je bilo prodano
premoženje zavezano upniku? Odgovor je bil, da ker je bilo v pristojnosti dolžnika, da po dani varščini ne prejme denarja, se
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zdi, da je bila obveznost sklenjena glede na zastavo v času, ko je bil denar plačan; zato je treba upoštevati premoženje, ki ga
je imel dolžnik v posesti, ko je bil denar plačan.
5. Isto, Sentence, V. knjiga.
Upnik, ki zavestno sprejme sina pod starševskim nadzorom v zastavo od njegovega očeta, mora biti obsojen na odvezo.

Tit. 4. Kateri upniki imajo prednost v primeru zastavne pravice ali hipoteke in glede tistih, ki so podrejeni predhodnim
upnikom.

1. Papinianus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Neki moški, ki je obljubil doto za žensko, je sprejel zastavo ali hipoteko, da bi si zagotovil vračilo dote. Potem ko je mož
izplačal del dote, je nato isto premoženje dal v zastavo drugi osebi, nato pa je bil izplačan preostanek dote. V zvezi z zastavo
se je pojavilo vprašanje. Ker mora stranka, ki je obljubila doto, zaradi svoje obljube plačati celoten znesek, se ne sme
upoštevati čas plačila, temveč datum, ko je bila obveznost sklenjena. Ni mogoče pravilno reči, da je v pristojnosti stranke, da
ne plača preostalega zneska, saj se v teh okoliščinah ne zdi, da bi bila ženska obdarjena.
1. Drugačen je primer tistega, ki prejme zastavo, kadar je to storjeno za zavarovanje plačila dolga v določenem roku; kadar je
bilo na primer premoženje zastavljeno drugemu, preden je bil denar plačan.
2. Isto, Mnenja, III. knjiga.
Tisti, ki je na splošno prejel dolžnikovo premoženje v zastavo, je v boljšem položaju od tistega, ki mu je bilo zemljišče, ki je
del dolžnikovega premoženja, pozneje zastavljeno. Če pa je bil s prvim upnikom sklenjen dogovor, da se drugo premoženje
zastavi le, če njegova pravica do tistega, ki ga je sprejel na podlagi splošne hipoteke, ne zadostuje za zavarovanje dolga, in če
drugi dogovor ne uspe, bo drugi upnik glede pozneje dane zastavne pravice ugotovljen kot edini in ne prednostni upnik.
3. Isto, Mnenja, knjiga XI.
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Če je upnik prejel zastavne pravice, ki jih je prejel tudi drugi upnik v skladu s pogoji drugega sporazuma, in je po obnovitvi
sporazuma prejšnjim dodal še druge zastavne pravice, je bilo ugotovljeno, da prednostna pravica ostane prvemu upniku, saj
je bil ta praktično podrejen samemu sebi.
1. Če je bilo zemljišče dolgovano Titiusu na podlagi mandata in ga je tisti, za katerega je bil posel sklenjen, zastavil, preden
mu je bila izročena posest, po izročitvi pa je isto zemljišče ponovno zastavil drugi stranki, se zdi, da ima prednost položaj
prvega upnika, če drugi upnik ni plačal cene zemljišča stranki, ki je sklenila posel, in bi veljalo, da je njegov položaj
ugodnejši, odvisno od zneska, ki ga je plačal, in obresti na ta znesek, razen če mu je prvi upnik ponudil vrnitev denarja. Če pa
bi moral dolžnik plačati denar, pridobljen iz drugega vira, bi moral imeti prednost prvi upnik.
2. Po delitvi zemljišča po določenih mejah sta se dva brata dogovorila, da če eden od njiju ne bi izpustil svojega nedeljivega
deleža zemljišča, ki je bil dan upniku v zastavo, lahko drugi brat proda polovico deleža svojega brata, ki ga je dobil z
delitvijo. Menil sem, da je treba pogodbo o zastavni pravici razumeti kot sklenjeno, da pa prvi upnik ne bi smel imeti
prednosti pred drugim, saj se je zdelo, da se druga zastavna pravica nanaša na tisti del, ki ga brat brez soglasja solastnika ne
more obremeniti več kot svoj delež.
4. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXV.
Če dolžnik, preden odkupi svojo zastavo od prvega upnika, zastavi isto premoženje drugemu za posojeni denar, in preden
plača, kar je dolžan kateremu koli upniku, proda drugo premoženje prvemu upniku, da bi dolg pobotal s ceno prodanega
premoženja; je treba šteti, da ima to enak učinek, kot če bi bil denar plačan prvemu upniku, saj ni razlike, ali je dolg poravnal
s plačilom ali s pobotom, in je zato položaj drugega upnika ugodnejši.
5. Ulpianus, Razprave, III. knjiga.
Včasih je položaj drugega upnika ugodnejši od položaja prvega; na primer kadar je bil denar, ki si ga je drugi upnik
izposodil, porabljen za ohranitev same stvari; kot na primer, kadar je bila zastavljena ladja in sem posodil denar za njeno
opremo ali popravilo.
6. Isto, O ediktu, knjiga LXXIII.
Denar drugega upnika torej zagotavlja varnost celotne zastavljene stvari. Tako je tudi v primeru, ko je denar posojen za
preživljanje mornarjev, brez katerih ladja ne bi mogla varno pripluti na cilj.
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1. Poleg tega, če je kdo posodil denar za blago, ki ga je zastavil zase, bodisi za njegovo ohranitev bodisi za kritje stroškov
prevoza, bo imel prednost, čeprav je morda drugi upnik; stroški prevoza so namreč prednostna zastavna pravica.
2. Isto pravilo velja, kadar je treba plačati najemnino za skladišče, zemljišče ali prevoz blaga z živino; v takšnih okoliščinah
bo ta upnik prednostni upnik.
7. Isti, Razprave, III. knjiga.
Enako pravilo velja za premoženje, kupljeno z denarjem varovanca. Če je bila torej nepremičnina kupljena z denarjem dveh
varovancev, bo imel vsak od njiju pravico do zastavne pravice v sorazmerju z zneski, porabljenimi za nakup. Če pa
nepremičnina ni bila v celoti kupljena z denarjem enega upnika, bo imel pravico do udeležbe vsak upnik, tj. prvi upnik in
tisti, s čigar denarjem je bila nepremičnina kupljena.
1. Če ti obremenim katero koli premoženje, ki ga bom morda pozneje pridobil, in izrecno zastavim Titiusu določeno
zemljišče, pod pogojem, da sčasoma pridobim njegovo lastništvo, in ga pozneje tudi pridobim; Marcellus meni, da imata oba
upnika pravico do zastavne pravice. Ni namreč pomembno, ali je dolžnik zemljišče plačal z lastnimi sredstvi ali ne, saj ker je
bilo kupljeno z denarjem, pridobljenim na podlagi zastavne pravice, nepremičnine ni mogoče šteti za zastavljeno samo zato,
ker je bil denar pridobljen iz takega vira.
(8) Isti, Razprave, knjiga VII.
Kadar vlada izrecno vzame premoženje v zastavo, je treba reči, da bo imelo prednost pred državno blagajno, če bo dolžnik
pozneje postal zavezanec državnega proračuna; zasebniki bi namreč v takem primeru imeli prednost.
9. Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Neki človek je najel kopališče od sosednjih Kalend in dogovorjeno je bilo, da bo imel najemodajalec sužnja Erosa v zastavi,
dokler ne bo plačana najemnina. Najemnik je dal istega Erosa v zastavo drugi osebi za denar, posojen pred julijskimi
kalendami. Ko so se posvetovali o tem, ali naj pretor, ko bo ta upnik vložil tožbo za vračilo Erosa, zaščiti najemodajalca, je
prevladalo mnenje, da naj ga zaščiti; čeprav je bil suženj dan v zastavo v času, ko ni bilo treba plačati najemnine, je treba
njegov položaj obravnavati kot ugodnejši, ker je Eros takrat začel biti v takem položaju, da zastavne pravice, ki se je nanašala
nanj, ni bilo mogoče sprostiti brez soglasja najemodajalca.
1. Avtoriteta gre še dlje in trdi, da bi moral biti upnik, kadar je denar posojen pod pogojem, zaščiten pred poznejšim
upnikom, če ta pogoj ni pogoj, ki ga ni mogoče izpolniti brez soglasja dolžnika.
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2. Če pa dedič sklene pogodbo, s katero zastavi svoje premoženje zaradi zapuščine, zapuščene pod določenim pogojem, in
pozneje zastavi isto premoženje, ki je že obremenjeno zaradi izposojenega denarja, pogoj, od katerega je odvisna zapuščina,
pa je pozneje izpolnjen; velja, da je treba v tem primeru zaščititi tistega, ki mu je bila zastava najprej dana.
3. Titija je zemljišče, ki ni bilo njeno, dala v zastavo Titiusu in ga pozneje zastavila Maeviju, nato pa ga je, potem ko je
postala lastnica nepremičnine, po oceni njene vrednosti podarila svojemu možu kot doto. Odločeno je bilo, da če bi bil denar
izplačan Titiusu, Maevius zaradi tega ne bi imel večje pravice do zastavne pravice; če je bila namreč pravica prvega upnika
razrešena, je bila pravica drugega potrjena, saj je bilo ugotovljeno, da premoženje pripada dolžniku. V predlaganem primeru
pa je mož v položaju kupca, in ker torej niti takrat, ko je bila nepremičnina obremenjena v korist Maevija, niti takrat, ko je
bilo izvedeno plačilo Titiusu, ni bila v lasti ženske, zastava v korist Maevija v nobenem trenutku ni mogla biti veljavna.
Vendar to velja le, če je mož sprejel zemljišče kot doto, potem ko je bilo ocenjeno, in je to storil v dobri veri; to pomeni, če
se ni zavedal, da je zemljišče zastavljeno v korist Maevija.
10. Ulpianus, Mnenja, I. knjiga.
Če bi bilo treba po izreku sodbe v nekem primeru vzeti zastavo po pooblastilu nekoga, ki lahko to odredi, bo imel zaradi
privilegija časovne prednosti prednost dedič stranke, ki ji je bila dana zastava.
(11) Gaj, O hipotekarni formuli.
V primeru zastavne pravice ima prednost upnik, ki je prvi posodil denar in sprejel hipoteko; čeprav se je dolžnik prej
dogovoril z drugim, da bo, če si od njega izposodi denar, vezal isto premoženje, četudi je pozneje od njega res prejel denar;
kajti ne glede na to, da se je prej tako dogovoril, ni bil dolžan sprejeti denarja.
1. Poglejmo, ali enako načelo velja tudi v primeru, ko je bil pogojno sklenjen dogovor in izvršena hipoteka; medtem ko je bil
posel v teku, je drug upnik absolutno posodil denar in v zavarovanje prejel isto hipotetično premoženje; in ali bo potem, če
bo izpolnjen pogoj prvega dogovora, upnik, ki je pozneje posodil denar, upravičen do prednosti? Vendar se bojim, da je treba
v tem primeru zavzeti drugačno stališče; kajti ko je pogoj enkrat izpolnjen, bo imel enak učinek, kot če ob sklenitvi določila
ne bi bil predpisan noben pogoj. To je boljše mnenje.
2. Če se najemnik dogovori, da bo vse, kar prinese na zemljišče ali izvira iz njega, zastavljeno, in preden kaj prinese na
zemljišče, zastavi svojo lastnino drugemu, nato pa jo prinese na zemljišče, bo imel prednost tisti upnik, ki je absolutno in
izrecno prejel zastavo; iz razloga, ker lastnina ni odgovorna po prvem dogovoru, temveč po tistem, ko je prinesena na
zemljišče, kar je bilo storjeno v poznejšem poslu.
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3. Kadar je pogodba sklenjena glede hipoteke premoženja, ki bo nastalo pozneje, kot na primer glede potomstva sužnje;
postavi se vprašanje, ali je bila sužnja ob sklenitvi pogodbe vključena v dolžnikovo premoženje; in glede pridelkov, kadar je
dogovorjeno, da bodo predmet zastavne pravice, je treba ugotoviti tudi, ali sta zemljišče ali pravica do uporabe pripadala
dolžniku ob sklenitvi pogodbe.
4. Če je drugi upnik pripravljen plačati prvemu, kar mu dolguje, poglejmo, ali bo upravičen do hipotekarne tožbe, če prvi
upnik noče sprejeti denarja. Menimo, da prvi upnik te tožbe ne more vložiti, saj je odgovoren za to, da denar ni bil plačan.
12. Marcianus, O hipotekarni formuli.
Če je prvi upnik prejel premoženje v zastavo ali ga ima v posesti, drugi pa toži, da ga prejme s hipotekarno tožbo; lahko prvi
upnik zakonito uporabi izjemo: "Če premoženje prej ni bilo obremenjeno z zastavo ali hipoteko. Če pa je druga stranka v
posesti, lahko prvi upnik vloži tožbo za pridobitev premoženja s hipotekarno tožbo, in če mu nasprotuje izjema:" "Če ni bil
sklenjen dogovor, da bi bilo premoženje obremenjeno nanj," lahko odgovori na zgoraj navedeni način. Če pa drugi upnik
nadaljuje postopek zoper drugo osebo v posesti, lahko to stori zakonito in hipotekarno premoženje mu je lahko prisojeno,
vendar tako, da mu ga prvi upnik lahko odvzame s tožbo.
1. Če je bila zoper posestnika izdana sodba na prej navedeni način, ker ni vrnil zastavljenega premoženja, in mu je bilo
naloženo tudi plačilo odmerjene odškodnine; se postavlja vprašanje, ali bo še vedno odgovoren drugemu upniku, čeprav je bil
denar plačan prvemu? Menim, da je treba to mnenje sprejeti.
2. Če je prvi upnik posodil denar brez zavarovanja, drugi pa je storil enako, vendar je vzel zavarovanje, in nato je prvi dobil
isto premoženje v hipoteko za svoj dolg; ni dvoma, da ima drugi upnik prednostno pravico. Če je bila torej v določenem roku
sklenjena pogodba v zvezi s hipoteko premoženja v korist prvega upnika, bo njegova terjatev nedvomno prednostna; čeprav
je dolžnik pred iztekom tega roka sklenil absolutno pogodbo o hipoteki istega premoženja v korist drugega upnika.
3. Če isti upnik posodi dva denarna zneska v različnih časih, to je pred drugim upnikom in za njim, bo imel prednost drugi
upnik, v drugem primeru pa tretji.
4. Če dolžnik hipotekarno zastavi premoženje pri vas in nato z vašim soglasjem isto premoženje obremeni pri drugem
upniku, bo imel prednost drugi upnik. Zelo pravilno se postavlja vprašanje, ali je v primeru, ko je denar plačan drugemu
upniku, nepremičnina še vedno obremenjena na vas? Tu gre za dejansko vprašanje, ki je odvisno od namena strank; če je
namreč prvi upnik dovolil, da se nepremičnina obremeni v korist drugega, gre za to, ali je bila nepremičnina v celoti
oproščena zastavne pravice ali pa je bilo treba upoštevati običajni vrstni red in je prvi upnik nadomestil drugega.
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5. Papinianus v enajsti knjigi navaja, da če prvi upnik po obnovi obveznosti prevzame iste zastavne pravice skupaj z drugimi,
je potem podržavljen sam; če pa mu drugi upnik ne ponudi denarja, lahko proda zastavne pravice tako, da dobi le prvi
porabljeni denar, ne pa tudi tistega, kar je pozneje posodil; vsak presežek nad prvo posojilo, ki ga dobi, pa mora plačati
drugemu upniku.
6. Upoštevati je treba, da bo, tudi če dolžnik tega ne bo hotel, nepremičnina odgovarjala drugemu upniku ne le za njegov
dolg, temveč tudi za dolg prvega upnika, pa tudi za obresti in tisto, kar je plačal prvemu upniku; če pa je drugi upnik plačal
obresti, ki so pripadale prvemu, ne dobi nazaj svojih obresti, saj ni opravljal posla drugega, temveč dejansko svojega. To
navaja tudi Papinijan v Tretji knjigi mnenj in to je pravilno.
7. Če se je drugi upnik dogovoril za navadno hipoteko, lahko izterja hipotetično premoženje od katerega koli drugega
posestnika, razen od prvega upnika in vsakogar, ki ga od njega kupi.
8. Človek, ki si je izposodil denar od Titiusa, se je z njim dogovoril, da mu zastavi ali hipotetizira svoje zemljišče. Nato si je
izposodil denar od Maevija in se z njim dogovoril, da bo, če omenjeno zemljišče ne bo več obremenjeno v korist Titiusa,
obremenjeno v njegovo korist. Nato tretja oseba posodi dolžniku denar pod pogojem, da bo plačal Titiusu, in z njim sklene
dogovor, da bo isto zemljišče zastavljeno ali hipotetično obremenjeno zanj in da bo podržavljeno Titiusu. Postavlja se
vprašanje, ali je treba dati prednost drugemu upniku pred tretjim, ki se je dogovoril, da je treba, potem ko je bil denar plačan
Titiusu, pogoj izpolniti, tretji upnik pa si lahko očita le lastno malomarnost. V tem primeru je treba dati prednost tretjemu
upniku pred drugim.
9. Kadar tretji upnik dovoli, da se proda njemu zastavljeno premoženje, da bi se izkupiček izplačal prvemu upniku, in da bi
bil glede drugih zastavnih pravic podrejen prvemu; Papinijan v enajsti knjigi mnenj pravi, da bo podrejen njemu in da drugi
upnik dejansko nima druge pravice, razen da plača terjatev prvega in nasledi njegovo mesto.
10. Če je premoženje hipotekarno zastavljeno prvemu upniku, vendar ni bilo nič dogovorjeno glede njegove prodaje, z
naslednjim upnikom pa je bil sklenjen dogovor o prodaji tega premoženja; je boljše mnenje, da je treba dati prednost terjatvi
prvega upnika. V zvezi z zastavno pravico je namreč določeno, da ima prvi upnik prednost, če je s prvim upnikom sklenjen
dogovor, čeprav bi bilo treba premoženje izročiti drugemu upniku.
13. Paulus, O Plautiju, V. knjiga.
Prodal sem ti hišo z dogovorom, da bo najemnina prvega leta pripadala meni, najemnina naslednjih let pa tebi in da bo
pravica vsakega od naju odvisna od zastavne pravice, ki jo je dal najemnik. Nerva in Prokulus menita, da, če zastavne pravice
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ne zadoščajo za zavarovanje najemnine, ki pripada tako prodajalcu kot kupcu, pravica do vseh zastavnih pravic najprej
pripada meni, ker ni bilo nič jasno navedeno o tem, ali se zneski delijo sorazmerno glede na vse zastavne pravice ali ne, in če
po prvem letu ostane kakšen presežek, bo pripadel tebi. Paulus pravi, da je to dejansko vprašanje, vendar je verjetno, da je bil
namen strank, da pravica do zastavnih pravic sledi prvi zapadli najemnini.
14. Isti, O Placiju, XIV. knjiga.
Če bi kdo, ki ni lastnik, zastavil isto premoženje dvema osebama v različnih časih, ima prednost prvi; čeprav je v primeru, ko
dobimo zastavo od različnih oseb, ki niso lastniki, boljši položaj imetnika omenjenega premoženja.
15. Isto, O ediktu, knjiga LXVIII.
Stavbo, zgrajeno na zemljišču drugega, lahko damo v zastavo, vendar tako, da ima prednost terjatev lastnika zemljišča, če ta
ni prenesel lastninske pravice.
16. Paulus, Vprašanja, III. knjiga.
Klavdij Feliks je isto zemljišče zastavil trem različnim osebam, najprej Evtikianu, nato Turbu in nazadnje tretjemu upniku.
Ker je Eutychiano tožil tretji upnik, se je za svoje pravice borila na sodišču, in ker je bila poražena, se ni pritožila, medtem ko
se je Turbo, ki je prav tako izgubil svojo zadevo pri drugem sodniku, pritožil. Postavilo se je vprašanje, ali bi moral tretji
upnik, ki je dobil sodbo proti prvemu, premagati tudi Turba, ali pa bi moral Turbo, če bi bil iz zadeve izločen, imeti prednost
pred tretjim upnikom. Jasno je, da ko tretji upnik plača prvega iz svojega denarja, mu bo podrejen do zneska, ki ga je plačal.
Nekateri organi so menili, da bi moral biti tudi v tem primeru tretji upnik upravičen do prednosti, vendar se mi to ne zdi
pravično. Če bi namreč prvi upnik vložil tožbo zoper tretjega in bi bil poražen z izjemo ali na kakšen drug način, ali bi lahko
tretji upnik, ki je premagal prvega, uveljavljal izjemo na podlagi sodbe, izdane zoper Turba, ki je posodil denar na drugem
mestu? Ali, po drugi strani, če bi drugi upnik po prvi odločbi, s katero je bil prvi upnik poražen s strani tretjega, dobil sodbo
v svojo korist proti tretjemu, ali bi lahko uveljavljal izjemo na podlagi izdane odločbe proti prvemu upniku? Po mojem
mnenju nikakor ne; zato tretji upnik ni subrogiran do prvega, ki ga je premagal, kajti če je bilo o zadevi odločeno med dvema
strankama, to ne more koristiti ali škodovati tretjemu, ampak njegova celotna pravica ostane nedotaknjena za drugega upnika,
ne da bi zaradi tega nastala kakršna koli škoda za prvo odločbo.
17. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Če kdo kupi zemljišče, ki ga je dolžnik obremenil v korist drugega, bi moral biti zaščiten le v obsegu, v katerem je izkupiček
od prodaje prišel v roke prvega upnika.
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18. Scaevola, Mnenja, I. knjiga.
Lucij Titius je posodil denar z obrestmi in prejel zastave, Maevius pa je istemu dolžniku posodil denar z istimi zastavami.
Sprašujem, ali ne bi bilo treba dati prednost Titiusu, ne le kar zadeva glavnico in obresti, ki so nastale, preden je Maevius dal
posojilo, temveč tudi kar zadeva tiste, ki so nastale pozneje. Odgovor je bil, da je Lucij Titius upravičen do prednosti glede
vsega, kar mu pripada.
19. Isto, Mnenja, knjiga V.
Neka ženska je svojemu možu podarila zemljišče, ki je bilo zastavljeno kot doto, z oporoko pa je za dediče določila svojega
moža in svoje otroke po njem in po prejšnjem možu. Upnik je lahko vložil tožbo proti dedičem, ki so bili plačilno sposobni,
vendar se je skliceval na zemljišče. Sprašujem se, ali bi moral, če bi mu zakoniti imetnik ponudil znesek dolga, nanj prenesti
svoje pravice do tožbe. Odgovor je, da se to, kar je bilo zahtevano, ne zdi nepravično.
20. Tryphoninus, Disputations, Book VIII.
Postavilo se je vprašanje, če bi Seij po tem, ko si sklenil pogodbo z neko stranko in preden si ji posodil še kakšen denar,
istemu dolžniku posodil petdeset aurejev, dolžnik pa bi mu obremenil premoženje za znesek, ki bi presegal vrednost tistega,
kar ti je bilo zastavljeno, nato pa bi ti istemu upniku posodil na primer štirideset aurejev, kolikor je presegala vrednost
premoženja, ki si ga posodil najprej; ali bi bil za presežek zastavljenega premoženja odgovoren on za petdeset aurejev ali vi
za štirideset aurejev, ki ste jih posodili? Predpostavimo, da vam je bil Seius pripravljen ponuditi znesek, ki vam ga je najprej
posodil. Menil sem, da bi bil Seius v prednosti glede na presežno vrednost zastavne pravice, in če bi ponudil najprej posojeni
znesek skupaj z obrestmi, bi bil v prednosti pred prvim upnikom, kar zadeva znesek, ki ga je pozneje posodil istemu
dolžniku.
(21) Scaevola, Digest, knjiga XXVII.
(22) Titius je zaradi sodbe, ki je bila izrečena proti njemu za denarni znesek, ki ga je bil dolžan plačati zaradi svojega
skrbništva, hipoteko prenesel na Seijo, in sicer vse premoženje, ki ga je imel ali bi ga lahko pozneje pridobil. Potem ko si je
izposodil denar iz državne blagajne, je nanj obremenil vse svoje premoženje in izplačal Seii del tistega, kar ji je pripadalo,
preostanek pa ji je obljubil izplačati po obnovitvi obveznosti; kot prej je bil sklenjen sporazum o zastavah. Postavilo se je
vprašanje, ali naj ima Seia prednost pred zakladnico tako glede premoženja, ki ga je imel Titius v času prve obveznosti, kot
tudi glede premoženja, ki ga je pridobil po sklenitvi omenjene obveznosti, dokler ni bil poplačan njegov celotni dolg.
Odgovor je bil, da v navedenem ni ničesar, kar bi preprečevalo, da bi bila prednostno obravnavana.
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1. Upnik je dal posojilo trgovcu z marmorjem na podlagi zastavitve nagrobnikov, katerih cena je bila prodajalcem plačana iz
denarja, ki so ga zagotovili upniki. Dolžnik je bil najemnik nekaterih skladišč, ki so pripadala cesarju, in ker najemnina zanje
že nekaj let ni bila plačana, je uradnik, zadolžen za njeno izterjavo, začel prodajati nagrobnike. Postavilo se je vprašanje, ali
jih je imel upnik pravico obdržati zaradi zastavne pravice. Odgovor je bil, da je v skladu z navedenimi dejstvi to pravico
imel.

Tit. 5. V zvezi s prodajo zastavljenega in hipotekarnega premoženja.

1. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXVI.
Upnik je prejel v zastavo določena zemljišča, nato pa je drug upnik istemu dolžniku posodil denar in sklenil pogodbo, s
katero je bilo zastavljeno celotno dolžnikovo premoženje; nato je prvi prisilil drugega, da je izpolnil podobno obveznost v
zvezi z vsem svojim premoženjem, da bi zavaroval bodisi drugo bodisi isto pogodbo. Preden je bil drugi upnik poplačan, je
prvi prodal drugo premoženje na podlagi tega, da je bilo zastavljeno, ne da bi imel za to kakršno koli pravico; zaradi tega
zoper dolžnika v korist upnika ne bi bilo mogoče vložiti osebne tožbe, prav tako pa mu ne bi bilo mogoče priznati pravičnega
zahtevka za izterjavo zastavljenih sredstev. Prav tako ga ni bilo mogoče pravilno tožiti v tožbi zaradi tatvine v zvezi z
osebnimi predmeti, ker je upnik pri sprožitvi postopka deloval v svojem imenu, saj se je zmotil glede vrstnega reda, ki ga je
treba upoštevati pri prodaji predmeta; zlasti ker drugi upnik s tatvino ni izgubil posesti stvari, ki nikoli ni bila v njegovih
rokah. Drugi upnik ne more sprožiti postopka za izročitev, ker prvi ni v posesti in ni ravnal goljufivo, da bi se izognil temu,
da bi bil v posesti. Iz tega sledi, da mora drugi upnik tožiti tiste, ki imajo premoženje v posesti.
2. Isto, Mnenja, knjiga II.
Kadar je bil tožen porok, je dosegel sodno odredbo, da je imel zemljišče, ki je bilo hipotekarno zastavljeno v korist upnika, v
posesti na podlagi odkupne pravice. Drugi upnik, ki je pozneje sklenil pogodbo v zvezi z isto zastavo, bo kljub temu imel
privilegij, da ponudi denar, ki ga je plačal porok, skupaj z obrestmi, ki so se medtem nabrale; kajti tovrstna prodaja, ki se
sklene z namenom prenosa posesti zastavljene nepremičnine, se običajno opravi zaradi zahtev zakona.
3. Isto, Mnenja, III. knjiga.
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Če prvi upnik proda zastavljeno premoženje v skladu s pogoji pogodbe, je ustaljeno, da drugi upnik nima pravice ponuditi
denarja.
1. Kadar pa dolžnik proda zastavo, ne da bi se posvetoval s svojimi upniki, in ceno zanjo plača prvemu upniku, lahko drugi
upnik kupcu ponudi znesek, plačan prvemu, skupaj z obrestmi, ki so se medtem nabrale; ni namreč razlike, ali dolžnik
zastavljeno premoženje proda ali ga zastavi drugič.
(4) Isto, Mnenja, knjiga XI.
Kadar se rok za plačilo denarja sporazumno podaljša, velja, da je bilo dogovorjeno, da se pooblastilo za prodajo
zastavljenega predmeta ne sme izvršiti pred potekom tega roka.
5. Marcianus, O hipotekarni formuli.
Če je drugi upnik, ki je plačal terjatev prvega, podrejen njemu, lahko zakonito proda zastavo zaradi denarja, ki ga je plačal in
posodil.
1. Kadar drugi upnik ali porok, potem ko je plačal dolg, prejme zastavne pravice, dane za to terjatev, mu lahko dolžnik
pravilno izroči plačani znesek, čeprav so zastavne pravice v posesti iz naslova nakupa.
(6) Modestin, Pravila, VIII. knjiga.
Kadar drugi upnik kupi zastavo od prvega, se razume, da mu ni plačal denarja z namenom, da bi pridobil lastninsko pravico
na njej, temveč da ima premoženje v zastavi v svojo korist; zato mu dolžnik lahko ponudi denar.
7. Marcianus, O hipotekarni formuli.
Če upnik proda zastavo ali zemljišče, ki je bilo hipoteko, pod pogojem, da bo imel pravico vrniti denar in pridobiti nazaj
zastavo; ali lahko to stori, če je dolžnik pripravljen plačati denar? Julijan v enajsti knjigi Digest navaja, da se zdi, da je bila
zastava res redno prodana, vendar lahko dolžnik vloži tožbo proti upniku, da bi ga prisilil, da mu odstopi vse pravice do
tožbe, ki jih morda ima. Kar Julijan pravi v zvezi z zastavo, velja tudi za hipoteko.
1. Razmisliti je treba, ali je treba dolžniku dovoliti, da v primeru prodaje hipotetično zastavljenega premoženja to premoženje
izterja tako, da kupcu plača denar. Če je bila dejansko prodana pod pogojem, da se nakup razveljavi, lahko dolžnik, če v
določenem roku vrne denar in ga v tem roku plača, hipotetično premoženje vrne. Če pa je ta čas že potekel in ta zadeva ni
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bila urejena s sporazumom, prodaje ni mogoče razveljaviti, razen če je dolžnik mlajši od petindvajset let, če je varovanec ali
odsoten zaradi javnih zadev ali če obstaja kakšen drug razlog, zaradi katerega se z ediktom odobri olajšava.
2. Če je upnik zahteval dogovor, da dolžnik ne sme prodati premoženja, ki je bilo zastavljeno ali hipotekarno zastavljeno, se
zastavlja vprašanje, kakšno je pravo in ali je takšen dogovor ničen, ker je bil sklenjen v nasprotju z zakonom, in se zato
premoženje lahko proda. Gotovo je, da se morata stranki držati takšnega dogovora in da bo prodaja, opravljena v nasprotju z
njim, nična.
8. Modestin, Pravila, IV. knjiga.
Upnik ima pravico prodati katero koli zastavno pravico, na kateri ima terjatev, ki mu je všeč, da bi dobil, kar mu pripada.
(9) Paulus, Vprašanja, III. knjiga.
Postavilo se je vprašanje, ali bo dolžnik oproščen, če upnik od kupca ne bo mogel dobiti cene zastavne pravice. Menim, da
bi, če upnik nikakor ne bi bil kriv, dolžnik še vedno ostal odgovoren; prodaja namreč dolžnika nujno ne razreši, če ni prejel
kupnine.
1. Poleg tega Pomponij v drugi knjigi izvlečkov pravi, da je pri dajanju zastavnih pravic običajno dodati, namreč da mora
dolžnik, kadar je zastava prodana in cena ne zadosti terjatvi, nadomestiti primanjkljaj, odveč; ker to učinkuje po zakonu, zato
tega ni treba dodajati.
10. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Čeprav oseba, ki kupi nepremičnino pod pogojem zastavne pravice, ne more uveljavljati regresnega zahtevka pri prodajalcu v
primeru, da ji jo odvzame boljši pravni naslov; vendar upnik, ki je prodal zemljišče, ne bi smel biti uslišan, če poskuša
sprožiti postopek iz kakšnega drugega razloga v zvezi z isto nepremičnino.
(11) Scaevola, Mnenja, I. knjiga.
Arbiter, imenovan za delitev zapuščine, je pri delitvi premoženja, ki je pripadalo tej zapuščini, kot celoto dodelil določene
terjatve, ki so jih dolžniki ločeno dolgovali zapuščini. Postavilo se je vprašanje, ali lahko vsak od dedičev, če dolžniki ne bi
plačali, proda zastavljeno premoženje, da bi dobil celotno ceno. Odgovoril sem, da lahko.
12. Tryphoninus, Disputations, Book VIII.
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V cesarjevem reskriptu je bilo v odgovoru na Papinianovo prošnjo navedeno, da lahko upnik kupi zastavljeno premoženje od
svojega dolžnika, ker mu še vedno pripada.
1. Če je bilo zastavljeno premoženje, ki pripada drugemu, in ga upnik proda, poglejmo, ali bo cena, ki jo je prejel upnik,
oprostila dolžnika odgovornosti za osebno tožbo zaradi posojenega denarja. In res bi lahko odgovorili, da je to res, če je bila
prodaja opravljena pod pogojem, da v primeru izselitve ne bo nastala nobena obveznost, saj bi cena, plačana v takih
okoliščinah, zagotovo prej koristila dolžniku in bila tudi vir dobička upnika, če ta izhaja iz kakršne koli sklenjene pogodbe ali
obveznosti, ki jo je prevzel dolžnik; vendar bo dolžnik razbremenjen le, kar zadeva upnika, vendar bo še vedno odgovoren
lastniku nepremičnine, če zastava še ni bila izgubljena z izselitvijo, ali pa bo po izselitvi odgovarjal kupcu v pravdnem
postopku, da bi preprečil, da bi se ta okoristil z izgubo drugega. Če na primer upnik med postopkom zoper imetnika
zastavljene nepremičnine tega prikrajša za večjo količino pridelkov, kot mu pripada, bi jih moral dobiti kot poplačilo tega,
kar mu je dolžan. In če je upnik zaradi nepravične sodne odločbe odvzel lastniku premoženje, ki ni pripadalo dolžniku, pod
pretvezo, da je bilo obremenjeno v njegovo korist; in se je zastavilo vprašanje, ali naj se v primeru poplačila terjatve vrne
dolžniku, je naš Scaevola odločil, da ga je treba vrniti. Če pa upnik, ki je nepremičnino prodal, tega ni storil tako, da bi bil
popolnoma prepričan, da bo obdržal kupnino, ampak bi jo bil v določenih okoliščinah prisiljen vrniti, menim, da medtem od
dolžnika ni mogoče dobiti ničesar nazaj, ampak bi njegova sprostitev ostala v mirovanju. Če pa je upnik tožen v postopku
prodaje in mora kupcu povrniti škodo, lahko od dolžnika izterja znesek dolga, ker je očitno, da ni bil oproščen.
(13) Paulus, Dekreti, I. knjiga.
Upnik, ki z izkoriščanjem svojega privilegija proda zastavno pravico, mora svoje pravice prenesti; če ima zastavno pravico,
jo mora vsekakor prenesti.
14. Scaevola, Digest, VI. knjiga.
Arbitri, imenovani za delitev zapuščine med dediče, so po razdelitvi premoženja te zapuščine dedičem posamično dodelili
nekatere terjatve, ki so pripadale več dedičem zapuščine. Postavilo se je vprašanje; če delež dolžnika, ki je bil dodeljen
enemu od dedičev, ni bil plačan, ali lahko navedeni dedič proda zastavo, ki jo je dal dolžnik, da bi se cena lahko prištela k
skupnemu znesku terjatve. Odgovoril sem, da lahko to stori.

Tit. 6. Na kakšne načine se sprosti zastavna pravica na zastavljenem ali hipotekarnem premoženju.
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(1) Papinianus, Mnenja, knjiga XI.
Prijatelj odsotnega dolžnika je prevzel skrb za njegove posle in s svojim denarjem sprostil zastavne pravice, ne da bi bile te
ponujene v prodajo. Velja, da je bil lastnik vrnjen v prejšnje stanje, zato stranka, ki je opravila njegov posel, ne more
upravičeno zahtevati, da se ji odobri pretorska tožba po Lex Servia. Če pa ima v posesti premoženje, ki je bilo zastavljeno, se
lahko zaščiti z ugovorom zaradi slabe vere.
1. Če je prodajalec prodal del zemljišča in ga prejel v zastavo kot jamstvo za del kupnine, nato pa preostanek kupnine podaril
kupcu s poslanim pismom, ker je prodajalec umrl, je bilo odločeno, da je na ta način opravljena donacija nična. Ministrstvo
za finance, ki je nasledilo prodajalca, se je pojavilo kot tožnik, vendar mu ni bilo dovoljeno vložiti tožbe za zemljišče, ker je
bilo ugotovljeno, da je bila zastavna pravica na njem razrešena z oporoko stranke, ki je opravila donacijo, saj je po zakonu
donacija denarja nična, če ni razloga za razrešitev zastavne pravice.
2. Stranka, ki je nastopila v obrambo druge stranke, ki je bila odsotna, se je zavezala, da bo izvršila sodbo. Ker je bilo
vodenje zadeve pozneje preneseno na glavno stranko samo, poroštva, ki jih je dala stranka, ki je nastopila v obrambo, da bi
zagotovila izvršitev sodbe, ne bodo odgovorna, prav tako pa ne bodo odgovorne niti zastavne pravice, ki so jih dale.
(2) Gaj o deželnem ediktu, IX. knjiga.
Če bi upnik vložil tožbo za izterjavo zastavne pravice od posestnika po srbski tožbi in bi posestnik na sodišču dosegel cenitev
nepremičnine, dolžnik pa bi zoper njega vložil tožbo za izterjavo nepremičnine; tega ne bo smel storiti, če prej ne plača, kar
je dolžan upniku.
3. Ulpianus, Razprave, VIII. knjiga.
Če je bilo premoženje prodano pod pogojem, da bo prodaja veljala, če zanj ne bo ponujena boljša cena, in je premoženje
izročeno, kupec pa, preden se izteče čas za ponudbo boljše cene, to premoženje zastavi, Marcellus v peti knjigi Digest pravi,
da pravica do zastave ugasne, če bi bili ponujeni boljši pogoji; čeprav če je premoženje prodano pod pogojem, da bo kupcu
všeč, po njegovem pravica do zastave ne ugasne.
4. Isto, O ediktu, knjiga LXXIII.
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Če dolžnik, čigar vse premoženje je bilo zastavljeno, vrne kot nezdravega sužnja, ki ga je kupil; ali preneha biti na voljo
srbska tožba? Boljše mnenje je, da ne, razen če je bilo to storjeno s soglasjem upnika.
1. Kadar upnik privoli v prodajo zastavne pravice ali v to, da lahko dolžnik nepremičnino zamenja, jo podari ali da v doto, je
treba reči, da je zastavna pravica sproščena, razen če je privolil v prodajo ali v druge stvari, razen v zastavljeno
nepremičnino; mnogi upniki so namreč navajeni dati soglasje s tem pridržkom. Če pa upnik sam proda premoženje z
dogovorom, da ne bo sprostil zastavne pravice, če ne bo zadovoljen, je treba šteti, da mu izjema ne škodi. Če pa ne privoli, da
se zastavna pravica proda, ampak potrdi prodajo po tem, ko je bila opravljena, je treba sprejeti enako mnenje.
2. Lepo vprašanje se pojavi v primeru prodaje posebej obremenjene nepremičnine: ali je ta veljavna oziroma ali bi moral
posel škodovati upniku, ker je dal svoje soglasje; na primer, če kakšno pravno načelo preprečuje prodajo. Odločiti je treba, da
bo prodaja veljavna.
5. Marcianus, O hipotekarni formuli.
Premoženje, ki je predmet hipoteke, se sprosti, če se upnik odpove svoji pravici ali se strinja, da ne bo zahteval denarja; razen
če se trdi, da je bil sklenjen dogovor, da se dolg ne bo izterjal osebno od dolžnika. Kako pa je treba ravnati, če ima
hipotekarno zastavljeno premoženje v posesti druga oseba? Če pa dogovor povzroči trajno izjemo, je tudi v tem primeru
mogoče reči, da se je stranka odpovedala svoji pravici do hipotekarnega premoženja.
1. Če se upnik strinja, da v enem letu ne bo zahteval denarja, se razume, da sporazum velja tudi za hipotetično premoženje.
2. Če se stranki dogovorita, da se namesto hipoteke predloži poroštvo, in se to stori, se šteje, da je upnik zadovoljen in da je
zastavna pravica na hipotekarni nepremičnini odpravljena. Drugače je, če upnik proda svojo pravico do terjatve in prejme
denar; v tem primeru namreč vse obveznosti ostanejo nespremenjene, ker se denar prejme kot cena terjatve in ne kot plačilo.
3. Razume se, da je upnik zadovoljen, če je bila dana prisega in je stranka prisegla, da premoženje ni bilo hipotekarno
zastavljeno.
(6) Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIII.
Zastavna pravica je razrešena tudi, če je dolg plačan ali pa je upnik glede njega zadovoljen. Poleg tega moramo reči, da isto
pravilo velja, kadar se zastavna pravica razreši s potekom časa ali kadar obveznost na kakršen koli način ugasne.
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1. Če je stranka pripravljena plačati, lahko upravičeno domnevamo, da je bila zastavna pravica sproščena; drugače pa je, če ni
pripravljena plačati, ampak je pripravljena svoje upnike zadovoljiti na kakšen drug način. Zato je za dolžnika ugodno, da je
zadovoljil svojega upnika, saj si mora slednji očitati, če sprejme zadovoljitev namesto plačila. Vendar ga ni treba kriviti, če
noče sprejeti nobenega drugega zadoščenja, temveč zahteva plačilo.
2. V zvezi z varščino ne sprejemamo mnenja Atilicina, ki je menil, da je treba šteti, da je dolžnik, če je komu dal varščino za
posojeni denar, razrešil svoje zastavne pravice.
(7) Gaj, O hipotekarni formuli.
Če upnik soglaša s prodajo hipotekarno zastavljenega premoženja, je zastavna pravica na slednjem sproščena. V takih
primerih pa se soglasje varovanca ne sme upoštevati, razen če ga je dal po pooblastilu svojega skrbnika, ki je bil navzoč, ali
če je skrbnik sam privolil; če sodnik meni, da bo s prodajo premoženja pridobljena kakšna korist ali da bo terjatev poplačana.
1. Poglejmo, ali lahko privoli generalni zastopnik ali suženj, ki vodi posle svojega gospodarja, ki mu je mogoče plačati in ki
je bil imenovan v ta namen. Ugotoviti je treba, da njegovo soglasje ne zadostuje, če ni bil izrecno pooblaščen za ukrepanje.
2. Če je z zastopnikom dolžnika sklenjen dogovor, da se določeno premoženje ne sme obremeniti, je treba ponovno ugotoviti,
da lahko dolžnik uporabi izjemo zaradi goljufije. Kadar pa je takšen dogovor sklenjen z njegovim sužnjem, lahko uveljavlja
izjemo na podlagi samega dogovora.
3. Če se stranki dogovorita, da se odtuji polovica nerazdeljenega zastavljenega premoženja, in je zadevno premoženje
gotovo, je mogoče reči, da je treba postopek v zvezi s preostalim delom začeti na začetku in da ni mogoče uveljavljati izjeme,
ki bi to preprečila.
4. Ugotoviti je treba, da če kdo zastavi svoj nerazdeljeni delež skupnega premoženja in se ta deli s solastnikom, ni
obremenjen samo tisti del, ki pripada tistemu, ki ga je dal v zastavo, ampak je predmet zastavne pravice polovica deleža
vsakega solastnika.
8. Marcianus, O hipotekarni formuli.
Tako kot preneha obstajati lastnina in tudi njen užitek, tako iz istega razloga ugasne tudi zastavna ali hipotekarna pravica.
1. Upnik se lahko dogovori, da obremenjena nepremičnina ne bo več predmet zastavne pravice ali hipoteke, in če je bil torej
ta dogovor sklenjen z dedičem, bo koristil tudi tistemu, ki se mu izroči zapuščina v skladu s pogoji trebelskega odloka senata.
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2. Če zastopnik dolžnika sklene tovrstni sporazum v zvezi z njegovim premoženjem, menim, da ni mogoče dvomiti, da bo
sporazum škodoval upniku. In tudi, če zastopnik, ki deluje v svojem imenu, nastopi v imenu upnika in sklene pogodbo, bo
hipotekarno tožbo naredil neveljavno v tolikšni meri, da menim, da je mogoče upravičeno trditi, da bo v tem primeru izjema
škodovala zadevi komitenta.
3. Če bi se stranki dogovorili, da nerazdeljena polovica zadevne nepremičnine preneha biti zastavna ter da se v tožbi proti
kateremu koli imetniku zahteva katerikoli del navedenega zemljišča, se lahko tožba vloži le za polovico tega zemljišča.
4. Če več solastnikov ene nepremičnine zastavi svoje nedeljene deleže na njej in se upnik z enim od njih dogovori, da njegov
delež ne bo zastavljen, ter pozneje vloži tožbo zanj, čeprav ima tisti, s katerim se je dogovoril, v posesti celotno nedeljeno
zemljišče, ker se je upnik dogovoril glede dela tega zemljišča, ne more biti izključen iz postopka zoper celotno zemljišče.
5. Razmislimo, ali lahko sin pod očetovskim nadzorom ali suženj, ki prosto upravlja svoj peculium, z dolžnikom skleneta
dogovor, da se zastavljeno premoženje sprosti, to premoženje pa sta prejela kot posebej zastavljeno. Ali pa, ker ne moreta
dati svojega peculiuma, jima je tudi prepovedano, da se dogovorita, da se jima zastavljeno premoženje ne bo sprostilo?
Ugotoviti je treba, da lahko sklenejo tak dogovor, če so za to prejeli plačilo, tako kot če bi zastavljeno premoženje prodali.
6. Če se zemljišče, ki je bilo obremenjeno, proda s soglasjem upnika, ta ne more pošteno trditi, da je še vedno odgovoren za
dolg, če se prodaja izvede; če namreč ni sklenjena, upnik ne bo prikrajšan za svoje pravice samo zato, ker je dal soglasje, da
se nepremičnina proda.
7. Odveč je spraševati, ali je bil posebej zastavljeni del zemljišča prodan s soglasjem upnika, če je imel dolžnik v tistem času
nepremičnino v posesti; razen če se lahko zgodi, da jo je dolžnik prodal s soglasjem upnika in jo nato v dobri veri odkupil od
kupca ali koga drugega, na katerega je nepremičnina prešla po dedni pravici; tudi če bi dolžnik sam postal kupčev dedič. Če
denar vseeno ni bil plačan, se bo pojavil sum slabe vere, ki se bo raztezal do današnjega časa, tako da bo upnik imel pravico
vložiti odgovor zaradi goljufije.
8. Preučimo naslednji primer. Če bi Titius, ki je bil dolžnik, prodal premoženje, ki je bilo zastavljeno Maeviju, s soglasjem
upnika ali komu drugemu, od katerega ga je Maevij kupil, nato pa bi Maevij postal Titiusov dedič in bi upnik od njega začel
izterjati dolg, kakšno je pravo? Krivično bi bilo, če bi upnik kupcu odvzel premoženje, saj ga ni pridobil na podlagi dedne
pravice, temveč na drug način. Lahko pa rečemo, da je, ker je bil Titius v tej zadevi kriv slabe vere, saj je upniku preprečil,
da bi od imetnika izterjal denar, zelo nepravično, da bi ga na ta način spravili v igro.
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9. Če pa bi Maevij zemljišče v posesti obremenil v korist koga, čigar terjatev še ni bila poplačana, je potem mogoče ustrezno
posredovati z ugovorom, ker nepremičnina ni bila prodana s soglasjem upnika; kajti čeprav je bil dolžnik kriv slabe vere, ker
ni izvedel plačila, je treba vseeno dati prednost drugemu upniku, ki je prejel nepremičnino v zastavo.
10. Vendar je varnejši načrt, kadar dolžnik zahteva od upnika, naj mu dovoli prodajo zastavljenega premoženja, da bi ga lažje
poplačal, prisiliti bodočega kupca, da se zaveže, da bo upniku plačal ceno prodanega premoženja do višine dolga.
11. Izraz "prodaja" moramo razumeti v splošnem pomenu, tako da če upnik dovoli dolžniku, da zapusti zastavljeno
premoženje, je to, kar je dal, lahko veljavno; to pa je treba razumeti tako, da bo v primeru zavrnitve zapuščine zastavna
pravica še vedno veljala.
12. Če dolžnik proda premoženje, vendar ga še ni izročil, ali je upniku treba preprečiti vložitev tožbe, ker je premoženje še
vedno del dolžnikove posesti; ali pa, ker je dolžnik odgovoren za kupoprodajno tožbo, pravica do zastavne pravice res
ugasne? Slednje je boljše mnenje. Kaj pa, če prodajalec ni prejel kupnine, kupec pa je ni pripravljen plačati? V tem primeru
je mogoče reči enako.
13. Če pa je upnik dovolil, da se stvar proda, dolžnik pa jo je dal proč; ali mu bo to preprečila izjema? Ali pa gre prej za
vprašanje dejstva, da je privolil, da se premoženje proda, da bi bila po plačilu cene transakcija zanj ugodna? V tem primeru
njegovo soglasje ne bi smelo škodovati. Če pa je nepremičnino dal kot doto, se bo zelo pravilno štelo, da jo je prodal zaradi
bremen zakonske zveze. Po drugi strani pa, če mu je upnik dovolil, da premoženje podari, in ga dolžnik proda, bo upniku
onemogočeno, da bi uveljavljal svojo terjatev; razen če je mogoče reči, da je dovolil darilo, ker je bila stranka, ki ji je bilo
premoženje podarjeno, upnikova prijateljica.
14. Če je upnik dal soglasje, da se nepremičnina proda za deset aurei, dolžnik pa naj bi jo prodal za petnajst, je treba šteti, da
upniku ni onemogočeno, da bi uveljavljal svojo terjatev. Po drugi strani pa ni dvoma, da jo je prodal zakonito, če je s
transakcijo pridobil več, kot mu je upnik dovolil, da jo proda za to ceno.
15. Ne bo veljalo, da je upnik dal soglasje, če bi dolžnik prodal nepremičnino z njegovo vednostjo; saj mu je to dovolil le
zato, ker se je zavedal, da bo njegova zastavna pravica v vseh okoliščinah ohranjena. Če pa je podpisal prodajno listino, se bo
štelo, da je dal soglasje, razen če je povsem očitno, da je bil prevaran. To pravilo je treba upoštevati tudi, kadar je dal
soglasje, ne da bi podpisal kakršno koli listino.
16. Če je bilo dovoljenje za prodajo izdano dolžniku in je njegov dedič prodal nepremičnino, se lahko pojavi dejansko
vprašanje, kakšen je bil namen upnika. Treba je reči, da je bila prodaja pravilno opravljena, saj sodišča teh subtilnosti ne
obravnavajo.
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17. Če dolžnik, ki je pridobil dovoljenje za prodajo zastavljene stvari, preneha imeti to stvar v posesti in jo novi posestnik
proda, ali bo zastavna pravica še naprej obstajala, kot če bi upnik osebno dal dovoljenje dolžniku? To je boljše mnenje, kajti
če je upnik dal dovoljenje novemu posestniku, da proda nepremičnino, in ga ni dal dolžniku, ki mu jo je zastavil, je treba
šteti, da mu bo prepovedana z izjemo.
18. Če pa bi upnik privolil, da se nepremičnina proda v enem letu ali v dveh letih, in bi bila prodana po tem času; upniku ne
bo odvzeta pravica do zastavne pravice.
19. Če je upnik izkoristil hipotekarno tožbo in od imetnika izterjal odškodnino, nato pa od dolžnika zahteval plačilo dolga;
menim, da mu je lahko prepovedana z izjemo zaradi goljufije.
9. Modestinus, Mnenja, IV. knjiga.
Titius je Semproniju zastavil del zemljišča, nato pa ga je zastavil Gaju Seiju; nato je Titius omenjenima Semproniju in Gaju
Seiju prodal identično zemljišče v celoti, vsakemu od njiju pa ga je prej zastavil kot celoto. Sprašujem, ali je zastavna pravica
ugasnila, ker je prišlo do prodaje, ali pa zaradi tega ostane pri obeh upnikih le kupna pravica? Modestin je odgovoril, da na
podlagi pravice nakupa lastninska pravica pripada omenjenima strankama; ker sta v skladu z navedenimi dejstvi obe privolili
v prodajo, vendar pa ne bi imeli pravice do tožbe iz zastavne pravice drug proti drugemu.
1. Titius je posodil denar Seiju na podlagi zastavne pravice na zemljišču, pri čemer je bilo navedeno zemljišče prej
obremenjeno v korist države; drugi upnik je plačal dolgovani denar državi, vendar se je pojavil Maevius in trdil, da je bilo
zemljišče zastavljeno njemu, preden je bilo obremenjeno v korist države. Vendar je bilo ugotovljeno, da je bil Maevius
prisoten in da je podpisal zavezo, ki jo je Seius dal vladi in s katero je jamčil, da zemljišče ni obremenjeno na nikogar
drugega. Sprašujem, ali lahko Maevius v zvezi s tem zemljiščem vloži kakršno koli tožbo. Modestin je odgovoril, da nikakor
ne more obdržati nobene pravice do zadevne zastavne pravice, potem ko je privolil v zgoraj omenjeni posel.
(10) Paulus, Vprašanja, III. knjiga.
Dolžnik je prodal zastavo s soglasjem svojega upnika, nato pa sta se on in kupec dogovorila, da je treba prodajo preklicati.
Pravica do zastavne pravice je pri upniku ostala nedotaknjena, kajti tako kot so se prejšnje pravice vrnile dolžniku, so se
vrnile tudi upniku. Upnik se namreč ni popolnoma odpovedal svoji terjatvi do zastavne pravice, temveč le v obsegu, v
katerem naj bi kupec obdržal nepremičnino in je ne vrnil prodajalcu. Če bi bil torej prodajalec v sodnem postopku razrešen
ali če bi bila zoper njega izdana sodba v višini kupčevega deleža, ker ni izročil nepremičnine, je treba šteti, da bo upnikova
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pravica do zastavne pravice ostala nedotaknjena; to se namreč lahko zgodi tudi, če nepremičnina ni bila prodana z upnikovim
soglasjem.
1. Tudi če upnik proda zastavno pravico in je prodaja razveljavljena ali če je suženj, ki je bil predmet prodaje, vrnjen kot
nevozen, se lastninska pravica vrne dolžniku. Isto pravilo velja v vseh primerih, ko je dano dovoljenje za prodajo
premoženja, ki pripada drugemu, saj stranke ne dobijo svojih pravic iz rok kupca samo zato, ker so prenesle lastninsko
pravico, ampak se premoženje vrne v prejšnje stanje, ko je prodaja preklicana.
11. Isto, Mnenja, knjiga IV.
Lucij Titius je bil svoji ženi Gaji Seii dolžan za denar, ki ga je posodil na podlagi zastavne pravice oziroma na zemljišče, ki je
bilo zastavljeno; skupaj z ženo je isto zemljišče dal kot doto Semproniju, ki se je nameraval poročiti z njuno hčerko Seio
Septitio. Ker je Lucij Titius umrl, je njegova hči Septitia zavrnila sprejetje očetovega premoženja, zato sprašujem, ali lahko
njena mati zahteva premoženje, ki je bilo hipotetično zastavljeno v njeno korist? Paulus je odgovoril, da je Gaia Seia razrešila
obveznost zastavljenega zemljišča, ki ga je privolila, da ga njen mož da kot doto njuni hčeri, ko je bilo navedeno premoženje
dano v imenu omenjene hčere, vendar je osebna obveznost še naprej obstajala; vendar tožbe ni bilo mogoče odobriti zoper
njo, ki je zavrnila sprejetje očetovega premoženja.
12. Isto, Mnenja, knjiga V.
Paulus je podal mnenje, da če je Sempronij, prvi upnik, privolil, da dolžnik obremeni isto premoženje, ki ga je zastavil,
tretjemu upniku, velja, da je opustil svojo pravico do zastavne pravice, vendar tretji upnik zanj ni bil subrogiran, zato se je
položaj drugega upnika izboljšal. Enako pravilo je treba upoštevati, kadar vlada posoja denar kot tretji upnik.
1. Kadar kdo uveljavlja svojo terjatev do premoženja z zastavno pravico, je običajno, da mu je onemogočena tožba za
izterjavo zastavljenega premoženja, če mu imetnik ponudi znesek njegove terjatve; ker se ne bi smela opraviti nobena
preiskava glede lastninske pravice imetnika, če je tožnikova pravica ugasnila s sprostitvijo zastavne pravice.
13. Tryphoninus, Disputations, Book VIII.
Kadar dolžnik po prisegi, ki jo je izrekel upnik, priseže, da mu ni treba plačati, se zastava sprosti, ker ima ta postopek enak
učinek, kot če bi bil dolžnik na sodišču oproščen odgovornosti, kajti če ga je sodnik oprostil odgovornosti, čeprav je bilo to
storjeno krivično, se zastava kljub temu sprosti.
(14) Labeo, Poznejši Javolenovi epitomi, V. knjiga.
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Kadar je med vami in vašim najemnikom dogovorjeno, da se vse premoženje, ki ga prinese na vaše zemljišče, šteje za
zastavljeno, dokler vam ni plačana najemnina ali dokler niste zadovoljni na kak drug način, in nato od najemnika sprejmete
poroštvo za plačilo najemnine, menim, da ste zadovoljni in da zato osebno premoženje, ki ga najemnik prinese na vaše
zemljišče, preneha biti obremenjeno.
15. Scaevola, Digest, VI. knjiga.
Premoženje prvega upnika, ki je v zavarovanje prejel določeno zemljišče, in premoženje drugega upnika, ki mu je bilo prav
tako zastavljeno nekaj zemljišča, je z dedovanjem prešlo na isto osebo. Dolžnik je ponudil, da bo omenjenemu dediču plačal
znesek, ki si ga je izposodil od drugega upnika. Mnenje je bilo, da bi moral biti prisiljen sprejeti denar, njegova pravica do
zastavne pravice po prvi pogodbi pa bi ostala nedotaknjena.
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Knjiga XXI
1. O ediktu edilesa (...)
2. O izselitvah in določilu o dvojni odškodnini.
3. V zvezi z izjemo na podlagi prodanega in izročenega premoženja.

Tit. 1. Glede edikta ediles in tožb, s katerimi se prodajalca prisili, da vzame nazaj
nepremičnino, če je prejel več, kot je bila vredna.

1. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Labeo navaja, da se Edikt kurulskih ediolov nanaša na prodajo premoženja, ne glede na to, ali gre za zemljišče, premične
predmete ali za premoženje, ki se samo premika.
"Tisti, ki prodajajo sužnje, morajo kupce obvestiti, če imajo kakšne bolezni ali pomanjkljivosti, če imajo navado bežati ali
tavati ali če niso bili oproščeni odgovornosti za škodo, ki so jo storili. Vse to je treba javno objaviti ob prodaji sužnjev. Če bi
bil suženj prodan v nasprotju s to določbo ali v nasprotju s tem, kar je bilo rečeno in obljubljeno ob prodaji, zaradi česar bi se
lahko štelo, da je treba kupcu in vsem zainteresiranim strankam povrniti škodo, bomo ugodili tožbi, s katero bomo prodajalca
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prisilili, da omenjenega sužnja vzame nazaj. Če pa se po prodaji in izročitvi vrednost omenjenega sužnja zmanjša zaradi
dejanja sužnjev kupca ali njegovega zastopnika; ali če se je sužnjici po prodaji rodil otrok; ali če se je k premoženju, ki je
nastalo s prodajo, prištela kakšna pridobitev; ali če je kupec z omenjenim premoženjem pridobil kakršno koli korist, mora
vrniti celotno premoženje. Poleg tega lahko od prodajalca zahteva vračilo, če je sam opravil kakršen koli prirastek k
premoženju. Če je suženj storil nezakonito dejanje, ki se kaznuje s smrtjo, če je bil kriv kakršnega koli dejanja proti življenju
nekoga ali če je bil uveden v areno z namenom boja proti divjim zverem; vse to je treba navesti ob prodaji; v teh primerih
bomo ugodili tožbi za vrnitev sužnja. Poleg tega bomo tožbi ugodili tudi, če se dokaže, da je stranka zavestno in v slabi veri
prodala sužnja v nasprotju s temi določbami."
(2) Razlog za razglasitev tega edikta je bil preprečiti goljufije prodajalcev in zagotoviti pomoč kupcem, ki so jih prodajalci
prevarali. Razumeti pa moramo, da bo prodajalec, tudi če ni poznal stvari, ki so jih edili odredili upoštevati, še vedno
odgovoren; to ni nepravično, saj lahko prodajalec zlahka pridobi znanje o teh stvareh, prav tako pa za kupca ni pomembno,
zakaj je bil prevaran, ali zaradi prodajalčeve nevednosti ali zvijače.
(3) Upoštevati je treba, da se ta edikt ne nanaša na prodaje, ki jih opravi državna zakladnica.
(4) Kadar pa prodajo opravi vlada, se ta odlok uporablja.
(5) Uporablja se tudi za prodajo premoženja, ki pripada podžupanom.
(6) Kadar je napaka ali bolezen sužnja očitna, kar se zelo pogosto dogaja, kadar so napake očitne iz določenih znakov, je
mogoče reči, da se ta edikt ne uporablja. Določbo je treba sprejeti le zato, da se prepreči, da bi bil kupec prevaran.
(7) Opozoriti je treba, da Sabinus bolezen opredeljuje kot neko stanje telesa, zaradi katerega je manj sposobno opravljati
funkcije, zaradi katerih nam je narava podarila telesno zdravje. V nekaterih primerih bolezen prizadene celotno telo, v drugih
le njegov del, na primer poraba, to je izčrpanost; vročina je bolezen celotnega telesa; slepota je na primer bolezen dela,
čeprav se človek lahko rodi v takšnem stanju. Obstaja velika razlika med napako in boleznijo, na primer, če je nekdo
jecljavec, saj gre prej za napako kot za slabo zdravstveno stanje. Mislim, da so edinole zaradi odprave vseh dvomov v zvezi s
tem uporabile izraz "isti", da ne bi ostala nobena negotovost.
(8) Če je torej napaka ali bolezen takšna, da ovira uporabo in storitve sužnja, bo to podlaga za tožbo, s katero ga je treba
prisiliti, da se ga vzame nazaj; vendar se moramo zavedati, da zaradi zelo nepomembne prizadetosti ali napake sužnja ni
mogoče šteti za bolnega ali nezdravega. Zato rahla vročina ali stara kvartarna mrzlica, ki je v tistem času tik pred izginotjem,
ali nepomembna rana ne bosta povzročili, da bi prodajalca šteli za krivega, ker na to ni opozoril; kajti tovrstne stvari se lahko
spregledajo. Zdaj bomo navedli nekaj primerov sužnjev, ki so bolni in nezdravi.
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(9) Vivianus sprašuje, ali je treba sužnja, ki ni vedno kazal znakov norosti in je včasih govoril razumno, še vedno šteti za
zdravega. Vivianus pravi, da je kljub temu zdrav; razumeti moramo namreč, da so nekatere osebe zdrave pameti, čeprav
včasih kažejo duševne pomanjkljivosti; v nasprotnem primeru pravi, da bi zaradi tega v skladu s tem načelom neskončnemu
številu oseb odrekli, da so zdrave, kot na primer tistim, ki so vrtoglave, vraževerne, neukrotljive in predrzne, pa tudi drugim,
ki imajo podobne duševne pomanjkljivosti. Vendar pa je več zagotovljenega glede zdravega telesa kot glede duševnih napak.
Trdi namreč, da se telesna napaka včasih razširi na um in ga omadežuje, na primer, če naj bi bil um človeka prizadet zaradi
vročine. Kaj je treba storiti v takem primeru? Če je duševna napaka takšna, da bi moral prodajalec nanjo opozoriti, pa tega ni
storil, ko se je zavedal, da obstaja, je odgovoren za nakupno tožbo.
(10) Vivianus tudi meni, da je suženj sicer lahko raztreseno tekal po templjih in dajal orakeljske odgovore, vendar če v času,
ko je bil prodan, ni bil navajen ravnati na tak način, to ni pomanjkljivost; tožba ne bo mogla biti vložena, ker se je občasno
tako obnašal; tako kot ne bo mogla biti vložena, če je imel prej vročino. Če pa je še naprej zasvojen s to slabo navado in je
navajen raztreseno tekati po templjih in dajati orakularne odgovore, kot da bi bil dementen; tudi če to počne zaradi športa, je
to napaka, vendar napaka uma in ne telesa, zato ga ni mogoče vrniti; saj edili omenjajo le telesne napake; kljub temu se lahko
zoper prodajalca vloži tožba zaradi nakupa.
(11) Prav tako pravi, da isto pravilo velja glede sužnjev, ki so nadpovprečno plašni, pohlepni, požrešni ali nevoščljivi,
2. Paulus, O ediktu kurulskih ediolov, knjiga I. Ali melanholija,
3. Gaj, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
ali predrzni, grbasti, krivi, oboleli za kakšno kožno boleznijo ali srbečico, nemi ali gluhi:
4. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
In zanika, da bi bilo mogoče sužnja vrniti zaradi teh pomanjkljivosti, vendar dopušča tožbo na odkup.
(1) Če pa telesna napaka vpliva na um, na primer kadar suženj zaradi vročine govori nepovezano ali v javnosti smešno govori
kot norec, kjer je duševna napaka posledica telesne, ga je mogoče vrniti.
(2) Pomponij pravi, da so nekatere avtoritete menile, da sužnji, ki so hazarderji in se predajajo vinu, niso vključeni v edikt,
tako kot niso vključeni tisti, ki so požrešneži, prevaranti, lažnivci ali prepirljivci.
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(3) Pomponij tudi pravi, da čeprav prodajalec ni dolžan jamčiti, da je njegov suženj zelo inteligenten, pa vendar, če je ob
prodaji tako neumen ali neumen, da ga ni mogoče uporabiti, se to šteje za napako. Vidimo, da je sprejeto pravilo, da se izraza
"napaka" in "bolezen" nanašata samo na telo, vendar prodajalec ni dolžan jamčiti, da suženj nima duševne napake, razen če je
to posebej navedel, sicer ne bo odgovoren; zato je bila sprejeta izrecna izjema v zvezi s sužnji, ki so potepuhi in imajo
navado bežati, saj gre za duševne in ne telesne napake. Zato nekatere avtoritete menijo, da živali, ki so plašne in imajo
navado brcati, ne bi smeli uvrstiti med tiste, ki so nezdrave, saj gre za duševne in ne telesne napake.
(4) Z eno besedo, ne glede na to, kako resna je duševna napaka, ne bo razlog za vrnitev premoženja, razen če se je
predstavljalo, da ne obstaja, čeprav je dejansko obstajala. Prodajno tožbo pa je mogoče vložiti, če je prodajalec zavestno
prikril duševno napako, če pa je napaka samo telesna ali pa vpliva tako na telo kot na duha, je premoženje mogoče vrniti iz
tega razloga.
(5) Opozoriti je treba, da je na splošno omenjena bolezen in ne katera koli nevarna bolezen. Pomponij pravi, da se to ne bi
smelo zdeti nenavadno, saj se nič od tega ne nanaša na zadeve, pri katerih je tovrstna bolezen ovira.
(6) Pravi tudi, da ni vsaka bolezen tista, ki daje podlago za vrnitev premoženja, kot je na primer neznaten tek iz oči ali
nepomembna bolečina v zobeh ali ušesu ali majhna razjeda, prav tako pa v področje uporabe tega edikta pravzaprav ne spada
nobena rahla vročina.
5. Paulus, O Sabinu, knjiga XI.
Med temi pomanjkljivostmi, ki jih Grki imenujejo "pomanjkljivosti", in motnjami, boleznimi ali obolenji je enaka razlika kot
med takimi telesnimi pomanjkljivostmi in boleznimi, zaradi katerih suženj ni sposoben za službo.
6. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Pomponij zelo pravilno pravi, da se ta edikt ne nanaša le na kronične bolezni, temveč tudi na take, ki so po svoji naravi
začasne.
(1) Trebatius pravi, da tetra ni bolezen, če lahko suženj ud, na katerem se pojavi, uporablja tako dobro kot drugega. To
Trebatijevo mnenje se mi zdi pravilno.
(2) suženj, ki je bil kastriran, po mojem mnenju ni bolan ali defekten, temveč zdrav; tako kot tisti, ki ima samo en testis, a je
še vedno sposoben razmnoževanja.
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7. Ulpianus, O Sabinu, XI. knjiga.
Kadar pa je bil suženj kastriran tako, da je kateri koli del njegovega telesa, potreben za razmnoževanje, popolnoma odsoten,
velja, da je bolan.
(8) Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Vprašano je bilo, ali je treba sužnja, ki mu je bil odrezan jezik, šteti za zdravega. To vprašanje je Ofilij postavil v zvezi s
konjem in pravi, da konja ne bi smeli imeti za zdravega.
9. Isto, O Sabinu, XLIV. knjiga.
Sabin pravi, da je nema oseba bolna, saj je očitno, da je biti prikrajšan za govor bolezen. Vendar oseba, ki govori s težavo, ni
bolna, tako kot ni bolan tisti, ki ga je težko razumeti; jasno pa je, da je bolan tisti, čigar besede so brez vsakršnega pomena.
10. I. knjiga, O ediktu kurulskih ediolov.
Ofilij tudi pravi, da če je bil sužnju odrezan prst ali raztrgan katerikoli del katerega od njegovih členov, četudi bi si od
poškodbe opomogel, še vedno, če so njegove storitve zaradi tega manj dostopne, ne velja, da je zdrav.
1. Prebral sem tudi, da je Katon dejal: "Če je suženj odrezal prst na roki ali prst na nogi, je bolan." To je v skladu z zgoraj
omenjenim razlikovanjem pravilno.
2. Poleg tega, kadar ima suženj več prstov na rokah ali nogah od običajnega števila in njegovo gibanje zaradi njihovega
števila nikakor ni ovirano, ni razloga za njegovo vrnitev; ker se ne sme upoštevati število prstov na rokah ali nogah, temveč
to, ali lahko brez težav uporablja večje ali manjše število.
3. Postavljeno je bilo vprašanje, ali je suženj s kratkim vidom zdrav, in menim, da ga je treba vrniti.
4. Delna slepota velja za bolezen, tj. kadar suženj ne vidi ne zjutraj ne zvečer; to vrsto bolezni Grki imenujejo slabost vida.
Nekateri menijo, da je ta bolezen enaka tisti, pri kateri človek ne vidi ničesar, ko se mu približa luč.
5. Vprašali so me, ali je jecljavec, ki šepeta, govori nerazločno ali zelo počasi, ali pa je pokleknjen ali sključen, zdrav, in
mislim, da je.
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11. Paulus, O Sabinu, knjiga XI.
Kdor je izgubil zob, ni bolan, kajti večji del človeštva je izgubil nekaj zob in zaradi tega ne velja za bolnega, zlasti ker se
rodimo brez zob in zaradi tega nismo nič manj zdravi, dokler jih nimamo; sicer noben starec ne bi veljal za zdravega.
12. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Vsakdo, ki ima tumor, je bolan, prav tako tisti, ki ima polip,
1. Pedij pravi, da suženj, ki ima eno oko ali eno lice večje od drugega, če ju lahko enako dobro uporablja, velja za zdravega;
navaja namreč, da vsaka neenakost lic, oči ali rok, če ne zmanjšuje suženjskih storitev, ni razlog za njegovo vrnitev. Če pa je
ena stran manjša ali ena noga krajša, je to lahko ovira, zato se lahko suženj v tem primeru vrne.
2. Če se suženj rodi z golšo ali ima izstopajoče oči, se šteje za zdravega.
3. Prav tako si je treba zapomniti, da levičarski suženj ni bolan ali defekten, razen če zaradi šibkosti desne roke pogosteje
uporablja levo, vendar takrat ni levičar, temveč pohabljenec.
4. Pojavilo se je vprašanje, ali je suženj, ki ima slab zadah, zdrav. Trebatij pravi, da oseba, katere zadah smrdi, ni bolna nič
bolj kot tista, ki smrdi kot koza ali ki se mrka; to se namreč lahko zgodi vsakomur zaradi umazanih ust. Kadar pa se to zgodi
zaradi kakšne telesne napake, na primer iz jeter ali pljuč ali iz katerega koli drugega podobnega vzroka, je suženj bolan.
13. Gaj, O ediktu kurulskih ediolov, knjiga I. Za bolnega se šteje tudi suženj, ki je hrom.
14. Ulpianus, O ediktu kurulskih edilov, I. knjiga.
Postavljeno je bilo vprašanje, ali je bolna sužnja, ki vedno rodi mrtve otroke.
Sabinus pravi, da če je to posledica prizadetosti maternice, jo je treba šteti za takšno.
1. Kadar se proda sužnja, ki je noseča, vse avtoritete menijo, da je zdrava, saj je največja in najpomembnejša naloga ženske,
da spočne in ohrani otroka.
2. Tudi ženska, ki rodi otroka, je zdrava, če se ne zgodi kaj drugega, kar bi ji povzročilo kakšno telesno bolezen.
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3. Celij pravi, da Trebatius razlikuje v primeru neplodnosti, kajti če je ženska neplodna po naravi, je zdrava, če pa se to zgodi
zaradi kakšne telesne napake, ni.
4. Vprašanje se pojavi tudi v zvezi s tistim, ki trpi zaradi urinske inkontinence, in Pedij pravi, da človek zaradi tega ni manj
zdrav, če odvaja urin v postelji, ko ga premaga spanec ali vino, ali če se to zgodi zaradi počasnosti pri vstajanju. Kadar pa ne
more zadržati nabrane tekočine zaradi kakšne okvare mehurja, se lahko vrne suženj, ne zato, ker je odvajal urin v postelji,
ampak zato, ker ima okvarjen mehur; in to mnenje je pravilno.
5. Pedij prav tako pravi, da če komu amputirajo uvulo, to prej prepreči kot zahteva vrnitev sužnja, ker se bolezensko stanje
zmanjša. Menim, da če bolezensko stanje izgine, ne bo razloga za vrnitev, če pa okvara ostane, bo razlog zanjo.
6. Kadar se kdo rodi s prsti, ki so združeni, se ne šteje za zdravega, če mu je onemogočena uporaba rok.
7. Kadar je vagina sužnje tako ozka, da ne more postati ženska, je določeno, da se ne sme šteti za zdravo.
8. Kadar ima suženj povečane mandlje, se postavlja vprašanje, ali ga je mogoče vrniti kot nezdravega. Če to razumemo v
smislu, v katerem mislim, da je, tj. če je stanje obstajalo tako dolgo, da tumorjev grla, ki so nastali, zdaj ni mogoče odstraniti,
je suženj nezdrav.
9. Če prodajalec izrecno navede, da ima suženj določeno bolezen, v drugih pogledih pa je zdrav, morata stranki upoštevati,
kar je bilo dogovorjeno, kajti če sta se odpovedali svojim pravicam do tožbe, jima ni mogoče dovoliti, da jih ponovno
uveljavita, razen če je prodajalec zavestno in namerno prikril bolezen; v tem primeru bi bilo namreč treba ugoditi odgovoru
zaradi goljufije.
10. Če prodajalec obstoja napake ni izrecno omenil, vendar je bila takšne narave, da bi bila očitna vsakomur; na primer, če je
bil suženj slep ali je imel očitno in nevarno brazgotino na glavi ali na kakšnem drugem delu telesa, Cecilij pravi, da
prodajalec zaradi tega ne bo odgovoren nič bolj, kot če bi napako izrecno omenil, saj velja, da se edikt edilesa nanaša le na
tiste bolezni in napake, ki jih kupec ni vedel ali jih ni mogel vedeti.
15. Paulus, O Sabinu, knjiga XI.
sužnja, ki ima menstruacijo dvakrat na mesec, ni zdrava. Enako pravilo velja za tisto, ki takšnega izliva nima, razen če je to
posledica starosti.
(16) Pomponij, O Sabinu, knjiga XXIII.
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Kadar je suženj temeljito ozdravljen, tako da se mu povrne prejšnje stanje, je treba šteti, da ni bil nikoli bolan.
17. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Ofilij opredeljuje ubežnega sužnja kot tistega, ki ostane pred hišo svojega gospodarja z namenom, da bi pobegnil, ali da bi se
skril.
(1) Celij pravi, da je pobegli suženj tisti, ki zapusti svojega gospodarja z namenom, da se ne vrne k njemu, čeprav se po
premisleku vrne; pravi namreč, da pri tovrstnem prekršku kesanje ne odpravi krivde.
(2) Tudi Kasij pravi, da je pobegli suženj tisti, ki zapusti svojega gospodarja z zavestnim namenom, da se ne vrne.
(3) Tudi Vivianus navaja, da se suženj razume kot begunec bolj zaradi svojega namena kot zaradi dejstva bega, saj suženj, ki
pobegne, da bi se izognil sovražniku ali roparju ali da bi se izognil požaru ali uničenju hiše, čeprav je res, da se je podal na
beg, še vedno ni begunec. Tudi suženj, ki je pobegnil pred učiteljem, ki mu je bil izročen za pouk, ni begunec, če se je morda
dal na beg, ker je ta slabo ravnal z njim. Enako meni, kadar suženj pobegne od stranke, ki ji je bil posojen, če je to storil iz
istega razloga. Vivianus je enakega mnenja, če suženj pobegne, ker so z njim ravnali preveč strogo. Vendar to velja le, če
pobegne od teh oseb in se vrne k gospodarju, če pa se ne vrne k gospodarju, pravi, da ni dvoma, da ga je treba šteti za
ubežnika.
(4) Prokul, ki so ga zasliševali v zvezi s sužnjem, ki se je skril v hiši svojega gospodarja, da bi našel priložnost za pobeg,
pravi, da čeprav za tistega, ki ostane v hiši, ni mogoče trditi, da je pobegnil, je kljub temu begunec. Če pa se je skril le zato,
da bi počakal, da se gospodarjeva jeza umiri, ni begunec; prav tako kot če se tisti, ki ga gospodar namerava pretepsti, zateče k
prijatelju, da bi ga spodbudil k posredovanju zanj. Prav tako ga ne smemo šteti za ubežnika, ki je odšel z namenom, da bi
storil samomor; sicer bi lahko kdor koli imenoval ubežnika sužnja, ki se je povzpel na vrh hiše, da bi se od tam vrgel, saj bi
ga prej uvrstili med tiste, ki nameravajo storiti samomor; pravi namreč, da mnenje mnogih nerazumnih ljudi, namreč da je
ubežni suženj tisti, ki ostane zunaj eno noč brez soglasja gospodarja, ni pravilno; saj je treba prekršek določiti glede na
sužnjev namen.
(5) Vivianus tudi pravi, da kadar mlad suženj zapusti hišo svojega gospodarja in se vrne k svoji materi, in se postavi
vprašanje, ali je ubežnik ali ne; je to, če je odšel z namenom, da bi se skril in se izognil vrnitvi k gospodarju; če pa je to storil,
da bi s pomočjo svoje matere lažje dosegel odpuščanje za kak prekršek, ni ubežnik.
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(6) Caelius je tudi trdil, da če kupiš sužnja, ki se je vrgel v Tibero in je zapustil gospodarja le z namenom, da bi storil
samomor, ni ubežnik. Če pa je imel najprej namen pobegniti, nato pa se je, potem ko si je premislil, vrgel v Tibero, je
ubežnik. Enako meni v primeru sužnja, ki se je vrgel z mostu. Vsa ta mnenja, ki jih je navedel Caelius, so pravilna.
(7) Pravi tudi, da če bi tvoj suženj pobegnil in s seboj vzel svojega podrejenega, ta pa bi ga nehote ali nevedoč za njegov
namen spremljal in bi, potem ko bi dobil priložnost, da se vrne k tebi, tega ne stori, se ne šteje za ubežnika. Če pa je razumel,
kaj se dogaja v času, ko je pobegnil, ali je pozneje izvedel za sužnjev namen in bi se lahko vrnil k vam, pa tega ni hotel
storiti, je to nekaj drugega. Prav tako meni, da bi moralo isto pravilo veljati v primeru sužnja, ki ga je ukradel tat.
(8) Caelius tudi pravi, da če suženj, ki je bil na zemljišču svojega gospodarja, zapusti hišo z namenom pobega in ga kdo
ujame, preden zapusti tvoje zemljišče, ga je treba šteti za ubežnika; kajti namen je tisti, ki naredi sužnja za ubežnika.
(9) Pravi tudi, da suženj, ki je pri poskusu pobega naredil le en ali dva koraka ali je celo začel bežati, ni ubežnik, če v svojem
begu ne more ubežati gospodarju, ki ga preganja.
(10) Zelo pravilno tudi pravi, da je beg vrsta svobode, z drugimi besedami, da je suženj za določen čas prost oblasti svojega
gospodarja.
(11) Kadar je suženj dan v zastavo, je njegov gospodar še vedno dolžnik; če pa po tem, ko je upnik uveljavil svojo pravico,
da ga dobi v posest, pred njim pobegne, ga lahko štejemo za ubežnika.
(12) Labeo in Caelius se sprašujeta, ali je suženj ubežnik, če pobegne v azilni kraj ali se izroči v kraj, kjer se sužnji navadno
prodajajo ali izpostavljajo za prodajo. Menim, da tisti, ki tako ravna, ni ubežnik, ker velja, da je to javno početje zakonito.
Prav tako menim, da ni begunec tisti, ki se zateče k cesarjevemu kipu, da bi se zatekel, saj tega ne stori z namenom, da bi
pobegnil. Enako menim tudi o tistem, ki se zateče v kakšen azil ali drug kraj, saj tega ne stori z namenom, da bi pobegnil. Če
pa je na začetku pobegnil, potem pa se je zatekel v azil, zaradi tega ni nič manj begunec.
(13) Tudi Caelius pravi, da je ustaljeno, da je begunec tisti, ki se umakne na kakšen kraj, od koder ga njegov gospodar ne bo
mogel dobiti nazaj, in da je še bolj begunec tisti, ki se izroči na kakšen kraj, od koder ga ni mogoče odstraniti.
(14) Labeo opredeljuje potujočega sužnja kot malega potepuha, po drugi strani pa ubežnika kot velikega potepuha. Pravilno
opredeljujemo potujočega sužnja kot tistega, ki v resnici ne pobegne, ampak se pogosto potepa, brez kakršnegakoli razloga,
in se, potem ko zapravi čas za nepomembne zadeve, pozno vrne domov.
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(15) Caelius je navedel, da je svobodnjak živel skupaj s svojim varovancem, pri čemer sta oba zasedala celotno hišo. Suženj
svobodnjaka je odšel z namenom, da se ne vrne k njemu, vendar je ostal skrit vso noč v stanovanju patrona, in Caelius pravi,
da je ubežnik. Caelius pravi, da je očitno, da bi bilo treba, če celotna hiša ne bi bila v upravljanju obeh oseb in bi svobodnjak
živel v stanovanju, ki se je uporabljalo kot skupni in promiskuitetni prehod za vse sobe, imeti nasprotno mnenje; in Labeo to
odobrava.
(16) Tudi Caelius trdi, da v primeru, ko je suženj, ki ga je njegov gospodar poslal v provinco, in ko je izvedel, da je ta umrl in
da je bil po njegovi volji osvobojen, ostal v isti službi in se začel obnašati kot svobodnjak, ni ubežnik; pravi namreč, da ni
postal ubežnik, če je lažno trdil, da je svoboden, saj je to storil brez namena, da bi se zatekel v beg.
(17) Kjer edili pravijo: "Kadar suženj ni bil oproščen odgovornosti za storjeno škodo", je to treba razumeti tako, da
prodajalec ni dolžan izjaviti, da ni storil nobene škode, temveč le, da je prost odgovornosti za storjeno škodo; to pomeni, da
ni podvržen noxalnemu dejanju. Če je torej suženj povzročil škodo, ki je bila povrnjena, se šteje, da je bil oproščen
odgovornosti zanjo.
(18) Razumeti moramo, da so škode, storjene zoper posameznike, tiste, ki so posledica kaznivih dejanj, ki niso javna kazniva
dejanja, in so tiste, iz katerih izhajajo noxalne tožbe, saj so z ediktom posebej predvidena smrtna kazniva dejanja; zasebne
škode pa povzročijo denarno odškodnino, kadar stranka noče izročiti sužnja kot povračilo škode in raje plača odškodnino, ki
jo je določilo sodišče.
(19) Če gre za sužnja, ki ga ni mogoče manumitirati v skladu s cesarskimi ustavami; ali če ga je gospodar prodal pod
pogojem, da bo ostal v verigah; ali če ga je obsodil nekdo od pristojnih; ali če ga je treba poslati iz države; je povsem
pravično, da se to navede ob njegovi prodaji.
(20) Kadar kdo trdi, da ima suženj nekatere dobre lastnosti, ki jih v resnici nima, ali da je brez slabih navad, pa to ni res; kot
na primer, če bi rekel, da ni bil tat, pa je, ali če bi rekel, da je spreten delavec, pa ni; za tovrstne stranke, ki ne zagotovijo tega,
za kar se dogovorijo, velja, da so ravnale v nasprotju s svojimi izjavami in obljubami.
18. Gaj, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Če prodajalec trdi, da ima suženj neko dobro lastnost, kupec pa se pritožuje, da to ni res, bo upravičen do tožbe za vrnitev ali
cenitev sužnja, da bi izterjal primanjkljaj njegove vrednosti; na primer, če trdi, da je suženj stalen in delaven, hitrih nog ali
buden, ali da je povečal svoj peculium zaradi svoje varčnosti; nasprotno pa se ugotovi, da je spremenljiv, predrzen, len,
nagnjen k spanju in požrešnež. Vse to naj bi pomenilo, da od prodajalca ni mogoče strogo zahtevati tistega, kar je trdil,
ampak je treba z njim ravnati zmerno; tako da, če je na primer izjavil, da je suženj stalen, od njega ni mogoče pričakovati
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takšne resnosti in stalnosti, kot bi jo pokazal filozof; in če je trdil, da je marljiv in buden, od njega ne bi smeli zahtevati
nenehnega dela podnevi in ponoči; vendar bi morali od njega pričakovati, da bo imel vse te lastnosti v določeni meri, v
skladu s tem, kar je primerno in pravično. Razumemo, da enako pravilo velja za vse druge izjave, ki jih lahko poda
prodajalec.
(1) Kadar prodajalec pravi, da je suženj odličen kuhar, mora priskrbeti enega od najboljših, ki pripadajo temu poklicu. Če pa
bi zgolj rekel, da je kuhar, velja, da je izpolnil svojo izjavo, če priskrbi kuharja zmernih sposobnosti. Enako pravilo velja za
druge kvalificirane delavce.
(2) Spet, če bi kdo zgolj trdil, da ima suženj peculium, zadostuje, če ima le zelo majhen peculium.
19. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Vendar je treba upoštevati, da nekaterih stvari prodajalec ni dolžan predložiti, čeprav lahko trdi, da obstajajo, na primer takih,
ki se nanašajo zgolj na pohvalo sužnja; na primer, če bi rekel, da je varčen, pošten in pozoren; kot pravi Pedij, je namreč
velika razlika, če prodajalec izjavi pohvalo sužnja, in če obljubi, da bo predložil, kar je rekel, da bo.
1. Jasno je, da mora, če izjavi, da suženj ni bil hazarder ali tat in da se ni nikoli zatekel k cesarjevemu kipu, te izjave potrditi.
2. Med izjavo in obljubo je ta razlika, saj pod izjavo razumemo zgolj to, kar je izrečeno v govoru in se konča s samimi
besedami; obljuba pa je lahko bodisi golo zagotovilo, da bo nekaj storjeno, bodisi zagotovilo, ki ga je mogoče izsiliti, bodisi
zagotovilo, ki temelji na dogovoru. V skladu s tem se lahko tisti, ki je v takšnem primeru kaj obljubil stranki, ki je to
določila, toži bodisi s tožbo na podlagi določitve bodisi s tožbo za vrnitev premoženja, kar ni nič nenavadnega; saj se lahko
proti stranki, ki se lahko toži s tožbo na podlagi nakupa, postopa tudi s tožbo za vrnitev premoženja.
3. Za izrečene ali obljubljene je treba šteti le tiste stvari, ki so izrečene zato, da bi bile podlaga za obveznost, in ne zaradi
pohvale.
4. Opozoriti je treba, da kadar stranka obljubi sužnja, ki je izurjen delavec, ali izjavi, da je suženj takšen, nikakor ne zahteva,
da zagotovi tistega, ki je popoln, temveč tistega, ki je do določene mere spreten; tako da ne boste mogli verjeti, da je bodisi
zelo izurjen bodisi, po drugi strani, da ne pozna svoje obrti. Zato bo dovolj, če bo suženj pripadal razredu, ki ga običajno
imenujemo obrtniki.
5. Ajdovci nadalje pravijo: "Kupcu in vsem tistim, ki jih ta zadeva zadeva, bomo odobrili tožbo." Tako obljubijo tožbo kupcu
in njegovim naslednikom, ki so upravičeni do vseh njegovih pravic. Za kupca bi morali šteti tistega, ki kupi nepremičnino za
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določeno ceno; kadar pa kdo opravi menjavo, je treba reči, da zavzema položaj tako kupca kot prodajalca in da lahko oba
postopata po tem ediktu.
6. Čas, določen za vrnitev premoženja, je šest razpoložljivih mesecev. Če pa suženj ni vrnjen, temveč je vložena tožba za
primanjkljaj njegove vrednosti, se to lahko stori v enem letu. Poleg tega začne rok, določen za vrnitev, teči od dneva prodaje
ali, če je bilo kar koli navedeno ali obljubljeno, od dneva, ko je bila izjava ali obljuba dana.
20. Gaj, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Če pa je bila izjava dana nekaj časa pred prodajo, nato pa je bil dogovor sklenjen nekaj dni pozneje, Caelius Sabinus pravi, da
lahko kupec sproži postopek na tej podlagi od dneva, ko je bil suženj prodan.
21. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Vrnitev lastnine pomeni, da prodajalec vzame nazaj tisto, kar je najprej imel, in ker se to zgodi z odpovedjo, se to imenuje
izročitev ali tako rekoč restitucija lastnine.
1. Pomponij pravi, da če kupec vrne sužnja prodajalcu, mora ta obljubiti, da bo povrnil morebitno izgubo, ki bi nastala zaradi
njegove slabe vere; zato je potrebno zavarovanje, da se prepreči, da bi kupec dal sužnja v zastavo ali da bi mu bilo naročeno,
naj tistemu, ki mu je bil izročen, stori krajo ali povzroči kakšno škodo.
2. Pomponij tudi pravi, da je treba včasih dati jamstvo na obeh straneh, ne le za preteklost, ampak tudi za prihodnost; na
primer, kadar kupec ali njegov zastopnik pristopi k izdaji v imenu vrnjenega sužnja; ali kadar se proti sužnju začne postopek;
ali kadar sam vloži tožbo v svojem imenu. Poleg tega pravi, da je treba dati jamstvo, kadar je kupec brez kakršne koli slabe
vere zoper njega izdana sodba ali kadar plača, saj je v teh primerih več kot primerno, da predloži jamstvo; ali kadar kaj
pridobi iz sodnega postopka, ki ga je sprožil; ali kadar je bil kriv goljufije ali malomarnosti, da bi preprečil, da bi premoženje
prišlo v njegove roke, je treba to istočasno izročiti prodajalcu.
3. Pravi tudi, da mora kupec dati jamstvo za prihodnost tistemu, ki mu je zavestno prodal sužnja, ki je bil navajen bežati, če
je suženj pobegnil brez kupčeve krivde in je bila prodajalcu kljub temu izrečena sodba, saj mora kupec takrat dati jamstvo, da
bo zasledoval sužnja in ga, če ga dobi nazaj, vrnil prodajalcu:
22. Gaj, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
In da ne on ne njegov dedič ne bosta storila ničesar, da bi prodajalcu preprečila vrnitev sužnja.
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(23) Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Poleg tega mora ob vrnitvi sužnja, če mu je kupec povzročil duševno ali telesno škodo, prodajalcu to škodo povrniti; kot na
primer, če je bil suženj pokvarjen ali je zaradi krutega ravnanja kupca postal begunec. Zato mora, kot pravi Pomponij, sodnik
ugotoviti, v kolikšni meri se je vrednost sužnja zmanjšala, in znesek mora prodajalcu povrniti. Če pa je bil suženj vrnjen, ne
da bi se zatekel k sodnemu postopku, in se kupec noče odpovedati drugemu premoženju, ki smo ga omenili, bo za
zavarovanje pravic prodajalca zadostovala tožba zaradi prodaje.
1. Ajdovci odredijo, da je treba vrniti tudi vse dodatke k prodaji, prav tako pa je treba vrniti tudi vse dodatke, ki jih je
priskrbel prodajalec sam; tako da nobena od strank v primeru razveljavitve prodaje ne bo dobila ničesar več, kot bi imela, če
prodaja ne bi bila opravljena.
2. Če je suženj storil kaznivo dejanje, je treba navesti tudi to. Storiti smrtni zločin pomeni biti kriv kaznivega dejanja, ki se
kaznuje s smrtjo, saj so bili staroselci navajeni za kazen določiti zločin. Mi razumemo, da je smrtni zločin tisti, ki je storjen z
goljufijo in zlonamerno, kadar pa kdo stori zločin po pomoti ali naključju, edikt ne velja. Zato Pomponij pravi, da za osebo,
ki ni dosegla pubertete, ali osebo, ki je blazna, ni mogoče trditi, da je zagrešila smrtni zločin.
3. Če je suženj poskušal končati svoje življenje, je treba omeniti tudi to. Za slabega sužnja velja tisti, ki je storil kakšno
dejanje z namenom, da bi končal svoj obstoj; kot na primer tisti, ki je iz vrvi naredil zanko ali vzel kakšno strupeno zdravilo
ali se vrgel z visokega mesta ali storil kaj drugega, s čimer pričakuje, da bo povzročil svojo smrt; saj je to tisti, ki bo verjetno
poskušal drugemu storiti to, kar je poskušal storiti sebi.
4. Kadar je stranka, ki je prodala nezdravega sužnja, bodisi sama suženj bodisi sin pod očetovskim nadzorom, bo zoper
gospodarja ali očeta vložena tožba de peculio, ki temelji na ediktu aedilov, kajti čeprav se zdi, da so te tožbe kazenske, pa je
treba kljub temu, ker izhajajo iz pogodbe, reči, da jih je mogoče vložiti v imenu tistih, ki so pod nadzorom drugih. Če je torej
prodajo opravil sin, ki je podrejen očetovi oblasti, ali sužnja, je treba šteti, da bodo na voljo tudi tožbe, določene z ediktom
edilesa.
5. Tožbe, ki izhajajo iz tega edikta, se lahko vložijo tudi zoper vse vrste dedičev.
6. Čeprav nam lahko moški, ki so svobodni, v dobri veri služijo kot sužnji ali pa so sužnji, ki pripadajo drugemu, opravili
prodajo, lahko trdimo, da so tudi oni vključeni v ta edikt.
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7. Julijan pravi, da sodba v primeru, ki vključuje vrnitev premoženja, obe stranki, torej tako prodajalca kot kupca, popolnoma
povrne v prejšnje stanje.
8. Kadar torej suženj nekaj ukrade bodisi kupcu bodisi komu drugemu, zaradi česar bi bil kupec lahko prisiljen k povrnitvi
škode, mu ne bo naloženo, naj vrne sužnja prodajalcu, razen če mu ta povrne škodo. Kaj pa, je rekel Julijan, če prodajalec
noče sprejeti sužnja? Meni, da ga ne bi bil prisiljen povrniti škode v nobenem obsegu, kot pa da bi mu bila izrečena sodba za
ceno; in da mora kupec to izgubo utrpeti zaradi lastne malomarnosti, ker je, ko bi lahko izročil sužnja kot odškodnino, raje
plačal škodo, ki jo je določilo sodišče. Zdi se mi, da je Julijanovo mnenje bolj pravično.
9. Če je v primeru vrnitve sužnja kaj prišlo v roke kupca s pomočjo omenjenega sužnja ali pa ni prišlo v njegove roke po
njegovi krivdi, mora to vrniti; to pa ne vključuje le dobička, ki ga je morda pridobil, ali kakršne koli plače, ki jo je morda
prejel od sužnja ali od kogar koli, pri katerem je bil ta najeti, temveč tudi vse, kar je morda pridobil od samega prodajalca,
ker mu je počasi izročil sužnja; če pa je kupec dobil kakšen dobiček od katerega koli drugega lastnika, ga mora tudi vsega
vrniti. Poleg tega se mora odpovedati tudi temu, kar je morda pridobil z dobičkom, pa tudi kakršni koli zapuščini ali
premoženju, ki je morda pripadlo sužnju; pri tem se ne upošteva, ali bi prodajalec te stvari lahko pridobil ali ne, če sužnja ne
bi prodal; če namreč domnevamo, da je bil prodajalec taka oseba, ki ni mogla ničesar dobiti po volji, mu to dejstvo nikakor
ne bo škodilo. Pedij namreč meni, da ne bi smeli upoštevati, ali je imel oporočitelj v mislih to dejstvo, ko je sužnja določil za
svojega dediča ali mu ga zapustil, saj bo sama prodaja veljala in to dejstvo ne bo koristilo kupcu. Po drugi strani pa pravi, da
če bi bil dedič imenovan z namenom, da bi ga prodajalec upošteval, bomo še vedno menili, da kupec ne bi smel vrniti
premoženja slednjemu, če ta ni bil pripravljen vrniti sužnja.
24. Gaj, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Na splošno je treba šteti, da je treba vrniti vse, kar je suženj pridobil od kupca drugače kot z upravljanjem njegovega
premoženja, se zdi pravično.
25. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Aedile tudi želijo, da kupec prodajalcu povrne škodo za morebitno zmanjšanje vrednosti sužnja, vendar le, če je do tega
prišlo po prodaji in izročitvi. Če pa se je to zgodilo pred tem, to ne bi spadalo v ta postopek.
1. Če je bil torej kupec sam ali član njegovega gospodinjstva ali njegov zastopnik odgovoren za poslabšanje vrednosti, bo
odgovarjal po tožbi.
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2. V izraz "gospodinjstvo" so zajeti vsi, ki so v služnosti, ne le svobodni ljudje, ki v dobri veri služijo kot sužnji, temveč tudi
sužnji drugih; osebe, ki so pod nadzorom kupca, po našem razumevanju prav tako spadajo v to opredelitev.
3. V tej tožbi je omenjen zastopnik. Neratij pa pravi, da v tem primeru ne gre razumeti vsake vrste zastopnika, temveč tistega,
ki vodi celotno kupčevo dejavnost ali ki vodi tisto njeno področje, zaradi katerega je prišlo do poslabšanja stanja sužnja.
4. Pedij pravi, da je pravično, da je kupec odgovoren za dejanje svojega zastopnika in gospodinjstva le, če suženj ne bi mogel
utrpeti škode, če mu ne bi bil prodan. Kadar pa bi jo utrpel, tudi če mu ne bi bil prodan, ima v tem primeru kupec pravico
izročiti sužnja kot povračilo za povzročeno škodo, in pravi, da je glede škode, ki jo je povzročil zastopnik, kupec le prisiljen
prenesti na prodajalca tožbene pravice, ki jih ima proti svojemu zastopniku.
5. Kaj pa, če se je suženj poslabšal zaradi malomarnosti, ne pa zaradi kupčeve goljufije? Tudi v tem primeru bo zoper njega
izdana sodba.
6. Poslabšanje, ki ga utrpi suženj, se ne nanaša samo na njegovo telo, ampak tudi na razvrednotenje njegovega uma; kot na
primer, če se je pokvaril zaradi zgleda svojih sodržavljanov iz kupčevega gospodinjstva in postal hazarder, pijanec ali
potepuh.
7. Vendar je treba opozoriti, da kupec iz takšnih razlogov ne sme izročiti sužnja kot odškodnino, saj ni osebno odgovoren za
dejanja svojega sužnja ali za dejanja svojega zastopnika.
8. Prav tako je treba upoštevati, da mora popraviti vse tiste stvari, ki so navedene v ediktu edilesa, če so se zgodile, preden se
je v zadevi pridružila izdaja, saj jih je treba našteti, da bi se lahko upoštevale, če se je katera od njih zgodila, preden se je v
zadevi pridružila izdaja. Vendar pa je treba po pridružitvi zadeve celotno vprašanje vrnitve sužnja rešiti na sodišču, pri čemer
se vključijo vsi dobički, ki so nastali, ter dejstvo poslabšanja sužnja in vse druge zadeve. Kajti takoj, ko sodnik pridobi
pristojnost v zadevi, postane njegova dolžnost, da odloči o vsem, kar je povezano z zadevo. Vendar pa vprašanja, ki so se
pojavila, preden je bila zadeva pridružena, ne spadajo pravilno v njegovo pristojnost, razen če so mu bila izrecno dodeljena v
odločanje.
9. V ediktu je tudi dodano: "Denar, plačan za sužnja prodajalcu, in vse, kar je bilo izročeno zaradi dodatkov, se ne vrne,
stranka, ki je dolžna plačati omenjeni denar, pa se ne izpusti."
10. Ajdovci so določili predpis, da mora kupec izročiti prodajalcu vse tiste stvari, ki so bile omenjene zgoraj, nato pa mu
mora vrniti kupnino.
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(26) Gaj, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
(27) Poglejmo, ali ni nepravično, da je kupec prisiljen izročiti lastnino in se zateči k tožbi na podlagi sodbe, če ne bi mogel
ničesar izterjati na račun prodajalčeve lastnine; in ali ne bi bilo treba zadeve urediti tako, da bi kupec lahko dal varščino za
vrnitev sužnja, če bi mu bil v določenem roku vrnjen nakupni denar?
27. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Kupec mora prejeti denar, ki ga je plačal za sužnja, in vse drugo, kar spada pod poglavje dodatkov. S tem ne smemo razumeti
le cene, ki je bila plačana prodajalcu, kot sta na primer kupnina in obresti nanjo, temveč tudi vse, kar je bilo porabljeno zaradi
prodaje. To pa je treba plačati le, če je strošek nastal s soglasjem prodajalca, če pa je bilo kar koli dano prostovoljno, kupec
ne bo upravičen do dobropisa za to, saj od prodajalca ne sme zahtevati tistega, kar je dal po svoji volji. Kaj pa, če je bil denar
plačan kot davek, ki dejansko sledi kupcu? Menimo, da je treba tudi tega vrniti, saj mora kupec oditi odškodovan.
28. Gaj, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Če prodajalec ne predloži zavarovanja glede zadev, omenjenih v ediktu aedilov, mu ti obljubijo tožbo za vrnitev premoženja
v dveh mesecih; ali tožbo v višini kupčevega interesa v šestih mesecih.
29. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Razumeti je treba, da če kupec prodajalcu ne predloži vsega, kar se zahteva s to tožbo, ne more doseči, da se zoper prodajalca
izda sodba v njegovo korist. Če pa prodajalec kupcu ne priskrbi vsega, kar se zahteva, se sodba izda v njegovo korist.
1. Ponovno je treba kupca razbremeniti odgovornosti za denar, ki mu je bil dolgovan, ne glede na to, ali je bil odgovoren
prodajalcu sam ali komu drugemu.
2. Poleg tega se sodba izda zoper prodajalca v obsegu kupčevega interesa. Zato poglejmo, ali ta lahko presega ceno ali ne. In
dejansko sodba vključuje tako kupnino kot tudi pripadke; toda ali bi moral kupec izterjati tudi obresti od cene, ker je do njih
upravičen kot do dela tega, kar mu pripada, zlasti ker povrne morebitni dobiček, ki ga je morda pridobil? Ugotovljeno je, da
je do tega upravičen.
3. Če je kupec zaradi sužnja utrpel kakšno škodo ali porabil kakršen koli denar, lahko to izterja z odločbo sodišča, vendar
tako (kot pravi Julijan), da se prodajalcu zaradi teh stvari ne izreče sodba; vendar kupec ne bo prisiljen izročiti sužnja
prodajalcu, razen če mu ta povrne škodo.
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30. Paulus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Poleg tega, če se kupec v tožbi za vrnitev sužnja pridruži izdaji ali sam vloži tožbo v svojem imenu, morata obe stranki
zagotoviti, da bo prodajalec plačal znesek sodbe, izdane proti njemu, če pri njem ni slabe vere, in da bo kupec izročil
prodajalcu vse, kar mu pride v roke ali česar zaradi njegove slabe vere ni mogel pridobiti s tožbo, ki jo je vložil v imenu
sužnja.
1. Kupec je upravičen do vseh nujnih stroškov, ki jih je imel zaradi bolezni sužnja po pridružitvi izdaje, in Pedij pravi, da je
treba izrecno navesti prej nastale stroške; Aristo pa meni, da se hrana za sužnja ne sme upoštevati, ker se za čas, ko je bil
suženj v službi, ne zahteva ničesar.
31. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Če prodajalec noče sprejeti nazaj sužnja, mu ne bi smeli izreči sodbe za višji znesek od cene; zato glede škode, ki jo je kupec
utrpel zaradi sužnja, priznavamo le pravico do zadržanja njegove osebe, prodajalec pa se bo lahko izognil odgovornosti za to,
če bo zavrnil sprejem sužnja, vendar se s tem ne bo izognil odgovornosti za kupnino, pa tudi za njeno pripadajočo opremo.
1. Če je prodajalec izjavil ali jamčil, da suženj ni tat, bo odgovarjal za svoje jamstvo, če suženj stori tatvino; v tem primeru je
namreč treba razumeti, da je suženj tat, ne le če ukrade tujcu, temveč tudi če si prilasti lastnino svojega gospodarja.
2. Če se vrne suženj ženskega spola, se je treba odpovedati tudi vsem otrokom, ki so se ji rodili po prodaji, ne glede na to, ali
jih je eden ali več.
3. Če pa je bil k samemu lastništvu nepremičnine dodan še užitek, je nedvomno treba vrniti tudi tega.
4. Kadar je suženj pridobil peculium, medtem ko je bil v posesti kupca, kaj naj rečemo v zvezi z njim? Če je bil res
pridobljen z upravljanjem kupčeve lastnine, je treba odločiti, da ostane slednjemu, če pa je bil pridobljen iz drugega vira, ga
je treba vrniti prodajalcu.
5. Če kupec zapusti več dedičev, poglejmo, ali morajo vsi ti privoliti v vrnitev sužnja. Pomponij pravi, da soglasje vseh ni
potrebno in da lahko imenujejo zastopnika, ki deluje v njihovem imenu, da prodajalec ne bi utrpel škode, če bi prejel delež
sužnja, ki je v lasti ene stranke, in bi mu bila izdana sodba za deleže drugih do višine primanjkljaja vrednosti sužnja.
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6. Pravi tudi, da lahko, če je suženj mrtev ali če ga je prodajalec vzel nazaj, vsak od dedičev pravilno vloži tožbo za svoj
delež. Poleg tega bodo prejeli sorazmerne deleže kupnine in dodatkov ter dobička od pridelkov in njihovih dodatkov; in če bi
se suženj poslabšal, bo vsak od njih odgovoren sorazmerno, razen če se zgodi, da delitve ni mogoče opraviti; kot na primer v
primeru potomcev suženjske ženske; takrat se namreč upošteva isto pravilo, ki velja v primeru prodaje same matere, saj smo
zanikali, da bi jo bilo mogoče delno vrniti.
7. Marcellus tudi navaja, da če suženj v skupni lasti sam kupi sužnja in ga v primeru, da ga je treba vrniti, eden od njegovih
gospodarjev ne more vložiti tožbe, s katero bi prodajalca prisilil, da vzame nazaj svoj delež sužnja, tako kot v primeru, ko
kupec zapusti več dedičev in vsi ne dajo soglasja za vrnitev sužnja.
8. Marcellus prav tako pravi, da eden od dveh solastnikov sužnja ne more vložiti tožbe ob nakupu, da bi prisilil prodajalca, da
mu vrne svojo polovico sužnja, če mu plača svoj delež cene; in dodaja, da je treba to pravilo upoštevati tudi v primeru
kupcev, saj ima prodajalec, ki proda zastavljeno lastnino, pravico, da jo obdrži, dokler kupec zanjo ne plača.
9. Pomponij meni, da če dedič kupca, njegova družina ali njegov zastopnik bodisi iz malomarnosti bodisi zlonamerno stori
kakšno dejanje, ki zmanjša vrednost nepremičnine, je pravično, da je po sodni odločbi odgovoren za celoten znesek. Poleg
tega je za vse dediče ugodneje, da imenujejo enega zastopnika, ki bo zanje vložil tožbo; če se suženj poslabša po krivdi enega
od navedenih dedičev, bodo to poravnali vsi, drugi pa bodo upravičeni do delitvene tožbe zoper njega, ker so zaradi njega
utrpeli izgubo in jim je bilo preprečeno, da bi vrnili sužnja.
10. Če prodajalec zapusti več dedičev, se lahko suženj vrne vsakemu od njih sorazmerno z njegovim deležem v zapuščini.
Enako pravilo velja, kadar je suženj prodan več strankam. Če je namreč posameznik kupil sužnja od več lastnikov ali jih je
več kupilo od enega, ali če je bilo več sužnjev kupljenih od enega lastnika, je boljše mnenje, da je v primeru več prodajalcev
vsak od njih absolutno zavezan vrniti sužnja; če pa so od posameznih lastnikov kupljeni različni deleži sužnja, se lahko
pravilno šteje, da je mogoče enega od njih prisiliti, da vzame nazaj svoj delež, in zoper drugega je mogoče vložiti tožbo za
vračilo presežka vrednosti, plačanega za sužnja. Če več oseb kupi sužnja od enega prodajalca, lahko vsaka od njih sproži
postopek za svoj delež; če pa so sužnja kupile skupaj, lahko vsaka od njih vloži tožbo za vrnitev sužnja kot celote.
11. Če suženj, ki ga je treba vrniti, umre, se postavi vprašanje, ali je izgubil življenje po krivdi kupca, njegove družine ali
njegovega zastopnika; če je bilo tako, se namreč šteje, da je še vedno živ, in na prodajalca je treba prenesti vse, kar bi bilo
potrebno, če bi suženj živel.
12. Z malomarnostjo ne razumemo le hude malomarnosti, temveč tudi tisto, zaradi katere je treba šteti, da je kupec
odgovoren za to, da je na kakršen koli način povzročil smrt sužnja; kot na primer, če ni zagotovil zdravnika, da bi se suženj
lahko zdravil, ali če je po svoji krivdi zagotovil zdravnika, ki je bil nekompetenten.
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13. Menimo, da to pravilo velja, kadar suženj umre, preden je bil izročen, če pa je umrl po izročitvi, mora sodnik odločiti,
kako je suženj umrl; po Pedijevem mnenju mora namreč vse, kar se zgodi po izročitvi, določiti sodnikova modrost.
14. Kar smo navedli v zvezi z zastopnikom, velja tudi v primeru skrbnikov, kuratorjev in drugih, katerih dolžnost je, da
nastopajo za druge. Tako meni tudi Pedij in dodaja, da ni nepravično, če je naročnik odgovoren za malomarnost tistih, ki jim
je bilo zaupano vodenje njegovih poslov.
15. Pedij tudi pravi, da so v pojem "gospodinjstvo" vključeni tudi otroci, ki so pod očetovskim nadzorom, saj so zaradi tožbe
za vrnitev premoženja vsi člani gospodinjstva odgovorni za svoja dejanja.
16. Kadar kdo vloži tožbo za povrnitev škode zaradi zmanjšane vrednosti sužnja, ker je ta pobegnil, in nato toži, ker je suženj
nesposoben; za kakšen znesek je treba izreči sodbo? Nobenega dvoma ni, da je tožbo za odškodnino zaradi pobega sužnja
mogoče vložiti večkrat. Julijan pa pravi, da je treba paziti, da kupec ne bi pridobil dobička in dvakrat izterjal ocene iste
nepremičnine.
17. Tožba in factum za izterjavo cene bo mogoča v primeru vrnitve sužnja; v tem primeru se ne preiskuje, ali je obstajal
utemeljen razlog za vrnitev sužnja, temveč le, kje je bil vrnjen. To ni nerazumno, saj bi bilo nepravično, potem ko je
prodajalec s tem, ko je vzel nazaj sužnja, priznal, da je za to obstajal razlog, saj se vpraša, ali bi moral biti vrnjen ali ne, niti
se ne preiskuje, ali je bila vrnitev opravljena v zakonsko določenem roku.
18. Očitno je, da ta tožba zahteva, da se suženj vrne nazaj. V nasprotnem primeru, če ne bi bil vzet nazaj, bi bila tožba
neuspešna, čeprav je bilo zgolj s soglasjem strank dogovorjeno, da ga je treba vrniti. Zato razlog za to tožbo ni dogovor, da se
ga vzame nazaj, temveč sama vrnitev.
19. S to tožbo je treba vrniti tudi vse, kar je bilo s sužnjem ob prodaji.
20. Ker je določba o dvojni odškodnini trajna, se zato šteje, da je tožbo zaradi prodaje mogoče vložiti, tudi če prodajalec ni
dal varščine v višini dvojne vrednosti sužnja; kajti v dobroverne tožbe je treba vedno vključiti tudi zadeve, ki izhajajo iz
običajev in navad.
21. Osebe, ki prodajajo sužnje, morajo ob prodaji vedno navesti njihovo državljanstvo, saj kraj rojstva sužnja zelo pogosto
bodisi pritegne bodisi odvrne kupca, zato je v našem interesu, da vemo, v kateri državi je bil rojen; domneva se namreč, da so
nekateri sužnji dobri, ker izhajajo iz naroda, ki nima slabega slovesa, drugi pa veljajo za slabe, ker izhajajo iz naroda, ki je
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bolj neugleden kot sicer. Če izvor sužnja ni bil naveden, se kupcu in vsem, ki jih zadeva zanima, prizna tožba iz tega razloga,
s katero lahko kupec prisili sužnja, da ga vzame nazaj.
22. Če je premoženje prodano z dogovorom, da ga je mogoče v določenem roku vrniti, če ne ustreza, velja ta dogovor za
veljavnega. Če pa glede časa ni bilo nič dogovorjeno, se kupcu v šestdesetih razpoložljivih dneh prizna tožba in factum, s
katero lahko prisili, da vzame nepremičnino nazaj; vendar ne dlje od tega roka. Če pa je bilo dogovorjeno, da se lahko
nepremičnina vrne brez navedbe časa, menim, da bo ta pogodba veljavna. Tudi če je rok šestdesetih dni, določen za vrnitev
stvari, potekel, bo kupcu ugodeno tožbi, če bo izkazan ustrezen razlog.
23. Pri tej preiskavi vzroka je treba ugotoviti, ali je bil prodajalec odgovoren za zamudo, ali ni bil navzoč, tako da bi mu bilo
mogoče vrniti sužnja; ali je obstajal kak drug utemeljen razlog, da se suženj ni izročil v določenem roku, ker ni bil
zadovoljiv.
24. Pri teh tožbah je treba upoštevati isto pravilo kot v primeru potomstva sužnja ženskega spola, pa tudi v primeru dobička
in drugih dodatkov, ki so bili omenjeni, kadar suženj, ki ga je treba vrniti, umre, preden se to zgodi.
25. Po mnenju tistih, ki se spoznajo na pravo, je vsak pristop k nakupu del prodaje.
(32) Gaj, O ediktu kurulskih ediolov, II. knjiga.
Zato mora, kot je bilo navedeno zgoraj, prodajalec obvestiti kupca o vsaki bolezni, napaki ali drugi pomanjkljivosti, vključeni
v edikt; in ker je v njem določeno, da mora jamčiti, da suženj nima nobene od teh napak, mora tudi, kadar se suženj prenese
na drugo osebo kot dodatek k lastnini, prodajalec podati enako izjavo in jamstvo. To je treba razumeti kot potrebno ne le,
kadar je izrecno navedeno, da je suženj Stichus dodatek k prenesenemu zemljišču, temveč tudi, kadar na splošno vsi sužnji na
zemljišču predstavljajo dodatek k prodaji.
33. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Zato Pomponij pravi, da je pravično, da je treba, kadar se kaj domneva, da je dodatek k prodaji, to opremiti v tako popolnem
stanju, kot bi bilo treba, če bi bila to glavna prodana stvar; kajti v skladu s civilnim pravom bo mogoče s kupno tožbo
zahtevati, da se lastnina, ki naj bi bila dodatek, opremi v dobrem stanju; na primer kadar so določeni sodi omenjeni kot
dodatek k zemljišču. To pravilo pa velja le, kadar je kar koli izrecno navedeno kot pripadajoče; če se namreč suženj proda
skupaj s svojim pekulijem, prodajalec ne bo prisiljen jamčiti za dobro stanje sužnjev, ki so del navedenega pekulija, ker ni
navedel nobene določene stvari kot pripadajoče in je bilo treba le zagotoviti pekulij v kakršnem koli stanju; tako kot ni bil
dolžan zagotoviti določene količine pekulija, tako tudi ni bil prisiljen dati tega jamstva. Pomponij pravi, da je treba isto
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pravilo upoštevati, kadar se prodaja bodisi posestvo bodisi peculium sužnja; edikt edilesa namreč ne velja za premoženje, ki
pripada posesti ali peculiumu. Enako meni, kadar se proda zemljišče z vsemi sredstvi za njegovo obdelovanje, pri čemer so v
to poimenovanje vključeni tudi sužnji. Menim, da je to mnenje pravilno, razen če je navedeno, da sta imeli stranki kakšen
drug izrecen namen.
(1) Kadar se vrne premoženje, ki je bilo prodano, je treba vrniti tudi sužnja, ki je soudeležen pri tem; čeprav ni imel nobene
napake.
34. Africanus, Vprašanja, VI. knjiga.
Kadar se istočasno proda več istovrstnih stvari, na primer sužnji, komedijanti ali pevci, velja, da je treba ugotoviti, ali je bila
za vse stvari plačana ena cena ali pa je bilo plačano za vsako posebej, saj se včasih razume, da je bila opravljena ena prodaja
in nato spet več. Pomembno je, da se to vpraša, da se lahko ugotovi, ali je treba vse te sužnje hkrati vrniti, če je kateri od njih
bolan ali nezdrav.
1. Včasih, čeprav so bile cene določene za vsako glavo, gre še vedno le za en nakup, tako da je mogoče ali treba vse vrniti
zaradi pomanjkljivosti enega samega; na primer, kadar je očitno, da je bil namen kupiti ali prodati vse skupaj, kar se pogosto
zgodi, kadar so sužnji akterji; ali kadar se prodajajo skupine štirih konj ali par mul; tako da je lahko za stranke ugodno, da
imajo vse ali nobenega od njih.
35. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Pogosto se zgodi, da so zdravi sužnji vrnjeni skupaj z drugimi, ki so bolni, kjer jih ni mogoče ločiti brez nevšečnosti ali brez
nasilja nad naravno naklonjenostjo; kaj če bi kupec raje obdržal sina in vrnil njegove starše ali obratno? Isto pravilo je treba
upoštevati pri bratih in sužnjih, ki so združeni v zakonski zvezi.
(36) Pomponij, O Sabinu, knjiga XXIII.
Kadar je več sužnjev prodanih za eno ceno in vložimo tožbo na podlagi edikta edilov v zvezi z enim od njih, se ocena
vrednosti omenjenega sužnja opravi le, če je bila cena določena za celotno število brez razlikovanja. Če pa so bili po tem, ko
je bila cena določena za vsakega od sužnjev, vsi prodani za znesek, ki je bil enak skupni ceni različnih posameznikov,
moramo potem sprejeti skupno ceno, določeno za vsakega sužnja, ne glede na to, ali je ta vreden več ali manj.
37. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
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Aedili določajo, da se suženj, ki se je v službi postaral, ne sme prodati kot tisti, ki ni vajen služenja. Ta določba edikta je bila
oblikovana, da bi se izognili zvijačam prodajalcev, saj v vsakem primeru poskrbijo, da prodajalci ne zavedejo kupcev. Tako
imajo na primer mnogi prodajalci navado prodajati sužnje kot novince, ki to niso, da bi jih lahko odtujili za več denarja, saj
se domneva, da bodo neizkušeni sužnji bolj preprosti, bolje prilagojeni služenju, bolj priljudni in spretni za vsako delo,
medtem ko je izkušene, ki so se v služenju postarali, težko spremeniti in prilagoditi svojim navadam. Ker torej trgovci s
sužnji vedo, da so osebe bolj naklonjene nakupu sužnjev, ki so novinci, zaradi tega z njimi mešajo tiste, ki so izkušeni, in jih
vse prodajajo za novince. Aedil s tem ediktom določa, da se to ne sme početi; zato se lahko suženj, ki je na tak način prodan
kupcu, ki ni seznanjen z dejstvi, vrne.
38. Isto, O ediktu kurulskih ediolov, II. knjiga.
Aedilejci pravijo: "Tisti, ki prodajajo tovorne živali, morajo odkrito in pošteno navesti, ali imajo kakšno bolezen ali napako;
in če so bile za namen prodaje razkošno okovane, jih je treba kupcem izročiti v takšnem stanju. Če to ni bilo storjeno, bomo v
šestdesetih dneh odobrili tožbo za vrnitev okraskov ali za vrnitev živali zaradi okraskov; ali če je treba prodajo razveljaviti
zaradi bolezni ali napake, v šestih mesecih; ali za vrnitev kupnine, če so bile živali v enem letu vredne manj, kot so bile
prodane. Če je v tem času prodan par živali in je ena od njih v takem stanju, da bi jo bilo treba vrniti, bomo ugodili tožbi, ki
bo omogočila vrnitev obeh."
(1) Ajdovci v tem ediktu omenjajo vračanje tovornih živali.
(2) Razlog za razglasitev tega edikta je isti kot tisti, ki je spodbudil edikt za vrnitev sužnjev.
(3) V zvezi z njimi je treba upoštevati v bistvu enaka pravila kot v zvezi s sužnji, kar zadeva bolezni in napake. Zato tudi tu
velja, kar smo že povedali v zvezi s tem, in če žival poginejo, jih je mogoče vrniti na enak način, kot se to stori v primeru
sužnjev.
(4) Poglejmo pa, ali so vse vrste goveda vključene v poglavje tovornih živali. Težko je vključiti vse, saj izraz "tovorne živali"
pomeni eno, izraz "govedo" pa drugo.
(5) Zato je bila temu ediktu dodana klavzula, katere besedilo je naslednje: "Pri vseh vrstah govedi morajo prodajalci
upoštevati ista pravila, ki smo jih določili v zvezi z zdravstveno ustreznostjo tovornih živali."
(6) Zato ne more več obstajati dvom, ali so voli vključeni v izraze tega edikta, kajti čeprav niso zajeti v poimenovanje
tovornih živali, je gotovo, da so vključeni v izraz govedo.
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(7) Nekatere stvari, ki jih pri ljudeh uvrščamo med bolezni, pri živalih ne veljajo za take; tako na primer, kadar je konj
kastriran, se to ne šteje ne za bolezen ne za napako; ker to ne zmanjšuje ne njegove moči ne njegove uporabnosti, čeprav ne
bo nikoli primeren za razmnoževanje. Caelius je tudi trdil, da vse živali, ki so bile kastrirane, zaradi tega niso okvarjene,
razen če so zaradi posega postale šibkejše, zato mula ni nezdrava. Pravi, da je imel Ofilij enako mnenje, in sicer da je
kastriran konj zdrav, tako kot je zdrav tudi konjski mulc; če pa kupec tega ni vedel in je prodajalec to vedel, je tožba zaradi
nakupa utemeljena. Ofilijeva trditev je pravilna.
(8) Pojavilo se je vprašanje, ali je mula zdrava, če je takšna, da je ni mogoče zamenjati, ko je vprežena. Pomponij pravi, da
je, saj je zelo veliko kočijaških živali takšnih, da njihovega položaja v postroju ni mogoče spremeniti.
(9) Pravi tudi, da če se žival rodi s takšnim položajem ali obliko telesa, da je ni mogoče postrojiti z drugim, ni zdrava.
(10) Žival se lahko vrne ne le zaradi kakšne bolezni, temveč tudi, kadar obstaja razlog za to, ker ne ustreza prodajalčevim
predstavam ali jamstvu; tako kot v primeru sužnjev.
(11) Caelius pravi, da pravilo v zvezi z okraševanjem konj zaradi boljše prodaje ne velja, če je bilo to storjeno pred časom
prodaje, to je dva dni pred njo, temveč ob sami prodaji ali pa je ob ponudbi v prodajo tako okrašen razstavljen tistim, od
katerih se pričakuje, da ga bodo prodali. In vsakič, ko pride do takšnega okrasitve, je tako v tožbi kot v ediktu navedeno, da
so bile živali izdelane in zajete z namenom prodaje, kot je mogoče izdelati žival, jo zajeti z namenom potovanja in jo nato
prodati.
(12) Če je bilo prodanih več živali, se vse živali ne bodo vrnile zaradi priveza ene od njih; kajti čeprav je lahko ena ekipa
pomanjkljiva, se druge zaradi tega ne bi smele vrniti.
(13) Kadar se prodaja par mul, od katerih je ena pokvarjena, se pri ocenjevanju razlike ne upošteva vrednost slednje;
upoštevati pa je treba vrednost moštva; kajti kadar sta bili obe prodani za isto ceno, se ta ne sme deliti na dva dela, ampak je
treba upoštevati izgubo vrednosti obeh skupaj in ne zgolj poslabšanje vrednosti tiste, ki je pokvarjena.
(14) Kadar se proda par vprežnih konj, je v ediktu navedeno, da je treba, če obstaja razlog za vrnitev enega od njih, vrniti
oba; v tem primeru je treba upoštevati tako interes kupca kot interes prodajalca, saj živali niso ločene. Prav tako je treba
vrniti vse konje, če se proda skupina treh konj ali eden od štirih. Če pa sta dva para mul in je ena mula nezdrava, je treba
vrniti samo par, ki mu pripada, ne pa tudi drugih. Če pa niso razdeljeni v pare, ampak so štirje mulci zgolj prodani za eno
ceno, je treba vrniti enega mulca in ne vseh, tako kot pri prodaji več konj za vzrejo menimo, da če je eden od njih nezdrav, ni
treba vrniti vseh. Enako menimo, kadar se več sužnjev proda za eno ceno, razen če jih ni mogoče ločiti; kot na primer, kadar
gre za igralce ali bizone.
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39. Paulus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga ali bratje;
40. Ultpianus, O ediktu kurulskih ediolov, II. knjiga.
Ker se jih ne sme ločevati.
1. Nato edili pravijo: "Da pes, prašič, mali divji prašič, volk, medved, panter, lev,"
41. Paulus, O ediktu kurulskih ediolov, II. knjiga.
In na splošno: "Ali katera koli druga žival, ki bi lahko povzročila škodo, bodisi da je na prostosti ali privezana, vendar je ni
mogoče zadržati, da ne bi povzročila škode,".
42. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, II. knjiga.
Ne sme se zadrževati na kraju, kjer stalno hodijo ljudje in kjer bi omenjena žival lahko koga poškodovala ali povzročila
kakršno koli škodo. Če bi bile te določbe kršene in bi zaradi tega svobodnjak izgubil življenje, je treba plačati dvesto solidov;
če bi bil svobodnjak poškodovan, se odgovorni osebi izreče sodba za znesek, ki se sodniku po njegovi modrosti in pravičnosti
zdi primeren; če pa je poškodovana katera koli druga oseba ali premoženje, mora omenjena oseba plačati dvojni znesek
povzročene škode.
43. Paulus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Večina avtoritet pravi, da je vol, ki udari z rogovi, zloben, tako kot velja za mule, ki brcajo. Tudi konji, ki se brez razloga
prestrašijo in pobegnejo, naj bi bili zlobni.
1. Suženj, ki se zateče k prijatelju svojega gospodarja, da bi dosegel njegovo posredovanje pri slednjem, ni begunec; tudi če
ima namen, da se ne bo vrnil domov, če ne dobi odpuščanja. Ni še begunec, in sicer iz razloga, ker se izraz "beg" ne nanaša le
na načrt, temveč tudi na samo dejanje.
2. Kadar suženj, ker ga je nekdo drug spodbudil, naj zapusti gospodarja, pobegne, je begunec; čeprav ne bi pobegnil, če ne bi
bilo nasveta osebe, ki ga je prepričala.
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3. Če pobegne moj suženj, ki ti je služil v dobri veri, je ubežnik, ne glede na to, ali ve, da mi pripada, ali tega ne ve, razen če
je to storil z namenom, da se vrne k meni.
4. suženj poskuša storiti samomor, če to stori zaradi hudobije, slabih navad ali kakšnega kaznivega dejanja, ki ga je zagrešil;
vendar ne, če se za tak korak odloči, ker ne more prenašati telesnega trpljenja.
5. Kadar kdo kupi sužnja in mu ga odvzamejo s silo, lahko izterja štirikratno odškodnino zaradi ropa, nato pa lahko sužnja
vrne, prodajalec pa mu mora vrniti ceno, ki jo je prejel. Če pa je zaradi sužnja utrpel škodo in je zaradi tega sprožil postopek,
ga ne more vrniti prodajalcu, razen če bi kupec vložil tožbo zoper tistega, ki je sužnja pretepel z bičem ali ga podvrgel
mučenju.
6. Včasih je treba sužnja vrniti, čeprav smo morda vložili tožbo zaradi njegove cenitve, to je ocene presežka cene nad
njegovo pravo vrednostjo. Če je namreč brez vrednosti, tako da njegovemu gospodarju ni v korist imeti takega sužnja, kot na
primer, če je podvržen napadom besa ali je nor, je kljub temu, da je bila vložena tožba za njegovo oceno, dolžnost sodnika,
da po vrnitvi sužnja odredi vračilo kupnine.
7. Če bi kdo povzročil vrnitev sužnja z namenom, da bi ogoljufal svoje upnike, in ga ne bi vrnil, če jih ne bi nameraval
ogoljufati; bo prodajalec upnikom odgovarjal za vrednost sužnja.
8. Kadar je suženj zastavljen, ostane zavezan, četudi je vrnjen; prav tako, kadar je bil on ali užitek na njem odtujen, ga ni
mogoče zakonito vrniti, razen če je odkupljen in vrnjen brez obveznosti, sklenjene na podlagi zastavne pogodbe.
9. Če je suženj kupljen pod določenim pogojem in se postopek za njegovo vrnitev začne, preden je pogoj izpolnjen, bo ničen,
ker nakup še ni dokončan in ga ni mogoče razveljaviti s sodno odločbo; če je torej tožba za nakup ali prodajo ali za vrnitev
premoženja vložena, preden je pogoj izpolnjen, se lahko pozneje tožba vloži drugič.
10. V nekaterih primerih, tudi če je prišlo do absolutne prodaje, ta ostane v mirovanju zaradi zakonskega pogoja; kot na
primer, če suženj, na katerem ima ena stranka pravico uporabe, druga pa lastninsko pravico, nekaj kupi; dokler namreč ni
gotovo, iz čigave lastnine plača kupnino, bo lastninska pravica v mirovanju, zato nobena od strank ne more vložiti tožbe za
vrnitev suženjskega premoženja.
44. Isto, O ediktu kurulskih ediolov, II. knjiga.
Aedile z veliko pravičnostjo zavračajo, da bi suženj postal akcesorna lastnina, ki je manj vredna od njega samega, da ne bi
prišlo do goljufije bodisi proti ediktu bodisi proti civilnemu pravu, pa tudi, kot pravi Pedij, proti dostojanstvu človeštva; sicer
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bi veljalo isto pravilo kot v drugih zadevah, saj bi bilo smešno, če bi se zemljišče štelo za akcesorno tuniki. Vendar pa je
lahko za dodatek k prodaji sužnja dovoljeno kar koli, saj je zelo pogosto peculium dragocenejši od samega sužnja, včasih pa
je podrejeni suženj, ki je uvrščen med dodatke, vreden več kot glavni suženj, ki je prodan.
1. Po tem ediktu je dovoljena tožba proti stranki, ki je imela največji delež pri prodaji sužnja, saj trgovci s sužnji običajno
sklepajo partnerstva, tako da vse, kar počnejo, velja za skupno; edilom se je zdelo pravično, da se tožbe, ki so jih uvedli,
vložijo bodisi proti stranki, ki je imela večji delež premoženja ? ali vsaj tisti, ki ni imela manj kot drugi, da kupec ne bi bil
prisiljen v spor z več osebami; čeprav se lahko tožba ob nakupu vloži proti vsakemu posameznemu partnerju sorazmerno z
njegovim deležem; kajti tovrstni ljudje so zelo nagnjeni k dobičku, pa tudi k nečastnim dejanjem.
2. Pri tožbi za vrnitev premoženja ali za njegovo cenitev se pojavi dvom, ali bo stranka, ki je prodala sužnja, ki pripada
drugemu, hkrati odgovorna zaradi izselitve, zaradi nesolidarnosti ali zaradi pobega sužnja. Lahko namreč rečemo, da kupec
nima nobenega dodatnega interesa, če mu je bila odvzeta posest nad sužnjem na podlagi boljšega naslova, ne glede na to, ali
je ta zdrav ali pobegnil; vendar je v interesu kupca, da je bil ta zdrav, ko ga je posedoval zaradi njegovih storitev, in
obveznost se ne poveča zaradi tega, kar se je morda zgodilo pozneje, saj takoj ko je suženj izročen, začne veljati določba, ki
se nanaša na interes kupca.

45. Gaj, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
Tožba za vrnitev sužnja ima dvojni učinek, saj se včasih prodajalcu izreče sodba za dvojno odškodnino, včasih pa le za
navadno odškodnino. Če namreč noče vrniti niti cene sužnja niti pripadajočih dodatkov in se ne razreši obveznosti, ki je
nastala na njegov račun, mu bo naloženo plačilo dvojnega zneska cene in dodatkov. Če pa vrne ceno in dodatke ali oprosti
sužnja obveznosti, ki je nastala v njegovo korist, je treba zoper njega izreči sodbo za navadno odškodnino.
(46) Pomponij, O Sabinu, knjiga XVIII.
Ko mi vrneš sužnja, nisi dolžan jamčiti, da ni odgovoren za morebitne tatvine ali škodo, razen če jih je storil po tvojem ukazu
ali po ukazu tistega, ki si mu ga morda prodal.
(47) Paulus, O Sabinu, XI. knjiga.
Če manumitirate sužnja, ki ste ga kupili, Labeo pravi, da vam ne bo priznana niti tožba za njegovo vrnitev niti tožba za
izterjavo zneska presežka njegove vrednosti, ki ste ga plačali; tako kot je ugasnila pravica do tožbe za dvojno odškodnino.
Zato bo izginila tudi pravica do tožbe, ki temelji na nečem, kar je bilo predstavljeno ali zagotovljeno.
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1. Tožbe, ki izhajajo iz edikta edilesa, ostanejo v veljavi tudi po smrti sužnja;
48. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXIII.
Če suženj umre brez krivde kupca, njegove družine ali njegovega zastopnika.
1. Tistega, ki se pritožuje nad nezdravostjo ali boleznijo sužnja, ki ga je kupil, in ga želi obdržati, dokler mu ni zadoščeno, je
treba zaslišati.
2. Pravice kupca niso prizadete, če želi, potem ko mu je bilo onemogočeno vložiti tožbo za vrnitev sužnja v šestih mesecih, v
enem letu sprožiti postopek za oceno njegove vrednosti.
3. Pravično je, da edikt edilesa ne velja za vsakogar, ki je prodal sužnja v verigah, saj je to veliko bolj učinkovito kot zgolj
navesti, da je bil suženj v verigah.
4. V tožbah, ki temeljijo na Ediktu edilesa, je več kot primerno, da se prodajalcu dovoli uveljavljati izjemo, če je kupec vedel,
da je imel suženj navado bežati, da je bil v verigah ali da je imel druge podobne napake, zaradi katerih bi bil prodajalec
upravičen do izpustitve.
5. Tožba, ki temelji na ediktu edilesa, bo mogoča tako v korist dediča kot proti njemu; kljub temu pa je treba raziskati, ali so
dediči naknadno storili kakšno dejanje in ali so imeli pravico sprožiti tak postopek.
6. Te tožbe se lahko vložijo ne le v zvezi s sužnji, temveč tudi v zvezi z vsemi vrstami živali, tako da bodo šle zoper mene,
tudi če sem kupil le pravico do uporabe sužnja.
7. Kadar se vloži tožba za vrnitev sužnja zaradi njegove zdrave kondicije, je dovoljeno nadaljevati in navajati trditve glede
ene pomanjkljivosti, in če bi se pozneje pojavila kakšna druga, se lahko v zvezi z njo vloži druga tožba.
8. V primeru preproste prodaje ni običajno, da bi se uporabljala tožba za vrnitev premoženja.
49. Ulpiamis, Razprave, VIII. knjiga.
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Ni dvoma, da je postopek za vrnitev premoženja mogoče vložiti tudi v primeru prodaje zemljišča, kot na primer v primeru
prodaje zemljišča, ki je škodljivo za zdravje; treba ga je namreč vrniti. In pravično je le, da se določi, da kupec ni dolžan
plačati davkov kadar koli po vrnitvi nepremičnine.
50. Julijan, O Miniciju, IV. knjiga.
Suženj s krčnimi žilami ni zdrav.
51. Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Kadar en suženj kupi drugega, ki je bolan ali nezdrav, in njegov gospodar vloži tožbo za nakup ali tožbo za vrnitev sužnja;
ugotoviti je treba, ne ali je gospodar, ampak ali se je suženj zavedal teh pomanjkljivosti, tako da ni razlike, ali je kupil sužnja,
da bi ga dodal svojemu peculiumu, ali ga je pridobil v imenu svojega gospodarja; ali pa je kupil kakšnega določenega sužnja
ali sužnja na splošno po naročilu svojega gospodarja; kajti potem postane vprašanje dobre vere, ali ni bil suženj prevaran s
strani stranke, s katero je sklenil posel, in po drugi strani, ali naj bi prekršek, ki ga je suženj storil pri sklenitvi pogodbe,
škodoval njegovemu gospodarju. Če pa je suženj podanik kupil po naročilu svojega gospodarja in je slednji vedel, da je
podanik nezanesljiv, prodajalec ne bo odgovoren.
1. Če je tak posel sklenjen s posrednikom, ni dvoma, da če je ta vedel, da je suženj bolan ali nezdrav, zaradi tega ne more
vložiti tožbe; čeprav bo sam kljub temu odgovoren za tožbo, ki temelji na prostovoljnem posredovanju. Če pa zastopnik sam
ni vedel, da suženj ni zdrav, in ga je kupil po navodilu svojega naročitelja, ki se je tega zavedal; in v imenu svojega
naročitelja vloži tožbo pred vrnitvijo sužnja, velja, da zoper njega ni mogoče uveljavljati veljavne izjeme.
52. Marcianus, Pravila, IV. knjiga.
Če suženj stori tatvino proti svojemu gospodarju, tega ni treba navesti ob prodaji sužnja, saj vrnitev zaradi tega ne bo
odobrena. Če pa je dejal, da ta suženj ni bil tat, bo odgovarjal na podlagi takšne izjave in jamstva.
53. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, I. knjiga.
Če ima suženj terciarno ali kvartarno mrzlico ali protin ali epilepsijo, ne velja za pravno zdravega niti v dneh, ko teh bolezni
nima.
54. Papinianus, Mnenja, knjiga IV.
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Če je bil suženj kupljen za dobro plačilo in pobegne, ni podlage za tožbo za vrnitev sužnja, če tega ni storil že prej.
55. Isti, Mnenja, XII. knjiga.
Za vložitev tožbe za vrnitev sužnja je na voljo šest razpoložljivih mesecev od trenutka, ko bi se moral začeti postopek, in ne
bo veljalo, da je pristojnost za postopek obstajala, če stranka ni vedela, da ima ta navado bežati, in je bila ta krivda prikrita.
Kljub temu pa grobe nevednosti kupca v zvezi s to točko ni mogoče opravičiti.
56. Paulus, Vprašanja, I. knjiga.
Latinus Largus: "Sprašujem, ali se lahko suženj vrne poroku prodajalca." Odgovoril sem, da če se poroštvo vzame glede
vsega, kar je povezano s prodajo, Marcellus meni, da se suženj lahko vrne poroku.
57. Isti, Vprašanja, V. knjiga.
Kadar en suženj kupi drugega in njegov gospodar vloži tožbo za njegovo vrnitev, mu prodajalec ni dolžan plačati, razen če
mu izroči vse, kar je vključeno v to tožbo, dejansko celoten znesek, in ne le tistega, kar se nanaša na peculium; kajti če
gospodar vloži tožbo zaradi prodaje, če ne plača celotnega kupnine, ne bo dosegel ničesar.
1. Kadar pa suženj ali sin opravi prodajo, bo tožba za vrnitev sužnja vključevala njegov peculium, v peculium pa je vključen
tudi razlog za vrnitev. Prav tako nas ne zanima, da suženj ni bil del peculiuma, preden je bil vrnjen, saj suženj ne more
pripadati peculiumu, ki je še vedno last kupca, vendar se sam razlog za vrnitev šteje za del peculiuma. Če je torej suženj,
kupljen za deset tisoč sestercij, vreden le pet tisoč, pravimo, da slednja vsota pripada peculiumu. To velja, če svojemu
gospodarju ne dolguje ničesar ali če mu peculium ni bil odvzet. Če pa je gospodarju dolžan več, bo posledica tega ta, da bo
moral sužnja predati in ne bo ničesar dobil nazaj.
(58) Isti, Mnenja, V. knjiga.
Sprašujem, če je suženj pobegnil od kupca in je bilo odločeno, da obstaja utemeljen razlog za njegovo vrnitev, ali prodajalec
ne bi smel plačati ocenjene vrednosti premoženja, ki ga je suženj odnesel, preden se mu slednje vrne. Paulus je odgovoril, da
mora prodajalec plačati ne le ceno sužnja, temveč tudi ocenjeno vrednost tistega, kar je odnesel, razen če je pripravljen
izročiti sužnja kot odškodnino za odvzeto premoženje.
1. Sprašujem tudi, ali je treba, če prodajalec zavrne plačilo ocenjene vrednosti premoženja in kupnine, obdržati sužnja in
ugoditi tožbi na peculium ali pa je treba zahtevati dvojno ceno sužnja, ki ga želi vrniti, na podlagi določila. Paulus je
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odgovoril, da bo mogoča tožba za vračilo cene sužnja in tudi za dvojno vrednost sužnja zaradi določila. V zvezi s
premoženjem, ki ga je ukradel suženj, je bilo že podano mnenje.
2. Kupil sem sužnja z določbo o dvojni vrednosti, če bo vrnjen, nato pa je pobegnil z delom mojega premoženja. Ko sem ga
pozneje našel in ga v navzočnosti uglednih ljudi zaslišal, ali je pred tem pobegnil iz prodajalčeve hiše, je odgovoril, da je
pobegnil. Sprašujem, ali je ta odgovor sužnja upravičen do upoštevanja. Paulus je odgovoril, da je treba verjeti odgovoru
sužnja, če ni drugih dokazov o njegovem prejšnjem begu.
59. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIV.
Kadar je suženj prodan v takem stanju, da ga je treba vrniti, je nepravično, da prodajalec prejme njegovo ceno.
1. Kadar kdo kupi dva sužnja za eno ceno in je eden od njiju v takem stanju, da bi ga bilo treba vrniti, prodajalec pa nato
vloži tožbo za celoten znesek, je treba vložiti izjemo kot obrambo. Če pa se tožba vloži za del cene, je boljše mnenje, da
izjema ne bo ovira, razen če so dejstva takšna, da bi bilo treba oba sužnja vrniti zaradi nezdravosti enega od njiju.
(60) Paulus, O ediktu, knjiga LXIX.
Po vrnitvi sužnja je treba vse postaviti v prejšnje stanje, kot da do prodaje ne bi prišlo.
61. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXX.
Kadar gre za služnost in je prodajalec poražen, mora kupcu vrniti znesek presežka, ki ga je ta plačal, če je vedel, da je bila na
nepremičnini uvedena omenjena služnost.
62. Modestin, Razlike, VIII. knjiga.
Treba je ugotoviti, da se edikt kurulskih edilesov ne nanaša na premoženje, ki je podarjeno. Zakaj bi se namreč darovalec
zavezal, da bo karkoli vzel nazaj, če v transakciji ni vključena nobena cena? Kaj pa, če je stranka, ki ji je bilo premoženje
podarjeno, to premoženje izboljšala? Ali se lahko od darovalca zahteva povrnitev vrednosti izboljšav? Povedati je treba, da to
nikakor ne drži, saj darovalec zaradi svoje liberalnosti ne bi smel biti kaznovan. Zato v primeru, ko se kar koli podari, ne bo
treba dati tistih jamstev, ki jih edini zahtevajo pri prodaji premoženja. Jasno je, da bi se moral darovalec zavezati (in to
običajno tudi stori) glede goljufije, da ne bi mogel z goljufivim namenom preklicati tistega, kar je podaril iz dobrote.
63. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, I. knjiga.
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Opozoriti je treba, da se ta edikt nanaša izključno na prodajo, ne le na prodajo sužnjev, temveč tudi na prodajo vseh drugih
vrst premoženja. Zdi se nenavadno, da ni bilo ničesar navedeno v zvezi z zakupi. Razlog za to je, da niso bile nikoli
vključene v pristojnost edilesov ali pa da se zakupi in prodaje ne sklepajo v enakih okoliščinah.
64. Pomponij, Pisma, knjiga XVII.
Labeo pravi, da če kupiš več sužnjev za eno ceno in želiš vložiti tožbo v zvezi z enim od njih, je treba opraviti cenitev vseh
sužnjev, tako kot se to naredi pri cenitvi zemljišč, ko se vloži tožba zaradi izgube dela tega zemljišča z izselitvijo.
1. Prav tako pravi, da če ste prodali več sužnjev za eno ceno in jamčili, da so zdravi, a je zdravih le del, se lahko tožba
pravilno vloži za vse, ker je bila zagotovljena zastopanost in jamstvo.
2. Pravi tudi, da se lahko bremenska živina potuhne in pobegne, vendar postopka ni mogoče začeti na podlagi tega, da je
potujoča ali pobegla.
65. Venulej, Dejanja, V. knjiga.
Če hoče biti suženj nenehno prisoten na razstavah ali skrbno pregledovati slike, če je neresen ali ima podobne napake, je to
prej duševna kot telesna napaka.
1. Kadar koli je omenjena kronična bolezen, Kasij pravi, da to pomeni bolezen, ki je škodljiva. Vendar je treba to besedo
razumeti tako, da označuje naklonjenost, ki je stalna in se s časom ne konča. Za kronično bolezen velja, da je tista, ki napade
človeka po njegovem rojstvu, kajti beseda kronična pomeni neprekinjena.
2. Otrok je lahko izkušen ali novinec. Caelius pravi, da je treba izkušenega sužnja ceniti ne zaradi časa, ki ga je preživel v
službi, temveč zaradi njegovih sposobnosti in usposobljenosti; kadar namreč kdo ob prodaji kupi sužnja začetnika in ga
zaposli v neki službi, je ta takoj vključen med izkušene, saj se neizkušenost ne razume kot odvisna od nerazvitega stanja
duha, temveč od stanja služenja. Ni pomembno, ali razume latinščino ali ne, saj suženj ne velja za izkušenega samo zato, ker
je po naključju učen v svobodnih umetnostih in znanostih.
Tit. 2. V zvezi z izselitvijo in določbo o dvojni odškodnini.
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1. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Kadar kupec zaradi boljšega naslova izgubi celotno nepremičnino, ki jo je kupil, ali pa le njen del, se lahko obrne na
prodajalca. Če izgubi del ali nedeljiv del zemljišča, ima regresni zahtevek za znesek, ki ga je izgubil. Če pa izgubi določen
del zemljišča in ne nedeljivega dela, ima regresni zahtevek glede na kakovost zemljišča, ki mu je bilo odvzeto. Kaj pa, če je
prikrajšan za najboljši ali najslabši del zemljišča? Ugotoviti je treba kakovost zemljišča in upravičen bo do regresa
sorazmerno z njegovo vrednostjo.
2. Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Če dvojna odškodnina ni obljubljena in je tožba vložena zaradi izselitve; sodbo za dvojno odškodnino je treba izdati proti
toženi stranki.
3. Isto, O Sabinu, X. knjiga.
Pri prodaji sužnja se vedno razume, da je njegov peculium pridržan. Če je prodani suženj s seboj odnesel določen del svojega
peculiuma in je zaradi tega zoper kupca vložena tožba zaradi kraje, ta ne more uveljavljati dvojne odškodnine od prodajalca
na podlagi določila, ker bi moral prodajalec ob prodaji jamčiti, da suženj ni odgovoren za krajo oziroma škodo. Vendar ta
pravica do tožbe nastane šele po opravljeni prodaji.
4. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXII.
Postavlja se vprašanje, ali bi moral tisti, ki je prodal sužnja, dati poroštvo proti izselitvi, ki se običajno imenuje drugo
poroštvo. Ugotovljeno je bilo, da mu tega ni treba storiti, razen če je bilo to dogovorjeno.
(1) Kadar skrbnik opravi prodajo v imenu mladoletnika in sledi izselitev, Papinianus v tretji knjigi mnenj pravi, da bo
pravična tožba odobrena zoper tistega, v čigar korist se izvaja skrbništvo. Vendar dodaja, da to velja le za tisto, kar je bilo
takrat vključeno v njegovo premoženje. Poglejmo, ali bo varovanec odgovoren za celoten znesek, če skrbnik ne bo plačilno
sposoben. Menim, da je to boljše mnenje, saj pogodba, sklenjena s skrbnikom, ni nična.
5. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIII.
Prodajalec sužnja je izjavil, da je bil njegov peculium akcesoren. Če je bil podrejeni suženj odvzet z izselitvijo, Labeo pravi,
da prodajalec zaradi tega ne bo odgovoren, kajti če suženj ne bi bil del peculiuma, ne bi predstavljal akcesorja, če pa bi bil, bi
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kupec zaradi sodnikove odločitve utrpel škodo; drugačen pa je primer, če bi prodajalec izrecno navedel, da je suženj akcesor,
kajti v tem primeru bi moral zagotoviti, da je suženj izposloval del peculiuma.
6. Gaj, O provincialnem ediktu, knjiga X.
Kadar se proda zemljišče, je treba zagotoviti jamstvo proti izselitvi v skladu z običajem tistega dela države, kjer je bil posel
opravljen.
7. Julianus, Digeste, knjiga XIII.
Če stranka od podžupana kupi sužnja, ki je bil nadomeščen, lahko vloži tožbo zaradi nakupa zoper podžupana, pa tudi tožbo
po določilu zaradi izselitve; vendar ne bo upravičena do nobene od teh tožb zoper samega podžupana.
8. Isto, Digest, knjiga XV.
Prodajalec sužnja mora jamčiti kupcu do višine interesa, ki ga je ta imel, da bi suženj pripadel prodajalcu. Zato lahko kupec,
če bi z izselitvijo izgubil potomstvo sužnje ali posest, v katero je suženj vstopil po njegovem naročilu, vloži tožbo na nakup.
In tako kot mu je prodajalec dolžan izročiti sužnja, ki mu ga je prodal, je kupcu dolžan povrniti vse, kar bi lahko pridobil s
sužnjem, če mu ga ne bi odvzel.
9. Paulus, O ediktu, knjiga LXXVI.
Če bi mi prodal sužnja, ki pripada Titiusu, in bi me Titius pozneje imenoval za svojega dediča; Sabin pravi, da je v primeru
izselitve pravica do tožbe izgubljena, saj mi sužnja ni mogoče odvzeti, ampak se je treba zateči k tožbi na odkup.
(10) Celsus, Digeste, knjiga XXVII.
Če bi mi kdo prodal in prenesel pravico do poti, ki jo ima skupno z drugim, kot da je njen edini lastnik, mi bo odgovarjal
zaradi izselitve, če druga stranka noče prenesti svoje pravice na mene.
11. Paulus, Mnenja, VI. knjiga.
Lucij Titius je kupil zemljišča v Nemčiji onkraj Rena in plačal del kupnine. Ko je bila zoper dediča kupca vložena tožba za
preostanek, je ta vložil nasprotno tožbo, v kateri je trdil, da so bila ta posestva delno prodana po cesarjevem ukazu, delno pa
razdeljena kot nagrada med vojake veterane. Sprašujem se, ali mora to tveganje prevzeti prodajalec? Paulus je odgovoril, da
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prihodnji primeri izselitve, ki se zgodijo po sklenitvi pogodbe o prodaji, ne vplivajo na prodajalca, zato je glede na navedena
dejstva mogoče vložiti tožbo za preostanek cene zemljišča.
1. Prodajalca ni mogoče tožiti niti za dvojno niti za navadno odškodnino zaradi kaznivih dejanj, ki se običajno kaznujejo z
javnim pregonom, če so v določbo vstavljene naslednje besede, in sicer "Zadevni suženj je prost odgovornosti za povzročeno
škodo."
(12) Scaevola, Mnenja, knjiga II.
Neki posameznik, ki je bil imenovan za dediča polovice posesti, je prodal vsa zemljišča, ki so pripadala tej posesti, in njegovi
sodediči so sprejeli ceno. Ker je bilo zemljišče izgubljeno z izselitvijo, sprašujem, ali bodo sodediči odgovarjali za
kupoprodajno tožbo. Odgovarjam, da če so bili soediči navzoči in niso nasprotovali, se šteje, da je vsak od njih prodal svoj
delež.
13. Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Prokulus je zelo upravičeno menil, da je treba v primeru izgube dela zemljišča z izselitvijo oceniti njegovo kakovost v času,
ko je bilo prodano, in ne takrat, ko je bil kupcu odvzet;
14. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVIII.
In da se ne bi smela upoštevati zgolj polovica zneska cene.
15. Paulus, O Sabinu, knjiga V.
Če pa je zemljišče pozneje dobilo kakršen koli prirastek v obliki naplavin, je treba upoštevati čas, ko se je to zgodilo.
(1) Če se užitek izgubi z izselitvijo, je treba oceniti vrednost pridelkov.
(2) Kadar pa je užitek za kupca izgubljen z izselitvijo, je treba na sodišču oceniti, v kolikšni meri se je vrednost zemljišča
zaradi tega zmanjšala.
16. Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
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Če je prodano nepremičnino pridobil nazaj kdo, ki ima boljši pravni naslov, je mogoče vložiti tožbo zaradi nakupa glede
vsega, kar ji je bilo dodano, tako kot če mora tiste stvari, za katere je izrecno navedeno, da so pripadki kupljenega zemljišča,
prodajalec preprosto popraviti, če jih izgubi z izselitvijo.
1. Določba o dvojni odškodnini naj bi začela veljati, ko je nepremičnina vrnjena tožniku; ali ko je zoper njega izdana sodba
za vrednost nepremičnine; ali ko je posestnik, potem ko ga je kupec tožil, izpuščen.
2. Kadar sužnja, za katerega smo določili plačilo dvojne odškodnine, izgubimo, ker je pobegnil ali ni zdrav; se postavlja
vprašanje, ali lahko kljub temu sprožimo postopek? Prokul pravi, da je treba razmisliti, ali ne obstaja razlika, če ob izselitvi
ni bil moj, in če je takrat postal moj; kajti v primeru, ko je postal moja last, sem zaradi tega takoj pridobil interes za znesek,
do katerega se je poslabšal; in takoj sem pridobil pravico do tožbe na podlagi določila, ki je ne morem izgubiti niti z
izselitvijo niti s smrtjo, manumisijo ali begom sužnja ali iz katerega koli drugega podobnega razloga. Če pa ni postal del
mojega premoženja, nisem nič revnejši, ker je suženj pobegnil, saj ni bil vključen v moje premoženje. Če pa sem določil, da
je zdrav in da ni navajen tavati, se moj interes nanaša le na sedanjo uporabo, čeprav je lahko nedoločena; prav tako kot če ni
bilo znano, kako dolgo ga bom imel in ali ga bo kdo dobil nazaj z izselitvijo bodisi od mene bodisi od osebe, kateri sem ga
prodal in kateri sem prav tako dal jamstvo. Proculus je sklenil, da me je bilo mogoče tožiti na podlagi določila šele potem, ko
je začelo veljati, in sicer v obsegu mojega interesa, da omenjeni suženj ne bi imel navade pobegniti.

(17) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIX.
(18) Nihče ne dvomi, da se prodajalcu, ki poskuša pridobiti nazaj premoženje, ki ga je sam prodal, lahko prepreči izjema
zaradi goljufije, čeprav je morda pridobil lastništvo nad njim na podlagi drugega naslova; nepošteno namreč poskuša
pridobiti premoženje, s katerim je sam razpolagal. Poleg tega bi moral prodajalec presoditi, ali bi raje obdržal premoženje z
ustavitvijo postopka na podlagi izjeme; ali pa, če mu je bilo premoženje odvzeto, vložiti tožbo za dvojno odškodnino na
podlagi določila.
18. Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Četudi izjema morda ni bila uveljavljena ali če je kupec po uspešnem ugovoru kljub temu izseljen; prodajalca je še vedno
mogoče tožiti za dvojno odškodnino na podlagi določila, saj je mogoče zoper njega vložiti kupoprodajno tožbo.
19. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIX.
Če pa določilo ni bilo sklenjeno, imamo enako mnenje glede kupoprodajne tožbe.
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(1) Če mi je prodan svobodnjak, ki je v dobri veri služil Titiusu kot suženj, in ga Titius naredi za svojega dediča, kot da bi bil
svoboden, in se zaradi tega pridruži izdaji z menoj; bom imel pravico, da mu odgovarjam kot Titiusovemu dediču.
20. Pomponij, O Sabinu, knjiga X.
Obremenil sem zemljišče, ki je bilo v moji lasti, in ti ga nato prodal pod pogojem, da ga ne boš obremenil. Če bi pozneje od
tebe kupil omenjeno zemljišče in bi mi ti izpolnil obveznico, ki bi zagotavljala zavarovanje pred izselitvijo, bi moralo biti v
obveznici navedeno, da je bilo zemljišče obremenjeno na moj račun, ker če to ni storjeno in če zaradi tega vložim tožbo zoper
tebe, mi lahko to prepreči izjema, ki temelji na goljufiji.
(21) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIX.
Kadar prodani suženj umre, preden ga pridobi nekdo, ki ima boljši naslov, določilo ne začne veljati, ker ga nihče ni pridobil,
in kar se je zgodilo, je le usoda človeštva. Če pa je prišlo do goljufije, lahko kupec zaradi tega vloži tožbo.
1. Zato Julijan v triinštirideseti knjigi zelo pravilno določa, da postane določilo o dvojni odškodnini operativno vedno, kadar
je lastnina izgubljena tako, da kupec do nje ne bo upravičen zaradi same izselitve.
2. Zato pravi, da kadar pride do spora glede lastništva sužnja in kupec imenuje prodajalca za svojega zastopnika, in ker je ta
poražen, postane odgovoren za odškodnino; določilo o dvojnem znesku ne začne veljati, ker prodajalec, ki je hkrati zastopnik
kupca, nima mandatne pravice, ki bi mu omogočila, da od kupca izterja znesek odškodnine. Ker torej kupec ni izgubil ne
premoženja ne denarja, ni nobene potrebe, da bi se določilo izvršilo; čeprav velja, da bi določilo začelo veljati, če bi bil
poražen po tem, ko je bila zadeva združena, in bi plačal ocenjeno odškodnino; to je v isti knjigi navedel tudi Julijan, saj se ne
šteje, da ima kupec v posesti sužnja, ki bi mu ga nasprotnik odvzel, če ne bi plačal cene. Kupec namreč prej pridobi pravico
do sužnja z drugim nakupom, tj. s plačilom ocenjene vrednosti na sodišču, kot pa s prvim poslom. Julijan v isti knjigi pravi
tudi, da če je v primeru, ko je bila zadeva združena in suženj pobegne zaradi malomarnosti lastnika, bi moral slednji dobiti
sodbo proti njemu; vendar se ne more takoj zateči k prodajalcu in mora ravnati po določilu o dvojni odškodnini, ker medtem
do sužnja ni bil upravičen zaradi tega, ker je imel zavarovanje pred izselitvijo, temveč zaradi njegovega pobega. Očitno je,
pravi, da je določba začela veljati, ko je pridobil posest nad ubežnikom. Če bi namreč suženj pobegnil brez krivde posestnika,
bi bil ta takrat izpuščen, če bi bilo dano zavarovanje, in določilo ne bi začelo veljati, razen če bi vrnil sužnja, potem ko je bil
ujet. Če torej ponudi znesek odškodnine, bo ta zadostoval, da bo lahko zadržal sužnja, če pa da varščino, tega ne more storiti,
dokler ga ne vrne.
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(22) Pomponij, O Plautiju, I. knjiga.
Kadar skrbnik plača odškodnino, odmerjeno za premoženje, kupljeno za njegovega varovanca, ne iz denarja, ki pripada
slednjemu, ampak iz svojega premoženja; določilo o prepovedi izselitve postane veljavno v korist varovanca in proti
prodajalcu.
1. Če ženska prevzame jamstvo proti izselitvi z zemljišča, ki ga je kupila, in to zemljišče da v doto, nekdo pa ga nato s tožbo
odvzame njenemu možu; ženska lahko takoj začne postopek zoper jamstvo na podlagi nakupa, kot da je zmanjšalo znesek
njene dote ali jo naredilo brez vrednosti; če je mož ponudil tožniku vrednost navedene nepremičnine.
23. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIX.
Če pa se zemljišče izgubi z izselitvijo po ženini smrti, je treba uporabiti določbo o dvojni odškodnini, saj lahko mož na
podlagi obljube dote vloži tožbo proti ženinim dedičem, ti pa lahko sami nadaljujejo postopek na podlagi določbe.
24. Africanus, Vprašanja, VI. knjiga.
Še vedno pa ne moremo reči, da bo posledica tega, da bo določilo začelo veljati, če se bo ženska poročila s pravim lastnikom
sužnja in ga da za doto, čeprav v tem primeru ne bo imela nobene dote; kajti čeprav je res, da nima pravice do sužnja,
vendarle ni dejstvo, da ji je bil odvzet s sodnim postopkom; in bo kljub temu upravičena do tožbe na podlagi nakupa proti
prodajalcu.
25. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIX.
Če manumitiraš sužnja, za katerega si določil dvojno odškodnino, ne moreš ničesar izterjati zaradi te določbe; ker ti ni
odvzeto nič, do česar si upravičen, saj si se temu sam prostovoljno odpovedal.
26. Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Kupec bo upravičen do tožbe zaradi prodaje, ker ga ni naredil za svojega osvobojenca, če se je prodajalec zavedal, da prodaja
sužnja, ki pripada drugemu. Če pa je bil kupec prisiljen osvoboditi sužnja zaradi zaupanja, bo upravičen do tožbe na nakup.
(27) Pomponij, O Sabinu, XI. knjiga.
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Sprejeli smo pravilo, da kadar so izjeme vložene proti kupcu in prevladajo, prodajalec ne bo odgovoren; kadar pa se nanašajo
na prodajalčevo dejanje, velja nasprotno pravilo. Gotovo je namreč, da kupec ne bo imel pravice do tožbe niti na podlagi
nakupa niti na podlagi določbe o dvojni ali celo navadni odškodnini, če se uspešno uveljavlja izjema, ki temelji na njegovem
lastnem dejanju.
28. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXXI.
Če pa se uveljavljajo izjeme, ki temeljijo na dejanjih prodajalca in kupca, je pomembno ugotoviti, na podlagi katere izjeme
bo sodnik izdal odločbo, in s tem, ali je klavzula veljavna ali ne.
(29) Pomponij, O Sabinu, XI. knjiga.
Če bi mi prodal premoženje, ki pripada drugemu, jaz pa bi ga odkupil od pravega lastnika; Celsus, sin, pravi, da Nervovo
mnenje ni pravilno, namreč da lahko ob vložitvi tožbe zaradi prodaje od mene izterjaš kupnino; ker sem bil tako rekoč
upravičen do premoženja, saj ni v skladu z dobro vero, da bi imel premoženje pod lastninsko pravico, ki pripada nekomu
drugemu.
1. Kadar obljubitelj dvojne odškodnine namesto posestnika postane tožnik in izgubi tožbo, bi lahko, če bi imel nepremičnino
v posesti, le-to obdržal, vendar pa ne more zakonito vložiti tožbe za njeno izterjavo, saj bo obljubitelj dvojne odškodnine
zavarovan po zakonu ali pa se lahko nedvomno zaščiti z ugovorom zaradi goljufije. Vendar to velja le v primeru, ko je bila
posest izgubljena zaradi malomarnosti ali s soglasjem obljubitelja dvojne odškodnine.
2. Prodajalca je mogoče obvestiti, naj se pojavi kadar koli, ko je zadeva predložena sodišču, ker s to klavzulo ni določen
določen datum; vendar pod pogojem, da se to ne stori pred izdajo sodbe.
30. Isto, O Sabinu, knjiga XIX.
Če tisti, ki je s kupcem določil, da je suženj prost odgovornosti za krajo ali škodo, in tisti, ki mu je suženj ukradel
premoženje, postane kupčev dedič, bo takoj upravičen do tožbe na podlagi določila, tako kot če bi sam poravnal znesek
tatvine, storjene proti komu drugemu.
31. Ulpianus, O Sabinu, XLII. knjiga.
Če kdo obljubi pogodbeni stranki, da je "suženj zdrav, da ni tat, da ne krši grobov itd.", se nekaterim avtoritetam zdi, da je
pogodba nična, ker če je suženj takšne narave, je to, kar je obljubljeno, nemogoče, če pa ni, je obljuba brez učinka. Menim,
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da je pravilnejša naslednja določba, in sicer "Da suženj ni tat, da ne krši grobov in da je zdrav." Ta je v skladu z zakonom, saj
vsebuje tisto, kar je v interesu kupca sužnja, da ga ima in da ga nima. Če pa se kateri koli od teh trditev doda jamstvo, bo
določilo še bolj veljavno; sicer bo določilo, ki so ga uvedli edili, neveljavno, ker ga ne bi odobril noben razumen človek.
32. Isto, O Sabinu, knjiga XLVI.
Zaradi tega, ker velja, da kadar je v enem določilu določenih več zadev, gre za več določil; poglejmo, ali to velja za določilo,
ki zahteva dvojno odškodnino, na primer kadar kdo določi, da suženj nima navade bežati in da ni potepuh, in druge stvari, ki
so navedene v ediktu kurulskih ediolov; ali gre v tem primeru za eno določilo ali za več? Razumno je trditi, da jih je več.
1. Zato je to, kar Julijan navaja v petnajsti knjigi Digest, pravilno. Pravi namreč, da če kupec vloži tožbo zaradi zmanjšanja
vrednosti sužnja, ker je imel navado bežati, nato pa vloži drugo tožbo zaradi bolezni, ki jo je imel; je treba paziti, da kupec ne
bi pridobil dobička in dvakrat izterjal odškodnine za isto napako. Predpostavimo, da je bil suženj kupljen za deset aurejev in
da bi ga kupec lahko kupil za vsaj dva aureja manj, če bi le vedel, da ima navado bežati; potem pa, ko je zaradi te navade
izterjal ta znesek, odkrije, da ni zdrav in da bi ga lahko kupil za dva aureja manj, če bi vedel, da je bolan. Zato bi moral
ponovno izterjati dva aureja, kajti če bi hkrati vložil tožbo iz obeh tožbenih razlogov, bi lahko izterjal štiri, saj bi lahko
sužnja, ki ni bil zdrav in je imel navado bežati, kupil le za šest aurejev. V skladu z načelom lahko pogosto postopa na podlagi
določila, saj tega ne stori zgolj zaradi enega določila, temveč zaradi več.
(33) Isti, O Sabinu, knjiga LI.
Če kupim sužnja in ga prodam, nato pa je zoper mene izdana sodba v korist kupca, ker zaradi izselitve nisem mogel izročiti
sužnja, postane klavzula operativna.
34. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXVII.
Če kupiš sužnjo pod pogojem, da se ne bo prostituirala, in če se bo, bo postala svobodna, ti pa kršiš prodajni pogoj, bo sužnja
dobila svobodo, ti pa boš v enakem položaju, kot če bi jo manumitiral, in zato ne boš imel nobenega regresa zoper prodajalca.
1. Če je bil zoper mene uveden postopek za delitev premoženja v zvezi s sužnjem in je slednji prisojen mojemu nasprotniku
iz razloga, ker je dokazal, da je bil navedeni suženj v skupni lasti, bom upravičen do tožbe za dvojno odškodnino na podlagi
določila, ker je vseeno, s kakšno sodbo se doseže izselitev, če nimam pravice do premoženja.
2. Določba o dvojni odškodnini ne vključuje samo izselitve, kadar kdo zahteva in pridobi lastninsko pravico na nepremičnini,
ampak velja tudi, kadar se postopek začne na podlagi srbske tožbe.
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35. Paulus, O ediktu kurulskih ediolov, II. knjiga.
Velja, da je upnik pridobil lastnino z izselitvijo, kadar je kupec skoraj izgubil pričakovanje, da jo bo imel v posesti. Če je
torej prišlo do izselitve na podlagi srbske tožbe, postane določba dejansko veljavna; ker pa lahko kupec, kadar denar plača
dolžnik, ob sprostitvi zastavne pravice sužnja obdrži, lahko v primeru tožbe prodajalca izkoristi izjemo zaradi slabe vere.
36. Isto, O ediktu, knjiga XXIX.
Če je bila kupljena ladja ali hiša, se ne razume, da so bili kamni temeljev in različne deske kupljeni ločeno; zato prodajalec
ne bo odgovoren zaradi izselitve, kot bi bil v primeru, če bi bil del ladje ali hiše vrnjen z dokazovanjem boljšega lastništva.
37. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXII.
38. Prodajalec mora kupcu obljubiti dvakratni znesek kupnine, razen če ni sklenjen kakšen drug dogovor, kljub temu pa mu
ni treba dati varščine, razen če je v ta namen sklenjena posebna pogodba, ampak bo prodajalec samo odgovoren.
(1) Poleg tega je treba pri navedbi, da je treba obljubiti dvojno odškodnino, razumeti, da to ne velja za vse vrste poslov,
temveč le za take, pri katerih so prodani predmeti velike vrednosti; kot na primer dragulji ali dragoceni okraski, svilena
oblačila ali kar koli drugega, kar se ne prodaja po nizki ceni. Z ediktom Curule je prodajalcu naloženo, da mora zagotoviti
varščino tudi v primeru prodaje sužnja.
(2) Kadar kupec zaradi napake določi navadno namesto dvojne odškodnine in mu je nepremičnina odvzeta z izselitvijo,
Neratius pravi, da lahko pomanjkljivost določila izterja s kupoprodajno tožbo, če kupec stori vse, kar zahteva določilo. Če
tega ne stori, lahko namreč le s kupno tožbo prisili prodajalca, da mu obljubi tisto, kar je bilo v določilu izpuščeno.
38. Isto, Razprave, II. knjiga.
Če je upnik prodal zastavno pravico, je mogoče razmisliti, ali lahko v primeru izselitve prodajalca v tožbi, ki temelji na
prodaji, prisili, da odstopi pravico do tožbe, ki jo ima proti dolžniku. Vendar ima pravico do nasprotne tožbe na podlagi
zastavne pravice in boljše mnenje je, da mora opraviti cesijo, kajti ali se mu ne zdi pravičnejše, da kupec pridobi vsaj to
prednost, ki jo lahko doseže, ne da bi upniku povzročil kakršne koli stroške?
39. Julianus, Digest, knjiga LVII.
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Mladoletnik, mlajši od petindvajset let, je prodal zemljišče Titiusu, ta pa ga je prodal Seiju. Mladoletnik je trdil, da je bil pri
prodaji prevaran, in dosegel sodno preiskavo ne le proti Titiusu, temveč tudi proti Seiju. Seius je prosil pretorja, naj mu
odobri pravično tožbo na podlagi določila proti Titiusu zaradi izselitve. Menil sem, da je treba tožbi ugoditi, in izrazil svoje
mnenje, da Seius zahteva le to, kar je primerno, kajti če bi mu bila zemlja odvzeta s pretorjevo odločbo, bi bilo pravično, da
bi mu bila v primeru izselitve s strani istega pretorja povrnjena.
(1) Če bi tvoj suženj kupil drugega in ga nato prodal Titiusu, potem ko bi obljubil dvojno vrednost v primeru izselitve, in bi
se tudi ti dogovoril s prodajalcem sužnja, Titius pa bi zahteval sužnja in bi bil po vložitvi tožbe poražen, ker tvoj suženj brez
tvojega soglasja ne bi mogel prenesti lastnine na drugega sužnja, bi imel Titius pravico do Publicijeve tožbe in zaradi tega
določilo o dvojni odškodnini ne bi postalo veljavno, kar zadeva njega. Če torej vložite tožbo na podlagi določila, vam jo
lahko prepreči izjema zaradi slabe vere, ki jo je vložil vaš prodajalec. Drugače pa bi bilo, če bi omenjeni suženj kupil drugega
in ga po določilu o dvojni odškodnini prodal; če je bil namreč kupcu odvzet z izselitvijo, bo imel lastnik pravico do tožbe
zoper prodajalca za izterjavo celotnega zneska, zoper kupca pa bo imel pravico do tožbe le do višine peculiuma. Poleg tega
mora kupec o izselitvi obvestiti sužnja in ne njegovega gospodarja, saj lahko v primeru, da mu je bil suženj odvzet zaradi
boljšega lastništva, zakonito vloži tožbo zaradi peculiuma. Če pa suženj umre, je treba o tem obvestiti njegovega gospodarja.
(2) Če kupiš dve tretjini zemljišča od mene, eno tretjino pa od Titiusa, nato pa nekdo od tebe zahteva polovico zemljišča, če
je polovica, ki jo zahteva od tebe, vključena v dve tretjini, ki si jo dobil od mene, Titius ne bo odgovoren. Če pa je zahtevek
za tretjino, ki vam jo je prodal Titius, in je šestina vključena v dve tretjini, ki ste ju prejeli od mene, bo Titius v primeru
izselitve odgovoren vam za tretjino, jaz pa za šestino.
(3) Oče, ki se je zavedal svoje odgovornosti, je svojega sina, ki ga je imel pod nadzorom, prodal kupcu, ki tega ni vedel, in
pojavilo se je vprašanje, ali je odgovoren v primeru izselitve. Odgovor se je glasil: če kdo zavestno ali v nevednosti proda
svobodnjaka kot sužnja, je odgovoren v primeru izselitve. Zato je oče, ki je svojega sina prodal kot sužnja, odgovoren zaradi
izselitve.
(4) Če stranka proda in izroči sužnja, ki naj bi pod določenim pogojem postal svoboden, in tega ne navede, je odgovorna v
primeru izselitve, ne glede na potek časa.
(5) Kadar kdo proda in izroči sužnja in navede, da uzurpator v njem pripada Seiju, v resnici pa pripada Semproniju, in
Sempronij zahteva uzurpator; bo odgovarjal tako, kot če bi ob izročitvi nepremičnine izjavil, da Seiju ne odgovarja zaradi
užitka, in če bi užitek dejansko pripadal Seiju, vendar bi bil zapuščen tako, da bi, ko bi mu prenehal pripadati, postal last
Sempronija, in bi ga Sempronij tožil, bo odgovarjal; če pa bi tožbo vložil Seij, bi se lahko pravno izognil odgovornosti.
40. Isto, Digeste, knjiga LVIII.
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Če stranka, ki je pri meni sprejela jamstvo proti izselitvi, zapusti zemljišče meni kot dediču, bodo jamstva takoj oproščena,
ker čeprav je bil tisti, ki mu je bilo zapuščeno, do določene mere izseljen, še vedno ne bo mogoče vložiti tožbe zoper jamstva.
41. Paulus, O ediktu kurulskih ediolov, II. knjiga.
Če sem prodal sužnja in kupcu obljubil dvojno vrednost v primeru izselitve, on pa se mi je že prej zavezal z istim določilom;
potem pa sem postal njegov dedič in je suženj izgubljen zaradi višjega naslova, določilo v nobenem pogledu ne postane
veljavno. Ne velja, da mi je bil odvzet z izselitvijo, saj sem ga prodal, niti ni bil izseljen od stranke, ki sem ji dal jamstvo, saj
bi lahko z zelo majhno pravico rekli, da sem si moral plačati dvojno odškodnino.
(1) Spet, če bi kupec postal dedič lastnika sužnja, saj se suženj ne more izseliti od njega, niti ni mogoče trditi, da ga je izselil
od sebe, določba o dvojnem znesku njegove vrednosti ne bo postala veljavna. Zato je treba v teh primerih vložiti tožbo na
prodajo.
(2) Če kdo kupi zemljišče in se zavaruje pred izselitvijo ter to zemljišče proda kupcu, ki postane njegov dedič; ali po drugi
strani kupec postane dedič prodajalca, se v primeru izgube zemljišča zaradi izselitve postavi vprašanje, ali je mogoče vložiti
tožbo proti porokom. Menim, da bodo v obeh primerih poroki odgovarjali, saj se, ko dolžnik postane dedič svojega upnika,
med njim in zapuščino odpre nekakšen račun, pri čemer se šteje, da je zapuščina postala večja za dolžnika, saj je bil denar, ki
je bil dolžan zapuščini, plačan in se je premoženje dediča v tem obsegu zmanjšalo. Po drugi strani pa, ko upnik postane dedič
svojega dolžnika, velja, da se premoženje zapuščine zmanjša, kot da bi zapuščina sama plačala upnika. Zato bodo poroki
odgovorni ne glede na to, ali je tisti, ki je prevzel zavarovanje za primer izselitve, sam opravil prodajo kupcu ali pa ta postane
dedič prodajalca; če bi premoženje prodajalca in kupca prešlo v roke iste osebe, lahko ta vloži tožbo proti porokom.
42. Paulus, O ediktu, knjiga LIII.
43. Kadar je noseča sužnja prodana in izročena, njen potomec pa je izseljen, prodajalca ni mogoče tožiti zaradi izselitve, ker
je bil potomec prodan.
43. Julianus, Digeste, knjiga LVIII.
Kupec krave, katere tele, rojeno po prodaji, je bilo izseljeno, ne more vložiti tožbe za dvojno odškodnino na podlagi določila,
ker ni bila izseljena niti sama lastnina niti užitek na njej; kadar namreč rečemo, da je tele plod krave, s tem ne mislimo
pravice, temveč stvar samo, tako kot upravičeno označujemo žito in vino kot plod zemlje, saj je določeno, da se te stvari ne
imenujejo pravilno užitek.
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(44) Alfenus, Epitome iz Pavlovih Digest, II. knjiga.
(45) Velja, da čoln ni del ladje in z njo nima nobene zveze, saj je čoln sam po sebi majhno plovilo; toda vse, kar je pritrjeno
na ladjo, kot na primer krmilo, jambor, jadra in jadra, so tako rekoč člani ladje.
45. Isto, Epitome iz Pavlovih Digest, knjiga IV.
Če je nekdo prodal in izročil zemljišče, ki vsebuje sto juger, kupcu pa je pokazal zemljišče veliko večjega obsega, bo moral
prodajalec, če bo slednji zaradi tega izseljen z dela zemljišča, povrniti znesek sorazmerno s kakovostjo zemlje; četudi
preostali del morda vsebuje sto juger.
46. Africanus, Vprašanja, VI. knjiga.
Prodal si mi del zemljišča, katerega užitek je pripadal Aciju, vendar nisi omenil, da je imel pravico do užitka. Omenjeni trakt
sem prodal Maeviju, potem ko sem si pridržal pravico do užitka. Attiusu so bile odvzete civilne pravice in razsojeno je bilo,
da se je pravica do uporabe vrnila k nepremičnini, saj mi ni mogla pripadati v času, ko je pripadala nekomu drugemu. Lahko
pa bi zoper vas kot prodajalca vložil tožbo zaradi izselitve, saj je pravično, da sem v položaju, v katerem sem imel pravico
biti, če je bila užitna pravica takrat ločena od zemljišča.
(1) Če bi mi podelili pravico poti prek zemljišča drugega, velja, da ste odgovorni v primeru izselitve; kajti kadar koli je
pravica poti podeljena prek nepremičnine, ki pripada stranki, ki jo podeli, ali pa je podeljena prek zemljišča drugega, ta
prevzame odgovornost za izselitev.
(2) Če bi ti prodal Stichusa in navedel, da bo svoboden pod določenim pogojem in da je njegova manuminacija odvisna od
prihoda ladje iz Azije, v resnici pa je bil pogoj, da bo manumitiran, če bo Titius postal konzul; postavlja se vprašanje, če bi
ladja najprej prišla iz Azije in bi Titius nato postal konzul ter bi lastništvo sužnja izgubil zaradi pridobitve svobode; ali bi bil
odgovoren na podlagi izselitve? Odgovor je bil, da ne bi bil odgovoren, ker je bil kupec kriv slabe vere, saj je bil pogoj
izpolnjen, preden je z izselitvijo izgubil lastnino.
(3) Poleg tega, če bi izjavil, da bo suženj svoboden po dveh letih, medtem ko bi v resnici moral postati svoboden po izteku
enega leta, po preteku dveh let pa pridobi svobodo; ali če bi rekel, da je upravičen do svobode ob plačilu petih aurejev,
medtem ko mu je bilo v resnici naloženo plačilo desetih, in ker je bilo deset plačanih, pridobi svobodo; boljše mnenje je, da v
teh primerih ne bom odgovarjal.
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47. Isto, Vprašanja, VIII. knjiga.
Če od tebe kupim dva sužnja, vsakega za pet aurejev, in se eden od njiju izseli, ni dvoma, da lahko proti tebi zakonito vložim
kupoprodajno tožbo zaradi izselitve, čeprav je preostali suženj vreden deset aurejev; prav tako ni nobene razlike, ali ju kupim
ločeno ali oba naenkrat.
(48) Neratius, Pergamenti, VI. knjiga.
Če je zemljišče kupljeno kot popolnoma neobremenjeno in kupec od prodajalca dobi karkoli zaradi neke služnosti, ki je
veljala na zemljišču, potem pa je celotno zemljišče izseljeno, mora prodajalec vrniti znesek, ki je ostal od dvojne odškodnine,
zaradi omenjene izselitve. Če namreč tega pravila ne upoštevamo, lahko prodajalec v primeru izselitve vrne več kot dvojno
vsoto, plačano za zemljišče; najprej zaradi nekaterih služnosti, pozneje pa zaradi lastništva.
49. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
50. Kadar se od kupca zahteva užitek, bi moral o tem obvestiti prodajalca; tako kot bi moral storiti tisti, od katerega se želi
izterjati del nepremičnine.
50. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXV.
Kadar zastavne pravice prodajo pretorjevi uradniki zaradi izrednih sodb, še nihče ni rekel, da bi bilo treba zoper njih vložiti
tožbo zaradi izselitve. Če pa so z goljufijo dovolili, da se nepremičnina proda za neznatno vsoto, se zoper njih odobri tožba v
korist lastnika nepremičnine zaradi goljufije.
51. Isto, O ediktu, knjiga LXXX.
Kadar kupec nepremičnine izgubi svojo zadevo zaradi neznanja ali napake sodnika, zanikamo, da bi prodajalec utrpel izgubo,
saj kakšna razlika je, ali je bila nepremičnina izgubljena zaradi sodnikove nizkotnosti ali neumnosti? Prodajalec namreč ne bi
smel trpeti škode, povzročene kupcu.
1. Če bi Titius prodal Stiha, ki naj bi bil po njegovi smrti svoboden, in bi Stih posledično dobil svobodo, ali bo določilo,
sklenjeno v zvezi z izselitvijo, veljavno? Julijan pravi, da določilo postane veljavno, in četudi kupec v tem primeru ni mogel
obvestiti Titiusa o izselitvi, lahko še vedno obvesti svojega dediča.
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2. Kadar kdo proda zemljišče in prodajalca sam pokoplje njegov dedič s soglasjem kupca, tožbe na izselitev ni mogoče
vložiti; kajti v teh okoliščinah kupec izgubi lastnino.
3. Ni pa čudno, da je v primeru izselitve sužnja dedič odgovoren za izselitev, čeprav pokojnik morda ni bil poklican na ta
način; v nekaterih primerih bo namreč nastala večja obveznost bodisi proti dediču bodisi v njegovo korist, kot bi prizadela
pokojnika; kot na primer, če je bil suženj po smrti kupca imenovan za dediča in je vstopil v posest po nalogu dediča
slednjega, saj mora izročiti posest na podlagi tožbe o nakupu, čeprav bi se lahko zoper pokojnika vložila le pretorska tožba,
da bi se prisilila izročitev sužnja.
4. Če mi več strank v primeru izselitve odgovarja za celoten znesek in potem, ko je do izselitve prišlo, tožim eno od njih,
Labeo pravi, da če tožim druge, bi mi to preprečevala izjema.
52. Isto, O ediktu, knjiga LXXXI.
Upoštevati je treba, da v primeru sklenitve določbe o dvojni odškodnini ni nobene razlike, ali lahko začne učinkovati zaradi
prodaje ali zaradi katerega koli drugega posla.
53. Paulus, O ediktu, knjiga LXXVII.
Če se izseli kakšen del prenesenega zemljišča in je bil vsak njegov jugerum prodan za določeno ceno, je treba vse, kar je bilo
izseljeno, popraviti, ne glede na kakovost, temveč sorazmerno z zneskom, za katerega je bilo prodano, tudi če so izseljeni
deli boljši od preostalih.
1. Če kupec, ko bi lahko obvestil prodajalca, tega ni storil in bi bil na sodišču poražen, ker ni dobil informacij, ki jih je
zahteval, se bo štelo, da je bil zaradi tega kriv slabe vere, in se ne more ravnati po določbi.
54. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXVII.
Če kdo proda nepremičnino, ki pripada drugemu, potem ko je s pretekom časa pridobil lastninsko pravico na podlagi
zastaranja ali uzurpacije, preneha odgovarjati kupcu za izselitev.
(1) Če bi dedič prodal sužnja, ki mu je bilo odrejeno, da je svoboden pod pogojem, da plača določen denarni znesek, in izjavi,
da je znesek, omenjen v pogoju, višji od tistega, ki mu je bil odrejen, da ga plača, bo odgovoren za tožbo na odkup, če je
pogoj tak, da bi prešel na kupca, to je, če bi bil suženj odrejen, da plača dediču; kajti če mu je bilo naročeno, naj plača komu
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drugemu, čeprav je morda pravilno navedel znesek denarja, bo kljub temu, če kupca ni obvestil, da mu je bilo naročeno, naj
plača drugemu, odgovarjal na podlagi izselitve.
55. Ulpianus, O ediktu kurulskih ediolov, II. knjiga.
Če je bila sodba izdana proti kupcu, ker se ni pojavil, določilo ne začne veljati in velja, da je bil poražen prej zaradi svoje
odsotnosti kot zaradi slabega primera. Kaj pa, če tisti, zoper katerega je bila izdana sodba, ni bil navzoč na sojenju, ampak je
bila navzoča druga stranka, ki je vodila svojo zadevo? Kako naj odločimo? Na primer, če je bila zadeva združena z
varovancem, ki mu je skrbnik podelil pooblastilo, vendar je bil varovanec odsoten, skrbnik pa je vodil postopek in sodba je
bila izdana proti njemu; zakaj ne bi v tem primeru menili, da je določba učinkovala, saj je očitno, da je bila zadeva
obravnavana? Zadostuje, če je zadevo obravnavala stranka, ki je imela za to pravico.
(1) Prodajalca je treba obvestiti, če je navzoč, če pa je odsoten ali če, čeprav je navzoč, stori kaj, da ga ne bi obvestili,
postane določba operativna.
56. Paulus, O ediktu kurulskih ediolov, II. knjiga.
Če je bilo prodajalcu sporočeno, da se mora zavezati, da bo plačal navadno, trojno ali četverno odškodnino, ga je mogoče
tožiti v kupoprodajni tožbi brez ozira na potek časa; kajti tisti, ki plača dvojno odškodnino, ni prisiljen dati varščine, kot se
običajno domneva, ampak zadostuje že sama obljuba, razen če bi se dogovorili še kaj drugega.
(1) Če predložim vprašanje arbitraži in je razsodba izrečena v mojo škodo, mi tožba zaradi izselitve ne bi smela biti odobrena
zoper prodajalca, saj nisem ravnal iz nujnosti.
(2) Če je suženj prodan na podlagi določila o dvojni odškodnini, bo v primeru izselitve potreben dodatek glede izselitve
deleža navedenega sužnja, saj se suženj ne more šteti za izseljenega, če gre le za delež na njem.
(3) Če je kupec lahko pridobil lastninsko pravico z izročitvijo in tega ni storil, se šteje, da je to storil po lastni krivdi, in zato
prodajalec v primeru izselitve sužnja ne bo odgovoren.
(4) Če je obvestilo dano obljubiteljevemu zastopniku (in je ta ob tem navzoč), ki se je zavezal glede izselitve in tega ne ve, bo
obljubitelj še vedno odgovoren.
(5) Odgovoren bo tudi tisti, ki je sprejel ukrepe, da bi se izognil obvestilu.
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(6) Če pa kupec ni mogel ugotoviti, kje se nahaja prodajalec, čeprav ta ni storil ničesar, da bi se skril, bo določilo kljub temu
postalo veljavno.
(7) Trebatius pravi, da je bilo kot pravično določeno, da se v primeru določila o dvojni odškodnini lahko obvesti varovanca
brez pooblastila njegovega skrbnika, če se ta ne pojavi.
57. Gaj, O ediktu kurulskih ediolov, II. knjiga.
Za kupca velja, da ima pravico do posesti nepremičnine, kadar stranka, ki mu jo je odvzela z izselitvijo, umre, ne da bi
zapustila naslednika, preden je nepremičnina odvzeta ali odstranjena, pod pogojem, da ne pripada državni blagajni ali da je
ne morejo prodati zasebni upniki; v tem primeru namreč kupec ne bi bil upravičen do tožbe na podlagi določila, ker ima
pravico do posesti nepremičnine.
(1) Ker je temu tako, preverimo, ali je treba odločiti tudi, da tožba na podlagi določila ne nastane, če je premoženje kupcu
podarila ali zapustila stranka, ki ga je premagala. To zagotovo velja, če je premoženje podaril ali zapustil, preden ga je
odstranil; v nasprotnem primeru, ko je določilo enkrat začelo veljati, ga ni mogoče razveljaviti.
58. Javolen, O Placiju, I. knjiga.
Dedič je izročil sužnja, ki ni bil izrecno zapuščen, in dal jamstvo proti goljufiji, suženj pa je bil pozneje izseljen. Zapuščenec
je lahko zoper dediča vložil tožbo na podlagi oporoke, čeprav ta ni vedel, da je suženj last drugega.
59. Pomponij, O Placiju, II. knjiga.
Če sem premoženje, ki sem ga kupil od Titiusa, zapustil, in lastnik tega premoženja toži volilojemnika, ta ne more obvestiti
mojega prodajalca o izselitvi, razen če bi bile pravice do tožbe prenesene nanj ali če ima premoženje zavarovano s hipoteko.
60. Javolenus, O Plautiju, II. knjiga.
Če ob prodaji ni navedeno, v kolikšni meri naj bi prodajalec odgovarjal v primeru izselitve, na tej podlagi ne bo odgovoren za
več kot navadno škodo in za znesek kupčevih obresti, ki je odvisen od narave prodajne tožbe.
61. Marcellus, Digest, knjiga VIII.
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Če sem od tebe nekaj kupil in prodal Titiusu, ti pa si mu to z mojo privolitvijo izročil, je določeno, da mi boš v primeru
izselitve odgovarjal tako, kot če bi sam prejel stvar in jo izročil.
62. Celsus, Digeste, knjiga XXVII.
Če ti prodam kakšno premoženje, ki je v tvoji posesti, je dogovorjeno, da bom odgovoren zaradi izselitve, in sicer iz razloga,
ker se šteje enako kot izročeno.
(1) Če stranka, ki mi je prodala premoženje, zapusti več dedičev, velja obveznost v zvezi z izselitvijo za vse, zato bi morali
biti vsi obveščeni in vsi bi se morali braniti tožbe. Če se namenoma ne pojavijo na sodišču ali če se eden od njih v zadevi
pojavi namesto vseh, bodo vsi uspeli ali pa bodo poraženi zaradi učinka obvestila in zgoraj omenjene odsotnosti, jaz pa lahko
zakonito nadaljujem proti drugim, ker so bili poraženi zaradi izselitve.
(2) Če bi mi prodali del zemljišča s pridržkom pravice uporabe na njem, omenjena pravica uporabe pa bi pripadala Titiusu, ki
mu je bila zapuščena za časa njegovega življenja, in tega ne bi vedel, in bi Titius izgubil svoje civilne pravice, vendar bi
potem, ko bi si jih povrnil, vložil tožbo, v kateri bi trdil, da je bil upravičen do pravice uporabe in uživanja nepremičnine, bo
tožba na podlagi določila zaradi izselitve v mojo korist proti vam; čeprav bi, če bi bilo to, kar ste mi ob prodaji izjavili, res,
lahko povsem upravičeno zanikal, da je bil Titius upravičen do uporabe in uživanja omenjene nepremičnine.
63. Modestinus, Digest, knjiga V.
Herennius Modestinus je menil, da kupec pri vložitvi tožbe zaradi prodaje ne bo oviran, ker mu ni bilo vročeno obvestilo o
izselitvi, če ga je bilo treba obvestiti na podlagi pogodbe.
(1) Gaia Seia je od Lucija Titija kupila zemljišče, in ker je bil zoper njo v imenu državne blagajne sprožen postopek, se je
obrnila na prodajalca, in ker je prišlo do izselitve, ji je bilo odvzeto zemljišče, ki je bilo prisojeno državni blagajni, prodajalec
pa je bil pri tem navzoč. Ker se kupec ni pritožil, se postavlja vprašanje, ali lahko toži prodajalca? Herennius Modestinus je
odgovoril, da če je zemljišče ob prodaji pripadalo drugemu ali če je bilo ob izselitvi hipotekarno zastavljeno, ni razloga, da
kupec ne bi bil upravičen do tožbe zoper prodajalca.
(2) Herennius Modestinus je podal svoje mnenje, da če se je kupec pritožil in po lastni krivdi izgubil dobro zadevo zaradi
zastaranja, ne more imeti regresnega zahtevka proti prodajalcu.
64. Papinianus, Vprašanja, knjiga VII.
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Reka je odnesla dvesto juter z zemljišča, ki je ob prenosu vsebovalo tisoč. Če bi se pozneje izselilo dvesto juger
nerazdeljenega preostanka, bo določilo o dvojni odškodnini veljalo za peti in ne za četrti del omenjenega zemljišča; izgubo
tistega, kar je bilo odplaknjeno, mora namreč nositi kupec in ne prodajalec. Če se izseli celotna površina, ki jo je zmanjšala
reka, se obveznost, ki določa izselitev, po zakonu ne bo zmanjšala, kot če bi se vrednost zemljišča ali sužnja zmanjšala zaradi
zanemarjanja; tako kot se po drugi strani znesek, za katerega je prodajalec odgovoren v primeru izselitve, ne bo povečal, če
bi se nepremičnina izboljšala.
(1) Če količina zemljišča, ki je bila prenesena, ostane nespremenjena in se ji zaradi naplavin doda dvesto juter, nato pa se
izseli petina celotnega nerazdeljenega zemljišča, mora prodajalec poravnati samo to petino; prav tako kot bi se zgodilo, če bi
se izselilo dvesto juter od tisoč izročenih, saj prodajalec ne jamči za morebitno izgubo zaradi naplavin.
(2) Če je bilo izgubljenih dvesto juger od tisoč, ki so bili izročeni, nato pa je bilo zaradi naplavin dodanih še dvesto juger na
drugem delu trakta, in bi bilo treba nato izseliti nedeljeni peti del celotnega trakta; pojavilo se je vprašanje, za kakšen delež
bo odgovarjal prodajalec. Navedel sem, da v skladu s tem, kar je bilo predhodno določeno, prodajalec zaradi izselitve ne bo
odgovoren niti za peti del niti za četrti del od tisoč jugerov; ampak bo odgovoren le, če bo izseljenih zgolj sto šestdeset od
osemsto jugerov, kajti preostalih štirideset, ki so bili odvzeti iz celotnega trakta, je treba razumeti, da sorazmerno pripadajo
dodatku k zemljišču.
(3) Spet v primeru, ko se izseli določen del zemljišča, ki je ločen, čeprav je bilo preneseno določeno število jugera, je treba
vseeno poravnati izseljen znesek, ne sorazmerno s količino zemljišča, temveč glede na njegovo kakovost.
(4) Če je stranka, ki je imela polovični delež na nerazdeljenem jugerumu zemljišča, zemljišče prodala in izročila, po mnenju
oblasti ni prenesla celotnega lastništva, temveč le nerazdeljeno polovico; prav tako kot če bi na ta način prenesla določen del
zemljišča ali njivo.
65. Isto, Vprašanja, VIII. knjiga.
Nekateri dediči so prodali premoženje, ki je pripadalo zapuščini in je bilo zastavljeno, ter se v primeru izselitve zavezali do
višine svojih deležev. Eden od njih je sprostil zastavno pravico v obsegu svojega deleža, upnik pa je nepremičnino pridobil z
izselitvijo; takrat se je pojavilo vprašanje, ali je mogoče vložiti tožbo zoper oba dediča. Ugotovljeno je bilo, da je tako, in
sicer zaradi nedeljive narave zastavne pravice, pri čemer se ni zdelo, da bi bilo mogoče uporabiti kakšno pravno sredstvo, da
bi se z vložitvijo ugovora zaradi goljufije pravice do tožbe prenesle na dediča, ki je upniku plačal denar; saj bi bilo mogoče
trditi, da sta obe stranki postali odgovorni za celoten dolg, vendar bi bili zaradi tega upravičeni do tožbe za delitev
premoženja. Kajti kakšna razlika je, če bi eden od dedičev v celoti razrešil zastavo ali če bi to storil le glede svojega deleža,
saj malomarnost enega od dedičev ne bi smela škodovati njegovemu sodediču?
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66. Isto, Vprašanja, knjiga XXVIII.
Če bi prodajalec obvestil kupca, naj sproži postopek na podlagi publicijske tožbe ali na podlagi tožbe, ki je bila oblikovana v
zvezi z zemljiščem, ki je predmet davka, in bi kupec to zanemaril, bo njegova slaba vera škodovala le njemu samemu,
določilo pa ne bo začelo učinkovati. To pravilo ne velja za srbsko tožbo, saj čeprav gre za stvarno tožbo, vendarle odvzame
stranki golo posest, po plačilu denarja prodajalcu pa bo z njo razpolagano; zato je posledica, da je kupec ne more vložiti v
svojem imenu.
(1) Če kdo, ki je odsoten zaradi javnih zadev, vloži tožbo za vrnitev zemljišča, lahko posestnik v primeru izselitve izkoristi
pravično tožbo. To načelo velja tudi, kadar stranka, ki ji je vojak odvzel lastnino, vloži tožbo, saj ista pravičnost zahteva, da
se tožbi za vrnitev v prejšnje stanje v primeru izselitve ugodi kupcu.
(2) Če bi drugi kupec sužnja imenoval prodajalca, ki je bil sam prvi kupec, za svojega pooblaščenca, da bi vodil zadevo, in
suženj ne bi bil izročen, pa bi bila izdana zanj neugodna odločba; vsega, kar bi omenjeni odvetnik plačal na podlagi sodne
odločbe, tako kot če bi deloval v svojem imenu, ni mogoče izterjati na podlagi določila, ampak lahko zaradi tega, ker mora
izgubo zaradi izselitve osebno nositi kupec, ki v mandatni tožbi ne bi mogel izterjati ničesar, zakonito vloži tožbo na prodajo
za izterjavo zneska odškodnine, ki ga je določilo sodišče.
(3) Če je bila opravljena delitev med sodediči in se zanj pojavi pooblaščenec tistega, ki je odsoten, in njegov pooblaščenec
potrdi njegovo dejanje; v primeru izselitve zemljišča bo zoper pooblaščenca vložena enaka tožba, kot bi bila vložena zoper
tistega, ki je opravljal posle v času njegove odsotnosti, in tožnik lahko izterja znesek svojega deleža, tj. znesek, za katerega se
je nepremičnina zmanjšala ali povečala, glede na to, kolikšna je bila njena vrednost ob opravljeni delitvi, v skladu s tem, ali
je zemljišče postalo bolj ali manj vredno.
67. Isto, Mnenja, knjiga X.
Po izselitvi sužnja, ki ga je dejanski lastnik odvzel kupcu, se prodajalec ne more ustrezno braniti s tem, da pozneje ponudi
istega sužnja, da bi se izognil povračilu kupčevega deleža.
68. Isto, Mnenja, XI. knjiga.
Če je zastava prodana pod pogojem, da upnik v primeru izselitve ne bo ničesar dolžan, četudi kupec ne bi plačal cene, ampak
bi dal varščino prodajalcu; če pride do izselitve, kupec ne bo upravičen do izjeme, da bi se izognil plačilu cene nepremičnine.
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(1) Če je upnik raje prevzel terjatev, ki je v lasti dolžnika, kot nadomestilo za dolgovani denar, in se izselijo zastavne pravice,
ki jih je prevzel prejšnji upnik; ta ne bo upravičen do tožbe zoper dolžnika, ki ga je izselil.
69. Scaevola, Vprašanja, II. knjiga.
Če si prodajalec pri prodaji sužnja pridrži vprašanje svobode, ne bo odgovoren zaradi izselitve, če bo suženj v času, ko je bil
izročen, postal svoboden ali bo pridobil svobodo, ko bo izpolnjen pogoj, določen z voljo.
(1) Če prodajalec pri izročitvi sužnja navede, da bo ta pod določenim pogojem svoboden, se razume, da je mišljena samo tista
vrsta svobode, ki lahko nastane z izpolnitvijo pogoja, predpisanega že z oporoko, in zato, če je bila svoboda z oporoko
podeljena takoj, prodajalec pa pravi, da bo suženj osvobojen pod določenim pogojem, bo odgovoren v primeru izselitve.
(2) Po drugi strani pa, če kdo proda sužnja, ki ima možnost svobode, in navede pogoj, pod katerim bo upravičen do svobode,
in s tem povzroči, da se njegov pogoj šteje za slabšega, ker se ne bo štelo, da je izključil vsak pogoj, pod katerim bo suženj
svoboden, temveč le tistega, ki ga je navedel; kot na primer, če bi kdo rekel, da je bilo sužnju naloženo plačati deset aurei, da
bi postal svoboden, in bi po preteku enega leta dobil svobodo, ker mu je bila svoboda dodeljena pod naslednjimi pogoji: "Po
enem letu naj bo Stichus svoboden", bo prodajalec odgovoren v primeru izselitve.
(3) Kaj pa, če je bilo sužnju, za katerega je prodajalec izjavil, da bo svoboden ob plačilu dvajsetih aurejev, dejansko naloženo
plačilo desetih; ali bi se štelo, da je prodajalec v zvezi s tem pogojem izrekel laž? Res je, da je v zvezi s pogojem podal lažno
izjavo, zato so nekateri pravniki menili, da bi tudi v tem primeru določilo začelo veljati v primeru izselitve. Vendar je
prevladala avtoriteta Servija, ki je menil, da bi bila v teh okoliščinah tožba na odkup upravičena, saj je menil, da je tisti, ki je
navedel, da je bilo sužnju naloženo plačilo dvajsetih aurejev, izključil pogoj, ki je bil odvisen od plačila.
(4) Za sužnja je bilo odrejeno, da je po obračunu prost; dedič ga je prodal in izročil ter navedel, da mu je bilo odrejeno, da
mora za njegovo svobodo plačati sto aurei. Če ni ostalo ničesar, kar bi bil suženj dolžan plačati, ko je izstavil račune, je torej
postal svoboden takoj, ko je bila zapuščina vpisana, in odgovornost za izselitev je bila sklenjena zaradi tega, ker je bil človek,
ki je bil svoboden, prodan kot človek, katerega svoboda je bila odvisna od pogoja. Če je bil suženj neplačnik v višini sto
aurei, se lahko šteje, da dedič ni lagal; in ker je bilo sužnju naročeno, naj izstavi račune, se razume, da mu je bilo naročeno,
naj poravna znesek zbranega denarja, ki je ostal neplačan. Iz tega sledi, da če je bil dolžan plačati manj kot sto aurejev, na
primer le petdeset, tako da bi dobil svobodo, ko bi plačal ta znesek, bo kupec upravičen do tožbe na prodajo za izterjavo
preostalih petdeset aurejev.
(5) Če kdo ob prodaji nedoločno izjavi, da bo suženj pogojno svoboden, vendar prikrije pogoj njegove svobode, bo
odgovoren za tožbo na prodajo, če kupec tega ne ve; v tem primeru namreč velja, da tisti, ki reče, da ima suženj možnost
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svobode, in ne omeni nobenega pogoja, res ne bo odgovoren zaradi izselitve, če bo pogoj izpolnjen in bo suženj pridobil
svobodo; vendar bo odgovoren za tožbo zaradi prodaje, če je prikril pogoj, za katerega je vedel, da je bil predpisan; tako kot
če stranka proda zemljišče in, ker se je zavedala, da je od njega treba plačati določeno služnost, nedoločeno navede, "da bodo
vse pravice poti vseh vrst še naprej uživali tisti, ki so do njih upravičeni", se pravilno šteje, da se je razbremenila
odgovornosti zaradi izselitve, vendar bo zaradi zavajanja kupca odgovorna za tožbo zaradi prodaje.
(6) Če znesek, ki je bil naveden, da je vključen v prodano zemljišče, ne ustreza, se del cene odšteje sorazmerno z vrednostjo
vseh juter, ki naj bi jih zemljišče vsebovalo.
70. Paulus, Vprašanja, knjiga V.
Pri izselitvi nepremičnine se kupoprodajna tožba ne nanaša samo na vračilo kupnine, ampak tudi na znesek kupčevih obresti.
Če je torej nepremičnina postala manj vredna, mora izgubo nositi kupec.
71. Isto, Vprašanja, knjiga XVI.
Oče je svoji hčeri kot doto podaril zemljišče. Ker se je ta izselila, se pojavi dvom (in to ne brez razloga), ali bo mogoče
vložiti tožbo zaradi nakupa ali tožbo za dvojno odškodnino na podlagi določila; tako kot če bi oče sam utrpel izgubo. Ker je
dona last ženske, ni mogoče reči, da je last očeta, niti je med trajanjem zakonske zveze ni mogoče prisiliti, da bi si z brati
delila doto, ki jo dobi od njega. Vendar pa poglejmo, ali ni mogoče z večjo verjetnostjo trditi, da v teh okoliščinah določba
postane veljavna; saj je v očetovem interesu, da je njegova hči obdarjena, in če ostane pod njegovim nadzorom, lahko
pričakuje, da bo nekoč doto dobil nazaj. Če pa je bila osvobojena, je težko trditi, da določilo začne veljati takoj, saj se lahko v
enem primeru doto vrne njemu. Ali torej lahko vloži tožbo zoper prodajalca, saj bo v primeru, da njegova hči umre med
poroko, lahko izterjal doto, če se zemljišče ne bo izselilo? Ali pa ima v tem primeru oče interes, da bi bila njegova hči
obdarjena, tako da lahko takoj vloži tožbo zoper obljubitelja? To mnenje je boljše, saj je v zadevo vključena očetovska
naklonjenost.
72. Kalistrat, Vprašanja, II. knjiga.
Če je prodanih več zemljišč, ki so izrecno in natančno opisana v eni in isti prodajni listini, se vsako od njih ne šteje za del
katerega koli drugega, temveč so vsa zemljišča vključena v en sam nakup. In prav tako, kot če bi kdo prodal več sužnjev z
eno samo prodajno listino, bo tožba za izselitev vključevala vsako glavo navedenih sužnjev posebej; in prav tako kot tudi v
primeru, ko se opravi en sam nakup več drugih predmetov in se sestavi samo ena prodajna listina, obstaja toliko tožb za
izselitev, kolikor različnih vrst premoženja je vključenih v nakup; tako v navedenem primeru kupcu zagotovo ne bo
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prepovedano vložiti tožbe zoper prodajalca, če bo eden od navedenih traktov izseljen, ker je posel vključeval več delov
zemljišč, prenesenih z eno prodajno listino.
73. Paulus, Mnenja, knjiga VII.
Seia je za doto dala posestvi Maevian in Seian skupaj z drugimi. Njen mož Titius je za časa Seijinega življenja obdržal v
posesti omenjena posestva, ne da bi prišlo do spora, po Seijini smrti pa je Sempronija, ki je bila njena dedinja, sprožila
vprašanje glede lastništva zemljišč. Ker je bila Sempronija sama Seijina dedinja, sprašujem, ali je lahko zakonito vložila tak
zahtevek? Paulus je odgovoril, da bi to lahko storila sama, vendar kot Seijina dedinja ne bi mogla zahtevati zadevnega
zemljišča; če pa bi bilo zemljišče izseljeno, bi lahko Seijina dedinja tožila Sempronijo ali pa bi ji to preprečila izjema zaradi
slabe vere.
74. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
Če bi se dogovorili, da je treba v primeru izselitve plačati več ali manj od cene, morata stranki upoštevati ta dogovor.
(1) Če se po odredbi sodišča proda zastavljena nepremičnina, vzeta v zavarovanje izvršitve sodne odločbe, in se nato izseli,
se zoper toženo stranko, ki je bila s plačilom kupnine oproščena, ugodi tožbi na nakup, ne za znesek kupčevih obresti, temveč
samo za kupnino in obresti od nje, ki se plačajo iz dobička, če kupec tega denarja ni bil dolžan vrniti tistemu, ki je
nepremičnino dobil z izselitvijo.
(2) Če je tožbeni zahtevek formalno vložen, je mogoče prodajalca tožiti ne zaradi vračila kupnine, temveč zato, da bi ga
prisilili k obrambi tožbe.
(3) Če kdo proda terjatev brez jamstva, ga je mogoče prisiliti le, da dokaže, da terjatev obstaja, in ne, da je mogoče na njo kaj
izterjati, vendar bo odgovoren za goljufijo.
75. Venulej, Pogoji, XVI. knjiga.
V zvezi s podeželskimi služnostmi, kadar ti tiho sledijo zemljišču in jih izterja tretja oseba, Kvintus Mucij in Sabin menita,
da prodajalec ne more biti odgovoren za izselitev, saj nihče ne odgovarja na tej podlagi v primerih, ko gre za tihi pristop k
lastnini; razen če je zemljišče preneseno kot absolutno in popolnoma neobremenjeno, saj bi potem morali jamčiti, da je
prosto vseh služnosti. Če pa kupec zahteva pravico do poti ali dovoza, prodajalec ne more biti odgovoren, razen če je izrecno
izjavil, da je k nepremičnini priključena nekakšna pravica do poti, saj je potem odgovoren tisti, ki je to izjavil. Pravilno je
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mnenje Kvinta Mucija, ki je navedel, da stranka, ki prenese zemljišče kot popolnoma in v celoti neobremenjeno, jamči, da je
to prosto vsake služnosti; druge služnosti namreč niso dolžne, razen če je prodajalec izrecno navedel, da so pripadajoče.
76. Isto, Stipulations, knjiga XVII.
Če mi prodate nepremičnino, ki pripada drugemu, jaz pa jo zapustim, je določeno, da je moja pristojnost za ravnanje, to je
pravica vložiti tožbo zaradi izselitve, izgubljena.
Tit. 3. V zvezi z izjemo zaradi prodane in izročene lastnine.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXVI.
Marcellus pravi, da če prodaš del zemljišča, ki pripada drugemu, in potem, ko postane tvoje, vložiš tožbo proti kupcu za
njegovo vrnitev, te ta izjema zelo pravilno ovira.
(1) Isto pravilo je treba šteti za lastnika zemljišča, če postane dedič prodajalca.
(2) Če kdo proda mojo lastnino po mojem navodilu in vložim tožbo za njeno izterjavo, mi bo ta izjema onemogočena; razen
če se dokaže, da sem naročil, naj se lastnina ne izroči pred plačilom kupnine.
(3) Celsus pravi, da če kdo odsvoji mojo lastnino za manjšo vsoto, kot sem naročil, naj se proda, velja, da je ni mogoče
odtujiti, in če vložim tožbo za njeno izterjavo, me ta izjema ne more ovirati; in to je pravilno.
(4) Če suženj kupi blago z denarjem, ki pripada njegovemu peculiumu, in mu njegov gospodar z oporoko odredi, da postane
svoboden, preden pridobi lastninsko pravico na premoženju, ter mu zapusti svoj peculium, prodajalec pa vloži tožbo, da bi od
sužnja izterjal blago; lahko se sklicuje na izjemo in factum, ker je bil suženj v času sklenitve pogodbe.
(5) Če kdo kupi premoženje, ki mu ni bilo izročeno, vendar ga je pridobil v posest brez goljufije, bo upravičen do izjeme
zoper prodajalca, razen če bi ta imel utemeljen razlog za vložitev tožbe za izterjavo premoženja; kajti tudi če mu je izročil
premoženje in bi imel utemeljen razlog za izterjavo, bi lahko uporabil odgovor na izjemo.
2. Pomponij, O Placiju, II. knjiga.
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Če od Titija kupiš zemljišče, ki je dejansko pripadalo Semproniju, in ti ga po plačilu kupnine izroči, nato pa Titij postane
Sempronijev dedič ter isto zemljišče proda in izroči Maeviju; Julijan pravi, da je to bolj pravično, saj imaš prednostno
zastavno pravico, kajti če bi Titius sam poskušal od tebe zemljišče vrniti, bi mu to preprečila izjema; če pa bi Titius sam imel
zemljišče v posesti, bi lahko uporabil Publicijevo tožbo.
3. Hermogenianus, Epitome prava, VI. knjiga.
Izjemo na podlagi prodane in izročene nepremičnine lahko uveljavlja ne le tisti, ki mu je bila izročena, temveč tudi njegovi
nasledniki, pa tudi drugi kupec, tudi če mu ni bila izročena, saj je v interesu prvega kupca, da se drugemu ne odvzame
nepremičnine z izselitvijo.
(1) Po istem načelu se lahko prodajalčevi nasledniki izselijo ne glede na to, ali so nasledili vse njegove pravice ali samo tiste,
ki se nanašajo na zadevno nepremičnino.
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XXII. knjiga
1. O obrestih, dobičkih, dodatkih in vseh dodatkih ans default.
2. O pomorskih obrestih.
3. O dokazih in domnevah.
4. O verodostojnosti listin in njihovi izgubi.
5. O pričah.
6. O nepoznavanju zakona in pogodbe.

Tit. 1. Glede obresti, dobičkov, dodatkov in vseh dodatkov ter neizpolnjevanja obveznosti.

1. Papinianus, Vprašanja, III. knjiga.
Če je sodba izdana v dobri veri, se obrestna mera določi z odločbo sodišča v skladu z običajem kraja, kjer je bila pogodba
sklenjena, če znesek ne presega zneska, določenega z zakonom.
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(1) Če bi bila zoper partnerja izdana sodba zaradi tega, ker si je prilastil sredstva partnerstva in jih pretvoril v lastno uporabo,
mora na vsak način plačati obresti, tudi če ni bil v zamudi.
(2) Vendar pa sodnik, ki bo vodil postopek v dobri veri, ne more pravilno odrediti, da mora toženec dati jamstvo, da bo v
primeru poraza zadeve plačal obresti do izpolnitve sodbe, saj je v pristojnosti tožeče stranke, da zahteva izdajo izvršbe.
Paulus v opombi navaja, da ni del sodnikove dolžnosti, da se ukvarja s tem, kaj se zgodi po izdaji odločbe.
(3) Papinianus pravi, da bi bilo treba širše razlagati v zvezi z restitucijo, ki jo opravi skrbnik v korist svojega varovanca.
Nihče namreč zdaj ne dvomi, da mora skrbnik, ko izda račun, plačati obresti do trenutka, ko izvede restitucijo, ne glede na to,
ali jih sodnik prejme do dneva, ko je bila izdana odločba, ali pa se to zgodi zunaj sodišča. Jasno je, da če varovanec zavrne
začetek postopka v okviru skrbniške tožbe in skrbnik z njim prostovoljno sklene pogodbo, mu izroči denar in ga položi v
zapečateno vrečko, od tega trenutka ni dolžan plačati obresti.
2. Isto, Vprašanja, VI. knjiga.
Na splošno velja, da čeprav je mogoče vložiti osebno tožbo po tem, ko je bilo vprašanje združeno, je odgovornost vezana na
vse pripadke premoženja. Razlog za to mnenje je, da je treba premoženje izročiti v enakem stanju, v kakršnem je bilo, ko je
bila vložena tožba za njegovo vračilo, in da je zato treba izročiti vse pridelke, ki so bili pridobljeni, in vse potomce, rojene od
sužnjev.
3. Isto, Vprašanja, knjiga XX.
V primeru zahteve, ki je bila postavljena poroštvu, kadar je bil dedič v zamudi po izdaji sodne odločbe, je cesar Mark
Antonin odredil, da lahko poroštvo, kadar je potekel čas, ki ga je zakon določil v korist strank, ki so izgubile svoje zadeve,
izterja vse, kar je njegov naročnik pridobil do izdaje sodne odločbe. To odredbo je treba razumeti tako, da se uporablja, kadar
stranka pred sodnikovo odločitvijo ni bila v zamudi, čeprav se ne more zlahka zgoditi, da bi se bilo mogoče obrniti na
sodišče, kadar do zamude predhodno ni prišlo; na primer kadar se začne uporabljati načelo Lex Falcidia. Če pa je dedič
zamudil, preden je bila vložena zahteva pri sodniku, je odgovoren za izročitev dobička od tega trenutka; iz katerega razloga,
ker je zadevo že izgubil, ali bo po preteku zakonsko določenega roka oproščen odgovornosti za dobiček, saj mu je ta rok
odobren za izpolnitev sodbe in ne za pridobitev kakršne koli koristi zase?
(1) V tovrstnih postopkih, ki niso predmet arbitraže in niso tožbe v dobri veri, je treba po pridružitvi zadeve vse, kar je
povezano s premoženjem, za katero je vložena tožba, do trenutka izdaje sodbe izročiti tožniku. Gotovo je, da bo stranka po
izdaji odločbe prosta odgovornosti za dobiček.
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(2) Včasih se zgodi, da čeprav dobiček iz premoženja ali obresti na denar ni izrecno zapuščen, je kljub temu dolgovan; kot na
primer, če kdo zahteva, da se po njegovi smrti pusti kaj od njegovega premoženja, je treba to izročiti Titiusu; ker v to
zaupanje niso vključena zmanjšanja, storjena v dobri veri, če bi prišlo do sorazmernih zmanjšanj drugega premoženja, se je
treba v skladu z voljo zapustnika odpovedati vsem preostalim dobičkom.
(3) Pollidij, ki je bil imenovan za dediča ene od svojih sorodnic, je od nje zahteval, naj hčerki te ženske, ko bo dosegla
določeno starost, izroči vse premoženje, ki spada v njeno zapuščino in bi lahko prišlo v njegove roke; mati je v svoji oporoki
navedla, da se je za ta korak odločila, da bi preprečila, da bi bilo premoženje pod nadzorom skrbnikov, in da bi raje, da bi z
njim upravljal bližnji sorodnik. Navedenemu Pollidiju je naročila, naj zase obdrži določeno zemljišče, jaz pa sem
pretorijanskemu prefektu izjavil, da je treba Pollidiju izročiti ves dobiček, ki ga je v dobri veri pridobil iz pokojnikovega
premoženja, ne le zato, ker mu je mati zapustila zemljišče, temveč tudi zato, ker je ta način ustanovitve skrbništva raje izbrala
kot manj zanesljivega skrbništva.
(4) Kadar se izdelano zlato ali srebro pusti v skrbništvu in pride do zamude, se običajno pojavi razprava o tem, ali je treba
oceniti obresti. Očitno je, da če je oporočitelj zapustil kovino, iz katere so bili izdelki izdelani, z namenom, da se proda in s
pridobljenim denarjem izpolni zaupanje ali da se zagotovi preživnina; je treba šteti, da morebitno goljufivo ravnanje dediča
ne sme ostati nekaznovano. Če pa je oporočitelj zapustil vaze v uporabo svojemu dediču, bi bilo neprimerno zahtevati
obresti, zato jih ni mogoče zahtevati.
4. Isto, Vprašanja, knjiga XXVII.
Če sklenete določbo: "Za premoženje, ki vam bo izročeno, in popolno posest tega premoženja, ki vam bo izročena," razum
kaže, da bi morali pozneje pridobiti dobiček od navedenega premoženja, ki je bil zbran, z uporabo splošne tožbe na podlagi
določila, in sicer zaradi zadnjih besed klavzule. Razmisliti je treba, ali bo enako pravilo veljalo za potomce sužnje v
tovrstnem primeru; kajti glede na prve besede klavzule, ne glede na to, ali se nanašajo na dejstvo obljube premoženja ali na
učinek izročitve s prenosom lastništva, potomci niso vključeni. Če pa je kupec z namenom obnovitve obveznosti s
prodajalcem določil na ta način, je bilo dejstvo izročitve razumljeno kot dogovorjeno, in sicer iz razloga, ker ni verjetno, da
bi prodajalec obljubil več, kot bi bil prisiljen predložiti v kupoprodajni tožbi. Kljub temu je mogoče zaradi besed: "In izročiti
popolno posest", trditi, da obračun za potomce postane operativen, ker je določba splošne narave; po izročitvi suženjske
ženske bi bila namreč stranka določitve upravičena vključiti vsakega otroka, ki se je pozneje rodil v njenih prostorih.
1. Če se suženjki rodi otrok po sklenitvi pogodbe o prodaji, vendar pred sklenitvijo določila, ali če prodajalec pridobi kakršno
koli premoženje s posredovanjem sužnje, ga lahko izterja s kupno tožbo; vendar tega ne more storiti s tožbo na podlagi
določila, saj se vse, kar ni preneseno na novo obveznost, lahko izterja na podlagi prejšnje pravice.
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(5) Isti, Vprašanja, knjiga XXVIII.
Na splošno je primerno navesti, da pri dobroverni tožbi ne bo sprejeto nobeno jamstvo, ki je v nasprotju z dobrimi običaji.
6. Isto, Vprašanja, knjiga XXIX.
Kadar je prišlo do spora z dedičem, ki se je nanašal na transakcijo, ki je vključevala premoženje očeta ali gospodarja, in je
bilo obravnavano vprašanje obresti, je cesar Antonin odločil, da je treba plačati obresti, in sicer iz razloga, ker jih je dolgo
časa plačeval sam gospodar ali oče.
(1) Tudi naš cesar Severus je odredil, da se hčeri Flavija Atenagore, ki ji je bilo premoženje zaplenjeno, iz državne blagajne
izplača znesek deset tisoč sestercij kot doto, ker je trdila, da ji je oče plačal obresti za doto.
7. Isto, Mnenja, II. knjiga.
Dolžnik, ki je bil dolžan denarno vsoto z obrestmi, je znesek ponudil svojemu upniku, in ko ga ta ni hotel sprejeti, ga je
položil v vrečo ter jo zapečatil in deponiral. Razum zahteva, da se od tega dne ne bi smele plačevati obresti. Če pa bi bila
pozneje vložena tožba, s katero bi dolžnika prisilili k plačilu, in ta tega ne bi storil, denar od takrat ne bi bil brezobresten.
8. Isto, Mnenja, VII. knjiga.
Če so bili konji prepuščeni v skrbništvo, je treba po neizpolnitvi obveznosti prvega žrebeta zagotoviti kot dobiček, drugega
pa kot dodatek, tako kot v primeru potomcev sužnjelastnice.
9. Isti, Mnenja, XI. knjiga.
Kadar je bil denar posojen z obrestmi in je bilo pogodbeno dogovorjeno, da se znesek podvoji, če ne bo plačan v določenem
roku; podal sem mnenje, da dolžnik ne odgovarja za nič več, kot je zakonska obrestna mera; zato bo določilo veljalo
sorazmerno s časom, ki je pretekel po odbitku presežnih obresti.
1. Določba o obrestih postane veljavna, čeprav dolžnika ni mogoče tožiti; prav tako se določba o zakonitih obrestih ne šteje
za nično, če je sklenjena pod pogojem, da bo zapadla, če obresti po nižji obrestni meri ne bodo plačane v določenem roku, saj
ne gre za kazen, temveč za višjo obrestno mero, ki je obljubljena iz zakonitega razloga. Če pa po upnikovi smrti ni bilo
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nikogar, ki bi mu bilo mogoče izplačati denar, se ugotovi, da dolžnik v tem času ni bil v zamudi. Če se torej zahteva višja
obrestna mera, ki je bila najprej dogovorjena, se lahko pravilno vloži ugovor zaradi slabe vere.
10. Paulus, Vprašanja, II. knjiga.
Posestnik mora predati otroka, ki se je rodil sužnjici po pridružitvi izdaje, vendar ga ni dolžan predati, če se je rodil pred
začetkom postopka za izterjavo matere, razen če je tožnik izrecno vložil tožbo za omenjenega otroka.
11. Isto, Vprašanja, knjiga XXV.
Gaj Seij, ki je imel navado opravljati javne posle, je posojal denar, ki je pripadal vladi, po običajni obrestni meri, vendar je
obstajala navada, da se je zahtevala višja obrestna mera, če obresti niso bile plačane v določenem času. Nekateri dolžniki so
zamujali s plačilom obresti, drugi so plačali več, kot so bili dolžni, tako da je bilo vse, kar je bilo treba plačati iz naslova
obresti, poravnano, tudi obresti tistih, ki niso plačali ničesar. Postavilo se je vprašanje, ali naj bi od presežka obresti, ki so
bile v skladu s prevladujočim običajem pobrane od nekaterih dolžnikov kot kazen, imel korist sam Seius ali pa naj bi koristila
vlada. Odgovoril sem, da če je Gaj Seij od dolžnikov določil obresti, je treba vladi plačati samo te, ki jih je bilo po pravilu
običajno pobrati od njih, čeprav so bile vse terjatve dobre.
1. Kaj pa, če bi javni suženj pridobil obveznost z obrestmi v korist vlade? Pravično je, da se kljub temu, da bi po zakonu te
obresti morale pripadati vladi, zaradi nekaterih terjatev, ki so slabe, vseeno izvede pobot presežka obresti, če vlada ni bila
pripravljena zaseči premoženja vseh dolžnikov. Marcellus navaja skoraj enako mnenje glede skrbnikov.
12. Isti, Mnenja, knjiga XII.
Seia si je izposodila denar od Septitija in glede obresti je bil dosežen dogovor: "da bo Seia, če zgoraj omenjenih obresti ne bo
plačala v različnih določenih rokih ali v treh mesecih, potem dolžna plačati višjo obrestno mero, nato pa bo ob vsakem
plačilu, če obresti ne bodo prišle v skladu s predpisanim pogojem, treba upoštevati omenjeni pogoj, dokler ne bo plačana
celotna dolgovana vsota." Sprašujem se, ali naslednje besede: "In potem, ob vsakem plačilu, če obresti ne pridejo v skladu s
predpisanim pogojem, je treba upoštevati omenjeni pogoj" pomenijo, da čeprav bi prvi pogoj lahko začel veljati, še vedno
dolžnice ni mogoče tožiti za višji znesek obresti, kot je bil dolgovan v času, določenem za prvo plačilo, ko je bila v zamudi.
Paulus je odgovoril, da klavzula vsebuje več pogojev in da je pogojena s plačilom višje obrestne mere; to pomeni, da je treba
pogoj upoštevati glede na vsako plačilo nižje obrestne mere, ki bi moralo biti, vendar ni bilo opravljeno ob pravem času, in
da se je zato mogoče izogniti kazni za poznejše plačilo.
13. Scaevola, Mnenja, I. knjiga.
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Če je dolžnik obljubil, da bo plačeval obresti po šestodstotni obrestni meri, in je več let plačeval obresti po nižji obrestni
meri, dedič upnika pa je vložil tožbo za šestodstotno obrestno mero, čeprav dolžnik ni storil ničesar, da bi se izognil plačilu
po nižji obrestni meri, sprašujem, ali se lahko uveljavlja izjema zaradi slabe vere ali izjema na podlagi pogodbe? Odgovoril
sem, da če dolžnik tako dolgo ni zamujal s plačilom nižje obrestne mere v skladu s svojo navado, je mogoče vložiti izjemo v
skladu z navedenimi dejstvi.
(1) Postavilo se je vprašanje, ali bi moral zastopnik plačati obresti na prosti denar, če njegov naročitelj ni imel navade
posojati denarja z obrestmi, če je bila tožba vložena na podlagi prostovoljnega zastopanja ali na podlagi mandata? Odgovor je
bil, da če je imel denar v depozitu in je to storil v skladu z običajem mandanta, mu ne bi bilo treba ničesar plačati v obliki
obresti.
14. Paulus, Mnenja, XIV. knjiga.
Paulus je podal svoje mnenje, da se je treba v primeru, ko stranka zamuja z izpolnitvijo zaupanja, odpovedati potomcem
sužnjev ženskega spola.
(1) Od dediča se je zahtevalo, naj po njegovi smrti nekomu izroči zapuščino brez dohodka iz nje. Pojavilo se je vprašanje, ali
se je treba potomcem ženskih sužnjev, tudi če so bili rojeni za časa življenja dediča, odpovedati zaradi besed oporoke, s
katerimi je oporočitelj želel nakazati, da je treba zadržati samo dohodek od zapuščine. Paulus je odgovoril, da vsi otroci, ki so
se rodili sužnjicam, preden je oporoka začela veljati, vanjo niso vključeni. Neratius v prvi knjigi tudi pravi, da kadar se od
dediča zahteva izročitev ženske sužnje, mu ni treba izročiti njenih potomcev, razen če je bil otrok rojen, ko je bil v zamudi pri
izpolnjevanju skrbništva. Prav tako menim, da ni nobene razlike, ali je bila sužnja poseben predmet zaupanja ali pa je bila le
del zapuščine, ki je bila prepuščena v zaupanje.
15. Isto, Mnenja, knjiga XVI.
Paulus meni, da ni treba plačati obresti na dobičke, pridobljene po pridružitvi izdaje, za katere sodnik pri opravljanju svoje
dolžnosti odredi, da se izročijo, niti na tiste, ki so bili zbrani pred tem časom in za katere je navedeno, da jih je imetnik
pridobil z goljufijo.
(16) I. knjiga I.
Obresti se ne zahtevajo od denarja, ki je bil vladi dan na podlagi liberalnosti.
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1. Ko so bile od stranke, ki je kupila zemljišče od državne blagajne, zahtevane obresti na ceno zemljišča, kupec pa je zanikal,
da mu je bila izročena posest; je cesar razsodil, da je nepravično, da se obresti zahtevajo od tistega, ki ni pospravil pridelkov.
17. Isto, o obrestih.
Kadar se je nekdo zavezal, da bo plačeval obresti po petodstotni letni obrestni meri, in če tega ne bo storil v enem letu, bo
nato plačal šest odstotkov na celotno vsoto denarja od dneva, ko si ga je izposodil, in po nekaj letih plačevanja obresti je
določilo končno postalo veljavno; božji Marko je v reskriptu, naslovljenem na Fortunata, navedel "Pojdi k guvernerju
pokrajine, ki bo določilo, katerega nepravičnost obtožuješ, znižal na raven njegovih pravičnih zahtev." Ta ustava daleč
presega ustrezno mejo. Kako naj se torej ravna? Zadevo je treba prilagoditi tako, da se bodo v prihodnje obresti povečevale
šele od dneva zamude.
1. Božanski Pij je v nekem reskriptu zapisal: "V tem primeru je treba upoštevati, da so obresti odplačane v skladu z zakonom:
"Pripadajoče obresti zahtevate z zelo majhno pravičnostjo, saj daljši časovni presledek kaže, da ste jih zanemarili, ker ste
nameravali s tem, da jih niste zahtevali od svojega dolžnika, postati zanj prijaznejši."
2. V primeru implicitnega zaupanja je božanski Pij v reskriptu določil, da je treba dediča prikrajšati za vse dobičke in da jih
je treba predati dolžniku; zato je treba dediča prikrajšati za korist od obresti.
3. Kadar skrbništva ni mogoče izvršiti v korist varovanca, ker ta nima skrbnika, je božji Pij v nekem reskriptu navedel, da se
ne šteje, da je dedič v zamudi. Zato tistemu, ki je bil odsoten zaradi javnih zadev ali mu je kak drug upravičen razlog
preprečil vložitev tožbe za vrnitev, ne pripada nič. Kajti kako je lahko kriva stranka, ki ne more plačati, četudi bi to želela
storiti? V tem primeru ne velja enako načelo kot v primeru, ko se olajšava dodeli mladoletnikom, ki niso uspeli pridobiti
koristi, saj se obresti ne naložijo zaradi koristi tožnika, temveč zaradi zamude tistih, ki bi morali plačati.
4. Če stranka sklene pogodbo v zvezi z najemom, če ni dogovorjeno, da se za najemnino, ki ni plačana takoj, plačajo obresti,
najemnik ni dolžan plačati obresti, razen v primeru zamude.
5. Državna blagajna ne plačuje obresti na podlagi pogodb, ki jih sklene, temveč jih pobira; kot je to običajno v primeru
imetnikov javnih stranišč, ki počasi plačujejo najemnino, in tudi v primeru tistih, od katerih je treba plačati davke. Kadar pa
državna blagajna prevzame mesto zasebnika, je v navadi, da plačuje tudi obresti.
6. Kadar dolžniki plačujejo obresti pod šestimi odstotki in nato postanejo dolžniki državne blagajne, bodo po prenosu svojih
obveznosti na državno blagajno prisiljeni plačati šest odstotkov.
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7. Zelo dobro je znano, da so tisti, ki so toženi zaradi slabega upravljanja javnih sredstev, dolžni plačati obresti. Enako
pravilo velja, kadar so osebe odgovorne za javna dela, če denar ostane v njihovih rokah; glede tega, kar so plačale
izvajalcem, pa jim bodo obresti odpuščene, čeprav so jih plačale malomarno. To pa velja, če ni goljufije, sicer se obresti prav
tako priznajo.
8. Če osebe, ki so zapustile kipe ali slike, ki jih je treba postaviti ali obesiti na nekem javnem mestu, niso določile določenega
časa, ga določi guverner; če se dediči ne držijo, morajo vladi plačati obresti v višini ene tretjine enega odstotka na mesec.
18. Isto, Mnenja, III. knjiga.
Če je bilo na začetku dogovorjeno, da bo v primeru izselitve določenih zemljišč prodajalec vrnil ceno, je treba obresti plačati
tudi po izselitvi, čeprav je kupec morda plačal svojemu nasprotniku ves dobiček, ki je bil zbran po začetku postopka za
lastninjenje nepremičnine; saj mora vse nevšečnosti, ki jih je utrpel v vmesnem času, nositi kupec.
1. Če prodajalec umre po izročitvi posesti in ni gotovo, kdo bo njegov naslednik, je treba plačati obresti na kupnino, če ta ni
bila položena v depozit.
19. Gaj, O pravu dvanajstih tabel, VI. knjiga.
Poglejmo, ali bo sodba izrečena tudi proti posestniku v vsakem primeru, ko bo vložena tožba zaradi dobička. Kajti kaj, če bi
vložil tožbo zaradi srebra, obleke ali česa drugega te vrste, ali zaradi užitka, ali zaradi samega lastništva nepremičnine, kadar
užitek pripada drugemu? Kajti nobenega dobička, za katerega se lahko ta izraz upravičeno uporablja, ni mogoče razumeti kot
dobička, ki bi izhajal zgolj iz lastništva; po drugi strani pa tudi užitka ni mogoče pravilno šteti za dobiček. Kaj pa, če je
vložena tožba za izterjavo zgolj lastnine? Dobiček bo vključen v zahtevek od dneva, ko je uporabnik izgubil pravico do
uporabe. Poleg tega, če se tožba vloži zaradi užitka, Prokul pravi, da bo toženi stranki izrečena sodba za vse dobičke, ki so
bili zbrani. Tudi Gallus Aelius meni, da je treba v primeru tožbe za oblačila ali skodelico vse, kar bi se lahko zbralo kot
najemnina, če bi bili predmeti v zakupu, uvrstiti med dobiček.
(1) Če je vložena tožba za izterjavo pravice poti, bo težko oceniti kakršen koli dobiček, ki iz tega izhaja, razen če bi bilo treba
kot dobiček uvrstiti kakšno korist, ki bi jo tožnik lahko izkoristil iz služnosti, če mu to ni bilo preprečeno v času vložitve
tožbe; in to je treba priznati kot pravilno.
20. Paulus, O Sabinu, XII. knjiga.
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Velja, da če so nezakonite obresti združene z glavnico, navedene obresti ne bodo zapadle v plačilo, vendar to ne vpliva na
glavnico.
21. Ulpianus, O ediktu, XXXIV. knjiga.
Treba je upoštevati, da ni treba za zamudo šteti vsega, kar je storjeno iz utemeljenega razloga, da bi se odložilo plačilo. Kajti
kaj, če dolžnik želi, da bi bili njegovi prijatelji navzoči, ali da bi bili njegovi poroki pozvani ob času, ko bo dolg plačan, ali če
namerava ponuditi kakšno izjemo? Ne velja, da je kriv za zamudo;
22. Paulus, O ediktu, knjiga XXXVII.
Pod pogojem, da tega ne stori goljufivo z namenom goljufije.
23. Ulpianus, O ediktu, XXXIV. knjiga.
Če je dolžnik nenadoma prisiljen biti odsoten zaradi javnih zadev in ne more nikomur zaupati svoje obrambe, se ne šteje, da
je v zamudi; to velja v primeru, ko je v sovražnikovi oblasti.
(1) Včasih je v navadi, da se stranka šteje za zamudnika, kadar ni nikogar, proti kateremu bi bilo mogoče vložiti tožbo.
Paulus, O ediktu, knjiga XXXVII.
Če kdo zamuja s plačilom, vendar je pripravljen pristopiti k tožbi, se ne šteje, da je v zamudi, vsaj če ima upravičen razlog,
da se obrne na sodišče.
1. Kadar zamuja glavni dolžnik, je odgovoren tudi porok.
2. Dolžnik je v zamudi do svojega upnika, če ne opravi plačila bodisi samemu upniku bodisi nekomu, ki mu je naročil, naj
prejme denar, ali tistemu, ki ima navado opravljati njegove posle. V tem primeru ne velja, da pridobi, kar koli prek svobodne
osebe, ker te osebe le opravljajo svoje dolžnosti; tako kot kadar kdo aretira tatova pri dejanju kraje, ki mi jo je ukradel,
opravlja moj posel in zame pridobi pravico do tožbe zaradi očitane kraje. Spet, kadar zastopnik od obljubitelja zahteva
sužnja, postane določilo večno.
25. Julianus, Digeste, knjiga VII.
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Stranka, ki se zaveda, da je zemljišče v skupni lasti nje in drugega, in ki na njem pobira pridelke brez vednosti ali soglasja
solastnika, ne pridobi pravice do večjega dela teh pridelkov, kot ji pripada na podlagi deleža na zemljišču. Prav tako ni
pomembno, ali je seme posejal on ali njegov solastnik ali oba, saj se lastninska pravica na vseh vrstah pridelkov ne pridobi s
pravico do semena, temveč s pravico do zemlje; in tako kot stranka, ki zavestno poseduje zemljišče, ki pripada drugemu, ne
more pridobiti lastninske pravice na nobenem delu pridelka, ne glede na to, na kakšen način je bilo zemljišče posejano; tako
tudi tisti, ki poseduje zemljišče, ki pripada njemu in drugemu, ne pridobi pravice do pridelka na tistem delu zemljišča, ki
pripada njegovemu solastniku.
1. Posejal sem pšenico na zemljišču, ki pripada drugemu in ga je v dobri veri kupil Titius; ali bo Titius, dobronamerni kupec,
pridobil pravico do pridelka, ko bo ta požet? Odgovoril sem, da je treba razumeti, da je dobiček, pridobljen z zemljiščem,
zelo podoben tistemu, ki ga pridobijo sužnji s svojim delom; pri zbiranju pridelkov se namreč bolj upošteva tisto, kar jih
proizvede, kot seme, iz katerega so pridobljeni, in zato nihče nikoli ne more dvomiti, da če bi na svoji zemlji posejal vašo
pšenico, mi bo pripadel pridelek in vse, kar se bo morda zbralo od žetve. Tudi dobronamerni posestnik ima enako pravico do
spravila pridelka, kot jo ima dejanski lastnik zemljišča. Poleg tega, ker vsi pridelki, ne glede na to, kdo jih je posejal,
pripadajo užitkarju, to še toliko bolj velja za dobronamerne posestnike, ki imajo še večjo pravico do pridelkov, saj ti ne
pripadajo užitkarju, dokler jih ta ne pobere, temveč pripadajo dobronamernemu posestniku, ne glede na to, kako so bili
morda ločeni od zemlje; tako kot v primeru stranke, ki ima zemljišče v posesti pod pogojem, da plača davek, posevki
postanejo njeni, takoj ko so ločeni od zemlje.
2. Dobroverni kupec je posejal zemljišče, ki ga je imel v posesti, in preden je pospravil pridelek, ugotovil, da je zemljišče
pripadalo nekomu drugemu. Postavlja se vprašanje, ali bo upravičen do pridelka po tem, ko je bil pospravljen? Odgovoril
sem, da je treba razumeti, da ima dobronamerni kupec pravico do žetve pridelka, če zemljišče ni bilo izseljeno, kajti vse, kar
suženj, ki pripada drugemu in ga kupim v dobri veri, pridobi zame s pomočjo moje lastnine ali lastnega dela, je moje, dokler
ni izseljen.
26. Isti, O Miniciju, VI. knjiga.
Julijan zanika, da bi divjad predstavljala dobiček zemlje, razen če dobiček zemlje sestavlja divjad.
27. Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Kadar dolžnik zamuja s plačilom glavi gospodinjstva, se ne preverja, ali zamuja s plačilom svojemu dediču; ker pravica
preide na naslednjega dediča z dedovanjem in se zato prenese tudi na vse druge v nasledstvu.
28. Gaj, Dnevni dogodki, II. knjiga.
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Za dobiček se šteje tudi pridelek črede, kot so mleko, dlaka in volna. Zato jagnjeta, kozlički in teleta ob rojstvu takoj
postanejo absolutna last dobronamernega posestnika ali uživalca.
1. Potomci sužnje ne štejejo za dobiček in zato pripadajo lastniku premoženja. Zdi se namreč nesmiselno, da bi človeka
uvrstili pod pojem "dobiček", ko pa je narava sadove vsega pripravila v korist človeškega rodu.
(29) Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.
(30) Ustaljeno je, da če je kdo določil obresti nad zakonsko obrestno mero ali sestavljene obresti, se šteje, da tisto, kar je
dodano nezakonito, sploh ni dodano, in se lahko izterjajo zakonite obresti.
30. Paulus, Pravila.
Obresti na denar, ki ga posodijo občine, jim pripadajo tudi na podlagi neodplačne pogodbe.
(31) Ulpianus, Mnenja, I. knjiga.
Če je določilu dodano naslednje: "in morebitne obresti", bo to neveljavno, če obrestna mera ni navedena.
32. Marcianus, Pravila, IV. knjiga.
Zamuda se ne nanaša na premoženje, temveč na osebo; to pomeni, kadar stranka po tem, ko je bila obveščena na ustreznem
mestu, ne opravi plačila; to mora raziskati sodišče, saj je, kot pravi Pomponij v dvanajsti knjigi Pisma, opredelitev tega izraza
težavna. Božanski Pij je v reskriptu, naslovljenem na Tullija Balbusa, navedel, da pomena besede "zamuda" ni mogoče
določiti s sklicevanjem na katero koli ustavo niti s poizvedbo pri pravnih organih, saj gre bolj za vprašanje dejstev kot prava.
1. Dokaz o zamudi ne zadostuje, če upnik ali njegov zastopnik vroči obvestilo sužnju odsotnega dolžnika, saj velja, da je
treba obvestiti samega gospodarja. Če pa upnik pozneje, ko je za to pooblaščen, zanemari vložitev tožbe, sprožene za
izterjavo dolga, se ne šteje, da je dolžnik od takrat naprej v zamudi.
2. Pri dobrovernih pogodbah obresti zapadejo v plačilo z zamudo.
3. Kaj pa, če sta sin pod očetovskim nadzorom in njegov oče, na katerega je prešla odgovornost prvega, dolžna dolg, ki je bil
sklenjen po očetovem naročilu; ali če je bil denar porabljen v njegovo korist; ali če je postal del sinovega peculiuma; za
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katero od strank je treba šteti, da je v zamudi? Če je tožen samo oče, ker je v zamudi, ne more biti odgovoren; kljub temu bo
zoper sina v korist upnika vložena tožba, da se ga prisili, da plača, česar upnik ni uspel izterjati od očeta. Če pa je sin v
zamudi, ga lahko upnik toži za celoten znesek ali pa lahko toži očeta samo za znesek peculiuma.
4. Če pa sta se dva dolžnika zavezala skupaj, neizpolnitev obveznosti enega ne posega v pravice drugega.
5. Poleg tega, če je samo porok v zamudi, ne bo odgovoren; tako kot če bi ubil svojega sužnja Stiha, ki ga je obljubil izročiti,
pa bo zoper njega ugodeno pretorski tožbi.
33. Ulpianus, O dolžnostih vladnega kuratorja.
Če je vladni denar dobro naložen, dolžnik ne bi smel biti nelagoden zaradi glavnice, še posebej pa to velja, kadar denar nosi
obresti; če pa tega ne stori, naj guverner pokrajine poskrbi za varnost vlade, le da se ne sme pokazati kot strog in žaljiv
pobiralec, temveč mora delovati zmerno, biti prijazen in učinkovit ter human in trden; kajti med prezirljivo predrznostjo in
marljivostjo, ki je ne spodbujajo ambicije, je velika razlika.
(1) Spet mora paziti, da se javni denar ne posoja brez dobrih zastav ali jamstev.
34. Isti, O ediktu, knjiga XV.
Obresti nadomeščajo proizvod, zato jih od njega ne bi smeli ločiti; zato se pri zapuščinah in skrbništvu, pri tožbah o
skrbništvu in vseh drugih dobrovernih tožbah upošteva to pravilo. Zato pravimo, da enako načelo velja tudi za vse druge
akcesije.
35. Paulus, O ediktu, knjiga LVII.
Obresti tečejo po tem, ko je v zadevi prišlo do pridružitve izdaje.
36. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXI.
Najemnine mestnih posestev se štejejo za dobiček.
(37) Isti, O ediktu, knjiga X.
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Obresti so vključene v nasprotno tožbo, ki temelji na podlagi prostovoljnega posredovanja, kadar si izposodim denar, da bi
plačal tvojega upnika, ker naj bi ta bodisi dobil v posest tvoje premoženje bodisi nameraval prodati tvoje zastavne pravice.
Kaj pa, če sem, ker sem imel denar doma, plačal dolg iz enega od zgoraj navedenih razlogov? Mislim, da je res, da je treba
plačati obresti, če sem vas osvobodil tako velikih nevšečnosti, vendar je treba šteti za dolgovano le tisto, kar je običajno v
tem delu države; to je tisto, kar je bilo ugotovljeno v primeru dobrovernih tožb. Če pa bi moral plačati denar, potem ko sem si
ga izposodil, se lahko izterjajo obresti, ki sem jih sam plačal; pod pogojem, da sem vam s tem prinesel večjo korist, kot je
vrednost teh obresti.
38. Paulus, O Placiju, VI. knjiga.
Na splošno razmislimo, kje je proizvod premoženja vključen v osebno tožbo.
1. Kadar se zemljišče prenese za neko plačilo ali kaj drugega, na primer za doto ali da bi se lahko odpovedali zakonski zvezi,
je treba dejansko odstopiti tudi pridelke, torej tiste, ki so bili pridelani v času trajanja zakonske pogodbe; kar zadeva tiste, ki
so bili pridelani pozneje, pa je treba, če je tisti, ki je bil dolžan oddati premoženje, kakor koli zamudil glede tega premoženja,
vsekakor vključiti tudi te pridelke. Tudi če je bila ženska kriva, da zakonska zveza ni bila sklenjena, je boljše mnenje, da je
treba pridelke prepustiti. Razlog za to je, da če ženin zaročenec ne bi bil prisiljen predati pridelkov, bi lahko zemljišče
zanemaril.
2. Poleg tega, če sem za zemljišče plačal denar, ki mi ni pripadal, in vložim tožbo, da bi ga izterjal, bi moral izterjati tudi
pridelke.
3. Enako pravilo velja, kadar je zemljišče dano mortis causa, stranka, ki ga je dala, pa si povrne zdravje, in zato nastane
pravica do osebne tožbe za njegovo vračilo.
4. Tako pri Fabijanovi kot Pavlovi tožbi, s katerima se vrne premoženje, ki je bilo odtujeno z namenom ogoljufanja upnikov,
je treba vrniti tudi pridelke tega premoženja; pretor namreč uporabi svojo pristojnost, da vse postavi v enako stanje, kot da ne
bi bilo nič odtujeno; in to ni krivično, saj imajo besede "vrneš", ki jih pretor uporabi v tej zadevi, širok pomen, tako da se
morajo vrniti tudi pridelki premoženja.
5. In zato je treba, ko pretor privoli v vrnitev, predati tudi pridelke; kot v postopkih na podlagi interdikta, ki temelji na
storjenem nasilju.
6. Poleg tega, če se zaradi prisile ali strahu odpovem premoženju, ne velja, da se mi vrne, če se mi ne vrnejo tudi njegovi
pridelki; prav tako me moja zamuda ne more prikrajšati za nobeno od mojih pravic.
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7. Če sem upravičen do tožbe za vračilo nečesa, kar ni moje, kot na primer na podlagi določila; ne morem dobiti nazaj
proizvoda, tudi če druga stranka zamuja. Če pa je bila zadeva združena, potem Sabin in Kasij menita, da je treba v skladu z
načeli pravičnosti izročiti vse dobičke, ki so morda nastali pozneje, da bi se zadeva lahko vrnila v prvotno stanje. Menim, da
je to mnenje zelo pravilno izraženo.
8. Dobičke iz lastnine je treba vrniti tudi v primeru kupca.
V osebni družbi pa je treba dobiček razdeliti med družbenike.
10. Kadar premoženju odvzamem naravno posest, ostane moje; poglejmo pa, ali to velja tudi za dobiček. In dejansko se je
treba v primerih depozita in posojila v uporabo odpovedati dobičku, kot smo že navedli.
11. Tudi v postopkih na podlagi interdikta, ki temelji na sili in tajnem delovanju, je boljše mnenje, da je treba vrniti vse
akcesije in dobičke.
12. Pridelki, zbrani na zemljišču pred poroko, postanejo del dote in jih je treba vrniti skupaj z njo.
13. Enako načelo velja za dobiček mestnih posestev.
14. Poleg tega, če si želim s teboj razdeliti zemljišče, ti pa to zavrneš, jaz pa to zemljišče obdelujem, ali je treba pridelke z
njega razdeliti po tem, ko so bili odšteti stroški? Menim, da jih je treba razdeliti.
15. Dobičke je treba vedno izročiti v drugih dobrovernih dejanjih.
16. Kadar mož zapusti doto svoji ženi, se v zapuščino vključi dobiček, ki ga je ta pridobila pred poroko.
39. Modestinus, Razlike, IX. knjiga.
Če so bile kobile zapuščene v skrbništvo, so tudi njihova žrebeta dolžna po tem, ko je dedič zamujal. Če je bilo zapuščeno
več konj, četudi ni zamude, pripada njihovo potomstvo k povečanju voza.
40. Isto, Pravila, IV. knjiga.
Izračun obresti se zakonito opravi do dneva, ko upnik proda svoje zastavne pravice.
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41. Isto, Mnenja, III. knjiga.
Ker je bila zoper skrbnika izdana sodba, je ta s pritožbo odložil izvršitev sodbe. Herennius Modestinus je podal svoje mnenje,
da lahko sodnik, ki je bil pristojen za pritožbo, od njega zahteva tudi plačilo obresti v vmesnem času, če ugotovi, da je bila
pritožba vložena z goljufijo z namenom zavlačevanja.
1. Lucij Titius, ki je bil dolžan znesek sto aurejev in obresti za določen čas, je ponudil in zapečatil manjši znesek, kot ga je bil
dolžan. Sprašujem, ali ni bil Titius dolžan obresti na denar, ki ga je zapečatil. Modestin je odgovoril, da če ob posojilu ni bilo
dogovorjeno, da sme dolžnik plačati izposojeno po obrokih, to ne vpliva na plačilo obresti za celoten dolg; če je dolžnik, ki ni
uspel plačati celotnega zneska, deponiral le del zneska, ko je bil upnik pripravljen prejeti celoten znesek.
2. Gaj Seij si je od Aula Agerija izposodil določeno vsoto denarja na podlagi naslednje listine: "Spodaj podpisani pravi, da
sem od njega prejel in potrjujem, da sem prejel izposojeni denar v višini deset aurejev, ki mu ga obljubljam plačati na
kalende naslednjega julija, skupaj z obrestmi, ki so dogovorjene med nama." Sprašujem, ali je mogoče od tega instrumenta
pobrati obresti, in če da, koliko. Modestin je odgovoril, da če ni razvidno, koliko obresti je bilo dogovorjenih, jih ni mogoče
izterjati.
42. Isti, Mnenja, knjiga XI.
Herennius Modestinus je podal svoje mnenje, da pridelki, ki so bili pobrani z zemljišča po tem, ko je bilo lastništvo nad njim
pridobljeno s skrbništvom, pripadajo upravičencu; čeprav je večji del leta minil, preden je skrbništvo začelo delovati.
43. Isto, Mnenja, knjiga XVIII.
Herennius Modestinus je menil, da lahko stranka, ki sproži postopek v imenu državne blagajne, pobere obresti, ki niso bile
vključene v določilo, potem ko je izterjala, kar pripada državni blagajni za čas, ko je bil dolžnik v zamudi.
(44) Isto, Pandekti, X. knjiga.
Nihče ne more določiti kazni namesto obresti, ki presegajo zakonito obrestno mero.
(45) Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXII.
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Žena ali mož pridobita pravico do premoženjskega proizvoda, ki ga je eden podaril drugemu, se pravi do tega, kar je eden ali
drugi pridobil s svojim delom, na primer s setvijo; če pa se jabolko utrga ali drevo poseka, to ne postane last osebe,
odgovorne za to dejanje, tako kot to ne bi pripadalo nobenemu dobronamernemu posestniku, ker proizvod ne izhaja iz
njegovega ali njenega osebnega napora.
46. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXII.
Ni dvoma, da je treba vse, kar je bilo porabljeno za nabiranje pridelkov, odšteti od samih pridelkov.
47. Scaevola, Digeste, IX. knjiga.
48. Velja, da če je stranka pripravljena pridružiti se zadevi, njen nasprotnik pa ne vloži tožbe, se ne šteje, da je zamudila.
48. Isto, Digest, knjiga XXII.
Mož je ženi zapustil pravico do uporabe tretjega dela svojega premoženja in lastništvo omenjenega tretjega dela, če bi imela
otroke. Dediči so ženo obtožili ponarejanja oporoke in drugih kaznivih dejanj, zaradi česar niso mogli zahtevati zapuščine.
Medtem se je ženski rodil sin in s tem je bil izpolnjen pogoj zapuščine. Pojavilo se je vprašanje, ali naj se, če se ugotovi, da
oporoka ni bila ponarejena, pridelki izročijo lastniku? Odgovor je bil, da jih je treba.
49. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, II. knjiga.
50. Pooblastilo za dajanje premoženja v zastavo je produkt istega.

Tit. 2. O pomorskih obrestih.

1. Modestin, Pandekti, knjiga X.
Denar, ki se prevaža po morju, se prevaža. Če pa se porabi v istem kraju, kjer je bil posojen, ga ni mogoče označiti za
prepeljanega. Poglejmo pa, ali se bo za blago, kupljeno s tem denarjem, štelo, da zavzema enak položaj. Pomembno je, ali se
blago prevaža na upnikovo tveganje, saj bo v tem primeru denar prepeljan.
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2. Pomponij, O Placiju, III. knjiga.
Labeo pravi, da če s strani obljubitelja ni nikogar, ki bi ga bilo mogoče obvestiti glede denarja, ki naj bi se prevažal, je treba
v navzočnosti prič sestaviti listino, ki bo nadomestila obvestilo.
3. Modestinus, Pravila, IV. knjiga.
Pri denarju, ki se prevaža po morju, gre za tveganje upnika od dneva, ko je dogovorjeno, da bo ladja odplula.
4. Papinianus, Mnenja, III. knjiga.
Ni razlike, ali denar, ki ga je treba prepeljati, ni v nevarnosti upnika, ko ga prejme, ali pa preneha biti v njegovi nevarnosti po
določenem času ali ob izpolnitvi določenega pogoja; zato v obeh primerih ne bo treba plačati višje obrestne mere od
zakonite. V prvem primeru višje obrestne mere ni mogoče nikoli zahtevati; v drugem primeru, ko tveganje preneha obstajati,
ni mogoče obdržati niti zastavnih pravic niti hipoteke z namenom pobiranja višje obrestne mere.
1. Če se s prepeljanim denarjem pošljejo sužnji z namenom, da bi ga izterjali ob zapadlosti, se obresti za vsak dan, naveden v
določilu, plačajo do dvanajst odstotkov; vendar več kot dvakratnega zneska ni mogoče izterjati. Če je bilo v določbi glede
obresti posebej navedeno, kdaj denar ne bo več na upnikovo tveganje, bo učinek druge določbe nadomestil vse zakonite
obresti, ki so manjkale v eni klavzuli.
5. Scaevola, Mnenja, VI. knjiga.
Cena je za nastalo tveganje in spominja na primer, ko imaš pravico dobiti to, kar si plačal, in še nekaj poleg tega, pod
pogojem (četudi je kazenski), ki ni bil izpolnjen, če ni odvisen od naključja; na primer takšnim, iz katerega po navadi izhajajo
osebne tožbe, kot so: "Če manumitiraš sužnja, če ne opraviš določenega dejanja, če se mi ne povrne zdravje" itd. Nobenega
dvoma ne bo, če ribiču, da bi ga opremil, dam določeno vsoto denarja pod pogojem, da mi jo bo vrnil, če bo imel dober ulov;
ali če športniku zagotovim denar, da bi se lahko izkazal in opravljal svoj poklic; pod pogojem, da mi ga bo vrnil, če bo
uspešen.
1. V vseh teh primerih pa, kadar je dogovor sklenjen brez določila, povzroči, da se obveznost poveča.
6. Paulus, Vprašanja, knjiga XXV.
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Posrednik, ki je posojal denar s pomorskimi obrestmi, je prejel v zastavo določeno blago, ki je bilo na ladji, pod pogojem, da
lahko, če to ne bi zadostovalo za poplačilo celotnega dolga, poseže po drugem blagu, ki je bilo naloženo na različnih ladjah
in ki je bilo že zastavljeno drugim posrednikom z dogovorom, da se bo, če bo po njihovi izpolnitvi kaj ostalo, štelo za
zastavljeno pri prvem posredniku. Postavilo se je vprašanje, ali bi moral v primeru izgube prve ladje, na kateri je bilo dovolj
blaga za plačilo celotnega dolga, izgubo nositi upnik, če bi bila ladja uničena v dneh, določenih za potovanje, ali bi imel še
vedno terjatev do blaga, ki je ostalo na drugih ladjah. Odgovoril sem, da je v drugih primerih zmanjšanje zastavljenega
premoženja na tveganje dolžnika in ne zadeva upnika, kadar pa je denar za prevoz plačan pod takim pogojem, da upnik ne bo
imel nobene terjatve, če ladja v določenem času varno ne prispe na cilj, se šteje, da je sama obveznost posojila, kadar pogoj
ni izpolnjen, prenehala; zato bo upnikova pravica celo do tistih zastavljenih stvari, ki niso bile izgubljene, ugasnila. Če se
ladja izgubi v določenem roku in se šteje, da pogoj iz določbe ni bil izpolnjen, se potem ne more postaviti vprašanje glede
razpoložljivosti zastavnih pravic, ki so bile na drugih ladjah. Kdaj pa lahko upnik zahteva posest drugih zastavnih pravic?
Zagotovo bo to lahko storil, ko bo izpolnjen pogoj obveznosti; ali če se bodo zastavne pravice, ki jih je najprej prejel,
izgubile zaradi nesreče ali če bodo prodane po prenizki ceni; ali če se bo plovilo izgubilo po preteku časa, v katerem je bil
dolžan prevzeti tveganje.
(7) Isti, O ediktu, III. knjiga.
Obstajajo nekatere pogodbe, po katerih se dolgujejo obresti, tako kot v primeru določila. Če namreč dam deset aurei za
prevoz po morju pod pogojem, da bom, če bo ladja varno prispela, upravičen do glavnice skupaj z določenim zneskom
obresti, je treba šteti, da lahko prejmem glavnico in obresti.
8. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXVII.
Servij pravi, da ni mogoče zahtevati kazni za denar, prepeljan po morju, če je bil upnik kriv, da ga ni prejel v določenem
roku.
9. Labeo, Epitome o verjetnostih, ki jih je napisal Paulus, V. knjiga.
Če je obljubljena kazen za neplačilo denarja, prepeljanega po morju, kot je običajno, čeprav na prvi dan, ko je treba plačati,
ne bi smel živeti nihče, ki je bil dolžan omenjeni denar, se kazen vseeno lahko zahteva, kot če bi obstajal dolžnikov dedič.

Tit. 3. O dokazih in domnevah.
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1. Papinianus, Vprašanja, III. knjiga.
Kadarkoli se postavi vprašanje v zvezi z družino ali raso katerekoli osebe, mora ta dokazati, ali ji pripada ali ne.
(2) Paulus, O ediktu, knjiga LXIX.
Dokazovanje je dolžna opraviti tista stranka, ki trdi neko dejstvo, in ne tista, ki ga zanika.
3. Papinianus, Mnenja, IX. knjiga.
Kadar je stranki, ki je s prvo in drugo oporoko imenovana za dediča enakega ali večjega deleža zapuščine, naloženo
implicitno zaupanje, je dokazovanje spremenjene oporočiteljeve namere dolžan opraviti tisti, proti kateremu je vložena tožba;
pogosto namreč motiv tajnosti sili lastnike premoženja, da za dediče imenujejo osebe, v katerih dobro vero zaupajo.
4. Paulus, Mnenja, VI. knjiga.
Kupec mora dokazati, da je zadevni suženj pobegnil, preden ga je kupil.
5. Isto, Mnenja, IX. knjiga.
Kadar kdo trdi, da je njegovemu nasprotniku z določenim zakonom ali ustavo odvzeta neka pravica, mora to dokazati.
1. Paulus prav tako meni, da mora, kadar kdo zanika, da je bila emancipacija zakonito izvedena, predložiti dokaz za svojo
trditev.
6. Scaevola, Mnenja, II. knjiga.
Mecenat mora jasno dokazati, da je njegov osvobojenec nekaj dal z namenom, da bi ga ogoljufal, da bi lahko preklical del
tega, kar je bilo goljufivo podarjeno.
7. Paulus, Sentence, II. knjiga.
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Kadar ni dokazov o nekdanjem begu, je treba sužnju verjeti, če je postavljen pred mučenje, saj velja, da ga je treba zaslišati v
njegovem imenu in ne za ali proti njegovemu gospodarju.
8. Isti, O Placiju, knjiga XVIII.
Če sin pod očetovim nadzorom zanika dejstvo, mora pretor sinu naročiti, naj najprej dokaže svojo trditev; to pravilo je bilo
določeno zaradi naklonjenosti, ki bi jo moral kazati do očeta, in ker sin praktično trdi, da je svoboden. Zato je vsakomur, ki
trdi, da ima pravico do svobode, najprej ukazano, naj to dokaže.
9. Celsus, Digeste, I. knjiga.
Kadar je sklenjen sporazum, v katerem ni omenjen dedič, se pojavi vprašanje, ali je bilo to storjeno zato, da bi se upoštevala
le oseba same stranke. A čeprav morda drži, da mora tisti, ki se sklicuje na izjemo, dokazati utemeljen razlog za to; vendar
mora tožnik, in ne tisti, ki se sklicuje na izjemo, dokazati, da se je sporazum nanašal le nanj in ni vključeval njegovega
dediča, saj v takih primerih običajno poskrbimo tako za svoje dediče kot zase.
10. Marcellus, Digest, knjiga III.
Senat je odredil, da so cenzorjevi registri in javni zapisi boljši dokazi od dokazov prič.
11. Celsus, Digeste, XI. knjiga.
Oskrbovancu ni treba dokazovati, da poroštva, ki jih je predložil njegov skrbnik, niso bila plačilno sposobna, ko so bila
sprejeta, saj je treba dokaz o tem zahtevati od tistih, katerih dolžnost je bila paziti na oskrbovanca in mu zagotoviti varnost.
12. Isto, Digest, knjiga XVII.
Petdeset aurei vam je bilo zapuščenih z oporoko, ista zapuščina pa je bila vključena v kodicile, ki so bili sklenjeni pozneje.
Pomembno je ugotoviti, ali je oporočitelj nameraval podvojiti zapuščino, ali jo je zgolj večkrat omenil, ali pa je to storil, ker
je pozabil, da je zapuščino že zapisal v oporoki. Od katere stranke je torej treba zahtevati dokaz o namenu oporočitelja? Na
prvi pogled se zdi bolj pravično, da mora tožnik dokazati, kar zahteva, vendar ni dvoma, da se dokaz včasih zahteva od
tožene stranke; če namreč vložim tožbo zaradi terjatve in tožena stranka odgovori, da je bil denar plačan, mora to dokazati
sama. Če torej v tem primeru tožnik predloži dve listini, dedič pa trdi, da je zadnja neveljavna, mora to dokazati na sodišču.
(13) Isto, Digest, knjiga XXX.
1250

(14) Kadar je bila opravljena poizvedba glede starosti nekega človeka, je naš cesar izdal naslednji reskript: "Ko se pojavi
vprašanje glede starosti stranke in so podane različne izjave, je težko in krivično, da se sprejme tista, ki je škodljiva; toda pri
sojenju je treba upoštevati resnico in njegovo starost izračunati po dokumentu, ki se zdi najbolj verodostojen in si zasluži
največje zaupanje pri preiskavi zadeve."
14. Ulpianus, O službi konzula, II. knjiga.
Poizvedbe je treba opraviti glede osebe, ki je preživela kot svobodnjak, zdaj pa trdi, da je svobodnjak, in želi nadaljevati
postopek kot tožnik. Če dejansko zaseda položaj svobodnjaka, ni dvoma, da mora vložiti tožbo, da se razglasi za
svobodnjaka, in dokazati, da je temu tako. Če pa uživa ugled, da je bil rojen kot svoboden, in se mu očita, da je svobodnjak
(seveda s strani tistega, ki je odgovoren za spor), mora tisti, ki pravi, da je njegov svobodnjak, to dokazati. Kajti kakšna je
razlika, če kdo trdi, da je njegov suženj ali osvobojenec? Kadar pa stranka dovolj zaupa v svojo trditev o svobodi rojstva, da
se prostovoljno zaveže predložiti dokaze o tem, da bi pridobila odločbo, s katero bi bila razglašena za svobodno rojeno osebo
(torej da se je rodila svobodna, kot trdi), se lahko vprašamo, ali ji je treba to dovoliti. Menim, da je to treba storiti in da mora
imeti možnost dokazati, da je svobodno rojen, in pridobiti odločbo v svojo korist, saj takšna sodba nikogar ne more spraviti v
slabši položaj.
15. Modestinus, Mnenja, XII. knjiga.
Neki človek je, češ da je sin Seje in Gaja, zasegel Gajevo premoženje, čeprav je ta imel brate, in v korist teh bratov, kot da bi
mu to naročil pokojnik, izpolnil nekatera zaupanja ter vzel potrdilo. Ker so pozneje ugotovili, da domnevni sin ni bil njihov
brat, so vprašali, ali lahko proti njemu vložijo tožbo za izterjavo zapuščine zaradi prejemka, ki so mu ga dali kot
pokojnikovemu sinu. Modestin je odgovoril, da položaj stranke, ki ji je bilo potrdilo dano v izpolnitev zaupanja in za katero
bi lahko bratje umrlega dokazali, da ni njegov sin, s tem dejstvom ni niti najmanj potrjen, temveč da morajo dokaz predložiti
bratje.
16. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.
Izjavo matere o rojstvu njenih otrok je treba sprejeti, prav tako kot izjavo starega očeta.
17. Celsus, Digeste, VI. knjiga.
Kadar se postavi vprašanje v zvezi z Lex Falcidia, mora dedič dokazati, da se ta zakon uporablja, ker če tega ne more storiti,
bo sodba pravilno izrečena proti njemu.
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18. Ulpianus, Disputations, knjiga VI.
Kadar se od svobodnjaka zahtevajo storitve, se od stranke, ki trdi, da je njegov varovanec, zahteva dokaz njegove pravice do
tega; zato Julijan meni, da čeprav v sporni zadevi velja, da je varovanec upravičen do posesti, tisti, ki naj bi bil svobodnjak,
ne sme nastopiti kot tožnik, temveč mora to storiti tisti, ki trdi, da je varovanec.
(1) Kadar kdo trdi, da je bilo storjeno kakšno goljufivo dejanje, mora dokazati goljufijo, čeprav je to morda navedel v izjemi.
(2) Tožnik mora dokazati resničnost izrečenega očitka, tj. kadar se trdi, da je stranka, ki je bila zaslišana na sodišču,
odgovorila, da je edina dedinja; ali če se po zaslišanju trdi, da je molčala, mora veljati isto pravilo; in krivdo je treba pripisati
ne tistemu, ki je v svoji izjemi navedel, da ni odgovoril, temveč tožniku.
19. Isto, Disputations, knjiga VII.
V zvezi z izjemami je treba reči, da mora toženec izpolniti tožnikovo vlogo in sam dokazati svojo izjemo, tako kot mora
tožnik dokazati svoj zahtevek; če na primer uveljavlja izjemo na podlagi sklenjene pogodbe, mora dokazati, da je bila
pogodba dejansko sklenjena.
1. Če kdo, ki je obljubil, da bo nastopil pred sodiščem, kot razlog, zakaj tega ni storil, navaja, da je bil odsoten zaradi javnih
zadev ali da mu je nastop preprečilo kakšno zlonamerno dejanje nasprotne stranke ali da ga je oviralo zdravje ali nevihta,
mora to dokazati.
2. Kadar stranka uporabi izjemo, ker da imenovanje odvetnika njenega nasprotnika ni veljavno, ker njegov nasprotnik ni
mogel imenovati ali ni bil imenovan za odvetnika, mora dokazati resničnost izjeme, ki jo je uveljavljala.
3. Enako pravilo velja, kadar je vložena tožba za denarni znesek, ki naj bi bil plačan.
4. Tudi če se izjema uveljavlja na podlagi izdane odločbe; ali ker naj bi bila dana prisega v zvezi s premoženjem, za katerega
je zdaj vložena tožba, ali ker se sporna zadeva nanaša na igro na srečo, mora stranka, ki je vložila izjemo, dokazati vse te
trditve.
(20) Julianus, Digest, knjiga XLIII.
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Kadar kdo svobodnega človeka s silo zasege in ga drži v verigah, je najbolj nevreden prednosti, ki jih uživa posestnik, saj ni
mogoče dokazati, da je bil človek v času, ko je bil postopek prvič sprožen, svoboden.
21. Marcijan, Inštituti, VI. knjiga.
Menim, da je boljše mnenje, da mora tisti, ki vloži tožbo, torej volilojemnik, dokazati, da je zapustnik vedel, da je zapuščeno
premoženje pripadalo ali bilo obremenjeno drugemu, in da dediču ni treba dokazovati, da je pripadalo nekomu drugemu ali
bilo obremenjeno, saj je potreba po dokazovanju svojih trditev vedno na tožniku.
22. Ulpianus, Mnenja, I. knjiga.
Tisti, ki trdi, da si je premislil, mora to dokazati.
23. Marcianus, O hipotekarni formuli.
Pred vsem drugim je treba dokazati, da je bilo med tožnikom in dolžnikom dogovorjeno, da se premoženje zastavi ali
hipotekarira. Ko tožnik to dokaže, mora dokazati tudi dejstvo, da je bilo premoženje v času dogovora o zastavi v lasti
dolžnika ali da je bila hipoteka opravljena z njegovim soglasjem.
(24) Modestin, Pravila, IV. knjiga.
Če je bila menica razveljavljena, čeprav velja domneva, da je bil dolžnik oproščen, ga je kljub temu mogoče zakonito tožiti
za znesek, za katerega lahko upnik z očitnimi dokazi dokaže, da mu še vedno pripada.
25. Paulus, Vprašanja, III. knjiga.
Če se pojavi vprašanje v zvezi z denarjem, ki ni dolgovan, kdo mora to dokazati? Zadevo je treba urediti tako, da če tisti, ki
naj bi prejel premoženje, zanika, da denar ni dolgovan, in tisti, ki ga je plačal, dokaže njegovo plačilo s pristojnimi dokazi,
potem mora tisti, ki popolnoma zanika, da je prejel denar, če želi biti zaslišan, predložiti dokaz, da mu denar zakonito
pripada; bilo bi namreč absurdno, če bi tisti, ki je na začetku zanikal, da je prejel denar, potem pa se je izkazalo, da ga je
prejel, od nasprotnika zahteval dokaz, da mu denar ni dolgovan. Če pa bi tožnik najprej priznal, da je denar prejel, vendar bi
trdil, da mu pripada, bi bila domneva nedvomno v korist stranke, ki ga je prejela, saj tisti, ki plačuje, nikoli ni tako
malomaren, da bi denar brez pomisleka zavrgel in ga plačal, ko mu ne pripada; še zlasti to velja v primeru, ko je stranka, ki
trdi, da je plačala, kar ji ni pripadalo, vesten in skrben vodja gospodinjstva, saj je neverjetno, da bi se takšna oseba tako lahko
prevarala. Zato bo moral tisti, ki trdi, da je plačal denar, ki ni bil dolgovan, predložiti dokaze, da je bil navedeni denar plačan
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zaradi goljufije stranke, ki ga je prejela, ali zaradi upravičenega razloga nevednosti, in če tega ne dokaže, ne bo imel pravice
do izterjave.
1. Če pa je tisti, ki se pritožuje zaradi plačila denarja, ki ni bil dolgovan, varovanec, mladoletnik ali ženska, ali celo
polnoletni moški, ki pa je vojak, ali obdelovalec zemlje in nima izkušenj v javnih poslih, ali ima rad preprosto življenje in se
predaja brezdelju; potem mora tisti, ki denar prejme, dokazati, da je to dejansko storil in da mu je denar pripadal in bil
plačljiv, in če tega ne dokaže, ga mora vrniti.
2. To velja le, kadar stranka, ki je plačala denar, trdi, da celoten znesek ni bil dolgovan. Kadar pa se pritožuje, da je plačal le
del, z utemeljitvijo, da le del plačanega denarja ni bil dolgovan; ali da je bil na začetku dolgovan, vendar je bil dolg pozneje
odpuščen, on pa ga je iz nevednosti plačal drugič; ali da je, ker ga varuje izjema, plačal denar po pomoti; sam mora na vsak
način dokazati, da je bodisi plačal več, kot je bilo treba, bodisi da je denar plačal drugič po pomoti, bodisi da je, ker ga varuje
izjema, denar plačal iz nevednosti; v skladu s splošnim pravilom, po katerem morajo predložiti dokaz tisti, ki trdijo, da imajo
izjeme, ali ki trdijo, da so dolg plačali.
3. V vseh primerih, ki smo jih predlagali, je treba tistemu, na katerem leži dokazno breme, dovoliti, da v zvezi z resničnostjo
zadeve prisega svojemu nasprotniku, preden mu da prisego pro calumnia; tako lahko sodnik svojo odločitev uredi glede na
zaupanje, ki ga ima v prisego tožnika, pri čemer je pravica tožnika, da prisega nazaj svojemu nasprotniku, pridržana.
4. Ta točka se nanaša na plačilo denarja, ki ni dolgovano. Kadar pa naj bi bila pisna obljuba plačila dana za denar, ki ni
dolgovan, in so pogoji listine nedoločeni, bo stranka, v korist katere je bila menica sestavljena, morala dokazati, da ji v njej
navedeni znesek pripada, razen če je tisti, ki je menico sestavil, izrecno navedel svoje razloge za to; potem mora namreč
vztrajati pri svojem priznanju, razen če je pripravljena z neizpodbitnimi listinskimi dokazi dokazati, da je obljubila plačilo
denarja, ki mu ni dolžna.
(26) Papinianus, Vprašanja, knjiga XX.
Prokula, ki ji je njen brat na podlagi skrbništva dolgoval veliko vsoto denarja, je želela to vsoto po njegovi smrti sorazmerno
pobotati z njegovimi dediči; v nasprotju s tem je trdila, da od svojega brata za časa njegovega življenja ni nikoli zahtevala
denarja, temveč da mu je sama izplačala določene vsote denarja iz različnih razlogov, ki so izhajali iz njunih medsebojnih
računov. Božanski Komod pri odločanju o zadevi ni priznal pobota, ampak je menil, da je svojega brata tiho oprostila
izvrševanja zaupanja.
27. Scaevola, Digeste, knjiga XXXIII.

1254

Nekdo je sestavil oporoko in zakoniti delež svojega premoženja zapustil nekomu, ki je bil upravičen prejeti le določen
znesek, nato pa je določil naslednje: "Titiju podarjam in zapuščam sto aurejev, ki mi jih je izročil v roke, vendar mu o tem
nisem dal nobenega pisnega dokazila, ker sem vse premoženje in lastnino, ki jo je prejel od svoje matere, hranil v svoji
posesti brez kakršnegakoli zapisnika. Poleg tega želim, da se iz mojega premoženja izroči in izplača Titiusu sto petdeset
aurejev, ki sem jih prejel kot najemnino za zemljo, ki so izkupiček od pridelkov, ki sem jih pridelal in prodal, ter vse zneske,
za katere je v mojih knjigah razvidno, da jih je Titius prejel od svoje matere, in ki sem jih namenil za lastno uporabo."
Vprašam, ali lahko Titius pobere ta denar. Odgovor je bil, da če lahko Titius dokaže, da je premoženje prišlo v roke
oporočitelja v skladu z zgoraj navedeno izjavo, lahko to stori; velja namreč, da so v primeru, ko stranka z zapuščino ni
upravičena prejeti več kot določen znesek, takšne določbe oporoki dodane v nasprotju z zakonom.
28. Labeo, Epitome o verjetnostih, Paulus, knjiga VII.
29. Kadar je dolžnost razsodnika, da odloči o zadevi, ali naj se pozanima, ali obstaja zapisnik o opravljenem delu ali ali se
kdo spomni, da je bilo delo opravljeno? Paulus pravi, da kadar se v arbitražnem primeru poizveduje, ali obstaja zapisnik o
opravljenem delu ali ne, se ne bi smelo spraševati, ali se kdo spomni časa ali pod katerim konzulom je bilo delo opravljeno,
temveč ali je mogoče na kakršen koli način dokazati, kdaj je bilo delo opravljeno. In to je treba doseči, kot imajo navado
trditi Grki, na splošen način, saj se ne more ohraniti v spominu, da je bilo delo opravljeno; na primer v določenem letu, saj se
v tem času verjetno nihče ne bo spomnil, pod katerim konzulom je bilo opravljeno. Če pa so vse osebe mnenja, da niso slišale
za opravljeno delo, ga niso videle ali izvedele zanj od kogar koli, ki bi ga lahko videl ali slišal zanj, in ne glede na to, kako
daleč nazaj gre, ni mogoče najti nobenega zapisnika o opravljenem delu, bo to zadostovalo.
(29) Scaevola, Digest, knjiga IX.
(30) Cesarja Antonin in Verus sta v reskriptu Klavdiju Apollinariju navedla naslednje, in sicer "Odrejeno je, da dokazi v
zvezi z otroki ne smejo biti sestavljeni zgolj iz izjav prič, temveč tudi iz pisem, ki naj bi bila poslana ženi, če je ugotovljena
njihova pristnost in jih je mogoče predložiti kot listinske dokaze."
1. Žena, ki je bila med nosečnostjo zavrnjena, je v času moževe odsotnosti rodila sina; med postopkom, ki je bil sprožen
zaradi tega, je priznala, da je bil otrok nezakonski. Postavilo se je vprašanje, ali je bil sin pod nadzorom svojega očeta in ali je
lahko, ko je njegova mati umrla na podlagi oporoke, vstopil v njeno premoženje po očetovem nalogu, ali pa bi priznanje, ki
ga je podala razjarjena mati, poseglo v njegove pravice. Odgovor je bil, da v takšnih primerih vedno obstaja možnost, da se
ugotovi resnica.
(30) Labeo, Mnenja, I. knjiga.
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Labeovo mnenje, ki ga je dal Festu, je bilo, da sužnja kot dokaz svobode, ki jo zahteva, ne more predložiti niti zaupanja, ki ji
je bilo prepuščeno z oporoko, niti dejstva, da so ji bila sredstva za njeno preživljanje zapuščena kot oporočiteljevi negi.
31. Isto, Mactorius Sabinus, knjiga II.
Omemba denarja v menicah, ki so domnevno zapadle iz kakšnega drugega razloga, nima moči obveznosti.

Tit. 4. O pristnosti listin in njihovi izgubi.

(1) Paulus, Sentence, IV. knjiga.
(2) Vse tiste stvari, s katerimi je mogoče sprožiti pravni postopek, je treba uvrstiti pod listine, zato so v to kategorijo uvrščeni
tako dokazi kot tudi osebe.
2. Isto, Mnenja, knjiga V.
Kadar se kdo toži pri državni blagajni, je treba to storiti ne na podlagi izpiska ali prepisa kakšne pisne listine, temveč na
samem izvirniku, da se lahko ugotovi resničnost pogodbe. Ni primerno, da ima ponarejena listina kakršno koli moč ali učinek
pred sodiščem.
3. Isto, Mnenja, III. knjiga.
Paulus je izjavil, da: "V primeru, da je bil dokument ponarejen, je bilo treba izvesti postopek, ki je bil v skladu z zakonom, ki
ureja trg vrednostnih papirjev: "Obveznosti ne bi smeli antedatirati, vendar se za stranke, ki so se s tem strinjale, ne šteje, da
so krive ponarejanja, saj je bilo dejanje opravljeno v navzočnosti in s soglasjem strank, dolžnik pa je kriv večjega prekrška
kot upnik."
4. Gaj, O hipotekarni formuli.
Kadar je premoženje hipotekarizirano, ni pomembno, pod kakšnimi pogoji se to lahko izvede, kot je to v primeru tistih
obveznosti, ki so sklenjene s soglasjem. Če je torej dogovorjeno, da se premoženje hipotetizira, ne da bi bilo to storjeno v
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pisni obliki, in je to mogoče dokazati, bo premoženje, glede katerega je bil dogovor sklenjen, obremenjeno; pisne listine se
namreč v teh zadevah sestavljajo zato, da se lažje ugotovi, kaj je bilo dogovorjeno. Vendar pa bo posel veljaven tudi brez
njih, če bodo na voljo dokazi; tako kot je zakonska zveza veljavna, če obstajajo pričevanja, ne da bi bile sklenjene pisne
listine.
5. Kalistrat, Vprašanja, II. knjiga.
Če se izkaže, da je bil posel dejansko sklenjen brez kakršnih koli listinskih dokazov, ne bo nič manj veljaven, ker v zvezi z
njim ne obstaja nobena pisna listina.
6. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.
Kadar se pojavi vprašanje glede hrambe oporoke in obstaja dvom o tem, pri kom naj se to stori, je bolje, da se oporoka vedno
pusti pri stari osebi kot pri mladi, pri osebi visokega ranga kot pri osebi nižjega ranga, pri moškem kot pri ženski in pri
svobodni osebi kot pri svobodnjaku.

Tit. 5. O pričah.

(1) Arkadij, imenovan tudi Charizij, O pričah.
Zaposlovanje prič je pogosto in potrebno, še posebej pa je treba upoštevati pričevanja tistih, katerih integriteta je
uveljavljena.
1. Priče se lahko postavljajo ne le v kazenskih zadevah, temveč tudi v tožbah, ki zadevajo denar, v skladu z okoliščinami;
pričajo lahko tudi tisti, ki jim to ni prepovedano ali jih od pričanja odvezuje kakšen zakon.
2. Čeprav nekateri zakoni predpisujejo precejšnje število prič, je po cesarskih ustavah ta zahteva vendarle omejena na
zadostno število istih, da bi jo sodniki lahko uravnavali in dovolili poklicati le toliko prič, kolikor se jim zdi potrebno, da se
ne bi zaradi neomejene oblasti lahko poklicala odvečna množica, da bi se stranke v postopku nadlegovale.
(2) Modestin, Pravila, VIII. knjiga.
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Upoštevati je treba rang, integriteto, obnašanje in resnost prič, zato se ne sme zaslišati tistih, ki dajejo nasprotujoče si izjave
ali se obotavljajo pri pričanju.
3. Kalistrat, O sodnih preiskavah, IV. knjiga.
Integriteto prič je treba skrbno preučiti, pri čemer je treba ob upoštevanju njihovih osebnih lastnosti pozornost najprej
nameniti njihovemu rangu; ali je priča dekurion ali plebejec; ali je njegovo življenje častno in brez krivde ali pa je bil
ožigosan in je podvržen obsodbi; ali je bogat ali reven, da ne bi zlahka lažno prisegel zaradi koristi; ali je sovražnik tistega,
proti kateremu priča, ali pa je prijatelj tistega, v čigar korist pričuje. Če namreč priča ni sumljiva, bodisi zato, ker je njen
osebni značaj neoporečen, bodisi zato, ker nanjo ne vpliva pričakovanje koristi ali kakršne koli spodbude naklonjenosti ali
sovražnosti, bo kompetentna. Zato je božanski Hadrijan v zapisu, naslovljenem na Vivija Verusa, guvernerja Kilikije,
navedel, da lahko tisti, ki obravnava zadevo, najbolje presodi, koliko zaupanja je treba izkazati pričam. V nadaljevanju so
navedeni pogoji iz tega zapisa: "Ti si najbolj usposobljen, da ugotoviš, koliko je treba zaupati pričam, kdo so, kakšen je
njihov položaj in ugled, ali se zdi, da govorijo iskreno, ali so se dogovorile in skupaj načrtovale iste izjave in ali brez
oklevanja vrnejo ustrezne odgovore na vprašanja, ki so jim postavljena."
1. Ohranil se je še en zapis istega cesarja, naslovljen na Valerija Verusa, ki govori o ugotavljanju zaupanja v priče, in sicer z
naslednjimi besedami: "Ni mogoče natančno določiti, kateri dokazi bodo zadostovali za dokazovanje katere koli zadeve, prav
tako kot ni vedno nujno, da se obstoj katerega koli dejstva ugotavlja z javnimi listinami, čeprav se to pogosto počne. V
nasprotnem primeru bi število prič, pa tudi njihov položaj in avtoriteta ter njihov splošni ugled težili k potrditvi dokaza o
predmetu preiskave. "Lahko vam samo na splošno povem, da se sodna preiskava ne sme omejiti samo na eno vrsto dokazov,
ampak da si morate mnenje o tem, kaj menite, da je bilo dokazano, in o tem, za kar morda menite, da ni bilo zadovoljivo
dokazano, ustvariti po lastni presoji."
2. Tudi božanski Hadrijan je v reskriptu makedonskemu prokonzulu Juliju Rufinu izjavil, da mora biti bolj pozoren na priče
kot na njihove dokaze. Besede iz reskripta o tej točki so naslednje: "Aleksander je pred menoj obtožil Apera nekaterih
zločinov, vendar jih ni dokazal in ni predložil nobenih prič; želel pa je uporabiti dokaze, ki jih nočem priznati, saj sem
navajen zasliševati priče, zato sem ga poslal nazaj k guvernerju pokrajine, da se pozanima o verodostojnosti prič, in če ne
dokaže, kar trdi, ga bo poslal v izgnanstvo."
3. Isti cesar je v reskriptu Gabiniju Maksimu navedel naslednje: "Ena stvar je teža, ki jo je treba pripisati ustnim pričam
navzočih prič, druga pa pisnim pričam, ki jih je treba prebrati. Zato dobro premislite, ali jih želite obdržati, in če jih želite,
jim priznajte njihove stroške."
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4. V Lex Julii, ki se nanaša na nasilje, je dokazano, da proti obtožencu ne smejo pričati tisti, ki jih je osvobodil on ali njegov
oče; ali tisti, ki še niso prišli v puberteto; ali kdor je bil obsojen zaradi javnega kaznivega dejanja in še ni bil vrnjen v prejšnje
stanje, ali kdor je v verigah ali zaporu, ali se je dal v najem za boj z divjimi zvermi; ali katera koli ženska, ki se odkrito
prostituira ali se je že prostituirala; ali kdor je bil obsojen ali spoznan za odgovornega, da je prejel denar za pričanje ali za
opustitev pričanja. Nekaterim osebam namreč ne bi smeli dovoliti pričati zaradi spoštovanja njihovega položaja, drugim
zaradi nezanesljivosti njihove sodbe, tretjim pa zaradi znane neslavnosti njihovega življenja.
5. Priče ne bi smeli prehitro klicati z velike razdalje, še manj pa bi morali vojake zaradi pričanja odpoklicati od njihovih
praporščakov ali položajev; to je božanski Hadrijan navedel v nekem reskriptu. Božanski bratje so v zapisu navedli tudi, da:
Če se namreč izkaže, da so priče pogosto poklicane v drugo mesto, da bi pričale, ni dvoma, da je mogoče poklicati tiste, za
katere sodnik odloči, da jih je treba poklicati v zadevi." (2) "Kar zadeva pozivanje prič, naj sodnik skrbno preveri, kakšna je
navada v pokrajini, ki ji predseduje, kajti če se izkaže, da so priče pogosto poklicane v drugo mesto, da bi pričale, potem ni
dvoma, da je mogoče poklicati tiste, za katere sodnik lahko odloči, da jih je treba poklicati v zadevi.
4. Paulus, O Lex Julia et Papia, II. knjiga.
Lex Julia v zvezi z javnimi obtožbami določa, da človeka, če tega ne želi, ni mogoče prisiliti, da bi na sodišču pričal proti
svojemu svaku, zetu, očimu, pastorku, bratrancu ali sestrični, ne glede na to, ali je moški ali ženska, otroku bratranca ali
kateremu koli od tistih, ki so v bližnjem sorodstvu. Prav tako ni dovoljeno, da bi proti njemu pričal svobodnjak kogar koli ali
njegovi otroci, njegovi starši, njegova žena ali mož, če je obtožen. Enako pravilo velja za varovanca in varovanko, saj
nobenega od njiju ni mogoče prisiliti, da bi pričal proti svojemu svobodnjaku, niti svobodnjaka proti svojemu varovancu.
5. Gaj, O Lex Julia et Papia, IV. knjiga.
V zakonih, kjer je izjema, da niti zeta niti tasta, če ne želita, ni mogoče prisiliti k pričanju; velja, da je zaročenec hčere
vključen v izraz "zet" in tudi oče zaročenke je vključen v izraz "tašča".
6. Licinij Rufin, Pravila, II. knjiga.
Za pristojne priče se ne štejejo tiste, ki jim je mogoče ukazati, naj pričajo.
(7) Modestinus, Pravila, III. knjiga.
Pričevanju sužnja je treba verjeti, kadar ni drugega načina za ugotovitev resnice.
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8. Scaevola, Pravila, IV. knjiga.
Starcev, invalidov, vojakov, sodnikov, ki so odsotni zaradi državnih zadev, in takih oseb, ki jim je prepovedano nastopiti, ni
mogoče prisiliti, da pričajo, če tega nočejo storiti.
9. Paulus, O Sabinu, I. knjiga.
Oče ni pristojna priča za svojega sina, niti sin za svojega očeta.
10. Pomponij, O Sabinu, I. knjiga.
Nihče ni pristojna priča v svoji lastni zadevi.
11. Isti, Dekreti, knjiga XXXIII.
Stranka, ki ni bila povabljena kot priča, sme pričati zaradi dokazovanja posla.
12. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVII.
Kadar zakon ne določa števila prič, zadostujeta dve, saj je izraz "več" zajet v številki dve.
(13) Papinianus, O prešuštvu, I. knjiga.
(14) Vem, da se je pojavilo vprašanje, ali lahko tisti, ki so bili obsojeni zaradi obrekovanja v javnih procesih, pričajo v
javnem pregonu. Vendar jim tega ne prepoveduje Lex Remmia; tudi Lex Julia, ki se nanaša na nasilje, izsiljevanje in
pekuliranje, takim osebam ne prepoveduje pričanja, kljub temu pa tega, kar zakoni izpuščajo, ne bi smel izpustiti vestni
sodnik, katerega dolžnost je, da skrbno pretehta verodostojnost priče in ugotovi, ali priča priča priča tako, kot bi moral pričati
pošten človek.
14. Isto, O prešuštvu.
Zavedam se, da se je razpravljalo tudi o tem, ali lahko tisti, ki je bil obsojen zaradi prešuštva, priča zaradi dokazovanja
oporoke; in jasno je, da mu je upravičeno prepovedano pričati na sodišču. Zato menim, da oporoka, ki jo mora dokazati
takšna priča, ni veljavna ne po civilnem pravu ne po pretorijanskem pravu, ki mu sledi; tako da se na podlagi takšnega
pričanja ne more vpisati zapuščina ali dodeliti posest premoženja pokojnika.
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15. Paulus, Sentence, II. knjiga.
Oseba, ki je bila obsojena zaradi izsiljevanja, ne more pričati v primeru oporoke ali v sodnem postopku.
(1) Da bi bil hermafrodit upravičen pričati v primeru oporoke, je treba dokazati, kateri spol prevladuje.
16. Isti, Sentence, V. knjiga.
Tiste, ki lažno pričajo ali dajejo nasprotujoče si dokaze ali izdajajo obe strani, lahko pristojni sodniki kaznujejo.
17. Ulpianus, Pravila.
Oče in sin, ki je pod njegovim nadzorom, pa tudi dva brata, ki sta podrejena oblasti istega očeta, sta lahko priči v primeru
oporoke ali istega posla; saj nič ne preprečuje, da bi več prič, ki pripadajo enemu gospodinjstvu, pričalo v zadevi, v kateri je
zainteresirana druga stranka.
(18) Paulus, O prešuštvu, II. knjiga.
Ker Lex Julia de Adulteriis prepoveduje pričanje ženski, ki je bila obsojena zaradi prešuštva, iz tega sledi, da imajo tudi
ženske pravico pričati na sodišču.
19. Ulpianus, O službi prokonzula, VIII. knjiga.
K pričanju ni mogoče prisiliti kmetov, ki imajo dohodke; prav tako ne more pričati nihče, ki ni odšel, da bi se izognil
pričanju; niti nihče, ki je lahko zaposlen pri preskrbi vojske z živili.
(1) Prav tako ni mogoče zahtevati, da pričajo podaniki.
20. Venulej, O javnih tožilstvih, II. knjiga.
Obtožnik ne sme poklicati za pričo tistega, ki je bil obsojen zaradi kaznivega dejanja ali ki je mlajši od dvajset let.
(21) Arcadius, imenovan tudi Charisius, O pričah.
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Oseba, ki je bila obsojena, da je napisala obrekovalno pesem, ni sposobna pričati.
1. Nesporno je tudi, da je mogoče, kadar to zahteva primer, k pričanju prisiliti ne le zasebnike, temveč celo sodnike, če so
navzoči. Senat je tudi odredil, da mora v primeru prešuštva pričati tudi pretor.
2. Kadar so okoliščine takšne, da smo prisiljeni sprejeti za pričo gladiatorja ali kakšno podobno osebo, njegovemu pričanju
ne smemo verjeti, razen če je podvržen mučenju.
3. Kadar so vse priče enako poštene in ugledne ter se narava posla in mnenje sodišča ujemata z njihovimi trditvami, je treba
sprejeti vsa njihova pričanja. Kadar pa nekatere od njih podajo izjave, ki se razlikujejo od tistih, ki so jih podali drugi, se
lahko verjame tudi manjšemu številu od njih. Poleg tega mora sodnik, če se dokazi ujemajo z naravo posla in če ne obstaja
sum sovražnosti ali naklonjenosti, potrditi vtise svojega uma z argumenti in pričevanji, ki se najbolj nanašajo na zadevo in za
katere ugotovi, da so najbližje resnici. Ni namreč treba upoštevati števila prič, temveč njihovo iskrenost in tiste dokaze, ki se
zdijo bolj osvetljeni z lučjo resnice.
22. Venulej, O službi prokonzula, II. knjiga.
23. Sodniki vsakega okrožja naj skrbijo, da bodo vsem, ki želijo sestaviti oporoke, omogočili, da bodo sami priče in skupaj z
drugimi podpisovali oporoke, s čimer se bodo zadeve lažje razložile, dokazovanje dejstev pa bo varno.
(23) Isto, O državnih tožilstvih, I. knjiga.
Proti obtožencu ni mogoče privesti priče, ki je že pričala zoper njega.
24. Paulus, Sentences, knjiga V.
Odločeno je bilo, da se priče, ki jih tožilec pripelje iz svoje hiše, ne smejo zaslišati.
(25) Arkadij, imenovan tudi Karizij, O pričah.
V cesarskih mandatih je določeno, da morajo guvernerji poskrbeti, da patroni ne pričajo v zadevah, ki jih vodijo; to pravilo je
treba upoštevati tudi v primeru tistih, ki opravljajo posle drugih.
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Tit. 6. O nepoznavanju zakona in pakta.

1. Paulus, O ediktu, XLIV. knjiga. Nepoznavanje je bodisi dejstvo bodisi pravo.
1. Kadar namreč kdo ne ve, da je tisti, do katerega posesti je upravičen, mrtev, čas ne teče proti njemu. Če se sicer zaveda, da
je njegov sorodnik mrtev, vendar ne ve, da mu njegovo premoženje pripada zaradi tega, ker je njegov najbližji sorodnik, ali
če se zaveda, da je bil imenovan za dediča, vendar ne ve, da pretor podeli posest premoženja umrlega tistim, ki so bili
imenovani za njegove dediče; čas teče proti njemu, ker je v zmoti glede prava. Enako pravilo velja, kadar brat pokojnika
misli, da ima prednost njegova mati.
2. Če kdo ne ve, da je s pokojnikom v sorodu, se včasih moti glede prava, včasih pa glede dejstva; če namreč ve, da je
svoboden in kdo so bili njegovi starši, ne ve pa, da je upravičen do pravic iz sorodstva, se moti glede prava. Če kdo, ki je
najditelj, ne ve, kdo so njegovi starši, in služi drugemu kot suženj, misleč, da je sam suženj, se bolj moti glede dejstva kot
glede zakona.
3. Poleg tega, kadar kdo ve, da je drugi upravičen do posesti nepremičnine, vendar ne ve, da je potekel čas, v katerem bi jo
moral prevzeti, je v zmoti glede dejstva. Enako pravilo velja, kadar misli, da je pridobil posest na nepremičnini. Kadar pa ve,
da ni zahteval posesti in da je dopustil, da je rok potekel, vendar ne ve, da je upravičen do posesti nepremičnine na podlagi
dedovanja, teče čas proti njemu, ker je v zmoti glede prava.
4. Enako menimo, kadar je nekdo imenovan za dediča celotne zapuščine, vendar ne misli, da ima pravico zahtevati njeno
posest, preden se odpre oporoka; če pa ne ve, da obstaja oporoka, se bo glede tega dejstva zmotil.
2. Neratius, Pergamenti, knjiga V.
Za pravno zmoto ne bi smeli v vsakem primeru šteti, da ustreza nepoznavanju dejstva; pravo je namreč lahko in bi moralo
biti dokončno določeno, vendar razlaga dejstva zelo pogosto zavede tudi najbolj modre ljudi.
3. Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.
Velika razlika je v tem, ali kdo ni obveščen glede primera in dejanj drugega ali pa ne pozna zakona, ki zadeva njega samega.
1. Kasij navaja, da Sabinus meni, da je treba razumeti, da se nevednost v tem primeru ne nanaša na osebo zapuščenega
značaja ali na tistega, ki zaradi malomarnosti misli, da je varen.
4. Isti, O Sabinu, knjiga XIII.
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Zanikano je, da bi bilo nepoznavanje zakona v kakršno koli korist pri uporabi, vendar je ugotovljeno, da je nepoznavanje
dejstev v korist.
5. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, II. knjiga.
Zdi se nadvse krivično, da bi znanje škodovalo drugemu bolj kot njegovemu imetniku ali da bi nevednost ene osebe koristila
drugi.
6. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga XVIII.
Ne bi smeli dopuščati grobega nepoznavanja dejstev niti zahtevati vestnega poizvedovanja, temveč bi morali zahtevati takšno
znanje, da se ne bi pokazala niti pretirana malomarnost, niti prevelika brezbrižnost, niti radovednost, ki je značilna za
obveščevalce.
7. Papinianus, Vprašanja, knjiga XIX.
Nepoznavanje zakona ni koristno za tiste, ki si ga želijo pridobiti, ne škoduje pa tistim, ki zahtevajo svoje pravice.
8. I. knjiga, Opredelitve.
Napačno ugotovljeno dejstvo res ne škoduje pravicam moških, kadar si prizadevajo pridobiti lastnino ali se izogniti njeni
izgubi; nepoznavanje prava pa ni v korist niti ženskam, kadar si ga poskušajo pridobiti. Vendar pa pravna napaka ne škoduje
nikomur, ko se poskuša izogniti izgubi premoženja.
9. Paulus, O nepoznavanju prava in dejstev.
Običajno pravilo je, da nepoznavanje prava povzroči škodo komur koli, nepoznavanje dejstev pa ne. Zato preverimo, za
katere primere velja to pravilo, saj lahko najprej ugotovimo, da je mladoletnikom, mlajšim od petindvajset let, dovoljeno, da
ne poznajo zakona; to v določenih primerih velja tudi za ženske zaradi šibkosti njihovega spola; zato, dokler ni bilo storjeno
kaznivo dejanje, ampak gre le za nepoznavanje zakona, njihove pravice niso prizadete. Po istem načelu se mladoletniku,
mlajšemu od petindvajset let, če posodi denar sinu, ki je pod očetovim nadzorom, prizna olajšava, kot če denarja ne bi
posodil sinu, ki je pod očetovo oblastjo.
(1) Če sin pod očetovskim nadzorom, ki je vojak, postavi za dediča vojaškega tovariša in ne ve, da lahko vstopi v zapuščino
brez očetovega dovoljenja, lahko v skladu s cesarsko ustavo ignorira zakon; zato rok, določen za sprejem zapuščine, ne teče
proti njemu.
(2) Nevednost pa nikomur ne škoduje, razen če bi bil kriv hude malomarnosti; na primer, kaj če bi vsi v mestu vedeli, česar
on sam ne ve? Labeo zelo pravilno pravi, da s tem ni mišljeno niti znanje najbolj radovednega niti najbolj malomarnega
človeka, temveč tistega, ki ga lahko pridobi z vestnim raziskovanjem.
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(3) Labeo pa meni, da nepoznavanje zakona ne bi smelo veljati za opravičljivo, razen če stranka ne bi imela dostopa do
sodnika ali če ni dovolj inteligentna, da bi zlahka ugotovila, da ji nepoznavanje zakona škodi, kar pa se zgodi zelo redko.
(4) Če kdo ne ve, da je prodajalec lastnik prodane stvari, je treba več pozornosti nameniti samemu poslu kot pa mnenju
kupca; in zato, čeprav lahko verjame, da je stvar kupil od nekoga, ki ni bil njen lastnik, bo kljub temu, če mu jo izroči lastnik,
pripadla njemu.
(5) Kadar stranka, ki ne pozna prava, ne uporabi Lex Falcidia, je v reskriptu božanskega Pija zapisano, da bodo njene pravice
prizadete. Poleg tega sta cesarja Severus in Antoninus v nekem reskriptu navedla naslednje, in sicer "Če je pri izpolnjevanju
zaupanja plačan denar, ki ne pripada, ga ni mogoče izterjati, razen če je bil plačan po pomoti. Zato Cargilianovi dediči, ko so
izplačali denar, ki so ga zapustili po oporoki za gradnjo akvadukta za Republiko Cirto, ne le da niso zahtevali obveznic, ki se
običajno sklenejo, da bi občine vrnile morebitni presežek, ki bi ga lahko prejele nad zneskom, dovoljenim z zakonom Lex
Falcidia; ampak so celo določili, da se omenjeni znesek denarja ne sme uporabiti za noben drug namen, ter zavestno in
namerno dopustili, da se omenjeni denar uporabi za gradnjo akvadukta, zato niso imeli pravice zahtevati, da jim Republika
Cirta kar koli vrne, ker so plačali več, kot je bilo treba; saj bi bila krivica na obeh straneh, če bi se vrnil denar, ki je bil dan za
gradnjo akvadukta, in če bi bila republika prisiljena iz svojih sredstev plačati za delo, ki je v celoti predstavljalo slavo,
pridobljeno zaradi radodarnosti drugega. "Če pa bi dediči menili, da je zahtevek za izterjavo omenjenega denarja utemeljen,
ker zaradi pomanjkanja informacij niso izkoristili določb Lex Falcidia, bi morali vedeti, da jim je nepoznavanje dejstev v
korist, nepoznavanje prava pa ne; in da se olajšava ne prizna bedakom, temveč tistim, ki se pošteno motijo glede dejstev."
Čeprav so v tem reskriptu omenjene občine, je treba upoštevati isto pravilo v zvezi z vsemi vrstami oseb. In čeprav je v
navedenem primeru omenjen denar, ki je bil prepuščen za gradnjo akvadukta, je treba samo v tem primeru šteti, da tožba za
njegovo izterjavo ne pride v poštev, saj je začetek te konstitucije splošno uporaben, saj kaže, da če zaradi napake zaupanje ni
bilo izpolnjeno, ni mogoče izterjati nobenega plačanega denarja, ki ni dolgovan. Poleg tega je splošno uporaben tudi tisti
člen, ki določa, da do izterjave niso upravičene stranke, ki zaradi nepoznavanja prava niso izkoristile ugodnosti Lex Falcidia;
v skladu s tem je mogoče trditi, da če denar, ki je bil prepuščen v skrbništvo in je bil plačan, ni bil prepuščen za določen
namen, čeprav ni bil porabljen, temveč je ostal v rokah osebe, ki ji je bil plačan, tožba za njegovo izterjavo ni mogoča.
10. Papinianus, Mnenja, VI. knjiga.
Za mladostnike, ki še niso prišli v puberteto in delujejo brez pooblastila svojih skrbnikov, se šteje, da ne vedo ničesar.
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Knjiga XXIII
1. O zaroki.
2. O obredu sklenitve zakonske zveze.
3. O zakonu o doteh.
4. O sporazumih o dotičnem razmerju.
5. O zemljišču, danem kot doto.

Tit. 1. O zaroki.

Florentin, Inštituti, III. knjiga.
Zaroka je omemba in obljuba poroke, ki bo sklenjena pozneje.
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(1) Ulpianus, O zaroki.
(2) "Zaročitev" izhaja iz besede "obljuba", saj je bilo med starimi ljudmi v navadi, da so si med seboj določali in obljubljali
žene.
2. Florentin, Inštituti, III. knjiga.
Iz tega vira izhaja izraz zaročenca, ki velja za oba spola.
3. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXV.
Za sklenitev zaroke zadošča že samo privolitev.
(1) Ustaljeno je, da se lahko zaročijo stranke, ki so odsotne, in to se dogaja vsak dan. 5. Pomponij, O Sabinu, knjiga XVI.
Pod pogojem, da se odsotne stranke zavedajo zaroke ali da jo naknadno ratificirajo. 6. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVI.
Če skrbniki dekleta pošljejo obvestilo o prenehanju zaroke, menim, da to ne bo zadostovalo za izničenje pričakovanja
poroke, kakor tudi ne bi zadostovalo samo po sebi za njeno vzpostavitev; razen če je vse to storjeno s privolitvijo dekleta.
4. Paulus, O ediktu, knjiga XXXV.
V primeru zaroke ni nobene razlike, ali so prisotne priče ali pa stranka poda ustno obljubo.
0. Pri zaroki se zahteva privolitev tistih oseb, ki morajo privoliti v poroko. Julijan pravi, da se vedno razume, da oče privoli,
razen če je jasno, da tega noče storiti.
(1) Gaj, O pokrajinskem ediktu, XI. knjiga.
(2) Popolnoma očitno je, da je blaznost ovira za zaroko, če pa se pojavi pozneje, je ne razveljavi.
6. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXV.
Julijan sprašuje, ali zakonska zveza, sklenjena pred dvanajstim letom, nadomešča zaroko. Vedno sem odobraval mnenje
Labeja, ki je menil, da če je bila zaroka sklenjena pred poroko, ta še vedno obstaja, tudi ko dekle začne živeti z možem; če pa
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prej ni bila sklenjena in je bilo dekle pripeljano v hišo svojega moža, se zaroka ne more šteti za sklenjeno. S tem mnenjem se
strinja tudi Papinijan.
(1) Isti, Razprave, III. knjiga.
Če je hči pod očetovim nadzorom, lahko oče pošlje obvestilo njenemu zaročencu o razveljavitvi zaroke; če pa je bila
osvobojena, tega ne more storiti niti vložiti tožbe za premoženje, dano kot doto, ker hči sama s poroko predstavlja doto in s
tem ugasne pravica do njenega vračila, ki izhaja iz dejstva, da zakonska zveza ni bila sklenjena; razen če se lahko domneva,
da je oče dal doto v imenu svoje emancipirane hčere pod pogojem, da lahko v primeru, če ne bo privolil v poroko, in
dejansko ne glede na to, ali je bila zakonska zveza sklenjena ali ne, izterja to, kar je dal; takrat bo upravičen do osebne tožbe
za njeno izterjavo.
7. Julianus, Digest, knjiga XVI.
Zaroka se tako kot zakonska zveza sklene s privolitvijo pogodbenih strank, zato mora tako kot v primeru zakonske zveze sin
pod očetovskim nadzorom privoliti vanjo.
0. Ulpianus, O zaroki.
Dekle, ki se očitno ne upira očetovi volji, se razume, da daje svoje soglasje. Hči lahko odkloni privolitev v očetovo željo le,
če ta za njenega moža izbere nekoga, ki je nevreden zaradi svojih navad ali je neslavnega značaja.
9. Paulus, O ediktu, V. knjiga.
Kadar sin pod očetovim nadzorom zavrne svoje soglasje, se zaroka, kar zadeva njega, ne more zgoditi.
0. Modestinus, Razlike, IV. knjiga.
Pri sklepanju zaroke starost strank ni omejena, kot je to v primeru poroke. Zato se lahko zaroka sklene pri zelo zgodnji
starosti, če obe osebi razumeta, kaj se sklepa, torej če nista mlajši od sedmih let.
23. Isto, izbrani primeri.
Skrbnik sam ne more poročiti svoje varovanke, niti je ne more združiti v zakon s svojim sinom. Vendar je treba opozoriti, da
čeprav obravnavamo zakonsko zvezo, to pravilo velja tudi za zaroke.
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23. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.
V reskriptu cesarjev Antonina in Komoda, ki je senatorjem prepovedoval poroke z določenimi osebami, ni bilo ničesar
omenjeno v zvezi z zaroko; kljub temu pa pravilno velja, da so zaroke, sklenjene pod takimi pogoji, po zakonu neveljavne; da
bi dopolnili, kar v reskriptu manjka.
23. Gaj, O Lex Julia et Papia, I. knjiga.
Pogosto obstajajo upravičeni in nujni razlogi za podaljšanje zaroke za eno, dve, tri ali štiri leta in celo za daljši čas; na primer
bolezen ene od strank, smrt staršev, obtožbe hudih kaznivih dejanj ali dolga potovanja zaradi nujnosti.
14. Ulpianus, O ediktu, VI. knjiga.
Pri sklepanju zaroke ni velike razlike, ali to storita stranki v navzočnosti druga druge, ali prek posrednika, ali pisno, ali na
kakšen drug način; zelo pogosto se pogoji zakonske zveze uredijo s posredovanjem drugih oseb, ki niso najbolj
zainteresirane.

Tit. 2. O obredu sklenitve zakonske zveze.

0. Modestin, Pravila, I. knjiga.
Zakonska zveza je zveza moškega in ženske, ki tvori zvezo za vse njuno življenje in vključuje skupno uživanje božjih in
človeških privilegijev.
(23) Paulus, O ediktu, knjiga XXXV.
Zakonske zveze ni mogoče skleniti, če v to ne privolijo vse stranke, to je tisti, ki so združeni, in tudi tisti, pod katerih oblastjo
so.
16. O Sabinu, I. knjiga.
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Če imam vnuka, ki izhaja iz enega od mojih sinov, in vnukinjo, ki izhaja iz drugega, pod mojim nadzorom, Pomponij pravi,
da bo moje soglasje zadostovalo, da se med njima lahko sklene zakonska zveza; kar je pravilno.
(1) Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.
Kadar je poročena deklica, mlajša od dvanajst let, ne bo zakonita žena, dokler ne bo dosegla te starosti, ko bo živela z
možem.
0. Isti, O Sabinu, IV. knjiga.
Določeno je, da se ženska lahko poroči z moškim, ki je odsoten, bodisi s pomočjo pisma bodisi s pomočjo glasnika, če jo
potem pripeljejo na njegovo hišo. Če pa ostane odsotna, je ni mogoče poročiti niti s pismom niti s kurirjem, saj jo je treba
pripeljati ne v svojo hišo, ampak v hišo njenega moža, ker je to tako rekoč domicil zakonske zveze.
1. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXV.
Končno Cinna pravi, da če se moški poroči z odsotno žensko in potem, ko se vrne z banketa na drugi strani Tibere, izgubi
življenje, velja, da mora njegova žena žalovati za njim.
2. Paulus, O Lex Falcidia.
Zato bi se v tem primeru lahko zgodilo, da bi bila devica upravičena do svoje dote in tožbe za njeno izterjavo.
3. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.
Osvobojenec se ne more poročiti niti s svojo materjo niti s sestro, ki je bila osvobojena suženjstva, ker pravilo, ki to
prepoveduje, temelji na dobri morali in ne na zakonu.
4. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVI.
Kadar je dedek nor in se njegov vnuk želi poročiti, je nujno potrebno očetovo soglasje; če pa je oče nor, zadošča soglasje
dedka, če je ta zdravega uma.
5. Sin se lahko poroči, če je njegov oče v rokah sovražnika in se v treh letih ne vrne.
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10. Paulus, O ediktu, knjiga XXXV.
11. Vprašljivo je, kako ravnati, če je oče odsoten in ni znano, kje je, ali je sploh še živ. Če pretečejo tri leta od trenutka, ko je
začelo biti neznano, kje je oče ali ali je še živ, se njegovim otrokom obeh spolov ne prepreči, da bi zakonito sklenili zakonsko
zvezo.
6. Julianus, Digeste, knjiga LXIII.
Kadar se otrok človeka, ki je v ujetništvu ali ki je odsoten, poroči, preden pretečejo tri leta ujetništva ali odsotnosti, menim,
da bo zakonska zveza zakonito sklenjena; pod pogojem, da se sin ali hči poročita z osebo, katere stanje zagotovo ne bo
žaljivo za očeta.
7. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVI.
Če imam ženo in se ta, potem ko sem jo zavrnil, poroči s Seijem, ki ga pozneje posvojim, zakonska zveza ni incestna.
8. Zakonite poroke ni mogoče skleniti med menoj in žensko, ki je bila zaročena z mojim očetom, čeprav ji ni mogoče
pravilno reči, da je moja mačeha.
9. Po drugi strani pa se ženska, ki je zaročena z mano, ne more poročiti z mojim očetom, čeprav je ni mogoče pravilno
imenovati za njegovo snaho.
10. Če bi se moja žena po ločitvi poročila z drugim moškim in bi imela od njega hčer, Julijan meni, da ta ni moja mačeha,
vseeno se z njo ne smem poročiti.
11. Lahko se poročim s hčerko svoje posvojene sestre, ker ni moja sorodnica, saj nihče ne postane stric s posvojitvijo. S
posvojitvijo nastanejo le tista razmerja, ki so legitimna, se pravi tista, ki imajo roditeljske pravice. Po istem načelu se lahko
poročim s sestro svojega posvojenca, če ni bila rojena iz iste matere kot on.
12. Isti, O Sabinu, knjiga XXXV.
Kadar je patronažna oseba tako ponižana, da celo misli, da je poroka z njenim podložnikom častna, je sodnik, pri katerem je
vložena prošnja za njeno preprečitev, ne bi smel prepovedati.
13. Paulus, O ediktu, knjiga XXXV.
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Kadar je posvojeni sin emancipiran, se ne more poročiti z vdovo svojega posvojitelja, ker ta zaseda položaj mačehe.
14. Isto pravilo velja, kadar kdo posvoji sina, saj se ne more poročiti z njegovo vdovo, ker tudi po emancipaciji sina zaseda
položaj mačehe.
15. Pod to postavko je treba upoštevati tudi sužnjelastniška razmerja; zato se suženj, ki je manumitiran, ne more poročiti s
svojo materjo, enako pravilo pa velja tudi v primeru sestre in njene hčere. Po drugi strani pa je treba reči, da se oče ne more
poročiti s svojo hčerko, če sta bila oba manumitirana, čeprav je vprašljivo, ali je domnevni oče njen starš. Zato naravni oče ne
more zakonito poročiti svoje zunajzakonske hčere, saj je treba pri sklepanju zakonske zveze upoštevati naravno pravo in
skromnost, ker je v nasprotju s skromnostjo, če se moški poroči z lastno hčerjo.
16. Isto pravilo, ki velja za podaniško krvno sorodstvo, je treba upoštevati tudi v primerih podaniškega sorodstva; tako se na
primer ne morem poročiti z žensko, s katero je moj oče živel v konkubinatu, saj do neke mere zaseda položaj mačehe; po
drugi strani pa se oče ne more poročiti z žensko, ki je živela v konkubinatu z njegovim sinom, saj zaseda, tako rekoč, položaj
snahe. Prav tako se nihče ne more poročiti z materjo ženske, s katero je živel v suženjstvu, saj je tako rekoč njegova tašča; in
ker je suženjsko spoznavanje priznano, zakaj ne bi enako pravilo veljalo tudi za sorodstvo? Če obstaja kakršen koli dvom, je
vedno bolje in dostojneje, da se izognemo tovrstnim porokam.
17. Poglejmo zdaj, kaj pomenijo izrazi mačeha, mačeha, tašča in snaha, da bi lahko ugotovili, s kom se je nezakonito
poročiti. Nekatere avtoritete razumejo mačeho kot očetovo ženo, snaho kot sinovo ženo, mačeho pa kot ženinega otroka iz
prejšnjega moža. Vendar pa je v zvezi s to temo pravilneje trditi, da se moški ne more poročiti z ženo svojega dedka ali
prababice, zato obstajata dve ali celo več mačeh, s katerimi se ne more poročiti. Temu se ne gre čuditi, saj se posvojeni sin ne
more poročiti z vdovo svojega naravnega ali posvojiteljskega očeta. Če je imel njegov oče več žena, se ne more poročiti z
nobeno od njih. Zato se izraz "tašča" ne nanaša samo na mater moje žene, ampak tudi na njeno babico in prababico, z nobeno
od njih pa se ne morem poročiti. Izraz "snaha" ne velja samo za ženo sina, ampak tudi za ženo vnuka in pravnuka, čeprav jih
nekatere avtoritete označujejo kot snahe. Pod pojmom snaha se ne razume le hči moje žene, ampak tudi njena vnukinja in
pravnukinja; z nobeno od njiju se ne morem poročiti. Avgust je odločil, da se ne morem poročiti z žensko, katere mati je bila
zaročena z mano, saj je zasedla položaj moje tašče.
18. Papinianus, Mnenja, knjiga IV.
Moški se ne more poročiti z nekdanjo ženo svojega pastorka, prav tako se ženska ne more poročiti z moškim, ki je bil prej
mož njene pastorke.
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19. Paulus, O ediktu, knjiga XXXV.
V reskriptu božjega Marka je določeno, da če se hči senatorja poroči s svobodnjakom, bo zakonska zveza neveljavna; temu je
sledil odlok senata z enakim učinkom.
20. Sin mora privoliti v poroko vnuka, kadar pa je treba poročiti vnukinjo, zadostujeta privolitev in avtoriteta dedka.
21. Blaznost preprečuje sklenitev zakonske zveze, ker je potrebna privolitev; ne razveljavi pa je potem, ko je bila zakonito
sklenjena.
22. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XI. knjiga.
Če je bilo razmerje med bratom in sestro pridobljeno s posvojitvijo, bo to ovira za njuno poroko, dokler traja posvojitev; zato
se lahko poročim z dekletom, ki ga je moj oče posvojil in pozneje emancipiral. Prav tako sva lahko združena v zakonski
zvezi, če sem bil emancipiran, moj oče pa jo je obdržal pod svojim nadzorom.
23. Zato so moškemu, ki želi posvojiti svojega zeta, svetovali, naj emancipira svojo hčer; in podobno so tistemu, ki želi
posvojiti svojo snaho, svetovali, naj emancipira svojega sina.
24. Prav tako prepovedujemo, da bi se kdo poročil s svojo očetovo ali materino teto ali očetovo ali materino prateto; čeprav
so prve z njim v sorodu v četrti stopnji. Prav tako prepovedujemo, da bi se kdo poročil s svojo očetovsko teto in prateto,
čeprav sta z nami povezani s posvojitvijo.
25. Julianus, Digeste, knjiga XVI.
Zakonska zveza, sklenjena med temi osebami, ni zakonita, razen če sorodniki v to privolijo.
26. Marcianus, Institutes, knjiga XVI.
V petintridesetem razdelku Lex Julia osebe, ki svojim otrokom, podrejenim njihovi oblasti, neupravičeno preprečujejo
poroko ali jih nočejo obdariti, prokonzuli ali guvernerji provinc na podlagi ustave božanskih Severa in Antonina prisilijo, da
se poročijo ali obdarijo svoje omenjene otroke. Prav tako jim morajo preprečiti poroko, kadar si ne prizadevajo za njeno
spodbujanje.
27. Paulus, O reskriptu Severa in Komoda.
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Pri tem je treba upoštevati, da ni ena od nalog kuratorja, da poskrbi za to, ali je njegov varovanec poročen ali ne; njegove
dolžnosti se namreč nanašajo le na opravljanje poslov. To sta Severus in Antonin navedla v reskriptu z naslednjimi besedami:
"Kuratorjeva dolžnost je, da ureja zadeve svoje varovanke, vendar se lahko varovanka poroči ali ne, kakor sama želi."
28. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, III. knjiga. Sina pod očetovskim nadzorom ni mogoče prisiliti v poroko.
29. Celsus, Digeste, knjiga XV.
Če se sin pod očetovo prisilo poroči z žensko, s katero se ne bi poročil, če bi bil prepuščen svobodni volji, bo zakonska zveza
kljub temu zakonito sklenjena; ker ni bila sklenjena proti soglasju strank in ker velja, da je sin raje izbral to pot.
30. Isto, Digest, knjiga XXX.
Lex Papia določa, da se lahko vsi svobodni moški, razen senatorjev in njihovih otrok, poročijo s svobodnimi ženskami.
31. Modestinus, Pravila, I. knjiga.
Kadar moški živi s svobodno žensko, to ne velja za konkubinat, temveč za pravo zakonsko zvezo, če ta s svojim telesom ne
pridobiva koristi.
32. Isti, Pravila, II. knjiga.
Sin, ki je bil osvobojen, se lahko poroči brez očetovega soglasja, in vsak sin, ki ga bo imel, bo njegov dedič.
33. Isto, Mnenja, V. knjiga.
Modestin pravi, da se ženske, obtožene prešuštva, ne morejo poročiti za časa življenja svojih mož, tudi preden so bile
obsojene.
34. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.
Če ima moški senatorskega ranga za ženo žensko, ki je bila manumitirana, čeprav v tem času morda pravno ni njegova žena,
vendarle zaseda tak položaj, da bo, če izgubi svoj rang, postala njegova žena.
35. Marcianus, Institutes, knjiga X.
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Patron se ne more poročiti s svojo svobodno žensko proti njenemu soglasju.
36. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.
Navedeno je, da je Ateij Kapito med svojim konzulatom izdal tovrstni odlok. Vendar je treba upoštevati, da to pravilo ne
velja, kadar je patron osvobodil sužnjo, da bi se z njo poročil.
37. Gaj, O Lex Julia et Papia, II. knjiga. Navidezna zakonska zveza nima nobene veljave ali učinka.
38. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, VI. knjiga.
Kadar se senator lahko po cesarjevem soglasju poroči s svobodno žensko, bo ta njegova zakonita žena.
39. Marcellus, O Lex Julia et Papia, I. knjiga.
Opozoriti je treba, da kadar se svobodnjak da posvojiti človeku, ki se je rodil svoboden, čeprav v posvojiteljevi družini
pridobi pravice svobodnjaka, ker je svobodnjak, vseeno ne bo smel skleniti zakonske zveze s senatorjevo hčerko.
40. Isto, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.
Številne avtoritete menijo, da ko se ženska po ločitvi vrne k možu, gre za isto poroko. Strinjam se s tem mnenjem, če se
spravita, preden preteče daljši čas, in če se nobeden od njiju v tem času ni z nikomer poročil, zlasti pa če mož ni vrnil dote.
41. Papinianus, Mnenja, knjiga IV.
Če je nekdo moškemu dal splošno naročilo, naj poišče moža za njegovo hčer, to ni zadostna podlaga za sklenitev zakonske
zveze. Zato je treba izbrano osebo predstaviti očetu in da ta privoli v poroko, da bi bila zakonsko sklenjena.
42. Če je moški obtožil svojo ženo prešuštva v skladu s svojo pravico moža, mu ni prepovedano, da se po razveljavitvi
zakonske zveze ponovno poroči. Če pa svoje žene ne obtoži kot njen mož, velja, da zakonska zveza, ki je bila sklenjena,
ostane veljavna.
43. Zakonska zveza se lahko sklene med posvojencema, čeprav imata skupnega brata, potomca iz nove zakonske zveze
njunih staršev.
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44. Če se hči senatorja poroči s svobodnjakom, jo to nesrečno dejanje njenega očeta ne naredi za ženo, kajti otrokom se ne
sme odvzeti njihovega ranga zaradi prekrška njihovega starša.
45. Isti, Mnenja, VI. knjiga.
Sin pod očetovskim nadzorom, ki je vojak, ne more skleniti zakonske zveze brez očetovega soglasja.
46. Paulus, Vprašanja, V knjiga.
Skrbnik ali kurator ne more skleniti zakonske zveze z odraslo žensko, ki mu je izročena v oskrbo, razen če je bila zaročena z
njim ali mu jo je namenil njen oče ali če se zakonska zveza sklene v skladu z nekim pogojem, navedenim v njegovi oporoki.
47. Isto, Mnenja, VII. knjiga.
Svobodnemu kuratorjevemu oskrbniku je treba preprečiti, da bi se poročil s kuratorjevo varovanko.
48. Isto, Stavki, II. knjiga.
Dokler kdo opravlja dolžnosti službe v pokrajini, se ne more poročiti z žensko, ki se je tam rodila ali prebiva, čeprav mu ni
prepovedano, da bi se z njo zaročil; če pa se ženska po izteku mandata noče poročiti z njim, lahko to stori, potem ko vrne vse
poročne darove, ki jih je morda prejela.
49. Kadar kdo opravlja dolžnosti službe, se lahko poroči z žensko, s katero je bil prej zaročen, če dana doto ne namerava
zapleniti.
50. Tistemu, ki opravlja javno službo v neki pokrajini, ni preprečeno, da bi tam poročil svoje hčere in jim podaril doto.
51. Isti, O Plautiju, VI. knjiga.
Ne morem se poročiti z vnukinjo svoje sestre, ker sem z njo v razmerju starša.
52. Če kdo vzame za ženo žensko, s katero se po dobri morali ne sme poročiti, naj bi storil incest.
53. Pomponij, O Plavciju, IV. knjiga.
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Aristo je podal mnenje, da se moški ne more poročiti s hčerko svoje mačehe, tako kot se ne more poročiti s samo mačeho.
54. Marcellus, Digeste, knjiga XXVI.
55. Razume se, da je sramota povezana s tistimi ženskami, ki živijo nečedno in služijo denar s prostitucijo, četudi tega ne
počnejo odkrito.
55. Če bi ženska živela v konkubinatu z nekom, ki ni njen pokrovitelj, pravim, da nima kreposti matere družine.
56. Modestin, O obredu poroke.
Pri zvezah med spoloma je treba vedno upoštevati ne le, kaj je zakonito, ampak tudi, kaj je spodobno.
57. Če se hči, vnukinja ali pravnukinja senatorja poroči s svobodnjakom ali z moškim, ki opravlja poklic igralca ali katerega
oče ali mati sta to počela, bo poroka neveljavna.
58. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, I. knjiga.
Menimo, da ženska odkrito prakticira prostitucijo, ne le če to počne v hiši slabega slovesa, temveč tudi, če je to vajena početi
v gostilnah ali na drugih krajih, kjer ne kaže nobenega spoštovanja do svoje skromnosti.
59. Besedo "odkrito" razumemo v pomenu brez razlikovanja, torej brez izbire, in ne, če prešuštvuje ali nečistuje, temveč tam,
kjer vzdržuje vlogo prostitutke.
60. Poleg tega, kadar ima ženska, ki je sprejela denar, spolne odnose samo z eno ali dvema osebama, se ne šteje, da se odkrito
prostituira.
61. Oktavijan pa zelo pravilno pravi, da je treba žensko, kadar se javno prostituira, ne da bi to počela za denar, uvrstiti med
nečistnice.
62. Zakon ne označuje s sramoto le ženske, ki se ukvarja s prostitucijo, ampak tudi tisto, ki je to prej počela, čeprav je
prenehala delovati na ta način; sramota namreč ni odpravljena, tudi če se praksa pozneje preneha.
63. Ženske, ki vodi pokvarjeno življenje pod pretvezo revščine, ni mogoče oprostiti.
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64. Poklic pandurja ni nič manj sramoten od prostitucije.
65. Kot prokuristke označujemo tiste ženske, ki za denar prostituirajo druge ženske.
66. Z izrazom "prokuristka" razumemo žensko, ki živi tovrstno življenje na račun druge.
67. Kadar ena ženska vodi gostilno in v njej zadržuje druge, ki se prostituirajo, kar imajo mnogi navado početi pod pretvezo,
da zaposlujejo ženske za hišno službo; je treba reči, da so vključene v razred prokuristk.
68. Senat je odredil, da ni primerno, da se senator poroči ali obdrži žensko, ki je bila obsojena zaradi kaznivega dejanja, za
katero bi jo lahko obtožil kdor koli od ljudi; razen če mu je zakon prepovedal, da bi takšno obtožbo vložil na sodišču.
69. Če je bila ženska javno obsojena, da je podala lažno obtožbo ali izgovor, se ne šteje, da je bila obsojena za kaznivo
dejanje.
70. Če je ženska zalotena pri prešuštvovanju, se šteje, da je bila obsojena za kaznivo dejanje. Če se torej dokaže, da je bila
kriva prešuštva, bo zaznamovana s sramoto, ne samo zato, ker je bila ujeta flagrante delicto, ampak tudi zato, ker je bila
obsojena za kaznivo dejanje. Če pa ni bila ujeta, vendar je bila kljub temu spoznana za krivo, postane neslavna, ker je bila
obsojena za kaznivo dejanje; in če je bila ujeta, vendar ni bila obsojena, bi bila še vedno neslavna. Menim, da tudi če bi bila
oproščena, potem ko je bila ujeta, bi še vedno ostala zloglasna, ker je gotovo, da je bila zalotena pri prešuštvu, in zakon to
dejanje naredi zloglasno ter tega ne pogojuje s sodno odločitvijo.
71. Tu ni omenjeno, tako kot v Lex Julia o prešuštvu, kdo ali kje mora žensko ujeti; zato velja za neslavno ne glede na to, ali
jo je ujel njen mož ali kdo drug. Prav tako bo v skladu s pogoji zakona neslavna, tudi če ni bila ujeta v hiši svojega moža ali
očeta.
72. Paulus, O Lex Julia et Papia, I. knjiga.
Lex Julia določa, da: "Senator ali njegov sin, vnuk ali pravnuk po sinu ali vnuku se ne sme zavestno ali z zlonamernim
namenom zaročiti ali poročiti s svobodno žensko ali žensko, katere oče ali mati opravlja ali je opravljala poklic igralca. Prav
tako se hči senatorja, vnukinja njegovega sina ali pravnukinja njegovega vnuka ne sme poročiti s svobodnjakom ali žensko,
katere oče ali mati opravlja ali je opravljala poklic igralca, ne glede na to, ali to stori zavestno ali s slabim namenom. Prav
tako se nobena od teh strank ne more zavestno ali z zlonamernim namenom zaročiti ali poročiti s senatorjevo hčerko."
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73. V skladu s tem poglavjem se senator ne sme poročiti s svobodno žensko, katere oče ali mati sta kadar koli opravljala
poklic igralca. Svobodnjaku je prav tako prepovedano poročiti se s senatorjevo hčerko.
74. Če sta ded ali babica ženske opravljala gledališki poklic, to ne bo ovira za poroko.
75. Ne razlikuje se, ali ima oče hčerko pod nadzorom ali ne. Oktavijan pa pravi, da je treba razumeti, da je oče legitimen,
prav tako kot mati, tudi če je otrok nezakonski.
76. Spet ni razlike, ali je oče naravni ali posvojiteljski.
77. Ali bi bilo ovira, če bi oče pripadal gledališkemu poklicu, preden je posvojil, ali če bi bil naravni oče povezan s tem
poklicem, preden se je rodila njegova hči? Če človek tega ponižanega stanu posvoji otroka in ga nato osamosvoji, ali se ne
more z njim poročiti, tako kot bi se to zgodilo v primeru smrti naravnega očeta? Pomponij zelo pravilno meni, da je v tem
primeru mnenje v nasprotju s pomenom zakona in da tovrstnih otrok ni mogoče uvrstiti med druge.
78. Če bi oče ali mati svobodne ženske po poroki slednje začel opravljati poklic na stopnji, bi bilo najbolj krivično, če bi mož
zavrnil hčerko, saj je bila zakonska zveza sklenjena častno in so se otroci morda že rodili.
79. Očitno je, da bi jo moral mož zavrniti, če bi ženska sama začela opravljati gledališki poklic.
80. Senatorji se ne morejo poročiti z ženskami, ki jih drugi svobodni moški ne smejo vzeti za žene.
81. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.
V tistem zakonu, ki določa, da se svobodna ženska, če je bila poročena s svojim patronom, po ločitvi od njega ne more
poročiti z drugim brez njegovega soglasja; razumemo, da je patron tisti, ki je kupil sužnjo pod pogojem, da jo bo manumitiral
(kot je navedeno v reskriptu našega cesarja in njegovega očeta), saj po manumituciji postane svobodna ženska kupca.
82. To pravilo ne velja za tistega, ki je prisegel, da je zaščitnik te ženske.
83. Prav tako se za njenega pokrovitelja ne sme šteti tisti, ki ženske ni kupil z lastnim denarjem.
84. Jasno je, da ne smemo dvomiti, da sin pod očetovskim nadzorom, ki je vojak, pridobi to pravico, če manumitira sužnjo
ženskega spola s svojim castrense peculium; saj postane njen patron v skladu s cesarskimi konstitucijami in ta privilegij ne
pripada njegovemu očetu.
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85. Ta člen zakona se nanaša samo na svobodno sužnjo, ki je poročena, in ne velja za tisto, ki je zaročena; če torej svobodna
sužnja, ki je bila zaročena, obvesti svojega zaščitnika, da se odpoveduje pogodbi, lahko sklene zakonsko zvezo z drugim, tudi
če njen zaščitnik tega ne želi.
86. Zakon pravi na naslednjem mestu: "Če njen patron ne želi", pri čemer moramo izraz "ne želi" razumeti kot stranko, ki
soglaša z razvezo, in torej tista, ki se razveže z blaznim možem, ni izvzeta iz posledic tega zakona; prav tako ne, če to stori,
medtem ko slednji tega ne ve, kajti za njenega patrona je bolj primerno reči, da ne želi, kot za tistega, ki se ne strinja.
87. Kadar je patron ujet s strani sovražnikov, menim, da se lahko poroči prav tako, kot bi se, če bi bil njen patron mrtev. Tisti,
ki sprejemajo Julijanovo mnenje, menijo, da ne bi mogla skleniti zakonske zveze, saj meni, da zakonska zveza svobodne
ženske traja tudi med ujetništvom njenega patrona zaradi spoštovanja, ki mu ga dolguje. Vendar pa je očitno, da bi bila
zakonska zveza nedvomno razvezana, če bi bil njen zaščitnik podvržen kakršni koli drugi vrsti sužnosti.
88. Gaj, O Lex Julia et Papia, VIII. knjiga.
Ali je mogoče dvomiti, da se bo ta zakon uporabljal, če se patron poroči s svobodno žensko, na kateri ima druga stranka
skupne pravice? Javolenus zanika, da bi veljalo, ker ni pravilno, da je svobodna žena enega moškega, ki je hkrati tudi
svobodna ženska drugega moškega. Nasprotno pa drugi menijo, da ni mogoče zanikati, da je svobodna ženska enega
moškega, ker je tudi svobodna ženska drugega; in to mnenje je večina pravnikov potrdila kot pravilno.
89. Paulus, O Lex Julia et Papia, II. knjiga.
Hči senatorja, ki je živela v prostituciji, opravljala poklic igralke ali bila obsojena za kaznivo dejanje, se lahko nekaznovano
poroči s svobodnjakom; kajti tista, ki je bila kriva takšne pokvarjenosti, ni več vredna časti.
90. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, VIII. knjiga.
Enake zakonske pravice, kot jih ima sam patron, so priznane patronovemu sinu pri poroki s svobodno žensko, ki pripada
njegovemu očetu. To pravilo velja, kadar se sin enega patrona za časa življenja drugega patrona poroči s svobodno žensko
obeh.
91. Določeno je, da če se patron poroči s svojo podložnico, ki se je osramotila, ne bo upravičen do ugodnosti, ki jih daje ta
zakon, ker se je z njo poročil v nasprotju z njegovimi določbami.
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92. Če se en sin poroči s svobodno žensko, ki je bila z oporoko dodeljena drugemu, prvi ne bo upravičen do enakih pravic kot
patron. In dejansko ne bo imel nadzora nad njo, ker je senat vse pravice, ki pripadajo patronu, prenesel na tistega, ki mu jo je
namenil njegov oče.
93. Marcellus, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.
Opozoriti je treba, da se lahko moški nižjega položaja poročijo z ženskami, s katerimi je drugim, ki imajo višji položaj, zaradi
njihovega višjega dostojanstva zakonsko prepovedano skleniti zakonsko zvezo. Po drugi strani pa moški z višjim položajem
ne morejo vzeti za žene žensk, s katerimi se tisti z nižjim položajem po zakonu ne smejo poročiti.
94. Isto, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.
Nedavno naj bi bilo odločeno, da če se moški poroči s svojo osvobojenko, ki jo je manumitiral v skladu s pogoji zaupanja,
lahko ta sklene zakonsko zvezo z drugim brez njegove privolitve; menim, da je to pravilno, saj ne bi smel uživati privilegija
patron, ki je bil dolžan manumitirati žensko in tega ni storil prostovoljno, saj ji je prej dal svobodo, do katere je bila
upravičena, kot pa ji podelil kakršno koli korist.
95. Licinij Rufin, Pravila, I. knjiga.
Če je bila sužnja manumitirana z namenom sklenitve zakonske zveze, se ne more poročiti z nikomer drugim kot s stranko, ki
jo je osvobodila, razen če se njen pokrovitelj odpove pravici do poroke z njo.
96. Kadar pa sin pod očetovim nadzorom po očetovem ukazu manumitira sužnjo z namenom poroke, Julijan meni, da je v
enakem položaju, kot če bi jo manumitiral oče, in da se torej lahko poroči z njo.
97. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
Incestne poroke ne dajejo pravice do dote, zato se lahko možu odvzame vse, kar prejme, čeprav to spada pod dobiček.
98. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XI. knjiga.
Zakonske zveze ni mogoče skleniti med strankami, ki so v razmerju staršev in otrok, ali v naslednji stopnji, ali v kateri koli
bolj oddaljeni stopnji, ad infinitum.
99. Scaevola, Mnenja, I. knjiga.
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Pri tem ni razlike, ali razmerje izhaja iz zakonite zakonske zveze ali ne; moškemu je namreč prepovedano poročiti se s svojo
nezakonsko sestro.
100. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XI. knjiga.
Prav tako velja, da je ogabno poročiti posvojeno hčer ali vnukinjo, in to pravno pravilo je tako močno, da še vedno velja, tudi
če je bila posvojitev razrešena z emancipacijo.
101. Dokler ostanem v družini, se ne morem poročiti z materjo svojega posvojenca, niti z njegovo materinsko teto, niti z
njegovo vnukinjo, ki je potomka njegovega sina. Po emancipaciji pa mi nedvomno nič ne bo preprečevalo, da bi se poročil s
katero koli od njih, saj se po emancipaciji ne bom štel za njihovega sorodnika.
102. Ulpianus, Razprave, III. knjiga.
Če moški obdrži hčerko svoje sestre kot konkubino, čeprav je ta svobodna, je kriv incesta.
103. Marcijan, Inštituti, II. knjiga.
Kdor v neki pokrajini opravlja službo, ne more privoliti v poroko svojega sina v omenjeni pokrajini.
104. Marcijan v opombi v drugi knjigi o prešuštvovanju, ki jo je napisal Papinijan, pravi, da sta božanska cesarja Marko in
Lucij v reskriptu, ki sta ga naslovila na Flavijo Turtullo, prek Mensorja, svobodnjaka, izjavila : "Zaradi dolžine časa, v
katerem si zaradi nepoznavanja prava živela v zakonski zvezi s svojim stricem, in ker si bila poročena s privolitvijo svoje
babice, pa tudi zaradi tvojega številnega potomstva, sva se ob upoštevanju vseh teh okoliščin odločila, da se potrdi pravni
status tvojih otrok, potomcev zakona, sklenjenega pred štiridesetimi leti, in da se jih zato šteje za zakonite. "
105. Marcijan, Pravila, knjiga IV.
V reskriptu božanskega Pija je navedeno, da je treba, če svobodna ženska, ki se predstavlja za svobodno rojeno, prevara
senatorja in se z njim poroči, zoper njo ugoditi tožbi kot v primeru pretorijanskega edikta, in sicer iz razloga, ker ne more
imeti nobene koristi od svoje dote, saj je ta nična.
106. Paulus, O dodelitvi svobodnjakov.
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Z dekretom senata, v katerem je določeno, da skrbnik ne more dati svoje varovanke v zakon svojemu sinu ali jo sam poročiti,
je mišljen tudi njegov vnuk.
107. Isti, O nagovoru božanskega Antonina in Komoda.
Če kdo dejansko ni skrbnik, a se nanj kljub temu nanašajo skrbniške odgovornosti, ali je vključen v pogoje nagovora; kot na
primer, če njegovo varovanko ujame sovražnik ali če se z lažnimi obtožbami umakne iz skrbništva, tako da zanj še vedno
veljajo skrbniške odgovornosti po svetih konstitucijah? Povedati je treba, da tudi ti primeri spadajo pod dekret senata;
ugotovljeno je bilo namreč, da je tovrstna odgovornost obstajala v primeru, ki je vključeval tri skrbništva.
108. Kadar pa je komu naložena odgovornost za osebo drugega, poglejmo, ali to morda ne presega okvirov odloka Senata; na
primer, če sodniku nastane odgovornost v primeru skrbništva ali če stranka postane poroštvo za skrbnika ali kuratorja; kajti v
takih okoliščinah se te stvari ne bodo štele za veljavne za tretje skrbništvo in ga je treba posledično odobriti.
109. Kaj pa, če je imenovan častni skrbnik, saj takšno skrbništvo ni vključeno med tri, ali se bo pojavilo isto vprašanje?
Razum kaže na nasprotno, saj je navedeno, da mora častni skrbnik prevzeti odgovornost, če dopusti, da se skrbništvo
nepravilno izvaja.
110. Nobenega dvoma ni, da stranka, ki po imenovanju za varuha ne skrbi za upravljanje skrbništva, spada v okvir naslova,
saj je po svetih konstitucijah odgovorna enako, kot če bi ga upravljala.
111. Kaj pa, če bi skrbnik želel biti iz nekega razloga opravičen in takrat ne bi mogel predložiti nobenega dokaza, tako da bi
bila preiskava njegovega opravičila odložena; medtem pa bi njegova varovanka odrasla, ali bi zanj veljal Odlok senata?
Vprašanje je odvisno od tega, ali bi bilo po tem, ko je varovanka dosegla puberteto in je bilo skrbništva konec, mogoče
sprejeti njegovo opravičilo. Če bi ga namreč sprejeli in bi ga morali razrešiti, se lahko nekaznovano poroči z njo; če pa ga po
prenehanju skrbništva ne bi smeli sprejeti, se z njo ne more zakonito poročiti. Papinianus v peti knjigi mnenj pravi, da v
primeru prenehanja skrbnikove službe njegovega opravičila ni mogoče sprejeti; zato je odgovoren za čas, ki je pretekel.
Vendar me to mnenje nikakor ne zadovoljuje, saj je nepravično, da se varuh ne opraviči ali da se mu prepreči poroka, če je
bilo njegovo opravičilo sprejeto, zaradi zamude, do katere ni prišlo zaradi goljufije, ampak zaradi nujnosti.
112. Čeprav je v naslovu določeno, da se skrbnik ne more poročiti s svojo varovanko, je treba še vedno razumeti, da se z njo
ne more niti zaročiti; saj se na splošno ne more zaročiti z osebo, s katero se ne more poročiti, saj se lahko zakonito zaroči,
kdor se lahko poroči.
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113. Kaj pa, če bi se posvojeni sin skrbnika nezakonito poročil z varovancem in bi bil potem emancipiran? Verjeti je treba,
da se senat ni skliceval na posvojitev otrok, ki so bili emancipirani, saj je po emancipaciji posvojiteljska družina povsem
izvzeta iz obravnave.
114. Naravni otroci skrbnika, čeprav so bili morda dani v posvojitev, so vključeni v odlok senata.
115. Kaj pa, če se skrbnik po imenovanju pritoži in je njegov dedič pozneje poražen, ali mora biti odgovoren v času, ki je
pretekel? In če je dedič skrbnikov sin in bi izgubil zadevo, ali bo spadal na področje uporabe Naslova? Iz tega sledi, da bo,
saj mora izstaviti račun.
116. Papinianus, Vprašanja, knjiga LII.
Če je doto zaplenili zaradi nezakonite poroke, mora mož plačati vse, kar bi moral storiti v tožbi zaradi dote, razen nujnih
stroškov, ki običajno zmanjšajo doto po zakonu.
117. Isto, Mnenja, knjiga IV.
Čeprav je oče želel, da bi bila poroka njune hčere v celoti prepuščena presoji matere, ji ne bo dovoljeno izbrati skrbnika; saj
se domneva, da oče ni imel v mislih imenovanja skrbnika; ker se je še posebej uklonil materini želji, da bi preprečil, da bi
dala hčer v zakon.
118. Neprimerno je, če se ženska poroči s svobodnjakom svojega moža in zaščitnika.
119. Kadar skrbnik izroči svoje račune kuratorju, se ne more poročiti s svojo varovanko pred zakonsko določenim časom;
tudi če je medtem postala mati, ker je sklenila drugo zakonsko zvezo.
120. Enako, Opredelitve, I. knjiga.
Če se prefekt kohorte ali konjenice ali tribun poroči z žensko iz pokrajine, v kateri je nameščen, ker je to z zakonom
prepovedano, je poroka neveljavna. Ta primer je podoben primeru podžupana, saj je poroka prepovedana zaradi izvajanja
oblasti. Toda ali je mogoče dvomiti, da je v primeru, ko se devica poroči, mogoče odvzeti tisto, kar ji je bilo zapuščeno z
oporoko? Tako kot v primeru varovanke, poročene s svojim skrbnikom, lahko žena pridobi vse, kar ji je bilo zapuščeno;
vseeno pa je treba denar, ki je bil zapuščen kot doto, prepustiti ženinemu dediču.
121. Kalistrat, Vprašanja, II. knjiga.
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Senat je odredil, da je treba svobodnjaka, ki je bil tudi skrbnik hčere svojega varovanca, izgnati, ker se je poročila z njim ali z
njegovim sinom.
122. Menim, da bi bilo treba tujega dediča varuha vključiti v pogoje senatnega odloka, s katerim je varuhom in njihovim
sinovom prepovedano, da bi se poročili s svojimi varovankami; saj so tovrstne poroke prepovedane zato, da varuhi ne bi bili
ogoljufani s strani tistih, ki jim morajo odgovarjati za upravljanje njihovega skrbništva.
123. Skrbniku ni prepovedano, da bi svojo hčerko poročil s svojo varovanko.
124. Paulus, Mnenja, knjiga VII.
125. Za osebe, ki upravljajo javne službe v svojih matičnih provincah, ne velja, da kršijo zakon, če se poročijo v omenjenih
provincah; to določajo tudi nekateri cesarski dekreti.
125. Paulus na istem mestu pravi: "Menim, da bo zakonska zveza postala zakonita, četudi je sklenjena v provinci v nasprotju
z zakonom, vendar po izteku mandata, če sta stranki še naprej enako misleči, in zato bodo vsi kasneje rojeni otroci zakoniti
kot v primeru zakonite zakonske zveze."
126. Isti, stavki, II. knjiga.
Če skrbnik ali kurator svojo varovanko poroči, preden je dopolnila šestindvajset let (če je oče ni zaročil ali dodelil komu v
oporoki), ali če jo da v zakon svojemu sinu; obe stranki bosta zaradi tega postali neslavni in bosta arbitrarno kaznovani,
odvisno od ranga varovanca. V tem primeru ni razlike, ali je sin sam svoj gospodar ali pa je pod nadzorom svojega očeta.
127. Zelo neprimerno je, da se svobodni kurator poroči z varovancem svojega patrona, ki upravlja zadeve kuratorija.
128. Tryphoninus, Disputations, knjiga IX.
Sinu skrbnika je prepovedano poročiti se z njegovo varovanko, medtem ko mora njegov oče podati obračun o skrbništvu; ne
glede na to, ali to stori za časa skrbnikovega življenja ali po njegovi smrti. Menim, da ni nobene razlike, ali sin postane
njegov dedič; ali pa zavrne očetovo premoženje; ali pa ne postane njegov dedič, ker je bil razdedinjen; ali pa je bil po
emancipaciji izpuščen iz oporoke; kajti lahko bi bil prisiljen izročiti premoženje, ki pripada skrbništvu in ki mu ga je oče
goljufivo podaril.
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129. Obstaja točka, v zvezi s katero se lahko pojavi dvom; na primer, če stari oče upravlja skrbništvo nad vnukinjo, ki se je
rodila emancipiranemu sinu, ali jo lahko da v zakon vnuku drugega sina, ki je emancipiran ali še vedno ostaja pod njegovim
nadzorom, saj bo njegova naklonjenost do obeh odpravila vsak sum goljufije? Čeprav se odlok senata v svoji strogi razlagi
uporablja za vse vrste skrbnikov, je treba zaradi velike naklonjenosti, ki jo goji stari oče, dovoliti tovrstno poroko.
130. Kadar je sin pod očetovskim nadzorom varuh ali skrbnik dekleta, menim, da je še več razlogov, da ji ne bi smeli dovoliti
poroke z njegovim očetom. Ali bi ji moralo biti dovoljeno, da se poroči z njegovim bratom, ki je pod nadzorom istega očeta?
131. Poglejmo, če bi se Titijev sin poročil z dekletom, ki je bila tvoja skrbnica, ti pa bi nato posvojil Titija ali njegovega sina,
ali bo zakonska zveza razveljavljena, kot je to urejeno v primeru posvojenega zeta, ali pa bo posvojitev predstavljala oviro za
zakonsko zvezo. Slednje mnenje je boljše, tudi če bi kurator med opravljanjem svoje službe posvojil moža deklice, katere
kurator je; kajti takoj, ko je kuratorstvo prenehalo in se je deklica poročila z nekom drugim, menim, da bi bilo treba za
preprečitev posvojitve njenega moža dokazati, da je bila ta izmišljena zato, da se prepreči izdaja računa kuratorstva, kar je
naslov božanskega Marka vključil kot razlog za preprečitev tovrstnih zakonskih zvez.
132. Če je skrbnik imenovan za premoženje nerojenega otroka, bo zanj veljala prepoved tega odloka senata, saj mora tudi on
izstaviti račun. Časa, porabljenega za upravljanje kuratorija, ne smemo upoštevati, saj je, naj bo dolg ali kratek, čas, ki ga za
izvajanje takega skrbništva potrebuje oseba, zadolžena za njegovo izvajanje, nepomemben.
133. Medtem ko je Titius upravljal skrbništvo nad varovanko ali ko je njen skrbnik opravljal njene posle, je ta umrla in
zapustila hčerko kot dedinjo, še preden je bil izdan račun. Postavlja se vprašanje, ali jo je Titius lahko dal v zakon svojemu
sinu. Rekel sem, da to lahko stori, ker je bil račun, ki je pripadal zapuščini, le navaden dolg; sicer bi bilo vsakemu dolžniku,
ki bi mu bil iz kakršnegakoli razloga zavezan, prepovedano, da se sam poroči z njo ali jo da v zakon svojemu sinu.
134. Kadar skrbnik povzroči, da njegova varovanka zavrne zapuščino svojega očeta, ji mora za to navesti dober razlog, saj se
lahko zgodi, da mu bo iz tega razloga izrečena sodba, če bo ravnal brez ustreznega premisleka; tudi če po ustreznem nasvetu
ni izkoristil pomoči pretorja, ker je dekličin oče umrl zaradi insolventnosti. Ker pa je to treba dokazati na sodišču, bo
zakonska zveza vseeno ovirana; kajti tistemu, ki je koristno in zvesto upravljal skrbništvo, bo še vedno prepovedano skleniti
takšno zakonsko zvezo.
135. Paulus, O turpiljskem odloku senata.
Če se kdo poroči s sorodnico ženskega spola, bodisi v višji bodisi v nižji liniji, stori incest v skladu z zakonom narodov. Kdor
se poroči z žensko sorodnico v stranski liniji (kjer je to izrecno prepovedano) ali je z njim v sorodstveni zvezi kakšna ženska
in to stori javno, ga doleti lažja kazen, če pa tako dejanje stori na skrivaj, ga doleti strožja kazen. Razlog za to razliko v zvezi
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z zakonsko zvezo, ki je bila nepravilno sklenjena s sorodnikom v stranski liniji, je v tem, da tisti, ki to storijo javno, niso
deležni strožje kazni, ker veljajo za nevedne, tisti, ki pa to storijo na skrivaj, so strogo kaznovani kot prepirljivi.

Tit. 3. O zakonu o doteh.

136. Paulus, O Sabinu, XIV. knjiga.
Pravica do dote je večna in v skladu z željo stranke, ki jo podari, se pogodba sklene z razumevanjem, da bo dote vedno ostala
v rokah moža.
137. Isto, O ediktu, knjiga LX.
V interesu države je, da se ženskam dote ohranijo, da se lahko ponovno poročijo.
138. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIII.
Izraz dote se ne uporablja za zakonske zveze, ki so neveljavne, saj dote brez poroke ne more biti. Zato tam, kjer ni imena
zakonske zveze, ni dote.
139. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
Kadar se zgolj lastništvu, danemu z doto, doda užitek, velja, da gre za povečanje dote in ne za drugo doto; tako kot v
primeru, ko gre za pristop z alucijo.
140. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXI.
Profectitna dona je dona, ki izvira iz premoženja ali dejanja očeta ali kakšnega drugega prednika.
141. Kadar torej prednik ali njegov zastopnik da doto ali naroči drugemu, naj jo da, ali kadar jo da kdo, ki opravlja njegove
posle, in prednik potrdi njegovo dejanje, je to profectitious dowry.
142. Kadar kdo, ki želi podariti doto očetu, da doto, Marcellus v šesti knjigi Digest pravi, da tudi ta dota prihaja od očeta in je
profectitious, kar je pravilno.
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143. Poleg tega, če daje doto skrbnik blazneža, zapravljivca ali kogar koli drugega, pravimo, da je tudi to profectitious
dowry.
144. Če pa domnevamo, da pretor ali guverner pokrajine izda odlok, v katerem določi, koliko premoženja očeta, ki je v
ujetništvu bodisi pri sovražniku bodisi pri razbojnikih, naj se da njegovi hčeri kot doto, tudi to velja za profectitious dowry.
145. Julijan pravi, da dota ni profectitious, kadar oče zavrne posest zaradi zagotovitve dote, ker je bil zamenjan mož njegove
hčere, ali kadar bi lahko zahteval posest ab intestato. Če pa oče zavrne zapuščino, da bi ta ostala v rokah njegovega zeta, ki je
bil dedič, za doto, Julijan meni, da ta ne izhaja iz njegovega premoženja, ker oče ni izplačal nobenega denarja, ki bi mu
pripadal, ampak je le zavrnil pridobitev zapuščine.
146. Če oče, ne kot starš, ampak ker je postal porok za drugega, obljubi doto in jo je kot porok prisiljen plačati, Neratij pravi,
da ta doto ni profetna, čeprav oče od glavnega dolžnika ne more izterjati tistega, kar je plačal.
147. Če pa oče obljubi doto in zanjo zagotovi poroštvo ali drugega dolžnika, menim, da bo doto profektivno; saj zadostuje,
da je oče odgovoren bodisi glavnemu dolžniku bodisi poroku.
148. Če si sin pod očetovim nadzorom izposodi denar in naloži svojemu upniku, naj da doto za njegovo hčerko, ali če prejme
denar in ga da, velja, da doto dobi, kot pravi Neratij, od dedka; ker bo ta dolžan obdariti svojo vnukinjo, saj se zdi, da je bil
posel sklenjen glede na dedkovo premoženje.
149. Julijan v sedemnajsti knjigi Digest navaja, da če kdo da določeno vsoto denarja svojemu očetu z namenom, da jo bo ta
dal svoji hčeri kot doto, to ni profetna doto; oče je namreč dolžan dati denar, in če tega ne stori, je odgovoren za tožbo za
njegovo izterjavo. Pravi, da enako pravilo velja za mater, saj če da možu denarno vsoto pod pogojem, da jo bo ta plačal
svojemu zetu kot doto za njegovo hčer, se ne šteje, da je žena podarila denar svojemu možu; zato zelo pravilno pravi, da to
darilo ni eno od tistih, ki jih prepoveduje civilno pravo, saj ga ni dala možu, da bi ga obdržal, ampak da bi ga plačal njenemu
zetu, da bi ga ta porabil v korist njene hčere; če ga torej ne bi uporabil v ta namen, bi bil odgovoren za tožbo za njegovo
vračilo. Zato Julijan pravi, da je ta dona naključna, in mi menimo, da je takšna.
150. Kadar sin pod očetovskim nadzorom obljubi doto in jo da potem, ko je postal lastni gospodar, je ta donacija profetitivna,
saj denarja ne plača kot dolg očetovega premoženja, ampak kot svoj dolg, ki ga je sklenil, ko je bil pod očetovskim
nadzorom, in za katerega je oproščen odgovornosti, ker je postal vodja gospodinjstva.
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151. Če bi oče dal doto za svojo emancipirano hčer, nihče ne dvomi, da ni nič manj profektivna, saj dote ne naredi
profektivne ne pravica oblasti, ampak naziv starša. To velja le, kadar doto da oče, če pa jo dolguje svoji hčeri in jo da z njeno
privolitvijo, postane doto mogoče dobiti naključno.
152. Papinijan v deseti knjigi vprašanj pravi, da če oče, ki je skrbnik svoje hčere, ki je sama gospodarica, zanjo določi doto,
se šteje, da je to storil prej kot njen oče in ne v vlogi skrbnika.
153. Julijan v devetnajsti knjigi Digest pravi, da ima posvojitelj pravico zahtevati vračilo dote, če jo je sam podaril.
154. Kadar kdo obljubi doto za hčerko drugega in njen oče postane dedič obljubitelja, Julijan pravi, da obstaja razlika, če oče
postane dedič in da doto pred poroko in če to stori pozneje. Če se je to zgodilo pred poroko, se doto šteje za profektivno, saj
bi jo lahko z obvestilom izterjal; če pa se je to zgodilo po poroki, ne bi bila profektivna.
155. Pomponij, O Sabinu, XIV. knjiga.
Očetu je po zakonu priznana olajšava, kadar je po izgubi hčere upravičen do vrnitve dote, ki jo je prejel, in to v tolažbo, da ne
bi trpel tako izgube hčere kot denarja.
156. Kadar oče za doto podari zemljišče, ki pripada drugemu, vendar ga je kupil v dobri veri, se šteje, da je dona profektivna.
157. Če je bila katera od strank pri dodelitvi dote prisiljena, se olajšava odobri tudi tistemu, ki je starejši od petindvajset let;
ker ni v skladu s tem, kar je primerno in pravično, da bi se ena oseba okoristila z izgubo druge ali da bi utrpela izgubo zaradi
dobička druge.
158. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXI.
Pravičnost zahteva, da dobiček od dote pripada možu, saj je, ker nosi breme zakonske zveze, pravično, da dobi dobiček.
159. Dobički, prejeti med zakonsko zvezo, ne spadajo v doto, če pa so prejeti pred poroko, postanejo del dote; razen če je bil
med bodočim možem in ženo sklenjen kakšen drug dogovor; takrat se namreč dobički ne vrnejo, ker se štejejo za darilo.
160. Če je užitek dan kot doto, poglejmo, ali je treba vrniti dobiček iz njega ali ne. Celsus v deseti knjigi Digest pravi, da je
treba ugotoviti, kakšen je bil namen strank; in če ni bilo nasprotnega dogovora, meni, da samo pravica do užitka predstavlja
doto in da dobički, ki izhajajo iz nje, niso vključeni vanjo.
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161. Če je premoženje dano kot doto, menim, da postane del premoženja moža in da je treba časovni prirastek, ki izhaja iz
njegove žene, dodeliti njenemu možu. Tako podarjeno premoženje pripada možu, če je bilo podarjeno kot doto v času obstoja
zakonske zveze. Kaj pa, če je bilo dano pred sklenitvijo zakonske zveze? Če ga je ženska res dala z namenom, da bo takoj
postalo njegovo, bo to tudi storila. Če pa ga je dala pod pogojem, da bo postal njegov, ko bo sklenjena zakonska zveza, lahko
nedvomno rečemo, da mu bo pripadel, ko bo sklenjena zakonska zveza. Če torej do sklenitve zakonske zveze ne bi prišlo
zaradi odpovedi in je ženska dala premoženje z dogovorom, da bo takoj pripadlo možu, takoj ko bo vročeno obvestilo o
odpovedi, ga bo imela pravico zahtevati nazaj. Če pa ga je dala pod pogojem, da bo takoj po sklenitvi zakonske zveze
pripadlo njemu, in je bilo vročeno obvestilo o zavrnitvi, lahko premoženje takoj izterja. Če vloži tožbo za izterjavo pred
vročitvijo obvestila o zavrnitvi, se lahko uveljavlja ugovor zaradi slabe vere ali in factum, saj se tožba ne sme vložiti za
izterjavo premoženja, namenjenega za doto.
162. Kalistrat, Vprašanja, II. knjiga.
Kadar pa je očitno, da takšno dejanje ni bilo izvedeno, je treba šteti, da premoženje takoj preide na zaročenca, in če zakonska
zveza ni sklenjena, ga je treba vrniti.
163. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXI.
Če dam neko premoženje Seii, da bi ga sama v svojem imenu podarila kot doto, postane njeno, četudi ne bi bilo podarjeno
kot doto; vendar bo lahko vložila tožbo za njegovo vračilo. Če dam kaj v njenem imenu pred poroko, je vseeno, pod kakšnim
pogojem sem to dal, ali naj bi to pripadlo njenemu možu takoj ali po sklenitvi zakonske zveze. Če je bilo dano, da bi takoj
postalo njegovo, in je bilo vročeno obvestilo o odpovedi, bom imel pravico do izterjave; če pa temu ni tako, ga lahko
zahtevam na podlagi tega, da premoženje še vedno pripada meni. Če torej zakonske zveze ni mogoče skleniti zaradi kakšne
nezakonite ovire, bo v drugem primeru premoženje ostalo moje.
164. Če po sklenitvi zakonske zveze komu izročim premoženje, ki naj bi postalo doto, in umrem, preden je zakonska zveza
sklenjena, ali to premoženje predstavlja doto, če je zakonska zveza pozneje sklenjena? V dvomu sem, ali bo prešla na tistega,
ki mu je bila podarjena, saj je tisti, ki jo je podaril, po smrti odvzeta lastninska pravica, ker je daritev trajala do dneva
sklenitve zakonske zveze; ko pa se izpolni pogoj sklenitve zakonske zveze, bo lastninska pravica že prešla na dediča, zato je
treba šteti, da mu je ni mogoče odvzeti brez njegove privolitve. Bolj pravično je mnenje, ki govori v prid dote in za to, da se
od dediča zahteva, da privoli v dejanje pokojnika; če pa bi odložil svojo odločitev, bil odsoten ali ne bi želel, bi se moralo
lastništvo po zakonu prenesti na moža, da ženska ne bi ostala brez dote.
165. Razumeti moramo, da je premoženje, dano zaradi dote, tisto, ki je dano kot doto.
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166. Kadar je premoženje spet dano kot tisto, kar Grki imenujejo parapherna, Galci pa peculium, poglejmo, ali pravica do
njega takoj preide na moža. Mislim, da če je dano, da bi postalo njegovo, takoj preide na moža; in če se zakon razveže, ga
ženska ne more zahtevati kot svojega, temveč bi morala vložiti osebno tožbo za njegovo vrnitev in ne začeti postopka s tožbo
na doto, kot sta v reskriptu navedla božanski Marko, naš cesar, in njegov oče. Očitno je, da če se možu izroči seznam
ženinega premoženja, kot se to običajno stori v Rimu, saj ima žena navado, da na seznam zapiše premoženje, ki naj bi ga
uporabljala v moževi hiši in ki ga ne daje kot doto, da bi ga on podpisal, kot da je prejel omenjeno premoženje, ona pa bi
lahko obdržala v posesti listino, ki vsebuje opis tega, kar je prinesla v njegovo hišo. Razmislimo, ali to pripada možu.
Menim, da ne, ne zato, ker mu to ni bilo izročeno, kajti kakšna je razlika, ali mu je bilo izročeno ali ne, če je bilo prineseno v
njegovo hišo z njegovo privolitvijo; temveč zato, ker menim, da med možem in ženo ni bilo dogovorjeno, da se lastništvo
omenjenega premoženja prenese nanj, temveč ker je gotovo, da v primeru ločitve tega ni mogoče zanikati; in ker pogosto
mož prevzame odgovornost za take predmete, razen če so prepuščeni v skrb njegovi ženi. Poglejmo, ali lahko ženska v
primeru, da takšni predmeti ne bi bili vrnjeni, vloži tožbo na podlagi odstranjenega premoženja, depozita ali mandata. Če je
bila hramba predmetov zaupana možu, lahko vloži tožbo na podlagi depozita ali mandata; v nasprotnem primeru je mogoča
tožba zaradi odstranjenega premoženja, če ga mož zadrži z namenom, da si ga prilasti, ali tožba zaradi izročitve, če
premoženja ni poskušal odstraniti.

167. Isto, O Sabinu, knjiga XXXIV.
Na splošno je v interesu moža, da se premoženje, ki ga prejme kot doto, ne oceni, da ne bi bil prisiljen odgovarjati zanj; še
zlasti če kot doto prejme živali ali ženska oblačila. Če so namreč slednja ocenjena in jih žena obrablja, je mož kljub temu
odgovoren za znesek, na katerega so bila ocenjena. Kadar koli se torej premoženje da za doto, ne da bi bilo ocenjeno, bo žena
od tega imela korist, če se njegova vrednost poveča, če pa se zmanjša, mora nositi izgubo.
168. Če zemljišče, ki ni bilo ocenjeno, dobi kakšen prirastek, bo to v korist ženske, in če izgubi na vrednosti, bo izguba njena.
169. Kadar so sužnji dani kot doto in imajo otroke, ta dobiček ne pripada možu.
170. Povečanje števila živine, ki se daje za doto, pa pripada možu, ker se šteje za dobiček; ker pa je treba pred vsem drugim
vzdrževati lastnino in ker je treba v primeru, da kakšna žival pogine, enako število glav nadomestiti z njenim potomstvom, je
mož upravičen le do preostanka iz naslova dobička, ker mu pripada dobiček, ki izhaja iz dote.
171. Kadar se premoženje, ki se daje kot doto, oceni pred poroko, je ta ocena tako rekoč pogojna, saj je odvisna od tega, ali
bo do poroke prišlo. Zato je, ko se poroka sklene, cenitev premoženja popolna in pride do prave prodaje.
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172. Zato se lahko vprašamo, ali mora ženska nositi izgubo, če sužnji, ki so bili ocenjeni, umrejo pred njeno poroko. V zvezi
s tem je treba povedati, da je prodaja pogojna, zato če pride do smrti, ko pogoj še ni izpolnjen, to razveljavi prodajo;
posledično je treba šteti, da mora izgubo nositi ženska, ker prodaja še ni bila dokončana, saj cenitev nadomešča prodajo.
173. Če je premoženje dano kot doto, čeprav je bilo morda ocenjeno, vendar je sklenjen dogovor, da se vrne bodisi znesek
ocene bodisi samo premoženje, in je dodana ta klavzula, in sicer "Kar žena želi", lahko sama izbere, ali bo raje zahtevala
premoženje ali njegovo vrednost. Če pa se doda ta klavzula, in sicer: "Karkoli želi njen mož," bo imel pravico izbire, ali če o
izbiri ni ničesar rečeno, bo mož lahko izbral, ali se bo raje odpovedal premoženju ali plačal njegovo vrednost; kajti kadar je
obljubljena ena ali druga stvar, ima stranka pravico izbrati, kaj bo dala, kadar pa premoženja ni več, mora mož na vsak način
plačati njegovo ocenjeno vrednost.
174. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Gotovo je, da lahko mož vrne premoženje, čeprav je morda poslabšano.
175. Ulpianus, O Sabinu, XXXIV knjiga.
Če se premoženje oceni po sklenitvi zakonske zveze in se to odobri kot daritev, je ocena nična, ker premoženja ni mogoče
prodati z namenom daritve, saj tak posel med moškim in ženo nima nobene veljave; zato premoženje še vedno ostane kot del
dote. Če je podobna donacija opravljena pred sklenitvijo zakonske zveze, je boljše mnenje, da se nanaša na čas sklenitve
zakonske zveze, zato ne bo veljavna.
176. Kadar ženska izjavi, da je bila pri ocenjevanju svojega premoženja prevarana, ker je bilo ocenjeno prenizko; kot na
primer, če je bila prevarana glede vrednosti sužnja, ki ga je podarila, je treba ugotoviti, ali je bila pri predaji sužnja
izkoriščena; v tem primeru ji je treba sužnja vrniti; ali pa je bila pri ocenjevanju prevarana, saj če je bila pri ocenjevanju le
prevarana, se bo mož lahko odločil, ali ji bo raje plačal dejansko vrednost sužnja ali pa bo sužnja predal sam. To pravilo
velja, če je suženj živ, če pa je mrtev, Marcellus pravi, da mora mož plačati njegovo vrednost, vendar ne njegovo pravo
vrednost, temveč tisto, ki je bila določena z njegovo cenitvijo, saj bi si morala ženska čestitati, da je bil suženj ocenjen. Kadar
pa ženska preprosto da sužnja, ni dvoma, da tveganje ostane na njej in ne na možu; Marcellus je enakega mnenja, kadar je bil
prevaran mladoletnik. Očitno je, da če ima žena kupca, ki je pripravljen plačati pravično ceno, potem je treba reči, da je treba
opraviti ustrezno cenitev; Marcellus pa pravi, da je to treba storiti le, kadar je žena mladoletna. Scaevola pa v zvezi z možem
meni, da je treba v primeru njegove slabe vere opraviti pravično cenitev, in menim, da je to, kar pravi Scaevola, popolnoma
pravilno.
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177. Če se je žena z možem, ki je bil njen dolžnik, dogovorila, da bo kot doto dobil to, kar ji je bil dolžan, menim, da lahko
vloži tožbo zaradi dote; kajti čeprav ga po zakonu ne bo mogoče odvezati odgovornosti za nekdanji dolg, bo vseeno
upravičen do izjeme.
178. Modestin, O razliki v venah.
Kadar se ženska po razvezi zakonske zveze vrne k možu, preden vloži tožbo na podlagi določila, da bi dobila nazaj svojo
doto, je mogoče pozitivno trditi, da bo tožba na podlagi določila izključena z izjemo zaradi slabe vere, dokler traja zakonska
zveza.
179. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIV.
Če ženska kot doto podari premoženje, ki je bilo ocenjeno, in potem zamudi z izročitvijo tega premoženja, to premoženje pa
preneha obstajati, menim, da ne bo upravičena do tožbe.
180. Pomponij, O Sabinu, XIV. knjiga.
Kadar ni kriva, bo upravičena do cene, kot če bi nepremičnino izročila, saj bo vse, kar se zgodi, na tveganje kupca.
181. Ulpianus, O Sabinu, XXXIV knjiga.
Kadar je premoženje, ki je bilo ocenjeno, dano kot doto in se nato izseli, lahko mož zoper ženo vloži tožbo na odkup, vse, kar
izterja na tej podlagi, pa mora ženi izročiti v tožbi na doto, če bi bila zakonska zveza razvezana. Če torej mož dobi v roke
dvojni znesek, ga mora v celoti odstopiti ženi. To mnenje je pravično, ker ker posel ni običajna prodaja, ampak je sklenjen
zaradi dote, mož ne bi smel imeti koristi od ženine izgube, saj zadostuje, da je odškodovan, in ne da bi pridobil kakršno koli
korist.
182. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
V zadevah, povezanih z doto, je mož odgovoren tako za goljufijo kot za malomarnost, saj je doto prejel v svojo korist; prav
tako mora ravnati enako skrbno, kot ravna v svojih zadevah.
183. Če je bilo premoženje, ki je bilo ocenjeno, dano kot doto in do poroke ne pride, je treba razmisliti, kaj je mogoče
izterjati, ali samo premoženje ali njegovo vrednotenje. Zdi se, da je bil namen strank, da se cenitev opravi le, če se sklene
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zakonska zveza, saj za pogodbo ni bilo nobenega drugega nadomestila. Zato je treba izterjati premoženje in ne njegove
vrednosti.
184. Pomponij, O Sabinu, XIV. knjiga.
Če si kot doto prejel določene sužnje, katerih vrednost je bila ocenjena, in je bil sklenjen dogovor, da boš v primeru razveze
vrnil druge sužnje, ocenjene na enako vrednost, Labeo pravi, da bo potomstvo teh sužnjev tvoje, ker so bili sužnji na tvoje
tveganje.
185. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXIV.
Tudi če je doto po naročilu moža dobila druga oseba, jo bo ta še vedno dolžna vrniti.
186. Paulus. O Sabinu, knjiga VII.
Julianus pravi, da velja naslednje določilo, in sicer: "Ko boš umrl, mi boš kot doto dal takšen in takšen znesek," ker je
običajno skleniti dogovor, da žena dote ne bo dala za časa svojega življenja. Nisem menil, da gre za podoben primer, kajti
eno je odložiti pobiranje dolgovanega, drugo pa je na začetku določiti, da se to izplača v času, ko zakonske zveze ne bo. To
mnenje je v skladu z mnenjem Arista, Neratija in Pomponija.
187. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXV.
Ustaljeno je, da je določilo, sklenjeno zaradi dote, ki vsebuje pogoj: "Če bo prišlo do poroke", lahko podlaga za sodni
postopek le, če je poroka sklenjena; čeprav pogoj morda ni bil naveden. Če je torej vročeno obvestilo o zavrnitvi, se šteje, da
pogoj določbe ni bil izpolnjen.
188. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Tudi če se ženska pozneje poroči z istim moškim, določilo ne bo več veljalo.
189. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXV.
Ker pa tega dodatka ni treba vključiti v določilo o doteh, menimo, da ga tudi ni treba navesti ob izročitvi dote.
190. Pomponij, O Sabinu, XV. knjiga.
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Kadar hči pod očetovskim nadzorom, ki se namerava poročiti, da doto svojemu bodočemu možu iz svojega peculiuma, ki ga
upravlja, in potem, ko se peculium ohrani v enakem stanju, pride do ločitve, se ji lahko doto zakonito vrne, tako kot dolg iz
peculiuma katerega koli drugega dolžnika.
191. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Ženska, ki se je nameravala poročiti z moškim, ki ji je bil dolžan suženj Stichus, se je z njim dogovorila takole: "Namesto
Stichusa, ki mi ga dolguješ, upoštevaj, da se ti v doto daje deset aurei." V skladu z uveljavljenim pravilom, da se lahko ena
vrsta premoženja da za drugo in da sta stranki oproščeni odgovornosti; deset aurei se bo štelo za podarjeno v doto, saj je
spremembo dote mogoče opraviti s sporazumom.
192. Modestin, Pravila, I. knjiga.
Menimo, da je doto mogoče spremeniti, dokler obstaja zakonsko stanje, le kadar bo to v korist ženski, če se denar spremeni v
premoženje ali pa se premoženje spremeni v denar. To pravilo je splošno sprejeto.
193. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVI.
Kadar se to zgodi, postane zemljišče ali osebna lastnina dotalna.
194. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Oče ne more poslabšati položaja svoje hčere po poroki, ker mu dote ni mogoče vrniti brez njegovega soglasja.
195. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVI.
Kadar oče obljubi doto za svojo hčerko in jo zapusti, je treba, če jo zapusti njenemu možu, upoštevati, ali je zapuščina
veljavna ali ne? Mislim, da ni veljavna, kajti če dolžnik zapusti upniku tisto, kar mu dolguje, je zapuščina neveljavna. Če pa
zapusti hčerki, je zapuščina veljavna, saj je bila doto dolžan plačati mož zaradi obljube, zapuščina pa pripada hčerki. Če hči
dokaže, da je zapustnik nameraval podvojiti zapuščino, bo upravičena do obojega, do dote, ki jo ima pravico pobrati njen
mož, in do zapuščine na podlagi oporoke. Če pa je oporočitelj nameraval, da dobi eno ali drugo od tega, in ženska zahteva
zapuščino, pri čemer se ji ugodi z ugovorom zaradi slabe vere, ji dedič ne bo prisiljen izplačati zapuščine, razen če ga je
zaradi tega odškodninsko zavarovala pred možem, ki bo vložil tožbo na podlagi dane obljube. Če pa mož sproži postopek, ji
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ne bo treba odškodovati dediča, če pa ženska vloži tožbo za njim, se ji lahko to prepreči z izjemo, ker je bila doto že
izplačana.
196. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Treba je reči, da dona, dana ob prejšnji poroki, ne postane dona, če pride do poznejše poroke, razen če je bil to namen strank;
kljub temu vedno domnevamo, da je bil to njihov namen, razen če se dokaže, da je bil sklenjen kakšen drug dogovor.
197. Papinianus, Mnenja, knjiga IV.
Kadar ne pride do razveze zakonske zveze, ampak le do spora, bo doto iz iste zakonske zveze mogoče ohraniti.
198. Pomponij, O Sabinu, knjiga XVI.
Če bi mož s soglasjem žene prodal kamen, pridobljen v kamnolomih na dotalnem zemljišču, ali drevesa, ki niso uvrščena
med dobičke, ali stavbe, ki se nahajajo na zemljišču, se bo denar, ki ga je prejel od prodaje, štel za del dote.
199. Ulpianus, O Sabinu, VI. knjiga.
Če tujec, ki je obljubil doto, postane plačilno nesposoben, bo mož kriv, ker proti njemu ni vložil tožbe, zlasti če je doto
obljubil pod prisilo in ne prostovoljno. Če je namreč podaril premoženje, naj bo mož opravičen, ker ni pritisnil na darovalca
za plačilo, proti kateremu bi lahko dobil sodbo v obsegu svojih sredstev, če bi vložil tožbo; božanski Pij je namreč v nekem
reskriptu navedel, da je treba v primerih, ko so osebe tožene zaradi svoje liberalnosti, proti njim izreči sodbo v celotnem
znesku, ki so ga sposobne plačati. Če pa je obljubo dal oče ali hči sama, Julijan v šestnajsti knjigi Digest pravi, da mora, tudi
če jo je dal oče, tveganje nositi mož, kar pa naj ne bi držalo. Zato mora tveganje nositi ženska, saj noben sodnik ne bo
potrpežljivo poslušal ženske, ki trdi, da njen mož ni pritiskal na njenega očeta, ki ji je obljubil doto iz svojega premoženja, da
jo plača, še manj pa, če ni vložil tožbe proti njej. Zato Sabinus zelo pravilno meni, da v primeru, ko je oče ali ženska sama
obljubila doto, tveganja ne bi smel nositi mož; kadar pa obljubo da dolžnik, mora tveganje nositi mož; kadar pa to stori nekdo
drug z darilom, je odgovorna stranka, ki je bila deležna koristi. Razumemo pa, da bo imela korist ženska, ki ji pripada
premoženjska korist.
200. Isti, O Sabinu, XXXIII knjiga.
Mati je dala hčerki v uporabo zlato posodo; oče je nato omenjeno posodo dal kot doto možu deklice, njena mati pa je nato
umrla. Če je oče dal predmet kot doto brez vednosti ali privolitve svoje žene, bo ta pripadel materinemu dediču in ta lahko
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vloži tožbo za njegovo izterjavo; ker pa je stvar izročena, velja, da je veliko manjši del dote dal mož, ki bo upravičen do
tožbe zoper svojega tasta.
201. Isto, O Sabinu, knjiga XXXV.
Kadar mož zaradi obnovitve obveznosti sklene določilo glede dote, ki jo je obljubil oče ali kdo drug, začne biti dota na
njegovo tveganje, tako kot je bila prej na tveganje ženske.
202. Isto, O Sabinu, knjiga XLVIII.
Ženin dolžnik se je po njenem ukazu zavezal, da bo plačal denar njenemu možu, ta pa ga je nato po ukazu svoje žene
odpustil. Izgubo je utrpela ženska. Kako naj to razumemo? Ali zaradi dote ali zaradi kakšnega drugega razloga? Zdi se, da je
bila odločitev sprejeta glede na dolžnika, ki je dal obljubo, da bo plačal doto. Ugotoviti je treba, ali je bilo to storjeno pred
sklenitvijo zakonske zveze ali po njej; saj velja, da je pomembno, ali je bila odpustitev dana po sklenitvi zakonske zveze, saj
če je bila dona že oblikovana, jo bo mož z odpustitvijo dolžnika izgubil. Če pa je bil odpust opravljen pred sklenitvijo
zakonske zveze, se šteje, da dona ni bila oblikovana.
203. Paulus, O Sabinu, XII. knjiga.
Ženska ne izgubi pravice do tožbe, če do poroke ni prišlo, kajti če do nje ni prišlo, ji bo dolžnik ostal odgovoren.
204. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Vsekakor je treba razmisliti, ali bo ženska odgovarjala svojemu možu, če mu je naročila, naj odpusti njenega dolžnika. In
mislim, da bo odgovorna za mandatno tožbo in da se ta pravica spremeni v doto, ker je ženska odgovorna za omenjeno tožbo
in ker velja, da je zaradi tega izgubila svoje premoženje. Če pa želi vložiti tožbo na doto, bi morala od svoje terjatve pobotati
tisto, kar je naložila možu.
205. Isto, O ediktu, knjiga XXXII.
Če bi sužnja kot doto podarila premoženje sužnju moškega spola in bi potem med njuno poroko oba dobila svobodo, ne da bi
jima bila odvzeta peculium, in bi nadaljevala zakonsko zvezo; bo zadeva urejena tako, da bo, če bo od tega, kar je bilo
podarjeno kot doto, ko sta bila v suženjstvu, kaj ostalo, veljalo, da je bilo tiho pretvorjeno v dotalno premoženje, tako da bo
ocenjena vrednost tega pripadala ženski.
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206. Če se ženska poroči z evnuhom, menim, da je treba razlikovati, če je bil popolnoma kastriran in če ni bil, kajti če je bil
popolnoma kastriran, lahko rečemo, da dote ni; če pa to ni bilo storjeno, ker zakonska zveza lahko obstaja, je dote veljavna in
bo mogoča tožba za njeno izterjavo.
207. Isto, O ediktu, knjiga XXXIV.
Božanski Severus je v zapisu Ponciju Lukrianu zapisal, da: "Če se ženska, ki je dala doto, po ločitvi vrne k možu, ne da bi
bila zakonska pogodba razveljavljena, naj sodnik, pred katerim je zadeva predložena, brez oklevanja odloči v njeno korist;
saj se zagotovo ni nameravala vrniti v zakonsko stanje, ne da bi bila obdarjena, in mora svojo sodno dolžnost opraviti tako,
kot je bila dota obnovljena."
208. Paulus, O ediktu, knjiga XXXV.
Kadar je obljubljena dona, so odgovorne vse stranke, ne glede na to, kateremu spolu ali stanu pripadajo.
209. Kadar do poroke ne pride, ni mogoče vložiti tožbe na podlagi določila, saj je treba upoštevati dejanja in ne besede
strank.
210. Dota se oblikuje tudi z odpustitvijo upnika, kadar se mož, ki je dolžnik, odpusti zaradi oblikovanja dote.
211. Kadar ženin dolžnik pod določenim pogojem obljubi doto in potem, preden mož lahko zahteva doto, dolžnik preneha
biti plačilno sposoben, velja, da mora izgubo nositi žena, saj se ne šteje, da je mož sprejel terjatev v času, ko je ni mogel
izterjati. Če pa je bil dolžnik plačilno nesposoben v času, ko je dal pogojno obljubo, mora izgubo nositi mož; ker velja, da je
zavestno sprejel terjatev, kakršna je bila v času nastanka obveznosti.
212. Kadar dolžnik obljubi doto ženski in jo nato naredi za svojo dedinjo; Labeo meni, da so okoliščine enake, kot če bi doto
obljubila ženska sama. To mnenje odobrava tudi Julijan; pravi namreč, da ne bi bilo pravično, če bi mu bila izrečena sodba
zaradi denarja, ki ga dolguje sama, in da je dovolj, da je oproščena odgovornosti.
213. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XI.
Kadar se za doto podari premoženje, ki ga je mogoče stehtati, prešteti ali izmeriti, se to stori na tveganje moža, saj se podari,
da bi ga lahko prodal po svoji volji; ko se zakon razveže, mora vrniti predmete iste vrste in kakovosti ali pa mora to storiti
njegov dedič.
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214. Ulpianus, Razprave, III. knjiga.
Čeprav je lahko doto mogoče oblikovati z odpustitvijo moža od odgovornosti za dolg; če je bila ta predporočna in do poroke
ni prišlo; Scaevola pravi, da je odpustitev, ker je bila dana v zameno za poroko, do katere pa ni prišlo, neveljavna in zato
obveznost ostane nespremenjena. To mnenje je pravilno.
215. Kadar tujec odpusti dolžnika z namenom oblikovanja dote in do poroke ne pride, je odpust brez učinka, razen če je bil
opravljen, ker je upnik želel podariti celoten znesek ženski; potem je namreč treba šteti, da ga je prejela s fiktivno izročitvijo
in ga nato prenesla na svojega moža. Pravice do osebne tožbe za njeno izterjavo pa ženska ne more pridobiti s posredovanjem
svobodne osebe.
216. Jasno je, da bo imela ženska v primeru sklenitve zakonske zveze, ki bo nato razvezana, pravico zahtevati doto, razen če
je neznanec moža odvezal odgovornosti; sam pa bo upravičen do tožbe za izterjavo, če bo zakonska zveza iz katerega koli
razloga razvezana, saj takrat ženska ne bo imela pravice do takšne tožbe. V skladu s tem bo v primeru, ko se doto oblikuje z
razrešitvijo moža odgovornosti in pride do poroke, rezultat tožbe za izterjavo dote, če je obveznost, od katere je mož
razrešen, brezpogojna, posledica tega, da se ne povrne v prejšnje stanje; doto pa je treba plačati v skladu s tem, kar je v
navadi. Če pa je bila obveznost omejena na določen čas, jo je treba povrniti v prejšnje stanje, če čas, na katerega je omejena,
ni potekel pred razvezo zakonske zveze, in če je bil dolg zavarovan, je treba zavarovanje obnoviti. Podobno, če je obveznost,
ki je bila spremenjena v doto, pogojna in pride do razveze zakonske zveze, medtem ko je ta trajala, je boljše mnenje, da bi
bilo treba obveznost obnoviti pod istim pogojem. Če pa je bil pogoj izpolnjen v času trajanja zakonske zveze, bi moral čas, v
katerem se lahko zahteva denar, teči od dneva razveze zakonske zveze.
217. Julianus, Digest, knjiga XVI.
Če oče obljubi doto za svojo hčer in jo osamosvoji, preden pride do poroke, ne bo oproščen svoje obljube; kajti tudi če oče
umre pred sklenitvijo zakonske zveze, bodo njegovi dediči še vedno odgovorni zaradi njegove obljube.
218. Če ima ženska sina pod očetovskim nadzorom kot svojega dolžnika in obljubi doto njegovemu očetu na naslednji način:
"To, kar mi dolguješ ali kar mi dolguje tvoj sin, bo tvoje kot moja doto," ni zavezana; vendar bo posledica tega, da bo vse,
kar lahko izterja od očeta s tožbo De Peculio, vključeno v njeno doto. Marcellus pravi, da če bo po tem želela vložiti tožbo
bodisi proti sinu bodisi proti očetu, ji bo to preprečila izjema na podlagi sklenjene pogodbe; če pa bo vložila tožbo zaradi
dote, lahko izterja vse, kar je bilo ugotovljeno v peculiumu, ko je bila dote obljubljena, če pa je bila obljubljena po sklenitvi
zakonske zveze, je treba peculium oceniti v času, ko je bila sklenjena zakonska zveza.
219. Tryphoninus, Disputations, knjiga VIII.
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Kadar ženska, ki se namerava poročiti s sinom pod očetovskim nadzorom, ki je njen dolžnik, kot doto obljubi le pravico do
tožbe, ki jo ima za njegov peculium, je treba upoštevati znesek, ki ji iz tega naslova pripada v času sklenitve zakonske zveze.
220. Če pa, ker se namerava poročiti z drugo osebo, naroči omenjenemu sinu, ki je njen dolžnik, naj ji obljubi doto iz svojega
peculiuma; je treba upoštevati čas, ko je doto obljubil, da se lahko oceni znesek peculiuma.
221. Julianus, Digest, knjiga XVI.
Podobno kot v primeru, ko suženj po določilu pridobi lastnino za svojega gospodarja brez njegovega soglasja, bo obveznost
pridobil za svojega gospodarja, če dovoli, da se v njegovem imenu obljubi doto. Vendar slednji ne bo odgovoren za nobeno
tveganje ali malomarnost, če doto obljubi ženin dolžnik. Doto predstavlja tudi izročitev dotalnega premoženja sužnju ali sinu
pod očetovskim nadzorom, vendar ne gospodar ne oče ne bosta odgovorna niti za tveganje niti za malomarnost. Zato pravim,
da bo ta doto tvegala ženska, dokler gospodar ali oče ne potrdita obljube ali dote; zato se lahko med trajanjem zakonske
zveze izročeno premoženje izterja z osebno tožbo. Poleg tega se lahko izterja s tožbo za nedoločen znesek, da bi bila stranka
oproščena svoje obljube.
222. Če ženska, ki se namerava poročiti s svojim dolžnikom, temu obljubi doto z naslednjimi besedami: "Če ženska obljubi
svojemu dolžniku, da bo za doto dobil to, kar mi dolguješ, ali sempronijsko posest, bo to, kar od tega izbere, njena doto, in če
želi, da dolg ostane v rokah njenega moža kot doto, se lahko zaščiti z izjemo zoper njega, če ta vloži tožbo za posest. Če pa
da zapuščino, lahko od moža izterja denar, ki ji pripada.
223. Če oče, ki zmotno misli, da je dolžan svoji hčeri, obljubi njej doto, bo za to odgovarjal.
224. Isto, Digest, knjiga XVIII.
Če ima suženj, ki je bil obdarjen z doto pred poroko, kakršno koli premoženje, ki mu je bilo prej podarjeno ali zapuščeno, se
doto poveča na enak način kot v primeru pridelka zemljišča, ki je bil izročen pred poroko.
225. Isto, O Urseius Ferox, II. knjiga.
Sklenjena je bila pogodba z naslednjimi pogoji: "Obljubiš, da boš naslednje leto plačal deset aurejev kot doto." Pojavilo se je
vprašanje, od katerega datuma je treba šteti leto, ali od dneva, ko je bila sklenjena določba, ali od dneva, ko je dona začela
veljati, tj. od dneva poroke. Odgovor je bil, da je treba leto šteti od dneva poroke, saj bi se v nasprotnem primeru, če bi
odločili drugače in do poroke ne bi prišlo v tem letu, lahko štelo, da je doto treba plačati zaradi obveznosti.
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226. Tovariš je svojemu zetu zapustil naslednje premoženje: "Moj dedič bo dal sto aurejev Luciju Titiusu zaradi moje
hčerke." Zet bi moral zahtevati ta denar, in ko ga bo zbral, bi ga moral prejeti kot zapuščino; vendar Prokulus meni, da ga je
treba v primeru razveze zakonske zveze vrniti ženski s tožbo na doto; kljub temu pa postane del dote. Julijan v opombi
navaja, da tovrstne tožbe ne bi smeli zavrniti niti hčeri, če jo želi vložiti.
227. Isto, O Miniciju, V. knjiga.
Neki moški je s stranko sklenil dogovor o denarnem znesku, ki ga je ta želela dati kot doto svoji ženi, nato pa ga je razrešil
odgovornosti za to. Postavilo se je vprašanje, ali je ta denar predstavljal del dote ali ne. Odgovor je bil, da če mož ne bi
razrešil obljubitelja in bi ta postal plačilno nesposoben, bi se morali vprašati, ali denar ni bil pobran zaradi malomarnosti
moža, ker pa je mož razrešil dolžnika, mora vsekakor prevzeti celotno odgovornost; saj je primer enak, kot če bi prejel denar
in ga nato izročil obljubitelju.
228. Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Neka ženska je kot doto dala zemljišče, in ker je prišlo do ločitve, se je vrnila k možu in se z njim dogovorila, da bo kot doto
prejel deset aurei, zemljišče pa ji bo vrnil. Deset aurejev je bilo izplačanih, vendar je med zakonom umrla, še preden je bilo
zemljišče vrnjeno. Gre za zadevo, ki vključuje dobro vero, in v skladu s pogodbo se lahko zemljišče vrne, saj ga je imel mož
v posesti brez nadomestila.
229. Ta točka se bo zdela popolnoma jasna, če se sklicujemo na zastavno tožbo. Če namreč na vas prenesem kornelijsko
posestvo z zastavno pravico, nato pa na vas prenesem ticijansko posestvo v skladu z dogovorom, da mi boste vrnili
kornelijsko posestvo, menim, da ni nobenega dvoma, da lahko takoj in pravilno vložim zastavno tožbo zoper vas za vračilo
kornelijskega posestva.
230. Ulpianus, Mnenja, knjiga II.
Če je premoženje, ki ga je oče dal svoji emancipirani hčeri, kasneje z njenim soglasjem dano zanjo kot doto, velja, da je doto
dala hči in ne oče.
231. Marcijan, Pravila, III. knjiga.
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Kadar mož vrne premoženje ženi v tožbi za izterjavo njene dote, mora predati vse, kar je pridobil na ta način, ne le, če je bilo
zemljišče, dano kot doto, ocenjeno, temveč tudi, če ni bilo, ker je bilo zemljišče vključeno v doto; prav tako, če je obljubila
plačilo dvojne odškodnine v primeru izselitve, tudi če tega ni bila dolžna storiti.
232. Neratius, Pergamenti, III. knjiga.
Neki moški je hotel obdariti svojo ženo, njen dolžnik, ki ni bil plačilno sposoben, pa ji je obljubil doto. Mož bo odgovoren le
toliko, kolikor je bil dolžnik plačilno sposoben, če pa bi slednji pridobil kaj, kar bi mu omogočilo izpolnitev obveznosti, se
bo odgovornost povečala sorazmerno z zneskom, ki ga je pridobil. In ta bo še naprej obstajala, tudi če bo pozneje postal bolj
premožen, saj je bila ob obljubi dote donacija sestavljena le iz tistega, česar ni bilo mogoče izterjati od dolžnika, in ko je
slednji postal plačilno sposoben, je obveznost zaradi dote še vedno obstajala; zadeva je namreč v enakem stanju, kot bi bila,
če bi bil dolžnik v času obljube dote premožen.
233. Gaj, O ediktu mestnega pretorja; naslov: "Kupci posesti". Premoženje, kupljeno z denarjem, ki pripada dote, velja za
dotalno.
234. Paulus, O Plautiju, I. knjiga.
Če je obveznost nastala zaradi dote, je odgovorno poroštvo, dano na ta račun.
235. Isti, O Placiju, VI. knjiga.
Moški, ki je neki ženski dolgoval sužnja Stiha, je od nje dobil pooblastilo, da sestavi njeno doto, in preden je dolžnik plačal,
je Stih umrl. Ker dolžnik ni bil kriv za plačilo in mož ni zamudil pri ukrepanju, mora izgubo, ki jo je povzročila Stichusova
smrt, nositi ženska; čeprav tudi če bi njen mož zamudil pri zahtevi za njegovo izročitev in če bi Stichus umrl, ko je bil v
rokah njenega moža, ta ne bi bil odgovoren za tožbo za doto.
236. Doto mora nadzorovati tisti, ki nosi breme zakonske zveze.
237. Po očetovi smrti breme zakonske zveze takoj preide na sina, prav tako otroci in vdova postanejo podrejeni njegovi
oblasti.
238. Ko je rečeno, da se doto po zakonu zmanjšajo nujni stroški, to velja le, kadar zemljišče, dano kot doto, delno preneha
biti dotalno, kadar pa se stroški ne povrnejo, se lahko ohrani del zemljišča ali celotno zemljišče. Če pa stroški, ki znašajo
vrednost zemljišča, nastanejo v različnih obdobjih, Scaevola pravi, da zemljišče preneha biti dotalno, razen če ženska v roku
enega leta prostovoljno plača svojemu možu znesek stroškov. Če sta v doto vključena tako denar kot zemljišče in so nastali
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nujni stroški zaradi zemljišča, Nerva pravi, da je treba stroške odšteti od denarja, ki je del dote. Kaj pa, če bi ženska stroške
plačala možu, ali se bo dona povečala ali pa bo veljalo, da je bila dana nedotaknjena? Če doto sestavlja zemljišče, se zdi, da
je po mnenju Scaevola nepravičnost še večja; če namreč preneha biti doto, jo lahko mož odtuji. Kako lahko denar, plačan na
ta način, postane dotal, ali se ne šteje že kot del dote? Boljše mnenje je, da se bo zemljišče vrnilo v prejšnje stanje dote in da
bo njegova odtujitev v tem času prepovedana.
239. Javolen, O Plautiju, I. knjiga.
Kadar se ženska namerava poročiti s sinom pod očetovskim nadzorom in svojemu svaku obljubi doto pod naslednjimi pogoji:
"Mislim, da je razlika, ali je v obljubi omenjena sinova obveznost ali pravica do tožbe, ki jo ima ženska proti očetu za
premoženje, uporabljeno v njegovo korist; če je namreč mišljeno tisto, kar mora sin plačati, je v obljubo dote vključen ves
denar, za katerega je dolžan plačati. Če pa je mišljeno to, kar mora oče plačati iz peculiuma za premoženje, ki se uporablja v
njegovo korist, je treba oceniti, kolikšen je bil ta znesek v času, ko je bila dana obljuba, in ta znesek se bo štel za doto, za
katero se lahko v imenu sina izreče sodba zoper očeta na zgoraj navedeni datum. Če pa ni povsem jasno, katero obveznost je
imela ženska v mislih, se domneva, da se je sklicevala na sinov dolg, razen če je povsem jasno, da je bilo drugače.
240. Celsus, Digeste, knjiga XIX.
Če zaroka še ni bila sklenjena in obljubiš doto Titiusu v imenu Seje v času, ko se ni hotela poročiti z njim, ona pa bi se kljub
temu pozneje poročila z njim, boš dolžan doto, razen če bi se medtem zgodila druga poroka.
241. Če je ženska s Titijem sklenila pogodbo za sužnjo Pamfilo in mu je pozneje, ko se je nameravala poročiti z njim,
dovolila, da kot doto vzame tisto, kar ji je bil dolžan; čeprav mu Pamfila ni pripadala, ali bi bila Pamfila kljub temu vključena
v doto in ali bi jo ženska v primeru svoje smrti tvegala? Ali pa jo je treba v primeru, da bi imela otroka, vrniti ženski? Če bi
ostala v veljavi prva določba, se potomstvu sužnja ne bi smeli odpovedati, razen če bi bilo pomembno, ali je imel mož v času
oblikovanja dote v posesti premoženje, ki ga je bil dolžan plačati (saj bi lahko menili, da je premoženje samo prišlo v njegove
roke), ali pa ga ni imel v posesti; če bi bilo slednje, bi bilo namreč po boljšem mnenju bolje šteti, da je v njegove roke prej
prišlo razbremenitev obveznosti kot pa premoženje samo in da torej potomstvo sužnja ženski ne pripada.
242. Marcellus, Digest, knjiga VII.
Če ženska obljubi doto, kot sledi: "Deset aurejev bo pripadlo tebi ali Titiusu kot moja doto," lahko v tem primeru rečemo, da
lahko da vsoto Titiusu, vendar bo njen mož vedno odgovoren za doto, tako kot če bi ukazal, naj se da Titiusu. V tem ni nič
nenavadnega, saj lahko žensko, ki namerava obljubiti doto moškemu, ta zamenja, da obljubi doto drugemu, čeprav običajno
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velja, da ženska za doto ne odgovarja nikomur drugemu kot svojemu možu, saj v teh primerih doto pridobi mož; ne
verjamemo namreč, da bi dala takšno obljubo, ko je razmišljala o poroki s Titijem.
243. Kadar je dedič postavljen za dediča celotne zapuščine in se od njega zahteva, da tri četrtine te zapuščine izroči ženski, in
po njenem navodilu obljubi njenemu možu kot doto, kar ji je dolžan, se bojim, da ne bo odgovarjal. Vendar pa bo pri
izročitvi nepremičnine dolžan na žensko prenesti vse tožbene pravice, tako tiste v svojo korist kot tiste, za katere je zavezan;
vendar teh pravic ne more prenesti na nikogar drugega kot na stranko, ki ji jih je dolžan zaradi zaupanja. Drugi bi lahko rekel,
da lahko mož zoper njega vloži tožbo za nedoločen znesek, da bi ga prisilil k plačilu ocenjenega zneska, dolgovanega na
podlagi skrbništva. S tem se ne morem strinjati, saj je pravično, da je dolžnik ženske odgovoren le za znesek, ki ga mož lahko
prejme od tega, kar mu pripada. Kljub temu je treba, da ne bi ostala brez dote, reči, da ji je treba povrniti delež zapuščine, ki
ji je bil zapuščen na podlagi trebeljskega odloka senata, tako da bo lahko sama dala možu to kot doto, saj ji pripadajo
skrbništvo in vse njegove obveznosti, zaradi skrajne prefinjenosti in nujnosti primera pa zamenjava ne bo imela moči ali
učinka.
244. Za žensko, za katero se je mislilo, da je svobodna, si dal deset aurei kot doto, in v tem primeru boš upravičen do tožbe
za vračilo tega, kar si dal; prav tako kot če bi to storil v imenu svobodne ženske, pa do poroke ne bi prišlo. Če se ženska
poroči, potem ko je bila manumitirana, bo to, kar ste dali, doto samo, če ste jo dali z namenom, da bo postala doto, ko bo
opravljen poročni obred. Če ste torej premoženje dali ženski kot darilo, bo imel njen gospodar pravico, da ga izterja; tako kot
v primeru, ko stranka namerava nekaj podariti ženski, ta pa naroči, naj se to da njenemu možu.
245. Celsus, Digeste, knjiga XI.
Sprašujem, s kakšno vsoto naj bi kurator privolil, da bi njegov varovanec dal kot doto odrasli ženski. Odgovor je bil, da je to
odvisno tako od višine njegovih sredstev kot tudi od ranga ženske in njenega moža, kot to narekuje razum.
246. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.
Kurator je lahko imenovan za splošno upravljanje premoženja ali z namenom dajanja dote, in če je obljubljena večja dote, kot
jo upravičuje premoženje ženske, bo obljuba po zakonu nična, ker se šteje, da zakon ne potrjuje pooblastila, ki je bilo dano z
goljufijo. Vseeno pa se je treba vprašati, ali se razveljavi celotna obveznost ali samo tisto, kar je bilo obljubljeno več, kot bi
moralo biti. Bolj pravično je, če se šteje, da je razveljavljeno le tisto, kar je odveč.
247. Omenjeni kurator mora izročiti premoženje, podarjeno kot doto, ne more pa ga nikomur prodati in dati cene zanj kot
doto. Vendar je mogoče dvomiti, ali je to pravilno, kajti kaj če se varovanka ne more častno poročiti, če ne da denarja za
doto, in bo to zanjo ugodneje? Vendar se lahko premoženje, ki se da kot doto, zelo pogosto odtuji, denar pa postane doto. Da
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bi se to vprašanje lahko rešilo, če mož raje prejme premoženje kot doto, ni treba naprej poizvedovati; če pa ni pripravljen
skleniti zakonske zveze, razen če se kot doto da denar, je potem dolžnost skrbnika, da se zglasi pri sodniku, ki ga je
imenoval, da lahko, če se pokaže ustrezen razlog, čeprav je moški odsoten, dovoli, da se doto oblikuje z izkupičkom od
prodaje premoženja.
248. Modestin, Mnenja, knjiga V.
Titija, mladoletnica, mlajša od petindvajset let, je zamenjala četrti del premoženja svoje matere, ki ga je imela v skupni lasti s
svojimi brati, in namesto svojega deleža prejela zemljišče, kot da bi prišlo do prodaje. To zemljišče je skupaj z drugim
premoženjem dala kot doto. Sprašujem, ali naj se ji odobri popolna restitucija in ali naj dobi svoj delež ene četrtine
premoženja; in če vrne zemljišče, kako naj ravna njen mož ali naj se zadovolji z drugim premoženjem, danim kot doto?
Sprašujem tudi, če bi umrl in bi njeni dediči kot njeni zastopniki vložili tožbo za popolno vrnitev in bi nekateri od njih
zahtevali četrtino premoženja, drugi pa zemljišče, ali bi moral mož vrniti zemljišče in ostati zadovoljen z drugim
premoženjem iz dote kot svojim dobičkom. Modestin je odgovoril, da v predlaganem primeru ni ničesar, kar bi upravičevalo,
da se možu odvzame doto, vendar bi bilo treba ženski in njenim dedičem izreči sodbo za dejansko vrednost zemljišča, pri
čemer bi bilo treba to zemljišče oceniti glede na to, koliko je bilo vredno v času, ko je bilo dano kot doto.
249. Isto, o odkritjih.
Kadar določbo o vrnitvi dote sklene tujec, začne učinkovati v trenutku, ko pride do razveze zakonske zveze, in pravica do
tožbe, ki jo pridobi določevalec, ne ugasne, če bi se zakonska zveza obnovila. Če torej ženska ob sklenitvi druge zakonske
zveze nima dote, mora določevalec ponovno privoliti v oblikovanje dote; pod pogojem, da omenjena dote, ki jo je druga
oseba določila z njenim dovoljenjem, ne izvira od ženske same, saj potem njegovo soglasje ne bo potrebno.
250. Javolenus, O Kassiju, IV. knjiga.
Če mož ni naknadno določil dote, če se ženska po razvezi zakonske zveze poroči z drugim moškim in se po ponovni razvezi
zakonske zveze vrne k prvemu možu, se mu doto tiho vrne v nespremenjeni obliki.
251. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga V.
Če bi bodisi z zapuščino bodisi z dedovanjem pridobil kakšno premoženje suženj, ki je bil dan kot doto, in zapustnik ni hotel,
da bi omenjeno premoženje pripadlo možu, ga je treba vrniti ženi, če se zakon razveže.
252. Isto, O Kvintu Muciju, VIII. knjiga.
1305

Če mi lastnik zemljišča, katerega lastništvo ne pripada ženi, kot doto podeli pravico do uporabe zemljišča, bi bilo po razvezi
zakonske zveze težko določiti, kako bi bilo mogoče pravico do uporabe vrniti ženi; saj smo navedli, da je uživalec ne more
prenesti na nikogar drugega kot na lastnika nepremičnine, in če jo prenese na tujca, torej na tistega, ki ni lastnik
nepremičnine, nanj ne preide nič in se pravica užitka vrne lastniku zemljišča. Zato nekateri organi zelo pravilno menijo, da je
treba možu kot pravno sredstvo dovoliti, da ženi odda pravico do uporabe v najem ali ji jo proda za nominalno plačilo, tako
da bo sama pravica ostala možu, pristojnost zbiranja pridelkov pa bo pripadla ženi.
253. Prokul, Pisma, knjiga VII.
Prokul svojemu vnuku, Pozdrav. Kadar se sužnja poroči in da možu denar kot doto, ne glede na to, ali ve, da je sužnja ali ne,
ne more narediti svojega moža lastnika omenjenega denarja in ta bo še vedno ostal last osebe, ki ji je pripadal, preden ga je
dala kot doto svojemu možu, razen če bi ga ta pridobil z odtujitvijo. In tudi potem, ko ženska postane svobodna in živi z istim
moškim, ne bo mogla spremeniti stanja tega denarja. Zato niti po razvezi zakonske zveze ne more zakonito vložiti tožbe na
podlagi pravice do dote ali osebne tožbe za izterjavo tega denarja, temveč ga lahko zakonito toži stranka, ki ji pripada. Če pa
je mož pridobil pravico do navedenega denarja z uzurpacijo, potem ko ga je imel v posesti, seveda zato, ker je mislil, da je
ženska svobodna, sem potrjen v svojem prepričanju, da se je s transakcijo okoristil, če je pravico do denarja pridobil z
uzurpacijo pred poroko. Enakega mnenja sem tudi v primeru, ko je z omenjenim denarjem kar koli pridobil, preden je ta
postal doto, pod pogojem, da ga ni imel v posesti in ni bil kriv goljufije, da bi se izognil temu, da bi ga imel v posesti.
254. Papinianus, Vprašanja, knjiga X.
Obljuba dote ni nič manj veljavna, če oče na začetku ni vedel, da je bila sklenjena zakonska zveza, če bi pozneje v to privolil;
saj se razume, da vsaka obljuba dote temelji na tihem pogoju, pod katerim naj bi se sklenila zakonska zveza. Če je bilo
namreč poročeno dekle, mlajše od dvanajst let, kot da bi bilo starejše, lahko njen mož zahteva doto, ko dekle, dokler še živi z
njim, dopolni dvanajst let. Čeprav se običajno trdi, da se obljuba dote nanaša le na prve zakonske zveze in da obveznost ne
velja več, če se ženska poroči z moškim, ki mu je obljubila doto, potem ko se je ta poročil z nekom drugim, pa bo takrat
veljala, ko bo sledila druga zakonska zveza.
255. Isto, Mnenja, knjiga IV.
Če ženska po razvezi zakonske zveze z vednostjo moža obljubi kot doto zemljišča, ki jih ima že dalj časa v posesti, velja, da
je bilo tiho dogovorjeno, da se obljubljene dote ne bo zahtevalo; če pa bi mož vložil tožbo zaradi nje, mu to lahko prepreči
izjema na podlagi pogodbe, na katero se je sklicevala žena.
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256. Če je žena dala denar, ki ji pripada od Seiusa, skupaj z obrestmi, ki bodo nastale v prihodnosti, kot doto, ki je bila
obljubljena, je razumno, da so del dote tudi morebitne obresti, ki so morda nastale po poroki.
257. V primeru, ko je bilo po razvezi zakonske zveze določeno, da se denar, ki je predstavljal doto, skupaj z obrestmi ne sme
izplačati po datumu sklenitve druge zakonske zveze, ker se lahko izterja le plačilo glavnice; obresti za vmesni čas bi se
morale izplačati.
258. Če je bila ženska poročena med moževo odsotnostjo in odpeljana v njegovo hišo ter v tem času ni imela nobenih
stroškov, ki bi bremenili moževo premoženje, slednji ne more častno zahtevati obresti na doto, ki mu je bila obljubljena kot
povračilo za preživljanje žene.
259. Zet se je s svojim taščem dogovoril za doto, ki naj bi se izplačala na določen dan v skladu z željami slednjega, ne da bi
omenil premoženje ali njegov znesek. Ugotovljeno je, da bi bila določba veljavna, ne da bi upoštevali želje tasta; prav tako ne
bi smelo veljati, da je primer podoben tistemu, v katerem ni omenjen del zemljišča, in se šteje, da je oporoka ali določba o
tem zemljišču neveljavna; saj obstaja velika razlika med načinom oblikovanja dote in negotovostjo premoženja, na katero se
nanaša, saj se lahko znesek dote vedno določi glede na sredstva očeta in položaj moža.
260. Če je dekle s soglasjem očeta uradno poročeno s sinom svojega skrbnika, lahko skrbnik zakonito določi doto v
sorazmerju s premoženjem prvega ter rangom in rojstvom deklice.
261. Če je doto za svobodno dekle zakonito obljubil njen skrbnik, je ta ne more obdržati, če se svobodna dekla izkaže za
nehvaležno.
262. Kadar se zakonska zveza razveže in je treba vrniti premoženje, ki je bilo ocenjeno in dano kot doto, je treba navesti
znesek, vendar se prodaja ne sklene. Zato v primeru izselitve premoženja, če ga je ženska dala v dobri veri, njen mož ne bo
imel pravice do tožbe; v nasprotnem primeru bo odgovorna za goljufijo.
263. Če je bilo premoženje ocenjeno in izročeno kot doto, čeprav ga lahko ženska še naprej uporablja, se bo štelo, da je
lastninska pravica prešla na moža.
264. Primerno je, da se potomci sužnjev ženskega spola, ki so bili dani kot doto, štejejo za del tega spola; zato je dogovor z
možem, da bodo omenjeni potomci v skupni lasti njega in njegove žene, ničen.
265. Paulus, Vprašanja, VI. knjiga.
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Kadar se pojavijo dvomljiva vprašanja, je bolje odločiti v korist dote.
266. Isti, Vprašanja, XXXII. knjiga.
Kadar tujec obljubi doto v imenu ženske, mora slednja prevzeti tveganje. Če pa mož prevzame terjatev in pobere obresti,
velja, da bo tveganje prevzel on.
267. Isti, Mnenja, VIII. knjiga.
Ženska je dala vse svoje premoženje kot doto. Sprašujem, ali je njen mož kot njen dedič dolžan odgovarjati za dolgove
njenega premoženja? Paulus odgovarja, da če kdo obdrži vse ženino premoženje zaradi dotalne obveznosti, ga njeni upniki ne
morejo tožiti, obljuba premoženja pa velja le za tisto, kar ostane po odbitku dolgov.
268. Paulus v zvezi z dotalnim premoženjem meni, da je za goljufijo in malomarnost odgovoren celo oče moža.
269. Paulus tudi meni, da lahko ženska, če da doto iz svojega premoženja in povzroči, da njena mati določi pogoje, pozneje
spremeni dotalno listino.
270. Isto, Sentence, II. knjiga.
Oseba, ki je nema, gluha ali slepa, je odgovorna zaradi dote, ker lahko vsak od njih sklene zakonsko zvezo.
271. V času trajanja zakonske zveze se lahko doto vrne ženi iz naslednjih razlogov, če je ne zapravi, in sicer: da bi lahko
preživljala sebe in svoje otroke ali da bi lahko kupila primerno posestvo ali da bi lahko zagotovila preživljanje očetu, ki je
pregnan na kakšen otok, ali da bi olajšala življenje bratu ali sestri, ki je v pomanjkanju.
272. Hermogenianus, Epitome prava, knjiga V.
Kadar zaročenka da doto in se ne poroči ali kadar jo dekle, da bi postalo žena, da pred dopolnjenim dvanajstim letom starosti;
velja, da je treba privilegij, ki velja za osebne tožbe, zaradi ugodnosti, kot v primeru redne dote, razširiti tako, da vključuje
osebno tožbo za izterjavo.
273. Tryphoninus, Disputations, knjiga VI.

1308

Čeprav postane dona del moževe lastnine, pa kljub temu dejansko pripada ženi. Z razlogom je bilo odločeno, da če je dala
zemljišče, ki ni bilo ocenjeno kot doto, in je bila zaradi tega predvidena klavzula za dvojno odškodnino ter bi se zemljišče
izselilo od moža, lahko ta takoj vloži tožbo na podlagi klavzule. Poleg tega, ker je v njenem interesu, da se nepremičnina,
dana kot doto, ne izseli, in ker sama trpi zaradi izselitve, ker preneha posedovati tisto, kar je bila doto; velja, da je upravičena
tudi do dobička od nje, dokler traja zakonska zveza, čeprav je lastnik nepremičnine mož in on nosi breme zakonske zveze.
274. Isto, Razprave, IX. knjiga.
Če oče obljubi doto svoji hčeri z darovanjem mortis causa, bo obljuba veljavna, saj bo zavezan tako, kot če bi jo dal ob svoji
smrti. Če pa bi ozdravel, zakaj ne bi bil oproščen obveznosti z osebno tožbo, tako kot bi bilo to v primeru, če bi kdo drug
sklenil dogovor ali obljubil doto v imenu drugega? Podobno je v primeru, ko je mogoče z osebno tožbo izterjati denar, ki je
bil dan, ali prisiliti stranko, da razreši obveznost, ki je nastala mortis causa. Tega ni mogoče reči za žensko, če je obljubila
doto mortis causa, saj je doto treba šteti za nično, razen če se lahko uporabi za kritje stroškov zakonske zveze.
275. Isto, Disputations, knjiga X.
Če ženska, ki se namerava poročiti s svojim dolžnikom, ki ji dolguje denar z obrestmi, obljubi, da mu bo kot doto dala to, kar
ji dolguje; obresti, ki so zapadle po poroki, ne predstavljajo dela dote, ker je celotna obveznost razveljavljena; tako kot če bi
bil ženski plačan ves dolg in bi ga dala kot doto.
276. Isti, Razprave, knjiga XI.
Kadar ženska, ki ima pravico užitka na zemljišču, ki pripada njenemu možu, daje z doto, čeprav užitek ni več njen, mož
vseeno ni upravičen do njega, ker uporablja svoje zemljišče kot lastnik; vendar z doto pridobi popolno lastninsko pravico na
omenjenem zemljišču in je nima ločeno od užitka, zato je ne more izgubiti zaradi neuporabe. Kljub temu mora v primeru
razveze zakonske zveze ponovno vzpostaviti pravico uporabe na navedenem zemljišču v korist svoje žene. Če pa ta umre
med zakonsko zvezo, se šteje, da mož nima koristi zaradi dote, saj bi se, tudi če se ne bi poročil z žensko, užitek, ki je
prenehal z njeno smrtjo, vrnil na zemljišče, zato mu ne bi bilo treba prispevati k pogrebnim stroškom svoje žene.
277. Očitno je, da če oče, ki ima pravico uporabe na zemljišču, to zemljišče da svojemu zetu kot doto za hčerko, ta pa med
zakonsko zvezo umre, ima zoper zeta pravico zahtevati ponovno vzpostavitev pravice uporabe.
278. Če ženska ustvari doto za svojega moža tako, da mu da pravico užitka na svojem zemljišču, bo pravzaprav pravica
užitka vezana na osebo njenega moža in jo bo izgubil zaradi neuporabe. Če se to zgodi, poglejmo, ali bo ženska še vedno
obdarjena. Če je dejansko lastništvo zemljišča na ženski in se užitek vrne nanjo, od dote zdaj ne ostane nič, kar bi lahko mož
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izterjal v tožbi zaradi dote, saj mu ni mogoče očitati, da je izgubil užitek zaradi neuporabe, ker se je sama okoristila z njim,
zato bo ostala brez dote. Če pa bi žena nepremičnino odtujila in bi ta postala dragocenejša, ne da bi imela od tega kakršno
koli korist, bo še vedno obdržala pravico do dote, saj bo mož, ki je, ko bi lahko užival pravico do uporabe, to izgubil zaradi
neuporabe, odgovoren za tožbo za doto. Če pa je užitek še naprej obstajal, dokler ni prišlo do razveze zakonske zveze, bo
njegova povrnitev v korist ženske, saj čeprav ne preide takoj nanjo, se vseeno vrne v lastnino bodisi za določeno ceno ali
nadomestilo in brez kakršne koli prikrajšave za lastnika. Če pa mož ni izgubil pravice do uporabe, njegova pravica do nje z
ženino smrtjo ne bo ugasnila. Kadar pa pride do razveze zakonske zveze, v prvem in drugem primeru preverimo, ali je treba
dobiček razdeliti sorazmerno s časom leta, ki je preteklo. To mnenje je treba sprejeti. Vračilo užitka pa je treba izvesti tako,
da se bo prenesel na žensko, ki je lastnica zemljišča, in bo združen z lastništvom tega zemljišča. Tudi če ženska ni lastnica
zemljišča, bo kljub temu mogoče vložiti tožbo zaradi dote, da bi moža prisilili, da se odpove pravici do užitka; žena bo
namreč lahko vložila tožbo zaradi prodaje, da bi jo prisilili, da jo izroči, ne glede na to, ali pričakuje, da bo od kupca zanjo
dobila določeno ceno, ali mu raje naredi uslugo, kot da bi pravico pustila pri nekom, ki ji je neprijazen in na katerega je bila
prenesena; kar ji dovoljuje zakon.
279. Žena je dala možu pravico užitka kot doto, med zakonsko zvezo pa mu je prodala zemljišče. Postavilo se je vprašanje,
kaj bi bila upravičena izterjati v tožbi zaradi dote, če bi prišlo do razveze zakonske zveze. Odgovoril sem, da je pomembno
preveriti, za koliko je bilo zemljišče prodano, saj je ženska v tožbi zaradi dote upravičena do povračila cene užitka, če je bila
opravljena cenitev samega premoženja. Kaj pa, če mož umre, preden se rodi otrok? Njegovi dediči ne bi bili ničesar dolžni.
Kajti tudi če bi se kot kupec nepremičnine pojavil kdo drug, možov dedič ženski ne bi odgovarjal za nič, užitek pa bi se vrnil
zemljišču. Če pa bi bila celotna parcela prodana za toliko, kolikor je bila vredna, in se ne bi razumelo, da je bila pravica do
uporabe pridržana, bi veljalo, da je bila ženska upravičena do dote v času trajanja zakonske zveze.
280. Če je bil del zemljišča v skupni lasti dan kot doto in je drugi solastnik zoper moža vložil tožbo za delitev ter je bilo
zemljišče prisojeno njemu, bi bil znesek sodbe zoper solastnika v korist moža doto, če pa je bilo zemljišče prisojeno tujcu
brez ponudbe, bi bila doto del cene, za katero je bilo zemljišče prodano. Vendar se ne bi štelo, da nadomešča lastnino, in v
primeru razveze zakonske zveze je ne bi bilo treba plačati vse naenkrat, ampak bi jo bilo treba plačati v določenem roku. Če
pa bi bilo zemljišče prisojeno možu, bi tisti del zemljišča, ki je bil dan kot doto, še vedno ostal dotal; če pa bi prišlo do
razveze zakonske zveze, je treba vrniti drugi del, zaradi katerega je prvi kot doto prišel v roke moža; to pomeni, da bo od
svoje žene kot ceno prejel toliko, kolikor je plačal njenemu solastniku zaradi sodbe, ki je bila izdana zoper njega. Če bi katera
od strank to napadla kot nepravično, ne bi smela biti uslišana, ne žena, če nasprotuje prejemu drugega dela zemljišča, ne mož,
če ga noče izročiti; poglejmo pa, ali je, dokler traja zakonska zveza, dotalen samo tisti del zemljišča, ki je bil dan kot doto, ali
tudi drugi del ni takšen. Julijan pravi, da je le eden od delov dotalen, in na sodišču sem izjavil, da je treba za takega šteti le
enega od njih.
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281. Če se kdo, ki ga varuje izjema, v dogovoru z možem po pomoti zaveže, da mu bo plačal denarni znesek kot doto, in tega
ne stori, ga je mogoče prisiliti, da mu ga plača; in bo upravičen do osebne tožbe za izterjavo zoper žensko ali njenega očeta,
odvisno od tega, kdo od njiju ga je nadomestil zaradi zneska, ki ga ni bil dolžan in ga je bodisi obljubil bodisi plačal možu.
282. Labeo, Epitome zadnjih Javolnovih del, VI. knjiga.
Ded je dal doto za vnukinjo, hčer svojega sina, svojemu zetu, nato pa je umrl. Servij zanika, da bi se doto vrnil očetu, in z
njim se strinjam, saj ni mogoče trditi, da izhaja od njega, ker nikoli ni bil lastnik nobenega premoženja.
283. Oče je svoji hčeri obljubil sto aurejev kot doto pod pogojem, da jo bo izplačal, ko bo to povsem primerno. Ateij pravi,
da je Servij po njegovem mnenju menil, da mora oče doto plačati takoj, ko to lahko stori, ne da bi se izpostavil sramoti in
nesramnosti.
284. Javolenus, O zadnjih Labejovih delih, VI. knjiga.
Če bi ženin dolžnik obljubil doto njenemu zaročencu, lahko ženska vloži tožbo za denar proti svojemu dolžniku pred poroko;
Labeo pa pravi, da dolžnik pozneje ne bo odgovarjal možu na tej podlagi. To mnenje je napačno, saj je obljuba v suspenzu,
dokler je obveznost v tem stanju.
285. Papinianus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Oče je dal za doto svoji hčeri določeno vsoto denarja, ki si jo je izposodil ali za katero je prevzel obveznost. Takoj ko je bil ta
denar porabljen, je dona postala profektivna.
286. Prokul, Pisma, knjiga V.
Če je ženska naročila možu, naj da določeno vsoto denarja, ki ji jo je bil dolžan, kot doto za njuno skupno hčer, in je to storil,
menim, da je treba upoštevati, ali je dal doto v svojem imenu ali v imenu svoje žene. Če jo je dal v svojem imenu, bo denar
še vedno dolžan ženi, če pa jo je dal v ženinem imenu, bo oproščen odgovornosti do žene.
287. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, VI. knjiga.
Če bi ženin dolžnik obljubil svojemu zaročencu doto, ta ne more izterjati denarja od svojega dolžnika pred poroko, ker je
obljuba v suspenzu, dokler je obveznost v tem stanju.
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288. Labeo, Pavlovi Epitomi o verjetnostih, VI. knjiga.
Kadar gre za obljubo dote, je treba izreči sodbo zoper stranko, ki jo je dala, ne glede na njena denarna sredstva. Paulus pravi,
da to vedno velja za tujca, če pa zet zahteva obljubljeno doto od svojega tasta, medtem ko med njima obstaja zveza, bo sodba
izrečena zoper tasta glede na znesek, ki ga je sposoben plačati. Če tožbo vloži po prenehanju zakonske zveze, menim, da bo
znesek, ki ga je treba plačati, odvisen od okoliščin in osebnega značaja strank. Kaj če je namreč taščak naložil svojemu zetu,
tako da mu je dal razlog za pričakovanje dote, čeprav je vedel, da je ne more zagotoviti, in je to storil z namenom, da bi
svojega zeta prevaral?
289. Scaevola, Digest, knjiga VIII.
Oče je hčeri dal zemljišče kot doto in po smrti hčerki zapustil edino dedinjo svojega premoženja. Ker so nanjo pritiskali
upniki, se je odločila, da bi bilo bolje prodati zemljišče, ki je bilo dano za doto, ker je bilo manj rodovitno, in obdržati druga
zemljišča, ki so pripadala zapuščini, ker so prinašala večji dohodek. Mož se je s tem strinjal, če v transakciji ni bilo goljufije.
Sprašujem, ali se je del dote, ki je bil vključen v to zemljišče, lahko zakonito prenesel na žensko med trajanjem zakonske
zveze. Odgovor je bil, da ga je mogoče, če je bila cena zanj plačana upniku.

Tit. 4. O pogodbah o doteh.

290. Javolenus, O Kassiju, IV. knjiga.
Dovoljeno je, da se sporazum sklene po poroki, tudi če prej ni bil sklenjen.
291. Pogodbe, sklenjene z namenom vrnitve dote, bi morale skleniti vse stranke, ki imajo pravico do vračila dote ali od
katerih jo je mogoče izterjati, da ena od njih, ki ni stranka v postopku, ne bi mogla pridobiti nobene koristi od sodnika, ki bi
bil morda pozvan, da izvrši pogodbo.
292. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XIX.
Če je bil sklenjen dogovor, da doto obdrži mož, ne glede na to, na kakšen način bo zakon razvezan, če so v njem otroci, je
Papinijan pretorju Junijanu izjavil, da je treba v primeru, če se zakon prekine z moževo smrtjo, šteti, da ni prišlo do dogovora
o ohranitvi dote, in da se v takih okoliščinah dogovor, ki je škodoval dote, ne sme upoštevati, ko pride do moževe smrti.
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293. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Če je sklenjen sporazum, ki se nanaša na čas razveze zakonske zveze, in do razveze zakonske zveze ne pride, sporazum ne
začne veljati.
294. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXI.
Če bi se dogovorili, da se dobiček od premoženja spremeni v doto, ali bo sporazum veljaven? Marcellus v osmi knjigi Digest
pravi, da tak dogovor ni veljaven, saj ženska s takšno pogodbo skoraj postane neobdarjena. Vendar pa razlikuje, da če bi
ženska dala zemljišče kot doto pod pogojem, da ji bo mož izročil dobiček od tega zemljišča, je taka pogodba neveljavna;
enako pravilo velja, če bi kot doto dala užitek na podlagi podobnega dogovora. Če pa je pogodba sklenjena glede izročitve
dobička, tj. da bo morebitni dobiček sestavljal doto, in je zemljišče ali užitek na njem izročen v skladu z njo, ne z
razumevanjem, da bo dobiček postal dota, temveč da lahko mož pobere dobiček, ki bo postal del dote, ga je mogoče s tožbo
zaradi dote prisiliti, da izroči navedeni dobiček. Dobički bodo torej tvorili doto, mož pa lahko uživa obresti, ki jih dobi od
njih, in pridobi, kar se doda glavnici. Menim, da je treba v obeh primerih upoštevati namen, s katerim je bila dana dona, tako
da če je žena dala veliko doto, ker je želela, da jo sestavljajo dohodki od nje, in je pričakovala, da se bo mož zadovoljil z
obrestmi, ki jih lahko prinese; lahko rečemo, da bo pogodba veljavna, saj potem dona ni nedonosna. Predpostavimo na
primer, da mož z doto prejme letni dohodek štirideset aurei, medtem ko bi jih, če takšen dogovor ne bi bil sklenjen, prejel več
kot tristo, ali ne bi bilo zanj zelo koristno, če bi dobil tako donosno doto? In kaj naj rečemo, če je bila pogodba sestavljena
tako, da lahko mož dobiček spremeni v doto, žena pa mora preživljati sebe in svojo družino, jih oskrbovati in plačevati vse
njihove stroške? Zakaj ne morete trditi, da je takšen sporazum veljaven?

295. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Ni mogoče skleniti pogodbe, ki bi možu preprečila ukrepanje v primeru nemoralnosti njegove žene ali ki bi mu dovolila, da v
takih okoliščinah pobere več ali manj, kot dovoljuje zakon; pravice do javne kazni namreč ni mogoče razveljaviti z zasebnim
dogovorom.
296. Tovrstnih sporazumov ne bi smeli upoštevati, kadar gre za vračilo podarjenega ali odvzetega premoženja, saj se v prvem
primeru ženske povabi h kraji, v drugem pa se krši civilni zakon.
297. Če bi se dogovorili, da mož ne bo vložil tožbe za nastale nujne stroške, se dogovor ne bi smel upoštevati, ker tovrstni
stroški po zakonu zmanjšujejo doto.
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298. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.
Pomponij pravi, da mož ne more skleniti pogodbe, s katero bi jamčil le za primer goljufije v zvezi z doto, ki je predvidena v
korist poročenih oseb, čeprav se lahko dogovori, da ne bo odgovoren za terjatev dolžnika, ki mu je obljubil doto. Pomponij
meni, da se lahko dogovori, da bo doto tvegala žena, po drugi strani pa določi, da bo doto, ki je tvegana s strani žene, tvegal
mož.
299. Pomponij, O Sabinu, knjiga XV.
Kadar se daje doto v imenu hčere, je najbolje, da se zet dogovori z obema stranema; čeprav lahko oče na začetku, ko se daje
doto, postavi vsak pogoj, ki ga želi, ne da bi upošteval osebo žene. Če pa želi po tem, ko je bila dana dona, skleniti sporazum,
je treba pri tem upoštevati obe strani, saj je ženska doto že pridobila. V tem primeru oče sklene sporazum brez hčere ali sam
ali pa to stori po tem, ko je hčerko poklical, in sporazum ne bo koristil ali škodil nikomur razen njemu. Če pa hči sama sklene
pogodbo, s katero se izboljša položaj njenega očeta, bo to koristilo tudi njemu, saj lahko s pomočjo hčere pridobi premoženje,
medtem ko hči tega ne more storiti prek očeta. Če pa je pogodba, ki jo sklene hči, škodljiva, čeprav lahko škoduje njenim
pravicam, očetu nikakor ne bo v škodo, razen če začne postopek skupaj s hčerjo. Treba je povedati, da hči s sklenitvijo
kakršne koli pogodbe nikoli ne more poslabšati položaja svojega očeta, saj se v primeru njene smrti med zakonsko zvezo
doto vrne njenemu očetu.
300. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Če se sin pod očetovskim nadzorom poroči, medtem ko je njegov oče nor ali v rokah sovražnika, ali če se njegova hči poroči
v podobnih okoliščinah, je treba sporazum, ki se nanaša na doto, sklenjen z enim ali drugim, skleniti z vsakim posebej.
301. Pomponij, O Sabinu, XVI. knjiga.
Če je sklenjen sporazum, ki določa, da če hči umre za časa življenja svojega tasta, se vsa njena dona dodeli slednjemu, če
umre, pa njegovemu sinu, in če umre tudi njegov sin, dediču tasta; takšno določilo se lahko s prizanesljivo razlago ohrani kot
pravično.
302. Isto, O Sabinu, knjiga XXVI.
Dedek se je pri zagotavljanju dote za vnukinjo dogovoril, da je ne bo nikoli zahteval on sam ali njegov sin, ampak jo bo
lahko zahteval kateri koli drug dedič razen njegovega sina. Slednjega bo zaščitila izjema, ki temelji na pogodbi, saj smemo
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poskrbeti za svoje dediče in nič nam ne preprečuje, da bi to storili za določeno osebo, če bi bila naš dedič; to pa ne velja za
druge dediče. Celsus je bil enakega mnenja.
303. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIV.
Kadar je oče obljubil doto in se dogovoril, da je ne sme zahtevati, dokler je živ, v nobenem primeru pa ne, dokler traja
zakonska zveza, je božanski Sever odredil, da je treba dogovor razlagati tako, kot če bi vseboval dodatek: "Dokler je živ." To
je namreč treba razumeti tako, da se nanaša na očetovo naklonjenost in želje pogodbenih strank, in sicer tako, da bo veljalo,
da se drugi del sporazuma nanaša na očetovo življenje, saj bi drugačna razlaga ločila dobiček dote od stroškov zakonske
zveze, kar bi bilo nedopustno; posledica pa bi bila, da bi veljalo, da ženska nima dote. Zato je bilo s tem reskriptom določeno,
da če hči umre, ko je njen oče še živ, ali če se razveže, ne da bi bila za to kriva, dote nikakor ne more zahtevati njen mož,
lahko pa jo zahteva, če oče umre med trajanjem zakonske zveze.
304. Paulus, O ediktu, III. knjiga.
Če je oče dal doto in se dogovoril, da če njegova hči umre med zakonsko zvezo, mora doto obdržati njen mož; menim, da je
treba dogovor spoštovati, tudi če se niso rodili nobeni otroci.
305. Med sporazumi, ki se običajno sklenejo pred poroko in po njej, so nekateri prostovoljni, kot na primer, kadar je
navedeno, da se bo ženska preživljala z obljubljeno doto; in dokler traja zakon, mož od nje ne more zahtevati dote; ali pa mu
lahko zagotavlja določeno vsoto za njegovo preživljanje; ali pa so lahko sklenjene druge podobne določbe. Obstajajo tudi
drugi sporazumi, ki se nanašajo na pravo, na primer tisti, ki določajo način vračanja dote, kadar se zahteva; v takih primerih
se volja pogodbenih strank ne upošteva vedno. Če pa je dogovorjeno, da dote v nobenem primeru ni mogoče zahtevati, bo
ženska ostala neobdarjena.
306. Kadar se ženska strinja, da od nje ni mogoče zahtevati več kot polovico dote, in določi kazen; Mela pravi, da se mora
zadovoljiti z eno ali drugo od dveh stvari; bodisi z izjemo, ki temelji na sporazumu z oprostitvijo obveznosti plačila kazni,
bodisi ji je treba, če nadaljuje po določilu, odreči pravico do. izjeme.
307. Kadar se za doto podari zemljišče, ki je bilo ocenjeno, in se ženska strinja, da bo presežek, če bo ob prodaji prinesel več,
postal del njene dote; Mela pravi, da je treba tak dogovor izpolniti, tako kot se po drugi strani lahko strinja, da bo odgovorna
za primanjkljaj, če bi se zemljišče prodalo za manj.
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308. Če se žena dogovori, da bo ne glede na to, ali se zemljišče, dano v doto, proda za več ali manj od cenitve, cena, ki jo
prinese, predstavljala njeno doto, je treba ta dogovor izvršiti; če pa se zemljišče proda za manj po moževi krivdi, lahko žena
od njega izterja primanjkljaj.
309. Julianus, Digest, knjiga XVII.
Poleg tega je treba, če se zemljišče ne proda, predložiti njegovo cenitev.
310. Paulus, O ediktu, knjiga XXXV.
Glede časa, ko je treba vrniti doto, zakon dovoljuje sklenitev dogovora, ki določa dan, ko se to lahko stori, pod pogojem, da
se s tem ne poslabša stanje ženske:
311. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XI. To pomeni, da se lahko vrne prej.
312. Paulus, O ediktu, knjiga XXXV.
Ni mogoče skleniti dogovora, da se doto vrne pozneje, kot je določeno z zakonom; prav tako se ni mogoče dogovoriti, da se
je sploh ne vrne.
313. Prokul, Pisma, knjiga XI.
Atilicinus svojemu prijatelju Prokulu, Pozdrav: "Kadar je bil med moškim in njegovo ženo pred poroko sklenjen dogovor, da
je treba v primeru razveze zakonske zveze za vrnitev dote določiti enak čas, kot je bil dan za njeno podelitev; je ženska dala
doto možu pet let po poroki. Ker je prišlo do razveze zakonske zveze, sprašujem, ali mora mož vrniti doto ženi v petih letih
ali mora to storiti v zakonsko določenem roku? Prokul je odgovoril glede časa vrnitve dote: "Če je torej določeno, da se doto
vrne v krajšem času, kot je določen z zakonom, je treba to izpolniti, če pa je dogovorjeno, da se doto vrne po daljšem času,
taka pogodba ni veljavna. V zvezi s tem mnenjem je primerno navesti, da če je s pogodbo dokazano, da je treba po razvezi
zakonske zveze za vrnitev dote čakati enako dolgo, kot je bilo za njeno izročitev po poroki, in če je ta zamuda pri vračilu
krajša od tiste, ki jo dovoljuje zakon, bo pogodba veljavna, če pa je daljša, ne bo.
314. Julianus, Digeste, knjiga XVIII.
Čeprav se med trajanjem zakonske zveze mož in žena morda ne moreta dogovoriti, da bosta odložila vrnitev dote za daljši
čas, kot je dovoljeno z zakonom; vendar je treba po razvezi, če je za dogovor obstajal tehten razlog, ta dogovor spoštovati.
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315. Alfenus, Epitome Pavlovih Digest, knjiga III.
Drugače je, kadar se oče pri obljubi dote za svojo hčerko dogovori, da jo bo izplačal v enem, dveh, treh, štirih in petih letih;
in navede, da jo bo vrnil na enak način, če bo zakon razvezan, saj bo ta dogovor veljaven, če bo hči postala očetova dedinja
in če je bila prisotna ob sklenitvi pogodbe.
316. Paulus, O ediktu, knjiga XXXV.
Sporazum, sklenjen zaradi premoženja, ki ga je dala ali si ga je prisvojila žena, ali zaradi nastalih stroškov, bo veljaven; to je
po tem, ko je prišlo do razveze zakonske zveze.
317. Kadar namerava tujec dati doto iz svojega premoženja, lahko tudi brez vednosti žene določi in privoli v vse, kar hoče;
postavlja namreč pogoje za to, kar mu pripada, po tem, ko je dal doto, pa lahko sklene sporazum o njej samo s privolitvijo
žene.
318. Če bi se dogovorili, da dote ni mogoče zahtevati niti od žene niti od očeta, dedič enega od njiju ne bo upravičen do
izjeme. Če pa je bilo dogovorjeno, da je ni mogoče zahtevati v času trajanja zakonske zveze, jo je mogoče zahtevati takoj po
očetovi smrti; če je ne bi zahteval mož, bo odgovoren zaradi malomarnosti, če bi doto lahko zahteval; razen če je bila
zakonska zveza razvezana, preden jo je imel pravico zahtevati.
319. Julianus, Digest, knjiga XVII.
Če ženska obljubi določen denarni znesek kot doto, namesto nje pa da sužnje pod pogojem, da bodo na njeno odgovornost, in
če se jim rodijo otroci, bodo pripadli njej, je treba dogovor izpolniti; saj je določeno, da se med možem in ženo lahko sklene
pogodba, ki določa, da se lahko doto, sestavljeno iz denarnega zneska, spremeni in prenese v drugo premoženje, če bo to
koristno za žensko.
320. Isto, O Urseiusu Feroxu, II. knjiga.
Neki moški je od svoje žene kot doto prejel zemljišče in med njima je bilo dogovorjeno, da bo mož dajal najemnino za
omenjeno zemljišče svoji ženi kot letni dohodek. Mož je nato dal zemljišče v zakup ženini materi, da bi ga obdelovala za
določen znesek najemnine, ta pa je umrla, ne da bi ga plačala, in pustila svojo hčerko kot edino dedinjo, nato pa je prišlo do
razveze zakonske zveze. Njen mož je vložil tožbo zoper žensko zaradi najemnine, ki mu jo je bila dolžna plačati njena mati,
in odločeno je bilo, da se ji ne sme odobriti izjema, kot da med njo in njenim možem ne bi bil sklenjen dogovor, da se ji
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navedena najemnina daje za njeno preživljanje; ker se v nekaterih okoliščinah lahko med možem in ženo zakonito opravijo
darila, saj je to, kar se daje v obliki letnega dohodka, vrsta darila.
321. Africanus, Vprašanja, knjiga VII.
Oče se je ob tem, ko je hčerki dal doto, dogovoril, da če umre in zapusti enega ali več otrok, se mu doto vrne, potem ko od
nje odšteje tretjino; ali pa da se po njegovi smrti da enemu ali drugemu od otrok, ki so bili pod njegovim nadzorom. To je
bilo pozneje izrecno določeno. Po očetovi smrti je ženska umrla med zakonsko zvezo in zapustila otroke. Pojavilo se je
vprašanje, ali lahko otroci zahtevajo dve tretjini dote v skladu z določbo. Odgovoril sem, da lahko, saj je bil učinek določbe,
da se v primeru smrti ženske med zakonsko zvezo njena doto vrne očetu, in velja enako pravilo, kot če je bila sklenjena
določba z naslednjimi besedami: "Če bo ladja priplula iz Azije, ali se strinjaš, da mi boš plačal določeno vsoto denarja ali pa
jo boš po moji smrti plačal Luciju Titiusu?" Če bo ladja priplula po smrti določevalca, bo denar pripadel mojemu dediču.
322. Florentin, Inštituti, III. knjiga.
Če sta se mož in žena dogovorila, da se v primeru rojstva enega ali več otrok zadrži določen del dote ali vsa dota; dogovor je
treba uresničiti tudi za otroke, ki so se rodili, preden je bila dota dana ali povečana, saj je dovolj, da so se rodili med
zakonom, za katerega je bila dota podarjena.
323. Ulpianus, Mnenja, I. knjiga.
V zvezi z vračilom dote, kadar je bilo dogovorjeno, da se to stori, če dekle umre pred poroko, prav tako velja, da se je mož
dogovoril, da je ne bo zahteval, in da je oče pridobil pravico, da prenese na dediča izjemo na podlagi pogodbe.
324. Papinianus, Mnenja, knjiga IV.
Med taščo in zetom je bilo dogovorjeno, da če hči umre in pusti enoletnega otroka, pripada doto njenemu možu, če pa otrok
umre za časa življenja matere, lahko mož obdrži le del dote, če je žena umrla med zakonsko zvezo. Žena je izgubila življenje
zaradi brodoloma ladje hkrati s svojim enoletnim otrokom. Ker se je zdelo verjetno, da je otrok umrl pred materjo, je bilo
odločeno, da lahko mož obdrži del dote.
325. Mož lahko zadrži doto, ki je bila hčeri dodeljena s pogodbo, in če tega zaradi napake ne stori, lahko hči, ki je edina
dedinja svojega očeta in dedinja dela materinega premoženja, v primeru delitve materinega premoženja, kot je bilo
nepravilno ugotovljeno, uveljavlja prednostno pravico do dote, ki jo je nepravilno izplačal njen oče.
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326. Če je med očetom in zetom dogovorjeno, da se dona vrne očetu, če hči umre med zakonsko zvezo in ne pusti otrok, je
treba razumeti, da sta se stranki dogovorili, da se dona, če hči umre in pusti otroke, obdrži in da se od nje ne loči noben del
zaradi dodatka, ki je bil vanjo vnesen, če ni bil sklenjen drugačen dogovor.
327. Dogovorjeno je bilo, da je treba ženo prevažati na stroške njenega moža, kamor koli gre, in zato je žena v strogem
upoštevanju tega dogovora sledila svojemu možu in ga poiskala v pokrajini, kjer je služil kot stotnik. Če se mož ni držal
dogovora, bi bilo treba kljub temu, da neposredna tožba ne bi bila mogoča, ugoditi pravični tožbi in factum.
328. Če je hči, ki je obljubljala doto zase, v pogodbo vpisala, da se v primeru, če umre med zakonsko zvezo, ne da bi
zapustila otroke, doto izplača njeni materi; ta hčerin dogovor materi ne daje pravice do tožbe. Če bi hčerkin dedič plačal
denar, ki sestavlja doto, in bi mož vložil tožbo zaradi tega, se lahko zoper njega uveljavlja izjema, ker zahteva doto v
nasprotju s svojo lastno pogodbo.
329. Oče je določil, da bo doto dobil on, če bi njegova hči umrla med poroko. Medtem ko je zakonska zveza še obstajala, je
bil oče obsojen zaradi hudega kaznivega dejanja. Pogoj določila ne bi veljal, če bi prišlo do razveze zakonske zveze ali če bi
zakonska zveza prenehala zaradi smrti moža. Če pa bi ženska umrla med trajanjem zakonske zveze, bi pravico do tožbe za
doto, ki izhaja iz pogoja, pridobila državna zakladnica. Če pa bi se stranki po razvezi zakonske zveze ponovno poročili,
določba ne bi začela veljati v korist državne blagajne, čeprav bi hči umrla med drugo zakonsko zvezo, saj se je nanašala na
prvo zakonsko zvezo.
330. Enako, Opredelitve pojmov, I. knjiga.
Če bi se ženska, ki ima otroke, po prepiru zaradi dvoličnosti vrnila k možu; kot na primer, če se iz venomer koristoljubnih
nagibov dogovori, da ne bo obdarjena; ker je ta dogovor v nasprotju z običajem, se glede na okoliščine primera ne bi smel
izvršiti.
331. Paulus, Vprašanja, V. knjiga.
Vprašanje je, ali je sporazum veljaven, če se ženska pred poroko ali po njej dogovori, da se bo njen upnik zadovoljil s
pridelki zemlje, ki jih je dala kot doto? Pravim, da bo veljavna, če bo sklenjena pred poroko in da se bo na ta način zmanjšala
dota; če pa bo sklenjena po poroki, ker je dobiček dote namenjen razbremenitvi zakonskega bremena, mož praktično privoli,
da bo upnika plačal iz svojega premoženja, in bo posel zgolj darilo.
332. Scaevola, Mnenja, knjiga II.
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Če je mož za doto prejel določena zemljišča, ki so bila ocenjena, in se med trajanjem zakonske zveze z namenom, da bi
prevaral ženo, dogovoril, da se omenjena zemljišča ne štejejo za ocenjena, tako da bi jih lahko naredil manj vredna, ne da bi
tvegal; se je pojavilo vprašanje, ali naj ocenjena zemljišča ostanejo taka v skladu s točkovno oceno in je mož odgovoren za
njihovo poslabšanje. Odgovoril sem, da predlagano ne bi vplivalo na pogodbo, ker je bilo to storjeno med zakonsko zvezo, če
se vrednost dote ni zmanjšala; če bi se zemljišča poslabšala po sklenitvi pogodbe, bi bila ženska kljub temu upravičena do
tožbe na podlagi dotala zoper moža.
333. Titius je dal doto za žensko in v zvezi z njo določil določilo za primer smrti ali razveze. Ko je prišlo do ločitve, je Titius
umrl, ne da bi zahteval doto, ženska pa je s soglasjem dediča obnovila zakonsko zvezo. Postavilo se je vprašanje, ali lahko
dedič zahteva doto na podlagi določila. Odgovoril sem, da bi bil Titijev dedič izključen z izjemo na podlagi pogodbe, če bi
dal soglasje, da znesek, ki bi ga lahko izterjal na podlagi določila, postane doto njegove matere, ko je bila zakonska zveza
obnovljena.
334. Ženska, ki je dala premoženje kot doto, se je dogovorila, da se v primeru njene smrti med zakonsko zvezo vrne njenemu
bratu, ta pa je v ta namen sklenil določilo. Žena je ob smrti svojemu možu in tudi drugim zapustila določeno dotalno
premoženje, prav tako pa je manumitirala nekatere sužnje, ki so bili del dote. Postavilo se je vprašanje, ali je mož odgovoren
bratu za premoženje, ki ga je ženska zapustila, in za sužnje, ki jih je manumitirala. Odgovoril sem, da v navedenih dejstvih ni
razloga, da ne bi bil odgovoren, saj so za manumission odgovorni dediči pokojnika in volilojemniki.
335. Tryphoninus, Disputations, Book X.
Baebius Marcellus je obljubil Baebiusu Maryllu sto aurei kot doto za njegovo hčer, med njima pa je bilo dogovorjeno, da se
dote ne sme zahtevati v času trajanja zakonske zveze; ali če bi hči umrla med zakonsko zvezo, ne da bi zapustila otroke, bi po
smrti njenega očeta polovica dote ostala v rokah Marylla, polovica pa bi se vrnila bratu ženske; te zadeve so bile tudi
določene v določilu. Ker je Marcellus umrl in zapustil sina in hčer ter hčerki zapustil celotno doto, se je Maryllus ločil od
svoje žene, s katero je imel hčer, njegova žena pa je umrla in bratu in hčerki zapustila dediče enakih deležev svojega
premoženja. Maryllus je pri pretorju Petroniju Magnusu vložil tožbo za celotno doto proti Marcelovemu sinu, ki je bil njegov
dedič, zaradi obljube iste dote; trdil je, da sta se stranki dogovorili, da če ženska umre, ne da bi zapustila otroke, polovica
dote ostane v rokah njenega moža, in da je pravilna razlaga sporazuma, da mu pripada celotna doto, če ima ženska sina ali
hčer. Po drugi strani je bilo ugotovljeno, da je izjema, ki temelji na skupnem dogovoru, ugodna tudi za dediča, vendar se v
predlaganem primeru dedič, ki je tako rekoč zastopnik pokojnice, ne more zaščititi z izjemo na podlagi pogodbe; če pa bi bil
sam tožen za doto za časa življenja ženske, bi lahko s to izjemo preprečil Maryllus, ker je prišlo do ločitve, in bi se lahko
enako branil tudi po smrti svoje sestre. Zato je bilo odločeno, da je treba dediča razbremeniti odgovornosti za navedeni
zahtevek, vendar v tem mnenju ne bi smelo biti ničesar, kar bi preprečevalo uveljavljanje zahtevka na podlagi skrbništva, v
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skladu s katerim je bil Maryllus kot dedič svoje žene upravičen do polovice premoženja, ki ga je pridobil prek svoje hčere po
dedni pravici.
336. Scaevola, Vprašanja, III. knjiga.
Če se mož in žena dogovorita, da se dobiček zadnjega leta zakonske zveze, ki še ni bil pridobljen, uporabi v njeno korist, je
tovrstna pogodba veljavna.
337. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, VI. knjiga.
Žena je dala možu za doto zemljišče, ocenjeno na sto aurejev, nato pa se je z njim dogovorila, da ji bo v primeru razveze
zakonske zveze zemljišče vrnil po isti ceni. Mož je nato s soglasjem žene prodal omenjeno zemljišče za dvesto aurejev, nato
pa je prišlo do ločitve. Labeo meni, da bi moral imeti mož privilegij, da ji plača dvesto aurejev ali vrne zemljišče, karkoli bi
se odločil, in da se obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma, ne bi smelo razrešiti. Menim, da je Labeo podal to mnenje, ker je
bilo zemljišče prodano s soglasjem ženske, sicer bi ga bilo treba na vsak način vrniti.
338. Če oče obljubi določeno vsoto denarja kot doto za svojo hčer in je dogovorjeno, da je ne bo prisiljen plačati proti
njenemu soglasju, menim, da od njega ni mogoče izterjati ničesar; ker je treba šteti, da se klavzula iz pogodbe, ki določa, da
ga ni mogoče prisiliti k plačilu, nanaša na doto.
Tit. 5. V zvezi z zemljiščem, danim kot doto.

339. Paulus, O ediktu, knjiga XXXVI.
Lex Julia, ki se nanaša na zemljišče, dano za doto, se včasih ne uporablja; na primer kadar mož ne poskrbi za zaščito pred
grozečo škodo in sosed dobi v posest prostore, dane za doto, ter mu je pozneje naročeno, naj jih vrne. V tem primeru sosed
postane lastnik, ker odtujitev ni prostovoljna.
340. Vendar je mogoče, da celotna lastninska pravica na zemljišču preide na drugega, kot na primer na dediča moža, vendar
še vedno z istim pogojem, da je ni mogoče odtujiti.
341. Ulpianus, O prešuštvu, V. knjiga.
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Če bi mož padel v suženjstvo, ali njegov lastnik ne more odtujiti njegove zemlje? Mislim, da je boljše mnenje, da ne more.
342. Če bi bilo moževo premoženje zaplenjeno, bi bila prodaja zemljišča kljub temu onemogočena; čeprav za zakladnico
vedno velja, da je dober in plačilno sposoben naslednik.
343. Paulus, O ediktu, knjiga XXXVI.
Če je zemljišče namenjeno sužnjem, ki so del dote, postane po Lex Julii tudi dotal.
344. Zemljišča, danega kot doto, ni mogoče odtujiti, kadar koli je žena upravičena do tožbe dotal ali kadar bi jo bilo treba na
vsak način vložiti.
345. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XI. knjiga.
Lex Julia, ki se nanaša na zemljišče, dano kot doto, in določa, da ga mož ne sme obremeniti ali odtujiti, bi bilo treba razlagati
širše, tako da bi veljal tako za zaročenko kot za moža.
346. Ulpianus, O vseh sodiščih, II. knjiga.
Julianus v šestnajsti knjigi Digest navaja, da mož ne more izgubiti nobene služnosti, ki se veže na zemljišče, ali mu naložiti
nove.
347. Isti, O prešuštvu, V. knjiga.
Osvoboditve od služnosti, ki izhaja iz mestne posesti, ki je predmet dote, mož ne more odobriti, ker se boji, da bi se s tem
poslabšalo stanje posesti.
348. Julianus, Digest, knjiga XVI.
Kadar mož pridobi zemljišče, ki pripada Titiusu in je predmet služnosti v korist nepremičnine, ki je predmet dote, se služnost
zamaje. Če pa omenjeno zemljišče vrne Titiusu, ne da bi obnovil služnost, bo kriv mož, in v tem primeru mora plačati
odškodnino, ki jo določi sodišče. Če pa mož ni plačilno sposoben, bodo proti Titiusu v korist ženske odobrene pretorske
tožbe za ponovno vzpostavitev služnosti.
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349. Kadar pa ženska kot doto podari zemljišče, na katerem se nahaja pot, ki pripada njenemu možu, ki je dolžan služnost,
pride v roke moža brez služnosti; zato ni mogoče trditi, da so se pravice, povezane z navedenim zemljiščem, poslabšale
zaradi moževega dejanja. Kaj je torej treba storiti? Dolžnost sodnika, ki odloča v zvezi z doto, je, da odredi vrnitev zemljišča
ženski ali njenemu dediču in ponovno vzpostavitev služnosti.
350. Alfenus, Epitome Pavlovih Digest, III. knjiga.
Neki moški je od svoje žene zahteval, naj poseka nasad oljk, ki je bil na dotalnem zemljišču, da bi ga nadomestil z novim.
Mož je nato umrl, potem ko je ženi zapustil doto, in sklenjeno je bilo, da se ji vrne les, ki je bil posekan z oljk.
351. Africanus, Vprašanja, knjiga VIII.
Če ženska svojemu možu, ki je njen dolžnik, kot doto obljubi zemljišče, za katerega ji je dolžan, postane to zemljišče
dotalno.
352. Če mu za doto obljubi bodisi zemljišče bodisi deset aurei, ki ji jih dolguje, bo imel pravico odločiti, iz česa bo
sestavljena dona.
353. Če pa je bil mož dolžan Stihu zemljišče in mu je bil njegov dolg obljubljen kot doto, Stih pa bi umrl, bo doto sestavljalo
zemljišče.
354. Julijan pravi, da bi iz vsega tega izhajalo, da če bi mu bila kot doto obljubljena bodisi kornelijska bodisi sempronijska
posest, za katero je bil zadolžen, bi doto predstavljalo tisto, kar bi izbral; in očitno je, da če bi želel odtujiti katero od njiju, ne
bi mogel odtujiti druge. Če pa bi pozneje kupil tisto, ki jo je odtujil, bi imel še vedno pravico odtujiti tisto, ki jo je obdržal, če
bi si to želel.
355. Paulus, Vprašanja, knjiga V.
Uporaba tega zakona je torej nedoločena, ker je bila obveznost točkovna. Če je torej mož lahko odtujil eno zemljišče, je
lahko odtujil tudi drugo, ker je imel pravico do odkupa prvega, čeprav to še ni bilo storjeno? Ali pa to ne bi smelo biti
dovoljeno zaradi strahu, da bi lahko katera koli od njiju sestavljala doto? Gotovo je, da bi se ena od njiju štela za zakonito
odtujeno, če bi bila druga pozneje odkupljena.
356. Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.
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Kadar se zemljišče, ki je dano kot doto, oceni, da bi imela ženska pravico izbire, velja, da zemljišča ni mogoče odtujiti.
Vendar pa prevlada nasprotno pravilo, če je to odvisno od moževe volje.
357. Papinianus, O prešuštvu, I. knjiga.
Četudi bi bila zakonska zveza razvezana, se zemljišče še vedno razume kot dotalno.
358. Soglasje tasta k prodaji zemljišča, ki pripada doteli, nima nobene veljave ali učinka.
13. Ulpianus, O prešuštvu, V. knjiga.
Pod pojmom dotalno zemljišče moramo razumeti tako zemljišče, ki se nahaja v mestu kot na podeželju, saj se je Lex Julia
nanašal na vse vrste stavb.
359. Izraz "zemljišče" se nanaša tudi na del zemljišča, zato ne glede na to, ali je bilo celotno zemljišče dano kot doto ali le
njegov del, ga ni mogoče odtujiti. Takšno je sedanje pravo.
360. Izraz "dotalno zemljišče" razumemo tako, da se nanaša na tisto, katerega lastništvo pridobi mož, tako da ga le tedaj ne
sme odtujiti.
361. Enako olajšavo zakon priznava ženinemu dediču, kot jo priznava ženi sami.
362. Če je žena imenovana za dedinjo svojega moža in je zapuščeno zemljišče, ki pripada doto, če bi po odbitku zapuščine
ženska imela na nepremičnini delež, ki bi bil po vrednosti enak vrednosti dote, bo zapuščina veljavna. Postavlja se vprašanje,
ali bo veljavna, če bo znesek manjši. Scaevola pravi, da se lahko izterja del, če ne celotna zapuščina, če manjka določen
znesek za dopolnitev dote, in da bo v rokah ženske ostal le tisti znesek, ki je potreben za pokritje primanjkljaja.
363. Paulus, O prešuštvu, III. knjiga.
Če je ženska, ki se je nameravala poročiti s Titijem, s privolitvijo svojega moža prenesla na Maevija zemljišče, ki ga je dala
kot doto; bo doto v enakem stanju, kot če bi jo sama prenesla na Titija.
364. Če bi kdo dal zemljišče kot doto za žensko, postane dotalno; šteje se namreč, da je prišlo v roke moža na račun njegove
žene.
365. Če je mož dolžan ženi zemljišče, ki pripada drugemu, ona pa mu ga obljubi kot doto, bo v suspenzu in bo postalo dotal,
ko bo prišlo v njegove roke.
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366. Če žena zavrne zemljišče, ki ji je bilo podarjeno kot doto, ali celo če ne sprejme posesti ali zapuščine, kjer je bil njen
mož zamenjan, bo zemljišče postalo dotal.
367. Papinianus, Mnenja, I. knjiga.
Odločeno je bilo, da lahko dotalno zemljišče, katerega posest je obdržal mož po pismih, ki jih je poslal ženi in v katerih je
navedel, da zemljišče ne bo postalo dotalno, obdrži mož po ženini smrti med zakonsko zvezo, ker ne bi bil upravičen do
tožbe na podlagi pogodbe.
368. Tryphoninus, Disputations, knjiga XI.
Če je ženska dala možu za doto zemljišče, ki ga je imel Titius v dobri veri v posesti in ga je imel pravico zahtevati zase na
podlagi zastaranja, njen mož pa je zanemaril vložitev tožbe za navedeno zemljišče, ko bi to lahko storil, bo za to odgovoren.
Kajti čeprav se Lex Julia, ki prepoveduje odtujitev dotalnih zemljišč, nanaša tudi na pridobitev tega opisa, pa ne prekinja
posesti, ki je obstajala že dlje časa, če se je ta začela že pred tem, ko je zemljišče postalo dotalno. Očitno je, da če za
vzpostavitev predkupne pravice manjka le nekaj dni, mož sploh ne bo kriv.
369. Marcianus, Digest, knjiga VII.
Mož je prodal in izročil zemljišče, ki je bilo del dote. Če je žena umrla med zakonsko zvezo in je bila doto možu vir dobička,
kupcu ni mogoče odvzeti zemljišča.
370. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, VI. knjiga.
Mož je na dotalnem zemljišču odprl kamnolome marmorja. Po razvezi zakonske zveze se je pojavilo vprašanje, komu
pripada marmor, ki je bil izkopan, vendar še ni bil odstranjen, in ali naj stroške, ki nastanejo pri delu v kamnolomih, nosi
žena ali mož. Labeo je dejal, da marmor pripada možu, vendar je zanikal, da bi mu morala žena kar koli plačati, ker stroški
niso bili potrebni, zemljišče pa je postalo manj vredno. Menim, da bi morala žena plačati ne le nujne stroške, temveč tudi
tiste, ki so koristni, in ne verjamem, da se je vrednost zemljišča zmanjšala, če so bili kamnolomi takšne vrste, da se je
količina kamna v njih sčasoma povečala.
371. Če bi žena zamujala, kadar je bil sklenjen dogovor, da bo prejela zemljišče, potem ko bo možu plačala ocenjeno
vrednost dela zemljišča; Labeo pravi, da vsi dobički, zbrani v vmesnem času, pripadajo slednjemu. Menim, da je boljše
mnenje, da je mož upravičen do sorazmernega deleža dobička, preostanek pa je treba vrniti ženski, kar je trenutno veljavna
zakonodaja.
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Knjiga XXIV
1. O donacijah med možem in ženo.
2. O razvezah zakonske zveze in zavrnitvah.
3. Na kakšen način je mogoče izterjati doto po razvezi zakonske zveze.

Tit. 1. O darovanju med možem in ženo.

1. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXII.
V skladu z običajom, ki smo ga sprejeli, darila med možem in ženo niso veljavna. To pravilo je bilo sprejeto, da bi preprečili,
da bi se poročene osebe zaradi vzajemne naklonjenosti izčrpavale tako, da ne bi postavljale meja svoji velikodušnosti, ampak
bi bile preveč radodarne druga do druge zaradi možnosti, ki jim je pri tem omogočena.
(2) Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
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Drugi razlog je, da poročene osebe sicer morda ne bi imele tako velike želje po vzgoji svojih otrok. Sekst Cecilij je dodal še
enega, in sicer zato, ker bi se zakonska zveza pogosto razvezala tam, kjer bi mož imel premoženje in bi ga lahko podaril, pa
tega ne bi storil; zato bi se zgodilo, da bi zakonska zveza postala kupljiva.
3. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXII.
Ta razlog izhaja tudi iz nekega reskripta cesarja Antonina, saj pravi: "Naši predniki so prepovedali darila med možem in
ženo, saj so menili, da prava naklonjenost temelji na njuni medsebojni naklonjenosti, upoštevali pa so tudi ugled strank, ki sta
združeni v zakonski zvezi, da se ne bi zdelo, da je njun sporazum sklenjen za ceno, in da bi preprečili, da bi boljši od obeh
postal reven, slabši pa bogatejši."
1. Poglejmo, med katerimi osebami so donacije prepovedane; in res, če je zakonska zveza sklenjena v skladu z našimi običaji
in zakoni, taka donacija ne bo veljavna. Veljavna pa bo, če bi se pojavila kakšna ovira, tako da zakonske zveze ne bi bilo
mogoče skleniti. Če se torej hči senatorja poroči s svobodnjakom v nasprotju z odlokom senata ali če se ženska v neki
pokrajini v nasprotju s cesarskim odlokom poroči z uradnikom, ki tam opravlja svoje dolžnosti, bo donacija veljavna, saj je
taka poroka neveljavna. Vendar ni prav, da bi bile tovrstne donacije veljavne in da bi se izboljšalo stanje tistih, ki so krivi
prekrška; kljub temu je božanski Sever v primeru svobodne ženske senatorja Poncija Paulina sprejel drugačno odločitev, ker
z žensko niso ravnali z naklonjenostjo, do katere je upravičena žena, temveč z naklonjenostjo, ki pripada konkubini.
2. Tistim, ki so pod nadzorom iste osebe, je prepovedano medsebojno obdarovanje; kot na primer bratu moža, ki je pod
nadzorom ženinega tasta.
3. Izraza "nadzor" ne uporabljamo le za otroke, temveč tudi za sužnje, saj je boljše mnenje, da tisti, ki so po kakršnem koli
zakonu podrejeni možu, ne morejo dajati takih daril.
4. Če torej mati daruje sinu, ki je pod nadzorom svojega očeta, darilo ne bo imelo nobenega učinka, ker ga pridobi za svojega
očeta. Če pa mu ga podari, ko je vojak in se pripravlja na odhod v taborišče, velja, da bo darilo veljavno, ker ga pridobi sin in
je del njegovega castrense peculium. Če torej sin, posvojenec ali katera koli druga oseba, ki je podrejena moževi oblasti,
daruje iz svojega castrense peculium, darilo ni neveljavno.
5. Zato je osebi, ki je pod nadzorom tasta, prepovedano dajati darila ženi in snahi, če je mož pod nadzorom tasta.
6. Ženi in snahi pa je prepovedano obdarovati moža ali zeta. Poleg tega darilo ne bo veljavno, če bo dano tistim, ki so pod
njihovim nadzorom ali pod nadzorom oseb, katerih oblasti so podrejeni; pod pogojem, da sta mož in svak pod nadzorom iste
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osebe ali da je mož pod nadzorom tasta. Poleg tega v primeru, da mož pripada drugi družini, ni prepovedano, da bi svečenik
ali kdor koli, ki je pod njegovim nadzorom, ali kdor koli, ki je podvržen oblasti slednjega, prejel darilo od žene.
7. Svojci ni prepovedano obdarovati snahe ali obratno, saj v tem primeru ne gre za pravico očetovske oblasti.
8. Če moj suženj, v katerem ima pravico uporabe drug, iz svojega peculiuma, ki mi ne pripada, podari darilo moji ženi ali če
to stori svobodnjak, ki mi v dobri veri služi kot suženj; se postavlja vprašanje, ali bo takšno darilo veljavno? V primeru
svobodne osebe je darovanje do določene mere res lahko dovoljeno, vendar drugi nimajo pravice odtujiti svojega peculiuma
tako, da ga podarijo.
9. Ne le da mož in žena sama ne smeta darovati, tudi druge osebe tega ne smejo storiti.
10. Poleg tega je treba upoštevati, da so darila med možem in ženo prepovedana do te mere, da so po zakonu neveljavna.
Zato, če je treba podariti določen predmet, njegova izročitev ne bo veljavna, in če se obljubi stranki, ki daje določilo, ali če je
ta oproščena odgovornosti za dolg, transakcija ne bo veljavna; po zakonu namreč nobena transakcija, ki jo skleneta mož in
žena v zvezi z darovanjem, ne bo imela učinka.
11. Če torej mož ženi podari denar, ta ne bo postal njena last, saj je očitno, da ne more pridobiti lastninske pravice nanj.
12. Če pa bi mož svojemu dolžniku naložil, naj plača obveznost ženi, se v tem primeru pojavi vprašanje, ali denar postane
njen in ali bo dolžnik oproščen. Celsus v trinajsti knjigi Digest navaja, da se zdi, da ni mogoče trditi, da je dolžnik oproščen
in da denar postane last moža in ne žene. Kajti če podaritev ni prepovedana s civilnim pravom, bo rezultat transakcije ta, da
bi denar prišel v tvoje roke od tvojega dolžnika in nato prešel od tebe na tvojo ženo; saj se zaradi hitrosti, s katero sta obe
dejanji združeni, eno od njiju zabriše. Vendar se ne zdi niti novo niti čudno, da dolžnik plača upniku, upnik pa svoji ženi, saj
se razume, da sam prejmeš to, kar dobiš iz rok drugega. Če namreč kdo, ki se pretvarja, da je zastopnik vašega upnika, po
vašem navodilu prejme denar od vašega dolžnika, je urejeno, da boste upravičeni do tožbe zaradi tatvine in da je denar sam
vaš.
13. To mnenje potrjuje, kar je Julijan navedel v sedemnajsti knjigi Digest, in sicer: če bi nekomu, ki mi bo dal darilo, naročil,
naj ga da moji ženi, bo posel brez učinka, saj bo veljal tako, kot da bi ga sam prejel in ga, ker je postal moja last, dal svoji
ženi. To mnenje je pravilno.
(4) Julianus, Digeste, knjiga XVII.
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Enako pravilo velja, če bi osebi, ki mi namerava darovati darilo mortis causa, naročil, naj ga daruje moji ženi; prav tako ni
nobene razlike, ali darovalec ozdravi ali umre. Prav tako ne bi smelo veljati, da bi, če rečemo, da je ta donacija veljavna,
postal revnejši, saj bom, če darovalec ozdravi, odgovoren za osebno tožbo; če pa umre, bom prenehal imeti premoženje, ki bi
bilo sicer vključeno med mojo lastnino, ker sem ga podaril.
5. Ulpianus, O Sabinu, II. knjiga.
Če moški, ki želi podariti nekaj svoji zaročenki, to darilo izroči Titiusu, da bi ta lahko obdaril žensko, Titius pa ga izroči po
sklenitvi zakonske zveze; če ga je mož uporabil kot posrednika, darilo, ki je bilo izročeno po sklenitvi zakonske zveze, ne bo
veljavno. Če pa ga je najela ženska in je bila donacija že nekaj časa opravljena, to je pred poroko, zato bo donacija veljavna,
čeprav jo je Titius izročil po sklenitvi zakonske zveze.
1. Če je imel mož dva dolžnika, Titiusa in svojo ženo, in je z darilom odvezal ženo obveznosti, ne bo nobena od strank
odvezana obveznosti, ker je odvezava ženske neveljavna. To navaja tudi Julijan v sedemnajsti knjigi Digest. Očitno je, da če
domnevamo, da je Titius razrešen, bo res oproščen odgovornosti, vendar bo ženska še vedno odgovorna.
2. Na splošno je treba reči, da ne bo veljaven noben darilni posel, ki se nanaša na same poročene osebe ali na druge, ki se
vmešavajo. Če je zadeva mešana in se nanaša na drugo premoženje in osebe tako, da sestavnih delov ni mogoče ločiti,
darovanje ne bo preprečeno; če pa jih je mogoče ločiti, bodo drugi deli posla veljavni, darovanje pa ne.
3. Če dolžnik moža po navodilu slednjega obljubi svoji ženi denar, ki ga dolguje, je obljuba nična.
4. Kadar žena z namenom darovanja možu obljubi, da bo plačala njegovemu upniku, in da poroštvo; Julijan pravi, da mož ne
bo oproščen, žena ali njeno poroštvo pa ne bosta odgovorna in bo rezultat enak, kot če ne bi dala nobene obljube.
5. Julijan v zvezi s prodajo pravi tudi, da če mož ali žena prodata nepremičnino za ceno, ki je nižja od njene vrednosti, ta ne
bo imela učinka. Neratij (čigar mnenja Pomponij ne zavrača) pa pravi, da če je prodaja med možem in ženo sklenjena kot
daritev, nima učinka; pod pogojem, da mož ni imel namena prodati premoženja, ampak se je le pretvarjal, da ga je prodal, da
bi ga lahko podaril. Če je namreč imel namen prodati premoženje in je del cene odpustil ženski, bi bila prodaja veljavna,
vendar bo odpustitev cene neveljavna v obsegu dobička, ki je pripadel ženski. Če je torej premoženje, ki je vredno petnajst
aurejev, prodano za pet, njegova vrednost pa je le deset, mora ženska vrniti le pet aurejev, ker se šteje, da je imela od tega
zneska korist.
6. Če žena ali mož ne izkoristi služnosti z daritvijo, menim, da je služnost izgubljena; po razvezi zakonske zveze pa jo je
mogoče povrniti s tožbo.
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7. Če žena ali mož privoli, da se mu zaradi darovanja onemogoči služnost, bo sodna odločba, s katero sodnik odobri
sprostitev, veljavna; vendar se lahko zoper stranko, ki je pridobila ugodnost, vloži tožba.
8. Donacija grobnega prostora je dovoljena, saj je določeno, da lahko mož ženi podari grobni prostor, ona pa ga lahko podari
njemu. Če stranka, ki ga prejme, tam koga pokoplje, bo kraj postal verski. To izhaja iz dejstva, da je običajno določeno, da je
prepovedana le donacija, ki ima tendenco, da bi darovalec postal revnejši, prejemnik pa bogatejši. Zato v tem primeru ne
velja, da stranka postane bogatejša s pridobitvijo nepremičnine, namenjene za verske namene. Prav tako ne bi smela imeti
nobene teže trditev, da bi ženska kupila drugo grobno mesto, če tega ne bi prejela od moža; kajti čeprav bi postala revnejša,
če ji ga mož ne bi podaril, še vedno ne postane bogatejša, ker nima nobenih stroškov.
9. To daje tudi podlago za mnenje, da če mož ženi podari zemljišče za pokopališče, se razume, da postane njeno šele, ko je na
njem pokopano mrtvo telo. Kajti preden kraj postane religiozen, ostane last darovalca, zato bo, če ga bo žena prodala, kljub
temu še naprej ostal njegova last.
10. V skladu s tem, če bi mož podaril ženi spomenik velike vrednosti, ki ni bil uporabljen, bo donacija veljavna, vendar bi
bila veljavna šele, ko bi postal religiozen.
11. Tudi če bi bila tam pokopana žena sama, čeprav je zakonska zveza prenehala z njeno smrtjo, bi kraj kljub temu z ugodno
razlago postal religiozen.
12. Če bi torej mož svoji ženi podaril nekaj kot daritev Bogu ali zemljišče, na katerem je obljubila postaviti kakšno javno
delo ali zgraditi javni tempelj, bo kraj postal sveti. Če pa bi ji dal kaj v dar ali posvetil Bogu, ni dvoma, da bo darilo veljavno.
Če jo je torej opremil z oljem za uporabo v templju, bo daritev veljavna.
13. Kadar je mož postavljen za dediča in zavrne zapuščino z namenom, da bi jo podaril ženi; Julijan v sedemnajsti knjigi
Digest pravi, da je donacija veljavna. Kajti s tem, da ne pridobi premoženja, ne postane nič revnejši, saj to stori le tisti, ki
izgubi lastno dediščino. Odklonitev premoženja s strani moža koristi ženi, če bi bila nadomeščena ali če bi postala dedinja ab
intestato.
14. Podobno, če mož zavrne zapuščino, menimo, da je donacija veljavna, če je žena nadomeščena glede na zapuščino ali
celo, če domnevate, da je bila imenovana za dedinjo.
15. Kadar se od koga zahteva, da izroči premoženje svoji ženi, potem ko si je zanj pridržal določen znesek, in ga izroči brez
odbitka, Celsus v deseti knjigi Digest pravi, da za moža prej velja, da je pri izročitvi premoženja ravnal z bolj vestnim
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občutkom za svojo dolžnost, kot pa da ga je podaril. Celsus navaja zelo upravičen razlog za to mnenje, saj veliko ljudi v
takšnih primerih meni, da bolj izpolnjujejo svojo dolžnost, kot da bi kar koli darovali, in da kadar izročijo premoženje, ki je
pripadalo drugemu, v večjem obsegu, kot se od njih zahteva, izpolnjujejo pokojnikove želje in ne plačajo ničesar svojega; in
ne brez razloga pogosto mislimo, da je pokojnik želel, da se stori nekaj, česar ni želel. To mnenje velja bolj za primer, ko je
bil nekdo zaprošen za izročitev zapuščine in si ni pridržal četrtine, do katere je bil upravičen, temveč je vseeno izpolnil svoje
zaupanje, potem ko ni izkoristil tega, kar je bilo odobreno z odlokom senata. Kajti on je dejansko izpolnil svoje zaupanje, ko
je uresničil oporočiteljeve želje. Gre za primer, ko pri izračunu ni naredil napake, vendar ni dvoma, da bi bil upravičen do
tožbe za izterjavo denarja, ki mu ni pripadal in ki ga je plačal pri izvrševanju zaupanja.
16. Če torej iz premoženja ni bilo nič plačano, je upravičeno, da je donacija med možem in ženo veljavna; veljavna je
namreč, če stranka, ki daruje, ne zmanjša svojega premoženja; donacija pa bo veljavna tudi, če bi se premoženje zmanjšalo,
če tisti, ki jo prejme, s tem ne postane premožnejši.
17. Marcel v sedmi knjigi Digest sprašuje, ali bo donacija veljavna, če je ženska prejela denar od svojega moža in ga porabila
v korist enega od svojih sorodnikov, ki je imel čin centuriona. Pravi, da bo veljavna, saj ženska s to transakcijo ni postala
bogatejša, kakor če bi si denar izposodila, da bi ga plačala v imenu svojega sorodnika.
18. Poleg tega je glede daril, ki jih prepoveduje civilno pravo, darilo mogoče preklicati tako, da se lahko, če premoženje še
obstaja, vrne od tistega, ki mu je bilo podarjeno. Če pa je bilo porabljeno, je mogoča osebna tožba za izterjavo zneska, za
katerega je bila ena od strank obogatena.
(6) Gaj, O pokrajinskem ediktu, XI. knjiga.
Karkoli se zadrži zaradi donacije, ki ni dovoljena po zakonu, se razume kot zadržano brez razloga ali neupravičeno; v obeh
primerih bo običajno nastala pravica do tožbe za izterjavo.
7. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXI.
Poleg tega, kateri čas je treba upoštevati, da bi ugotovili, ali sta se stranki denarno okoristili: naj bo to datum, ko je bila
zadeva združena, ali datum, ko je bila izdana sodba? Upoštevati je treba čas, ko je bila zadeva združena, in to sta naš cesar in
njegov oče navedla v reskriptu.
(1) Če mož da ženi denar za nakup parfumov, ona pa ga plača njegovemu upniku in nato kupi parfume s svojim denarjem;
Marcellus v sedmi knjigi Digest pravi, da se ne bo štelo, da se je s tem poslom okoristila. Pravi tudi, da če bi ji dal posodo za
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isti namen, ona pa bi jo obdržala in kupila parfume za svoj denar, mož ne bi bil upravičen do tožbe za vračilo posode, ker
žena ni nič bolj obogatela, ker je enako vsoto porabila za nekaj, kar je pokvarljivo.
(2) Kadar si mož in žena podarita vsoto petih aurejev in mož obdrži svoje, žena pa porabi svoje, je bilo zelo pravilno
odločeno, da gre za pobot obeh daril; in to je božanski Hadrijan odredil.
(3) Marcellus prav tako pravi, da je treba, če bi moški dal denar ženi in bi ta z njim kupila zemljišče, oceniti, koliko je imela
ženska od posla koristi. Če je bilo torej zemljišče trenutno zelo malo vredno, moramo posledično meniti, da je treba
upoštevati njegovo vrednost v času združitve izdaje. Očitno je, da je treba, če ima zemljišče veliko vrednost, vrniti le znesek,
ki je bil plačan, ne pa tudi obresti od cene.
(4) Nastane lepo vprašanje, če ženska kupi zemljišče za petnajst aurejev, njen mož pa ne plača celotne cene, temveč le dve
tretjini, to je deset aurejev; njegova žena pa plača pet iz svojega denarja; in v sedanjem času je navedeno zemljišče vredno le
deset aurejev, koliko bo mož upravičen povrniti? Boljše mnenje je, da mora dobiti nazaj dve tretjini od desetih in da morata
mož in žena v enaki meri nositi izgubo cene.
(5) Kadar mož trdi, da je povečal vrednost premoženja, ki ga je prejel kot doto, z namenom, da bi koristil ženi, sta naš cesar
in njegov oče v reskriptu navedla naslednje pravno sredstvo: "Ker praviš, da je bila cena nepremičnine povečana z namenom,
da bi koristila tvoji ženi, sodnik, ki je pristojen za to zadevo, odloči, da moraš, če zavrneš določen delež denarja, vrniti samo
zemljišče, potem ko je odštel razumne stroške, ki so ti nastali." Zato je možu prepuščeno, da se odloči za izročitev tistega, kar
mu je ljubše. Enako pravno pravilo velja, če se po drugi strani ženska pritoži zaradi zmanjšanja vrednosti nepremičnine.
Načelo je enako tistemu, ki se običajno uporablja, kadar se premoženje po oceni posodi v uporabo; kot navaja Pomponij v
Četrti knjigi različnih izvlečkov.
(6) Če žena od moža kupi zemljišča, ki jih je prejela kot jamstvo za vrnitev dote, in če naj bi bil omenjeni nakup opravljen z
namenom, da bi ji koristil, bo posel ničen. Toda naš cesar in njegov oče sta v reskriptu navedla, da bo obveznost zastavne
pravice še naprej obstajala. Navajam besede tega reskripta, da bi bilo mogoče ugotoviti, da dobronamerne prodaje, sklenjene
med možem in ženo, ni mogoče razveljaviti. "Če ti je mož prodal zastavne pravice, dane za zavarovanje tvoje dote in denarja,
ki mu je bil posojen, ne z namenom, da bi ti koristil, in je bil posel sklenjen v dobri veri, bo veljaven. Če pa se dokaže, da je
bilo to storjeno le pod pretvezo darovanja, in bo zato prodaja razglašena za nično, bo vaša pravica do zastavljenega
premoženja po javnem pravu ostala nedotaknjena."
(7) Če žena kupi predmet in njen mož zanj plača kupnino, včasih velja, da je mogoče celotno premoženje izterjati od ženske,
saj je v zvezi s celotnim premoženjem pridobila premoženjsko korist; tako kot v primeru, ko ženska kupi nepremičnino in je
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dolžna plačati njeno ceno, mož pa jo oprosti terjatve prodajalca. Kajti kakšna je razlika, ali plača njenemu upniku ali
prodajalcu?
(8) Neki moški je dal sužnja svoji ženi pod pogojem, da ga bo v enem letu manumitirala. Če žena ne bi izpolnila moževe
želje, ali ne podeljuje ustava Božjega Marka sužnju svobode, ne glede na to, ali je mož še živ ali je mrtev? Papinianus pravi,
ker je bilo sprejeto mnenje Sabina, ki meni, da suženj začne postajati last stranke, ki ji je bil dan, šele v trenutku, ko mu je
bila podeljena svoboda, da ga torej ženska po preteku določenega časa ne more manumitirati, tudi če bi to želela; da se
cesarska ustava ne uporablja, niti je ne more uporabiti volja moža, saj bi lahko manumitiral svojega lastnega sužnja. To
mnenje odobravam tudi zato, ker ne prodajalec ne darovalec ne želita in ne moreta postaviti nobenega pogoja zase, lahko pa
ga postavita stranki, ki prejme sužnja. Zato lastništvo ostane pri njem in ustava ne učinkuje.
(9) Donacija, opravljena z namenom manumisije, je veljavna; čeprav se to lahko stori ne z namenom, da bo svoboda
podeljena takoj, temveč v določenem času. Če torej mož svoji ženi podari sužnja, ki naj bi ga manumitirala po določenem
obdobju, suženj ne postane njen, dokler ga ne začne manumitirati po izteku navedenega obdobja. Zato, če bi ga manumitirala
pred tem časom, njeno dejanje ne bo veljavno, saj je treba upoštevati, da če kdo da ženi sužnja, da bi ga manumitirala v enem
letu, in ga ona ne manumitira v tem letu, ampak to stori pozneje, bo njeno dejanje neveljavno.
8. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XI. knjiga.
Če se pred manumitacijo sužnja zakonska zveza razveže zaradi smrti ali razveze, bo donacija razveljavljena; saj velja, da je
pogoj takšne donacije, da se suženj manumitira med trajanjem zakonske zveze.
9. Ulpianus, O Sabinu, XXXII. knjiga.
Če mož svoji ženi podari sužnja pod pogojem, da mu nikoli ne bo podeljena svoboda, je treba šteti, da je tovrstna donacija
absolutno neveljavna.
1. Če ženska, ki je od sužnja prejela denar, sužnja manumitira ali mu naloži določene storitve kot pogoj za svobodo, Julijan
pravi, da so te storitve zakonito naložene, da bo obveznost veljala in da se ne šteje, da se je ženska okoristila z moževo
lastnino, saj suženj obljublja svoje storitve kot osvobojenec. Kadar pa ženska prejme sužnjev denar za njegovo osvoboditev
in ga na ta račun manumitira; če je denar plačal iz svojega peculiuma, bo ta še vedno ostal last moža, če pa ga je za sužnja
plačal kdo drug, bo postal last ženske. To mnenje temelji na pravičnosti.
2. Donacije mortis causa se lahko zgodijo med možem in ženo,
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10. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XI. knjiga.
Iz razloga, ker se dogodek darovanja razteza na čas, ko stranki prenehata biti mož in žena.
11. Ulpianus, O Sabinu, XXXIII knjiga.
V vmesnem času pa premoženje ne preide takoj na osebo, ki ji je podarjeno, ampak šele ob smrti, zato v vmesnem času
ostane v rokah darovalca.
1. Kar je bilo povedano v zvezi z veljavnostjo donacij mortis causa med možem in ženo, je tako resnično, da po Julijanu ne
bo ob smrti veljavna le donacija, ki je bila opravljena z namenom, da bo premoženje pripadlo ženi ali možu, ampak bo tudi
vsaka donacija mortis causa prenesla lastninsko pravico na predmet te donacije na njega ali njo.
2. Zato se v primeru, ko darovanje ni retroaktivno, pojavijo težave, kot navaja Marcellus v naslednjem primeru: "Mož je želel
svoji ženi dati neko donacijo mortis causa, ta pa je posredovala sina pod očetovskim nadzorom, ki naj bi prejel donacijo in ji
jo izročil; po moževi smrti je tisti, ki je prejel donacijo, postal njen lastni gospodar. Ali je darilo veljavno?" Pravi, da je treba
izročitev šteti za veljavno, ker je sin postal lastni gospodar v trenutku, na katerega je bila izročitev odložena, tj. ko je mož
umrl.
3. Pravi tudi, da je vedel, da je bilo Sabinovo mnenje, da kadar mož izroči premoženje ženi mortis causa, ko je bila pod
očetovskim nadzorom, ji donacija z vsemi prednostmi pripada, če postane samostojna za časa moževega življenja. To mnenje
je potrdil tudi Julianus v sedemnajsti knjigi Digest.
4. Če bi torej žena podarila premoženje mortis causa svojemu možu, ko je bil pod očetovskim nadzorom, in bi ta postal
samostojen gospodar, brez pomisleka pravimo, da bo premoženje pripadlo njemu.
5. Še več, po drugi strani, če bi žena možu podarila mortis causa, medtem ko bi bil ta gospodar, ob njeni smrti pa bi bil pod
očetovskim nadzorom, bo celotno korist od darila pridobil oče.
6. Zato Scaevola v opombi o Marcellu navaja, da če ženska posreduje sužnja z namenom, da ji izroči darovanje mortis causa,
in ta izroči premoženje ženski, nato pa bi moral biti ob smrti moža svoboden, je treba šteti, da velja isto pravilo.
7. Marcellus prav tako meni, da če bi tisti, ki je bil posredovan, umrl po tem, ko je premoženje izročil ženski, medtem ko je
darovalec še živ, bo donacija ugasnila, ker naj bi za določen čas postala last posredovane osebe in od nje prešla na žensko. To
se zgodi, kadar ženska, ki ji je premoženje podarjeno, in ne darovalec, povzroči posredovanje tretje osebe. Če bi namreč
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posredoval mož, bi lastninska pravica na premoženju takoj prešla nanj, če pa bi ga izročil pred moževo smrtjo in nato umrl,
bi bila izročitev do neke mere učinkovita, vendar bi bila še vedno v suspenzu, dokler ne bi prišlo do darovalčeve smrti.
8. Če žena podari premoženje Titiusu, da bi ga ta izročil njenemu možu mortis causa, po njeni smrti pa naj bi Titius izročil
premoženje možu proti soglasju dedičev, je razlika, ali je pri Titiusu posredovala ženska ali mož, ki mu je bilo premoženje
podarjeno. Če ga je ovirala žena, bo odgovoren za osebno tožbo za izterjavo, če je nepremičnino izročil možu; če pa ga je
oviral mož ob ženini smrti, lastništvo zemljišča takoj preide na tistega, ki ga je oviral mož, in ta bo imel pravico do tožbe
zoper njega.
9. Če žena premoženje, ki ga je prejela od moža mortis causa, podari komu drugemu, bo takšno darilo neveljavno, ker
lastninska pravica na ženski ne preide do zadnjega trenutka moževega življenja. Jasno je, da bo v primerih, v katerih je
dogovorjeno, da ima daritev učinek za nazaj, izročitev, ki jo opravi žena, neveljavna.
10. Če mož daruje ženi, ta pa se nato razveže, ali se darilo razveljavi? Julijan pravi, da bo donacija nična in da ni odvisna od
nobenega pogoja.
11. Pravi tudi, da je donacija, opravljena zaradi razveze zakonske zveze, veljavna:
12. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Vendar pod pogojem, da je bila donacija opravljena ob sami razvezi in ne po premisleku, ko sta stranki razmišljali o razvezi.
13. Ulpianus, O Sabinu, XXXII. knjiga.
Če pa do smrti ne bi prišlo, ne bi veljalo, da premoženje pripada ženski, ker je bila donacija opravljena v zvezi z drugim
dogodkom.
1. Če torej mož svoji ženi daruje mortis causa in ga doleti izgnanstvo, premislimo, ali bo daritev veljavna. Velja, da je
donacija, ki je bila opravljena, da bi postala veljavna v primeru izgona, veljavna, tako kot v primeru razveze zakonske zveze.
Ker torej zakonska zveza z izgonom ne preneha in ker ženska nikakor ni kriva, je edino v skladu s človečnostjo, da je
donacija mortis causa, ki se najprej potrdi s tovrstnim izgonom, veljavna, tako kot bi bila veljavna, če bi mož umrl. Vendar to
velja le, kolikor se možu ne sme odvzeti pravica, da jo prekliče, saj je treba počakati na njegovo smrt, da bi imela donacija
popoln učinek; ne glede na to, ali jo je preklical v trenutku smrti ali pa je še vedno podvržen kazni.
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2. Če kdo prejme nepremičnino za namen gradnje na svojem zemljišču, je od njega ni mogoče izterjati, ker se šteje, da je bila
podarjena. Tako je menil tudi Neratij, ki pravi: "Kadar je bilo premoženje podarjeno za namen gradnje hiše ali za setev
zemlje, bo vse drugo, česar tisti, ki ga prejme, ne stori, spadalo v okvir daritve." Zato bodo tovrstna darila med možem in
ženo prepovedana.
(14) Paulus, O ediktu, knjiga LXXI.
Kadar mož da ženi denar za obnovo hiše, ki ji pripada in jo je uničil požar, je daritev veljavna le do zneska, potrebnega za
gradnjo hiše.
15. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXI.
Kar mož da svoji ženi po letu ali mesecu, se lahko prekliče do višine presežka, če presega meje zmernosti, se pravi, če znaša
več, kot je dohodek dote.
(1) Če bi mož dal ženi denar in bi ona od njega pobirala obresti, bi se s tem okoristila. Julijan v osemnajsti knjigi Digest je to
mnenje navedel v zvezi z možem.
16. Tryphoninus, Disputations, Book X.
Kaj pa, če bi od vsote sto aurejev, ki jo je mož podaril ženi, petdeset izgubil zaradi dolžnika, ženi pa bi se drugih petdeset
podvojilo z obrestmi? Mož od nje ne more izterjati več kot petdeset zaradi omenjene donacije.
(17) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXII.
Razmislimo tudi v zvezi z doniranimi pridelki zemlje, pri katerih ima žena denarni dobiček, ali so del donacije. Julijan pravi,
da tako pridelki kot obresti predstavljajo zakonito darilo.
(1) Če podarjeni suženj pridobi kakršno koli premoženje, bo to pripadlo tistemu, ki ga je podaril.
18. Pomponij, O različnih izvlečkih, IV. knjiga.
Kadar mož ali žena uporabljata sužnje ali oblačila, ki pripadajo drugemu, ali živita brezplačno v hiši drugega, je takšna
donacija veljavna.
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19. Ulpianus, O Sabinu, XXXII. knjiga.
Če žena podari sužnja svojemu sinu, ki je bil pod očetovskim nadzorom njenega moža, in omenjeni suženj nato pridobi
sužnjo ženskega spola, bo lastninska pravica na slednjem pripadla ženski. Julijan pravi, da je vseeno, s čigavim denarjem je
bila omenjena sužnja kupljena, saj darovalec prek sužnja ne more pridobiti ničesar, niti z lastnim premoženjem, saj je ta
privilegij podeljen le dobronamernim posestnikom. Če pa ve, da suženj pripada drugemu, ni njegov dobronamerni posestnik.
1. Prav tako sprašuje, ali lahko v primeru, ko je bil suženj kupljen s premoženjem moža, slednji na podlagi izjeme zadrži
ceno omenjenega sužnja zoper svojo ženo, ko vloži tožbo za njeno doto. Povedati je treba, da je po Marcellovem mnenju mož
upravičen do izjeme, kadar je tožen za doto, po Julijanovem mnenju pa lahko, če bi jo plačal, vloži tožbo za vračilo kupnine.
20. Javolen, Pisma, knjiga XI.
Če bi suženj, ki ga je žena dobila mortis causa pred smrtjo moža, sklenil neko določilo, menim, da bi učinek obveznosti ostal
v mirovanju, dokler mož ne umre ali dokler ni prost nevarnosti smrti, zaradi katere je daroval, in če se zgodi eden od teh
dogodkov, s katerim se darovanje razveljavi ali potrdi, bo tudi to potrdilo ali razveljavilo določilo.
21. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXII.
Če mož plača za ženo znesek, ki ga dolguje zaradi potovanja, ki ga je opravila, ali ima pravico zahtevati ta znesek z
utemeljitvijo, da je imela od tega denarno korist; ali pa je mogoče trditi, da to ni donacija? Menim, da je boljše mnenje, da to
ni prepovedano, zlasti če se je na potovanje odpravila zaradi svojega moža; Papinianus namreč v Četrti knjigi mnenj navaja,
da mož ne more izterjati potnih stroškov svoje žene in njenih sužnjev, če je bilo potovanje opravljeno v njegovem imenu. Za
potovanje velja, da je bilo opravljeno v imenu moža, ko ga žena pride iskat; in ni pomembno, ali je bilo v zakonski pogodbi
glede potnih stroškov kaj dogovorjeno ali ne, saj ne daruje tisti, ki poravna nujne stroške. Če je torej žena potovala s
soglasjem moža zaradi potreb njegovega posla in ji je mož dal nekaj za stroške, tega ni mogoče izterjati.
1. Če žena obljubi možu doto in obresti od nje, je nedvomno treba šteti, da lahko izterja obresti; ker to ni donacija, saj se
obresti zahtevajo za kritje stroškov zakonske zveze. Kako pa bi bilo, če bi mož zahtevo po obrestih odstopil ženi; ali bi ostalo
enako vprašanje glede zakonitosti donacije? Julijan pravi, da bi bilo, kar je pravilno. Očitno je, da bo vprašanje rešeno, če bi
se dogovorili, da bo žena preživljala sebe in svoje sužnje, mož pa bi ji dovolil uživati doto za preživljanje sebe in članov
svojega gospodinjstva; mislim namreč, da mož od nje kot donacijo ne bi mogel zahtevati tistega, kar je bilo že pobotano.
(22) Isti, O Sabinu, III. knjiga.
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Neki moški je svoji ženi podaril sužnja mortis causa, nato pa ga je imenoval za svojega dediča s podelitvijo svobode.
Postavlja se vprašanje, ali je takšno imenovanje veljavno? Menim, da če ga je imenoval za svojega dediča, ker je rekel, da si
je premislil, bo imenovanje veljavno in suženj bo postal nujni dedič svojega gospodarja. Če pa ga je potem, ko ga je
imenoval za svojega dediča, podaril, bo imela donacija večjo težo; ali če ga je podaril, preden je to storil, pa mu kljub temu ni
podelil svobode z namenom, da bi mu jo odvzel, bo rezultat enak.
23. Isto, O Sabinu, VI. knjiga.
Papinianus zelo pravilno meni, da se reskript božanskega Severa nanaša zgolj na darovanje premoženja; če se je torej mož
zavezal z določilom v korist žene, po njegovem mnenju ni mogoče tožiti moževega dediča, četudi bi mož umrl, ne da bi si
premislil.
24. Paulus, O Sabinu, VII. knjiga.
Če je daritev sklenjena med osebama, ki nista poročena in se združita pred potekom časa, ki je po zakonu določen za
pridobitev lastninske pravice na nepremičnini; ali po drugi strani, če je daritev sklenjena med možem in ženo in je pred
potekom omenjenega časa zakon razvezan; velja, da zastaralni rok kljub temu teče naprej, ker je v prvem primeru posest
prenesena brez napake, v drugem pa je obstoječa napaka odpravljena.
25. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, V. knjiga.
Kadar pa mož med trajanjem zakonske zveze premoženje, ki pripada komu drugemu, podari svoji ženi, je treba reči, da ga
žena lahko takoj začne posedovati na podlagi užitka, saj čeprav ji ni bilo dano mortis causa, njegov užitek ne bo preprečen.
Kajti zakon, kot je bil vzpostavljen, se nanaša na tiste donacije, s katerimi se žena obogati, mož pa obubožuje; zato lahko
pride do donacije mortis causa ?tako kot se razume, da se opravi med osebami, ki niso poročene ?glede premoženja, ki se
lahko pridobi z uzurpacijo, ker pripada drugemu.

26. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Če nekomu, ki mi je prodal premoženje, naročim, naj ga izroči moji ženi kot darilo, in on po mojem navodilu prenese nanj
posest, bo razbremenjen odgovornosti; kajti čeprav se po civilnem pravu ne bo razumela kot posest omenjenega premoženja,
je kljub temu očitno, da prodajalec nima ničesar, kar bi lahko izročil.
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(1) Neratij pravi, da so iz istih razlogov, ki dovoljujejo daritve med možem in ženo, legitimne tudi tiste, ki se opravijo med
svakom in sinom ali snaho. Zato lahko svak daruje svojemu zetu v pričakovanju smrti ali razveze zakonske zveze in tudi zet
lahko daruje svojemu svaku v pričakovanju enega od teh dogodkov.
27. Modestin, Pravila, knjiga VII.
Donacija, ki je bila opravljena pred poroko med strankami, ki nameravajo skleniti zakonsko zvezo, je po zakonu veljavna,
tudi če se poroka sklene istega dne.
28. Paulus, O Sabinu, VII. knjiga.
Če je podarjeno premoženje uničeno ali porabljeno, mora izgubo nositi darovalec. To je razumno, saj premoženje še vedno
pripada tistemu, ki ga je podaril, in izgubi, kar je njegovo.
1. Kadar ima mož kakršne koli stroške v zvezi z otroki, rojenimi od sužnjev, ki so doto njegove žene, bodisi zaradi pouka
bodisi zaradi podpore; to možu ne bo koristilo, ker sam izkorišča njihove storitve. Lahko pa vodi račun za vse, kar je bilo
dano njihovi rejnici za njihovo vzgojo, ker zagotavlja nekaj za ohranitev njihovega življenja; tako kot če bi od roparjev
odkupil sužnje, ki so del dote.
2. Kadar so moževi sužnji opravljali usluge za ženo ali obratno, je boljše mnenje, da se ne sme upoštevati, kaj so storili; in
res, zakona, ki velja za prepovedane donacije, v tem primeru ne bi smeli strogo razlagati kot med posamezniki, ki so si
sovražni; ampak bi to morali storiti kot med osebami, ki jih povezuje največja naklonjenost in ki se zgolj bojijo pomanjkanja.
3. Kadar ženska kupi sužnja za deset aurei, ki ji jih je podaril mož, suženj pa je vreden le pet, Placij meni, da je mogoče
dobiti nazaj le pet; prav tako v primeru, ko se, če suženj umre, ne more dobiti nazaj ničesar. Če pa je bil suženj vreden
petnajst aurejev, mož ne more zahtevati več kot deset, saj je postal revnejši le za toliko.
4. Če pa je ženska kupila dva sužnja in bi eden od njiju umrl, drugi pa je vreden deset aurei, se postavi vprašanje, kaj storiti?
Pomponij in večje število avtoritet menijo, da je pomembno, ali sta bila oba sužnja prodana za eno ceno ali vsak za drugo. Če
sta bila prodana za eno ceno, se lahko izterja vseh deset aurejev, tako kot če se kupljeni predmet pokvari ali če se proda čreda
ali vozilo in se katerikoli del tega uniči; če pa sta bila sužnja prodana po različnih cenah, se lahko izterja samo tisti znesek, za
katerega je bil kupljen preživeli suženj.
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5. Pomponij navaja, da je Julijan menil, da bo imel mož v primeru, ko žena kaj pridobi prek sužnja, ki je bil kupljen z
denarjem, ki ji ga je dal njen mož, bodisi zapuščino, posest ali otroke, rojene od sužnjev, pravico do izterjave tudi na tej
podlagi.
6. Ustaljeno je, da če žena, preden prejme letni dohodek od moža, porabi njegov denar ali denar, ki si ga je izposodila, se
šteje, da je porabljeni znesek vzela iz svojega letnega dohodka.
7. Celsus pravi, da je bilo zelo pravilno odločeno, da v primeru, ko je žena določila letne obresti na svojo doto, čeprav obresti
morda niso zapadle, ker je bil dogovor sklenjen za letna plačila, žena ne more vložiti tožbe zaradi dote, ampak lahko stranki
pobotata svoje terjatve. Zato menimo, da bo enako pravilo veljalo za vsak dogovor, ki je sklenjen v zvezi z letnimi plačili.
29. Pomponij, O Sabinu, XIV. knjiga.
Če bi ženska prodala sužnja, kupljenega z denarjem, ki ji ga je dal mož, in nato kupila drugega, je Fulcinij menil, da mora biti
ženska odgovorna za izgubo zadnjega sužnja. To ne drži, čeprav drugi suženj ni bil kupljen z denarjem, ki je pripadal možu.
1. Kadar mož da ženi volno in ta iz nje naredi oblačila zase; Labeo pravi, da oblačila pripadajo ženi.
30. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XI. knjiga.
Kljub temu bo mož upravičen do pravičnega tožbenega zahtevka.
31. Pomponij, O Sabinu, XIV. knjiga.
Če pa mož iz svoje volne izdela oblačila za svojo ženo, čeprav to stori za svojo ženo in zaradi skrbi zanjo, bodo oblačila kljub
temu pripadala možu; prav tako ni nobene razlike, ali je žena pomagala pri pripravi volne in skrbela za zadevo za svojega
moža.
1. Kadar žena uporabi svojo volno, vendar si oblačila izdela s pomočjo sužnjev, ki pripadajo njenemu možu, bodo oblačila
njena in svojemu možu ne bo dolžna ničesar za delo sužnjev; kadar pa so oblačila izdelana za njenega moža, bodo pripadla
njemu, če je ženi plačal vrednost volne. Če pa žena oblačil ni izdelala za svojega moža, ampak mu jih je dala, donacija ne bo
veljavna; saj bo veljavna le, če so oblačila izdelana za njenega moža, in nikoli ne bo smela izdati računa za delo sužnjev
svojega moža.
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2. Če bi mož podaril parcelo ženi, da bi na njej postavila hišo, ni dvoma, da bo hiša pripadla možu; vendar je določeno, da bo
žena upravičena do svojih stroškov, kajti če bi mož zahteval hišo, lahko žena obdrži stroške, ki jih je imela pri gradnji.
3. Če sta bila dva sužnja, od katerih je bil vsak vreden pet aurejev, oba skupaj pa ju je mož prodal za pet svoji ženi, da bi ji
koristil, ali obratno; boljše mnenje je, da sta v skupni lasti obeh strank v sorazmerju s ceno; kajti dejansko ni treba upoštevati,
koliko sta sužnja vredna, temveč koliko cene je bilo odpuščeno kot darilo. Nobenega dvoma ni, da lahko mož ali žena kupita
drug od drugega premoženje za manj, kot je vredno, če nimata namena darovati.
4. Če bi mož ženi kaj prodal za pravo vrednost ali obratno in zaradi darovanja ter se dogovorita, da prodajalec v zvezi s
premoženjem ne bo dal nobenega jamstva, je treba upoštevati, kakšen je bil dogovor glede prodaje, ali je bilo premoženje
dejansko prodano in je bil celoten posel veljaven ali pa je bil dejansko ničen le zadnji del dogovora; prav tako kot bi bilo ob
sklenitvi nakupa dogovorjeno, da je bil dogovor sklenjen po premisleku. Boljše mnenje je, da je ničen le zadnji del pogodbe.
5. Menimo, da bo enako pravilo veljalo, če se stranki zaradi darila dogovorita, da prodajalec ne jamči, da ima suženj navado
bežati ali da je potepuh; to pomeni, da pravice do tožbe po ediktu edilesa in ob nakupu ostanejo nedotaknjene.
6. Kadar moški dolguje svoji ženi denarno vsoto, plačljivo ob določenem času, jo lahko plača takoj, ne da bi se bal, da se bo
štela za darilo, čeprav bi lahko, če bi denar zadržal do časa, ko bi zapadel, užival ugodnosti njegove uporabe.
7. Če mi nameravaš zapustiti zapuščino ali mi prepustiti del svojega premoženja in te prosim, da to storiš, ga lahko prepustiš
moji ženi, pa se to ne bo štelo za donacijo, saj se moje premoženje nikakor ne zmanjša; in Prokul pravi, da je bil glavni
razlog, zakaj so naši predniki priskočili na pomoč darovalcu, ta, da ena od strank zaradi naklonjenosti do druge ne bi bila
oropana; niso pa bili tako slabe volje, da bi želeli preprečiti, da bi ena od njiju postala bogatejša.
8. Če mož svoji ženi ob kalendah marca ali ob njenem rojstnem dnevu podari zelo dragoceno darilo, je to darovanje; če pa bi
njegova žena imela kakršen koli strošek, s katerim bi jo lahko bolj častno vzdrževali, je treba imeti nasprotno mnenje.
9. Za ženo se ne šteje, da je postala bolj premožna, če porabi denar, ki ji ga je dal mož, za pogostitve, za parfume ali za hrano
za svoje sužnje.
10. Oskrbe, ki jo mož priskrbi za sužnje ali konje svoje žene in ki jima pripada skupno, mož ne more > izterjati. Menim pa,
da je treba upoštevati nasprotno pravilo, kadar vzdržuje domače sužnje svoje žene ali tiste, ki so namenjeni prodaji.
(32) Ulpianus, O Sabinu, XXXIII knjiga.
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Takšno je bilo stanje zakonov glede daritev med možem in ženo, kot smo že navedli, ko je naš cesar Antonin pred smrtjo
svojega očeta, božanskega Severa, v govoru senatu v času konzulata Fulvija Aemiliana in Nummija Albina povzročil, da je
senat nekoliko omilil strogost svojih določb.
1. Nagovor našega cesarja v zvezi s potrditvijo donacij se ne nanaša le na premoženje, ki ga je mož pridobil v imenu svoje
žene, temveč tudi na vse donacije, ki jih opravita mož in žena; tako da premoženje po zakonu pripada stranki, ki ji je
podarjeno, povzroči civilno obveznost in spada na področje uporabe Lex Falcidia, kjer ta lahko postane operativna. Menim,
da se bo to pravo uporabljalo, saj je podarjeno tako rekoč potrjeno z oporoko.
2. Reskript pravi: "Ni prav, da si vsakdo, ki daruje, premisli, težko in pohlepno pa bi bilo, če bi dedič vzel premoženje,
čeprav bi bilo to morda v nasprotju z voljo tistega, ki ga je daroval."
3. Razumeti moramo, da se to nanaša na spremembo odločitve darovalca v njegovih zadnjih trenutkih, kajti če je daroval ženi
in si nato premislil, nato pa jo je spet spremenil, je treba reči, da je donacija veljavna, saj upoštevamo zadnjo voljo moškega,
tako kot smo navajeni ravnati v zvezi s skrbništvom, ko razpravljamo o izjemi, vloženi zaradi goljufije, saj je lahko volja
stranke do zadnjega trenutka njenega obstoja nedoločena.
4. Kadar pa si darovalec premisli le enkrat, njegovemu dediču priznamo pravico do preklica, če je povsem očitno, da si je
pokojnik premislil. Če pa je to vprašljivo, se mora sodnik raje nagniti k potrditvi daritve.
5. Če mož zastavi premoženje, ki ga je podaril, se nagibamo k stališču, da si je premislil, čeprav še vedno ohrani lastništvo
nad premoženjem. Kako pa je treba ravnati, če je bil njegov namen, da daritev še naprej obstaja? Predpostavimo, da je
premoženje ostalo v lasti ženske na podlagi negotovega lastništva in da je bila ta pripravljena zadovoljiti upnika? V tem
primeru je treba ugotoviti, da je donacija veljavna. Če ji je namreč mož premoženje najprej podaril s tem namenom, bi moral
reči, da je bila donacija veljavna, tako da bo, če je bila ženska pripravljena zadovoljiti upnika, upravičena do izjeme zaradi
slabe vere; poleg tega bi lahko, če bi dolg plačala, z izjemo zaradi slabe vere povzročila, da se upnikova pravica do tožbe
prenese nanjo.
6. Kadar darovalec postane suženj zasebnika, je treba reči, da darovanje ni dovršeno, ampak je uničeno, čeprav se suženjstvo
primerja s smrtjo. Če se torej ženska, ki ji je bila donacija namenjena, spremeni v sužnjo, bo donacija ugasnila.
7. Če je mož daroval ženi in je zaradi obžalovanja zaradi nekega zločina storil samomor ali je bil njegov spomin tudi po smrti
razvpit, bo donacija razveljavljena; čeprav bodo darila, ki jih je daroval drugim, veljavna, če jih ni daroval mortis causa.
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8. Podobno velja, če mož, ki je v vojski, daruje iz svojega castrense peculium, potem pa je obsojen zaradi kaznivega dejanja;
ker bo smel pričati glede tovrstnega premoženja tudi po obsodbi, če bo pridobil pravico do tega, bo daritev veljavna; kajti
kdor sme pričati, lahko daruje mortis causa.
9. V reskriptu piše: "je porabil", in ta izraz moramo razumeti tako, da tisti, ki je prejel donacijo, s tem ni postal bogatejši. Če
pa se je premoženjsko okoristil, ugodnost, ki jo daje reskript, ne bo veljala. Če pa ni nič bolj obogatel in je znesek, ki je enak
donaciji, dal drugi stranki, je treba reči, da če se je tisti, ki je umrl, obogatil, lahko drugi dobi nazaj, kar je dal, in ni dolžan
pobotati tega, kar je porabil, čeprav je v primeru razveze mogoče opraviti tovrstni pobot.
10. Če pride do razveze zakonske zveze po darovanju ali če stranka, ki je darovala, umre prva, je treba upoštevati starodavno
pravo; to pomeni, da bo darovanje veljavno, če mož želi, da ga žena dobi, če pa tega ne želi, bo ugasnilo; kajti veliko
poročenih oseb se loči dobro naklonjenih druga drugi, veliko drugih pa goji jezo in sovraštvo.
11. Kaj pa, če pride do razveze in se zakon nato ponovno sklene ter se darovalčeva misel med razvezo spremeni ali ostane
enaka; ali pa, ko se zakon ponovno sklene, postane darovalčeva želja takšna, kot je bila na začetku; ali bo dar ostal veljaven,
če bi darovalec umrl med trajanjem zakona? Lahko trdimo, da bo veljavno.
12. Če pa do razveze zakonske zveze ne bi prišlo, ampak bi prišlo le do manjšega nesporazuma, je gotovo, da bo daritev
veljavna, če bo nesporazum odpravljen.
13. Če žena in njen mož že dolgo živita ločeno, vendar še vedno ohranjata zakonsko zvezo (kar se, kot vemo, včasih zgodi
pri osebah konzularnega ranga), menim, da donacije ne bodo veljavne, saj je zveza vedno obstajala; zakonsko zvezo namreč
tvori zakonska naklonjenost in ne koeksija. Če pa darovalec prej umre, bo donacija veljavna.
14. Kaj naj rečemo, kadar obe strani, tako tistega, ki je daroval, kot tistega, ki mu je bila darovana, ujame sovražnik? Preden
si drznem razpravljati o tem vprašanju, je treba upoštevati naslov cesarja, ki je odločil, da darovanje nima nobene veljave ali
učinka, če stranka, ki ji je bilo dano, umre. Če torej obe stranki umreta, bodisi zaradi brodoloma ladje bodisi zaradi padca ali
požiga hiše, kaj naj rečemo? Če je res mogoče ugotoviti, katera od njiju je umrla prva, je vprašanje zlahka rešeno, če pa tega
ni mogoče dokazati, postane vprašanje težavno in sem bolj mnenja, da bo donacija veljavna, kot je razvidno iz besed
nagovora, saj pravi: "Če bi stranka, ki je prejela donacijo, umrla prva." Kadar pa umreta oba hkrati, ni mogoče trditi, da je
tisti, ki je prejel donacijo, prvi odšel iz življenja. Zato zelo pravilno velja, da bosta v primeru, ko sta drug drugemu darovali,
obe darovanji veljavni, če stranki umreta istočasno, saj čeprav nobena ni preživela druge, nagovor ni predvideval smrti obeh
skupaj. Če pa nobena od njiju ni preživela druge, bo vzajemna donacija veljavna, saj je treba v zvezi z vzajemnimi
donacijami mortis causa reči, da se nobeni od strank ne more odobriti tožba za izterjavo in da imajo torej dediči obeh koristi
od donacij. V skladu s tem stališčem, če obe stranki hkrati zajame sovražnik in obe umreta v ujetništvu ob različnih časih, ali
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je treba upoštevati datum, ko sta bili zajeti, da bi lahko ugotovili, da sta donaciji veljavni; tako kot če bi obe umrli hkrati? Ali
pa naj rečemo, da nobena daritev ni veljavna, ker je bila zakonska zveza prekinjena za časa življenja zadevne stranke? Ali naj
ugotovimo, kateri od njiju je umrl prvi, da bi lahko odločili, da donacija v zvezi z njim ni veljavna; ali pa naj ugotovimo, ali
je njegova oporoka veljavna, če bi se drugi vrnil v svojo državo? Menim, da je treba v primeru, ko se stranki ne vrneta,
upoštevati čas, ko sta bili v ujetništvu, kot da sta takrat umrli; če pa se ena od njiju vrne, se bo štelo, da je preživeta, ker je to
storila.
15. Kadar mož zapoje določeno premoženje od tistega, ki ga je že podaril, preostalega pa ne podari, se ne šteje, da ni hotel,
da bi preostalo pripadlo njegovi ženi; pogosto se namreč zgodi, da stranka nekaj zapusti, nato pa podari, ali pa je za to
obstajal kakšen drug razlog, da je nekaj zapustila.
16. Naslov ne vključuje le moža in žene, temveč tudi druge stranke, ki jim je prav tako prepovedano darovanje zaradi
zakonske zveze; kot na primer, kadar tašča daruje svoji snahi ali obratno; ali tast svojemu zetu ali obratno; ali eden od dveh
tašč, ki imata stranki, združeni v zakon, pod svojim nadzorom, daruje drugemu; kajti v skladu z duhom naslova je vsem tem
osebam dovoljeno darovati pod enakimi pogoji. To je menil tudi Papinianus v Četrti knjigi mnenj, saj je dejal: "Tovariš je
opravil donacijo svoji snahi ali svojemu zetu, nato pa je eden ali drugi med zakonsko zvezo umrl. Čeprav napaka v donaciji
še naprej obstaja, pa bo kljub temu, če tašča ni postavil nobenega vprašanja v zvezi z omenjeno donacijo, veljalo, da bodo
pogoji nagovora po njegovi smrti delovali proti njegovim dedičem, saj isti razlog, ki prepoveduje tovrstno donacijo, zahteva,
da se ugodnost prizna." Zato Papinianus za veljavnost takšne donacije zahteva, da sin stranke, ki je opravila donacijo, umre
pred njo, tast pa umre po njej, ne da bi se premislil.
17. Kadar sin pod očetovskim nadzorom, ki ima castrense ali quasi castrense peculium, daruje svoji ženi, moramo upoštevati
osebo sina in njegovo smrt.
18. Če snaha daruje svojemu svaku, moramo upoštevati njeno smrt in nadaljevanje njene volje do njenih zadnjih trenutkov.
Če pa njen svak umre prvi, menimo, da donacija preneha veljati. Če pa bi mož živel in preživel svojo ženo, ali moramo
priznati, da bo donacija začela učinkovati? Če namreč mož postane edini dedič svojega tasta, lahko rečemo, da je bila nova
donacija opravljena v korist moža, tako da se tam, kjer se konča prva, začne druga; če pa sin ni dedič svojega očeta, bo
donacija prenehala iz drugega razloga.
19. Če se tašča odreče svoji snahi, bo donacija neveljavna, čeprav zakonska zveza, ko se mož in žena strinjata, še vedno
obstaja, v skladu z reskriptom našega cesarja; vendar bo zakonska zveza prenehala glede na stranke, med katerimi je bila
donacija sklenjena.
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20. Če torej dva tasta darujeta drug drugemu, bo enako pravilo veljalo, če bosta zavrnila svojega sina in snaho, in daritve, ki
jih bosta opravila drug drugemu, bodo neveljavne. Kadar pa je takšna donacija opravljena med svakoma, je za veljavnost
donacije potrebna smrt tistega, ki jo je opravil med zakonsko zvezo in v času, ko je obstajala pravica očetovskega nadzora.
Isto pravilo velja tudi za osebe, ki so pod nadzorom navedenih strank.
21. Kadar en svak daruje drugemu in eden od njiju ali oba osvobodita osebe, ki so združene v zakonski zvezi, je treba šteti,
da se ta daritev ne nanaša na osebe, navedene v naslovu, in zato postane neveljavna.
22. Če moški svoji zaročenki opravi donacijo, ki naj bi začela učinkovati ob sklenitvi zakonske zveze, čeprav se ne šteje, da
je bila donacija opravljena med moškim in ženo, in se nanjo izrecno ne nanašajo besede Naslova, je vseeno treba reči, da
donacija spada v njegovo področje uporabe, in je veljavna, če se po volji stranke nadaljuje do njene smrti.
23. Darovanje bo postalo veljavno ne glede na to, ali je bilo premoženje dejansko podarjeno ali pa je bila obveznost
razrešena; kot na primer, če moški z darovanjem razreši svojo ženo odgovornosti za to, kar mu dolguje, je mogoče reči, da
sama razrešitev ni v suspenzu, ampak da je njen učinek. Na splošno bodo vse donacije, ki smo jih omenili kot prepovedane,
veljavne v skladu s pogoji naslova.
24. Če je med možem in ženo sklenjena partnerska pogodba z donacijo, je po običajnem pravu neveljavna, prav tako pa
liberalna razlaga Odloka senata ne daje take prednosti, da bi bilo mogoče trditi, da bo tožba o partnerstvu upravičena; kljub
temu pa premoženja, ki ga imata v skupni lasti, ni mogoče preklicati v skladu s pogoji, določenimi z njuno pogodbo. Zato
tožbe na partnerstvo ne bo mogoče vložiti, ker to ni partnerstvo, ki se prekine z namenom, da bi koristila le eni od strank, tudi
če to storijo drugi; zato med možem in ženo ne učinkuje.
25. Enako je treba reči, kadar se nakup opravi z daritvijo, saj je ta nična.
26. Očitno je, da moramo, če se zaradi darovanja premoženje proda za manj, kot je vredno, ali če se cena pozneje odpusti,
priznati, da je darovanje veljavno v skladu z odlokom senata.
27. Če je imel moški zaročenko in se je z njo pozneje poročil, ko tega ni smel storiti; poglejmo, ali so donacije, opravljene,
tako rekoč med zaroko, veljavne. Julijan razpravlja o tem vprašanju v zvezi z dvanajstletno mladoletnico, ki so jo pripeljali
na dom njenega tako imenovanega moža, ko je bila še premlada za poroko; in pravi, da je njegova zaročenka, ni pa njegova
žena. Boljše pa je mnenje, ki so ga zastopali Labeo, jaz in Papinianus v deseti knjigi vprašanj, in sicer, da če je bila zaroka
pred domnevno poroko, bo ta še naprej obstajala, čeprav stranka, ki je dekle poročila, morda misli, da je njegova zakonita
žena. Če pa ni bila pred poroko, ne more biti nobene zaroke, ker je ni bilo, niti nobene poroke, ker je ni bilo mogoče skleniti.
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Če je bila torej zaroka prva, je donacija veljavna, če pa ni bila, je nična, ker je stranka ni podarila tujcu, temveč svoji
domnevni ženi, in zato naslov ne bo veljal.
28. Če pa se senator zaroči s svobodno žensko ali skrbnik s svojim varovancem ali katera koli druga oseba, ki ji je
prepovedano sklepati zakonsko zvezo, in se pozneje z dekletom poroči, ali bo donacija, opravljena med zaroko, veljavna?
Menim, da bi bilo treba take zaroke zavrniti, vse premoženje, ki je bilo podarjeno, pa bi moralo biti zaseženo in zaplenjeno s
strani državne blagajne, saj je bilo podarjeno osebam, ki niso vredne, da bi ga imele.
(33) Isti, O Sabinu, knjiga XXXVI.
Če se mož dogovori, da bo ženi letno plačeval določeno vsoto, ta med trajanjem zakonske zveze ne more vložiti tožbe na
podlagi tega določila. Če pa bi mož med trajanjem zakonske zveze umrl, menim, da je zaradi tega, ker se donacija nanaša na
letno plačilo, določilo mogoče uveljavljati na podlagi senatnega odloka.
1. Po drugi strani pa, če se žena z možem dogovori, da mu bo vsako leto plačala določen znesek, se ji ta lahko vrne, ona pa
lahko vloži tožbo za izterjavo preostalega zneska. Menim, da lahko vloži tudi osebno tožbo za znesek, za katerega je njen
mož obogatel; ker letni dodatek, ki ga mož plačuje ženi, ni tako pomemben kot tisti, ki ga žena plačuje možu, saj je to
neskladno in v nasprotju z naravo spola.
2. Če se je mož z ženo dogovoril za letna plačila in bi žena umrla med zakonsko zvezo, je treba reči, da bo donacija postala
veljavna po naslovu.
34. Isti, O Sabinu, XLIII. knjiga.
35. Če bi žena bodisi darovala premoženje možu, on pa bi ga podaril kot doto v imenu njune skupne hčere, bodisi če bi mu
dovolila, da ga podari kot doto za njuno hčer, potem ko je darovala svojemu možu; v skladu s pravičnostjo je mogoče trditi,
da čeprav donacija nima moči ali učinka, vendarle postane darilo dote veljavno zaradi naknadnega soglasja žene.
35. Isto, O ediktu, knjiga XXXIV.
Če razveza ni bila opravljena v skladu s predpisanimi zakonitimi formalnostmi, donacije, opravljene po taki razvezi, nimajo
učinka, saj ni mogoče trditi, da je bila zakonska zveza razvezana.
(36) Paulus, O ediktu, knjiga XXXVI.
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Če podarjeno premoženje še vedno obstaja, ga je prav tako mogoče vrniti s tožbo; ker pa darovanje s seboj prinaša pravico do
posesti, se lahko, če premoženje ni vrnjeno, opravi cenitev za njegovo pravično vrednost, posestniku pa je treba zagotoviti
varščino proti izselitvi v višini, ki jo je premoženje vredno. To mnenje je sprejel tudi Pedij.
1. Moški je zaročenki poslal v dar prstan, ki je pripadal drugemu, po poroki pa ji je namesto njega dal svojega. Nekatere
avtoritete (na primer Nerva) menijo, da je ta prstan postal last ženske, saj velja, da je bila dana daritev potrjena, ne pa da je
bila dana nova. Menim, da je to mnenje pravilno.
37. Julianus, Digeste, knjiga XVII.
Če je ženska storila goljufijo, da bi preprečila ohranitev premoženja, ki ji ga je podaril mož, ali da bi se izognila njegovi
predložitvi na sodišču, lahko ta zoper njo vloži tožbo za povzročeno škodo, če je to storila po razvezi zakonske zveze.
(38) Alfenus, Epitome iz Pavlovih Digest, III. knjiga.
Če je suženj, ki je bil v skupni lasti moža in njegovega brata, podaril mladega sužnja bratovi ženi, je veljalo, da darilo ni bilo
veljavno, kar zadeva delež, ki je pripadal možu in ga je suženj podaril.
1. Pravo bo enako, če ima eden od treh bratov ženo in ji podari premoženje, ki je skupno vsem, saj tretjina darila ne bo
pripadala ženi; glede drugih dveh tretjin pa, če sta brata vedela, da sta bili podarjeni, ali če po tem, ko je bilo to storjeno,
potrdita dejanje, ženska ne bo dolžna povrniti škode.
39. Julijan, O Miniciju, V. knjiga.
Mož, ki je želel ženi podariti neko vsoto denarja, ji je dovolil, da je sklenila dogovor z njegovim dolžnikom. Ona je to storila,
vendar se je, še preden je prejela denar, ločila od moža. Sprašujem, ali lahko slednji izterja celoten znesek ali pa bo tožba, ki
temelji na obljubi, neveljavna zaradi darila. Odgovoril sem, da bo določilo brez učinka. Če pa bi obljubitelj, ne da bi se
zavedal dejstev, ženski plačal in denar ne bi bil porabljen, ga lahko dolžnik izterja. Če pa je pripravljen prenesti svoje pravice
do tožbe na moža, ga bo ščitila izjema zaradi goljufije, zato lahko mož izterja ta denar s tožbo v imenu dolžnika. Če pa tega
denarja ni in je ženska zaradi njega postala premožnejša, ga lahko zahteva mož; razume se namreč, da je ženska postala
premožnejša, ker je prejela premoženje, ki pripada njenemu možu, saj se lahko dolžnik zaščiti z izjemo zaradi goljufije.
40. Ulpianus, Mnenja, II. knjiga.
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Kadar žena podari premoženje možu z namenom, da pridobi neko službo, bo daritev veljavna, kolikor je bila potrebna za
zagotovitev službe možu.
41. Licinij, Rufin, Pravila, VI. knjiga.
Cesar Antonin je namreč odločil, da lahko žena daruje premoženje možu z namenom, da bi pospešila njegove interese.
42. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XI. knjiga.
43. Pred kratkim je bil z odpustkom cesarja Antonina uveden še en razlog za donacijo, za katero pravimo, da se izvaja zaradi
časti; na primer, kadar žena daruje svojemu možu, da bi mu omogočila prizadevanje za sprejem v senatorski ali konjeniški
red, ali za namene razstav.
43. Paulus, Pravila.
Darovanje se lahko opravi med možem in ženo v primeru izgnanstva.
44. Neratius, Pergamenti, knjiga V.
Kadar tujec podari premoženje, ki pripada možu, ženi slednjega, pri čemer oba ne vesta za to dejstvo, in kadar tudi mož ne
ve, da je podaril premoženje, ki pripada njemu, lahko ženska zakonito pridobi omenjeno premoženje z uzurpacijo. Enako
pravno pravilo bo veljalo, kadar kdor koli, ki je pod nadzorom moža, v prepričanju, da je neodvisen, daruje ženi svojega
očeta. Če pa bi mož ugotovil, da je bilo premoženje njegovo, preden se vzpostavi lastninska pravica z uzurpacijo, ga lahko
pridobi nazaj in njena posest bo prekinjena; čeprav mož tega ne želi in se ženska zave, da je premoženje njegovo; gre namreč
za primer, ko ženska sama ve, da je darilo opravil njen mož. Pravilneje je trditi, da ni ovir za pridobitev lastninske pravice na
nepremičnini, saj ženskam ni absolutno prepovedano pridobiti lastnine svojih mož, razen če jim jo je ta podaril.
45. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.
46. Marcellus v sedemnajsti knjigi Digest navaja, da lahko mož brez škode za ženo in brez strahu pred odlokom senata celo
odnese svoje premoženje, če je posel, ki se je zgodil med njima, nezakonit.
(46) Isti, O ediktu, knjiga LXXII.
Posest premoženja ne pomeni nujno, da je med možem in ženo prišlo do njegove donacije.
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(47) Celsus, Digeste, I. knjiga.
Vprašanje, ali je mož pri opravljanju svojih dolžnosti, ko je opravljal posle svoje žene, imel stroške v zvezi z njenim
premoženjem, je dejansko in ne pravno vprašanje. Domneva, ki temelji na višini in naravi stroškov, ki jih je imel, ne bo
težka.
48. Isto, Digest, knjiga IX.
Karkoli mož da ženi, še vedno ostane njegovo premoženje in ga lahko izterja, prav tako ni nobene razlike, če mu je žena
zapustila velike zapuščine.
49. Marcellus, Digeste, knjiga VII.
Sulpicius Marcellu. Ženska, ki je želela, da bi po smrti njenega moža njena zemlja prešla na skupnega sina njenega in
njenega moža, ki je bil pod nadzorom svojega očeta, je zemljo prenesla na svojega moža, da bi jo ta po svoji smrti zapustil
svojemu sinu. Sprašujem vas, ali menite, da je ta daritev takšne narave, da je zaradi nje posel ničen, ali pa bo, če je veljaven,
ženska imela moč, da ga prekliče, če ne bo želela dopustiti, da ostane v veljavi? Odgovor je bil: če se za darilo išče pretveza
ali izgovor (tako rekoč), izročitev ne bo veljavna; to je, če je žena pričakovala, da bo njen mož v tem času od tega imel
kakšno korist. V nasprotnem primeru, če je le izkoristila moževe usluge, on pa jih je dal zato, da bi lahko preklicala daritev;
ali pa zato, da bi premoženje z vsemi prejemki prešlo prek očeta na sina, zakaj ne bi veljalo za veljavno, kot če bi se posel
zgodil s tujcem, se pravi, če bi mu bilo premoženje izročeno v istih okoliščinah?
50. Javolen, Pisma, knjiga XIII.
Če ženska kupi sužnja za dvajset aurejev in njen mož ob nakupu plača prodajalcu pet, lahko v primeru razveze zakonske
zveze to vsoto zagotovo izterja. Pri tem ni pomembno, ali je vrednost sužnja padla, ali pa je celo umrl, mož bo še vedno
upravičen zahtevati pet aurejev, saj se postavlja vprašanje, ali je ženska obogatela z moževo lastnino v času, ko se je pojavilo
vprašanje vračila dote. V tem primeru se razume, da je imela denarno korist, ker je bila s posredovanjem moža oproščena
odgovornosti za dolg, ki bi ga še vedno imela, če mož ne bi plačal denarja. Prav tako ni pomembno, iz kakšnega razloga je
bila ženska dolžna denar, tj. ali si ga je izposodila ali ga je bila dolžna zaradi nekega nakupa.
1. Če ženska ni kupila sužnja, ampak je od moža prejela denar, da bi ga kupila, mora v primeru, da suženj umre ali se njegova
vrednost zmanjša, izgubo nositi njen mož, saj ker ne bi kupila sužnja, če ne bi od moža prejela denarja, mora izgubo nositi
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tisti, ki ga je dal, če je suženj umrl; prav tako se ne šteje, da je obogatela ženska, ki je upnik ni odpustil in nima v posesti
tega, kar je kupila z denarjem svojega moža.
51. Pomponij, O Kvintu Muciju, V. knjiga.
Kvintus Mucij pravi, da je v primeru spora o tem, ali je kaj prišlo v roke žene, bolje in častneje trditi, da je premoženje prišlo
v njene roke prek moža ali prek nekoga, ki je pod njegovim nadzorom, kadar ni dokazano, iz katerega vira ga je pridobila.
Zdi se, da je Kvintus Mucij sprejel to mnenje, da bi se izognil sramotni preiskavi v zvezi z ženo.
52. Papinianus, Vprašanja, knjiga X.
Če moški z namenom, da bi koristil svoji ženi, odda premoženje v najem za zelo majhno vsoto, je posel neveljaven. Če pa se
med strankama opravi polog po nizki oceni z namenom, da bi koristila eni od njiju, bo ta veljaven. Ti mnenji se razlikujeta,
ker najemne pogodbe ni mogoče skleniti brez določene najemnine, depozit pa se lahko sklene brez kakršne koli cenitve
nepremičnine.
1. Žena je določila, da bo pridelek na zemljišču njenemu možu izročil njen dedič, in če se to ne bo zgodilo, je obljubila
določen znesek denarja mortis causa. Ker je mož umrl še za časa ženinega življenja, je določilo prenehalo veljati, prav tako
pa tudi izročitev, ki je bila opravljena mortis causa po navodilu žene; kajti v primeru, ko bo osebna tožba za vračilo
premoženja mogoča med tujci, do nje med poročenimi osebami ne bo prišlo.
53. Isto, Mnenja, knjiga IV.
Velja, da tašča ne more darovati niti zetu niti snahi mortis causa, ker v primeru smrti tašče zakonska zveza ne bo razvezana;
prav tako je vseeno, ali je oče izobčil sina ali hčerko ali ne. V primeru razveze zakonske zveze je pravilo iz istega razloga
drugačno.
1. Ženska je uporabila premoženje, ki je bilo dano kot doto, potem ko je bilo ocenjeno s soglasjem njenega moža. Če se
navedeno premoženje zaradi uporabe poslabša, pobot škode ni dovoljen. Ženska tudi ne more trditi, da ji je bilo premoženje
tako rekoč prepuščeno na podlagi oporoke, s katero ji ga je zapustil njen mož; saj se zdi, da ji s tovrstno domnevo ni bilo
dano ali odvzeto navedeno premoženje.
54. Isto, Mnenja, knjiga VIII.
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Mož je določil obresti na obljubljeno doto, vendar jih ni zahteval. Ker je ženo in njene sužnje ves čas trajanja zakonske zveze
preživljal na lastne stroške in ji zapustil doto kot prednostno zapuščino ter z običajnimi pravnimi formalnostmi skrbništva
potrdil donacije, ki ji jih je dal, je bilo ugotovljeno, da obresti dote niso bile vključene v zapuščino, temveč so bile opuščene s
pogoji donacije.
55. Paulus, Vprašanja, VI. knjiga.
Žena je možu podarila vsoto denarja, ta pa je s tem denarjem, ki mu je bil podarjen, kupil bodisi osebno bodisi nepremičnino,
in ker ni bil plačilno nesposoben, nepremičnina pa je še vedno obstajala, sprašujem, če bi žena želela preklicati donacijo, ali
lahko zakonito postopa z osebno tožbo za izterjavo; zdi se namreč, da je imel mož, čeprav je plačilno nesposoben, korist od
donacije, saj je bila nepremičnina, pridobljena z denarjem njegove žene, še vedno v njegovi posesti. Odgovoril sem, da ni
mogoče zanikati, da se je z donacijo okoristil, saj ne sprašujemo, katero premoženje je morda z donacijo osvobodil
odgovornosti iz dolga, temveč katero premoženje njegove žene ima v posesti. Ne razlikuje se namreč od tistega, ki mu je bilo
njeno premoženje podarjeno, razen v tem, da v tem primeru premoženje še vedno pripada ženi in ga lahko pridobi nazaj z
neposredno tožbo. Položaj moža bo slabši, če bo zoper njega vložena tožba za znesek, ki je vreden premoženja, in ne za
znesek, ki presega darilo, kot če bi bil tožen v tožbi zaradi dote. Vendar ženski nič ne preprečuje, da bi vložila tudi pravično
stvarno tožbo za izterjavo svojega premoženja.
56. Scaevola, Vprašanja, III. knjiga.
Če želim svoji ženi absolutno dati nekaj, kar ji druga oseba želi dati mortis causa, bo to, kar odredim, da se ji da, neveljavno;
kajti če bi se prej omenjeni osebi povrnilo zdravje, bi bil odgovoren za osebno tožbo za izterjavo, če pa bi umrl, bi kljub temu
postal revnejši, saj ne bi imel tega, do česar bi moral biti upravičen.
(57) Paulus, Mnenja, knjiga VII.
(58) Kadar je ženska od svojega moža prejela denarno vsoto kot darilo in mu je pisala z naslednjimi besedami "Ko mi je na
mojo prošnjo, moj najdražji gospod, tvoja prizanesljivost odobrila dvajset aurejev za opravljanje določenih mojih poslov; ta
znesek mi je bil izplačan pod pogojem, da če bi se zaradi moje krivde ali slabega ravnanja najin zakon razvezal za časa
najinega življenja; ali če bi zapustila tvojo hišo brez tvojega soglasja; ali če se ti odpovem brez kakršnegakoli razloga za
pritožbo; ali če se dokaže, da je bila ločitev dosežena na moj račun; obljubljam, da ti bom v vsakem od teh primerov
nemudoma vrnil dvajset aurejev, ki si mi jih danes privolil dati kot darilo. " Sprašujem, ali mora ta ženska v primeru, da se
odpove svojemu možu Titiusu, vrniti denar. Paulus je menil, da je denar, ki ga je mož dal ženi v skladu s pogoji, določenimi
v določilu, mogoče vrniti, če je bil pogoj izpolnjen, saj se potem iz donacije spremeni v posojilo. Če pa ni dokazano, da se je
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pogoj iz določila uresničil, je mogoče izterjati samo tisti znesek, za katerega se dokaže, da je bila žena obogatena z donacijo,
ki je bila opravljena.
58. Scaevola, Mnenja, knjiga II.
Kakšno je pravo v primeru, ko so bila zemljišča in sužnji podarjeni Seii v času konkubinata in jih je nato ob poroki vrnila,
namesto njih pa so bili prejeti drugi? Odgovor je bil, da se glede na navedena dejstva zdi, da je bil prej sklenjen poslovni
posel kot pa darovanje.
1. Tudi ko se pojavi vprašanje v zvezi s hrano sužnjev, je bil odgovor, da ni mogoče izterjati hrane, ki je bila dana v času
konkubinata, niti tiste, ki je bila zagotovljena v času poroke, če je sužnje uporabljala tako žena kot mož.
2. Če je bil sin navajen opravljati posle svoje matere in je z njenim denarjem z njenim soglasjem kupil sužnje in drugo
premoženje ter je v svojem imenu sestavil kupoprodajne listine in umrl, ko je bil še pod nadzorom svojega očeta, se je
pojavilo vprašanje, ali lahko njegova mati sproži postopek proti svojemu možu, in če ga lahko sproži, kakšno tožbo lahko
uporabi. Odgovor je bil, da če je mati nameravala, da bi bil njen sin odgovoren za navedeni denar, bi bila upravičena do tožbe
De peculio zoper očeta, pod čigar nadzorom je bil sin, v enem letu po njegovi smrti; če pa je premoženje podarila, bi ga lahko
izterjala v obsegu, v katerem se je oče okoristil z navedeno donacijo.
59. Paulus, Mnenja, II. knjiga.
Če kdo daruje svoji ženi pod pogojem, da bo prejela, kar ji da v doto, in umre, bo daritev postala veljavna.
(60) Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
Očetu in posvojencu ni prepovedano, da ob poroki darujeta drug drugemu.
1. Donacije so dovoljene med možem in ženo v primeru razveze zakonske zveze; to se namreč pogosto zgodi bodisi zaradi
vstopa moža v duhovništvo bodisi zaradi neplodnosti,
61. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XI.
Ali pa kadar zakonska zveza ne more obstajati zaradi starosti, bolezni ali vojaške službe,
62. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
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Zaradi teh razlogov se zakonska zveza razveže s prijateljsko naklonjenostjo.
1. Donacija, sklenjena med možem in ženo ali med patronom in svobodno žensko, se ne potrdi, če pride do razveze ali če
zakonska zveza ni sklenjena. 2. Če je bila donacija opravljena in je med strankama prišlo do razveze, se ne deli med njima,
kjer ženska ne sme doseči razveze od moža proti njegovi privolitvi. Zato se donacija šteje, kot da ni bila dana, kadar pride do
razveze zakonske zveze v takšnih okoliščinah.
63. Paulus, O Neratiju, III. knjiga.
Če so materiali, ki pripadajo ženi, povezani z zgradbo njenega moža na tak način, da lahko, če se odstranijo, koristijo, je treba
šteti, da lahko ženska vloži tožbo, ker Zakon dvanajstih tabel tega ne dovoljuje, čeprav ni verjetno, da decemvirji niso imeli v
mislih strank, s soglasjem katerih je bilo njihovo premoženje povezano z zgradbami drugih. Paulus ugotavlja, da je v tem
primeru mogoče postopek sprožiti le tako, da bo v korist žene vložena samo tožba za vračilo premoženja, ko je bilo
odstranjeno iz stavbe, in ne tožba za dvojno odškodnino v skladu z Zakonom dvanajstih tabel; kajti kar je vključeno v stavbo
z vednostjo njenega lastnika, ni ukradeno.
64. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, VI. knjiga.
Neki moški je po ločitvi dal nekaj svoji ženi, da bi jo spodbudil, da se vrne k njemu; ko se je ta vrnila, je nato dosegla ločitev.
Labeo in Trebatius sta v primeru, ki je nastal med Terencijo in Maecenom, menila, da bi bila daritev veljavna, če bi bila
razveza prava, če pa bi bila simulirana, bi bila neveljavna. Vendar pa velja to, kar menita Prokul in Cecilij, in sicer da je
razveza zakonske zveze pristna in da je donacija, opravljena zaradi nje, veljavna, če sledi druga poroka ali če ženska ostane
tako dolgo neporočena, da ni dvoma o razvezi zakonske zveze, sicer donacija nima nobene veljave.
65. Labeo, Epitome zadnjih del, ki jih je napisal Javolenus, VI. knjiga.
Če moški daruje ženski, ki še ni sposobna skleniti zakonske zveze, menim, da bo daritev veljavna.
66. Scaevola, Digest, knjiga IX.
Seia, ko se je na določen dan nameravala poročiti s Sempronijem, mu je, preden so jo odpeljali v njegovo hišo in preden je
bila podpisana poročna pogodba, podarila določeno število aurejev. Sprašujem, ali je ta daritev veljavna. Odgovoril sem, da
ne bi smeli biti strogo pozorni na čas, to je, ali je bila donacija opravljena, preden so jo odpeljali v njegovo hišo, ali preden je
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bila podpisana poročna pogodba, saj se to zelo pogosto zgodi po sklenitvi zakonske zveze; kajti če donacija ni bila opravljena
pred sklenitvijo zakonske zveze, kar se razume, da je bilo storjeno s soglasjem strank, ne bo veljavna.
1. Neko dekle so tri dni pred obredom odpeljali na podeželsko posestvo njenega bodočega moža, pri čemer je ostala v ločeni
sobi od sobe svojega moža, in na dan poroke, preden je prešla pod njegov nadzor in preden je bila sprejeta z obredom vode in
ognja, se pravi, preden je bila sklenjena zakonska zveza, ji je podaril deset aurei kot darilo. Pojavilo se je vprašanje, ali se
lahko v primeru ločitve po sklenitvi zakonske zveze vrne podarjena vsota. Odgovor je bil, da tistega, kar je bilo podarjeno kot
darilo pred poroko, ni mogoče odšteti od dote.
67. Labeo, Epitome o verjetnostih, Paulus, II. knjiga.
Če bi žena kupila sužnja z denarjem, ki ji ga je dal mož ali nekdo, ki je pod njegovim nadzorom, in bi ga potem, ko bi suženj
postal njena last, izročila možu kot darilo, bo izročitev veljavna, čeprav je to storjeno z enakim namenom, s katerim se
opravljajo druge donacije, in ji zaradi tega ni mogoče odobriti tožbe za izterjavo.

Tit. 2. O razvezah zakonske zveze in zavrnitvah.

1. Paulus, O ediktu, knjiga XXXV.
Zakonska zveza preneha z razvezo, smrtjo, ujetništvom ali s kakršno koli drugo vrsto služnosti, ki se lahko zgodi, da je
naložena eni od strank.
(2) Gaj, O pokrajinskem ediktu, XI. knjiga.
(3) Beseda razveza izhaja bodisi iz različnosti mnenj bodisi zato, ker gredo tisti, ki razvežejo zakonsko zvezo, po različnih
poteh.
1. V primerih zavrnitve, to je odpovedi zakonski zvezi, se uporabljajo naslednje besede: "Ohrani svoje premoženje" ali
"Ohrani upravljanje svojega premoženja".
2. Za razvezo zaroke je gotovo, da je treba izreči odpoved; v tem primeru se uporabljajo naslednje besede, in sicer "Ne
sprejmem tvojih pogojev."
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3. Ni razlike, ali se odpoved zgodi v navzočnosti ali odsotnosti osebe, pod katere nadzorom je lahko ena od strank, ali tistega,
ki je pod omenjenim nadzorom.
3. Paulus, O ediktu, knjiga XXXV.
Ne gre za pravo ali dejansko razvezo zakonske zveze, razen če je njen namen vzpostaviti trajno ločitev. Zato ni veljavno, kar
koli je storjeno ali izrečeno v navalu jeze, razen če odločnost postane očitna, ker stranki vztrajata pri svojem namenu, in zato
v primeru, ko pride do zavrnitve v navalu jeze in se žena v kratkem času vrne, ne velja, da je bila razvezana.
4. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVI.
Julijan v osemnajsti knjigi Digest sprašuje, ali lahko ženska, ki je postala nora, zavrne svojega moža ali pa je sama zavržena;
in pravi, da je nora ženska lahko zavržena, ker je v položaju osebe, ki o ničemer ne ve, da pa zaradi svoje norosti ne more
zavreči svojega moža, tega tudi ne more storiti njen kurator, lahko pa ga zavrne njen oče. Vprašanja odvrnitve ne bi
obravnaval, če ne bi bilo ugotovljeno, da bi zakonska zveza še naprej obstajala, čeprav bi bila ženska nora. To mnenje se mi
zdi pravilno.
5. Isto, O ediktu, knjiga XXXIV.
Če bi emancipirano dekle doseglo ločitev, da bi se njen mož okoristil z njeno doto in prevaral njenega očeta, ki bi jo lahko
zahteval kot profetno, če bi umrla med zakonsko zvezo, je treba očetu odobriti olajšavo, da ne bi izgubil dote, saj mora pretor
priskočiti na pomoč očetu prav tako kot možu. Zato je treba očetu podeliti pravico, da zahteva doto, tako kot če bi njegova
hči umrla med zakonsko zvezo.
6. Julianus, Digeste, knjiga LXII.
Za žene tistih, ki so v rokah sovražnika, lahko velja, da vedno ohranijo mesto poročenih žensk zgolj zato, ker se z njimi drugi
ne morejo nepremišljeno poročiti. In na splošno je treba reči, da dokler je gotovo, da je mož v ujetništvu in živi, njegova žena
nima pravice vzpostaviti druge zakonske zveze, razen če je sama dala kakšen razlog za odpoved. Če pa ni gotovo, ali je mož,
ki je v sovražnikovem ujetništvu, živ ali mrtev, potem ima njegova žena, če je od trenutka, ko je bil v ujetništvu, preteklo pet
let, pravico ponovno skleniti zakonsko zvezo, tako da se bo štelo, da je bila prva zakonska zveza sporazumno razvezana, in
vsaka od strank bo imela razveljavljene svoje pravice. Enako pravilo je treba upoštevati, kadar mož ostane doma, njegova
žena pa je v ujetništvu.
(7) Papinianus, O prešuštvu, I. knjiga.
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Kadar se ena stranka, ki je drugo obvestila o razvezi zakonske zveze, pokesa, druga pa ne ve za spremembo mnenja, je treba
šteti, da zakonska zveza še naprej obstaja; razen če tisti, ki je prejel obvestilo in ve za spremembo mnenja, sam želi razvezati
zakonsko zvezo, kajti takrat jo bo razvezal tisti, ki je prejel obvestilo.
8. Isto, O prešuštvu, II. knjiga.
Božanski Hadrijan je za tri leta izgnal moškega, ki je na potovanju vzel ženo drugega moškega v svojo hišo, od koder je ta
možu poslala obvestilo o odpovedi.
9. Paulus, O prešuštvu, II. knjiga.
Razveza zakonske zveze ni veljavna, če se ne opravi v navzočnosti sedmih polnoletnih rimskih državljanov, poleg
svobodnjaka stranke, ki sproži postopek v ta namen. S svobodnim možem razumemo tistega, ki so ga manumitirali oče, ded,
praded in drugi potomci, ki so zainteresirani v zgoraj omenjenih postopkih.
(10) Modestin, Vozovi, I. knjiga.
Svobodna ženska, ki se je poročila s svojim varovancem, se ne more ločiti od njega brez njegovega soglasja, razen če je bila
manumitirana pod pogoji skrbništva, saj lahko to stori, čeprav je njegova svobodna ženska.
11. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.
Kjer zakon pravi: "Pravica svobodne ženske, ki je poročena s svojim patronom, da doseže razvezo, ni dovoljena," velja, da
zaradi tega razveza ni učinkovita, saj se zakonska zveza običajno razveže po civilnem pravu; zato ne moremo reči, da
zakonska zveza obstaja, saj je prišlo do ločitve. Julijan spet pravi, da žena v takšnih okoliščinah ni upravičena do tožbe za
vračilo dote; zato je razumno, da se, če njen patron želi, da ostane njegova žena, ne more poročiti z nikomer drugim. Ker je
namreč zakonodajalec razumel, da je zakonska zveza do neke mere razpadla zaradi dejanja svobodne žene, je preprečil njeno
poroko z drugim, zato bo, če se bo poročila s kom drugim, veljalo, da ni poročena. Julijan pa gre še dlje, saj meni, da takšna
ženska ne more niti živeti v konkubinatu z nikomer, razen s svojim zaščitnikom.
1. Zakon pravi: "Dokler pokrovitelj želi, da ostane njegova žena." To pomeni, da si patron želi, da bi bila njegova žena, in da
bi njegov odnos do nje še naprej obstajal; kadar torej preneha biti njen patron ali pa si želi, da bi ostala njegova žena, se
avtoriteta zakona konča.
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2. Upravičeno je bilo ugotovljeno, da je korist tega zakona prenehala, kadarkoli se je razumelo, da je zaščitnik s kakršnimkoli
izrazom svoje volje opustil željo, da bi ženska ostala njegova žena. Zato sta naš cesar in njegov božji oče v reskriptu, ko je
sprožil postopek proti svoji svobodni ženski zaradi odvzema premoženja, potem ko se je brez njegove privolitve ločila od
njega, navedla, da se je razumelo, da stranka ne želi, da bi ženska ostala njegova žena, ko vlaga to tožbo ali drugo podobno,
kar ni v navadi, razen v primeru razveze. Če jo torej mož obtoži prešuštva ali kakšnega drugega kaznivega dejanja, ki ga ženi
ne more očitati nihče razen njenega moža, je boljše mnenje, da je zakonska zveza razvezana; treba se je namreč zavedati, da
ženi ni odvzeta pravica, da se poroči z drugim, razen kadar jo želi v tej vlogi obdržati sam patron. Zato je treba, kadar koli že
najmanjši razlog kaže na to, da mož ne želi, da bi ostala njegova žena, reči, da je svobodna žena že pridobila pravico skleniti
zakonsko zvezo z drugim. Če se je torej patron zaročil ali se namenil za kakšno drugo žensko ali si je prizadeval za poroko z
drugo, je treba šteti, da ne želi več, da bi bila osvobojenka njegova žena. Enako pravilo velja, če ima žensko za konkubino.
Tit. 3. Na kakšen način se lahko po razvezi zakonske zveze vrne doto.

1. Pomponij, O Sabinu, knjiga XV.
Vzrok dote ima vedno in povsod prednost, saj je v javnem interesu, da se dote ohranijo ženi, saj je nujno potrebno, da so
ženske obdarjene za razmnoževanje potomstva in da oskrbujejo državo s svobodno rojenimi državljani.
(2) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXV.
Kadar je zakonska zveza razvezana, je treba doto izročiti ženski. Mož je na začetku ne sme prisiliti, da jo z določilom obljubi
drugemu, razen če to nikakor ne bo škodovalo njegovim pravicam; treba je namreč reči, da če se upravičeno boji česa, kar bi
mu lahko povzročilo nevšečnosti, ne sme biti prisiljen obljubiti dote nikomur drugemu kot svoji ženi. To velja v primeru, ko
je ženska sama sebi ljubica.
1. Če pa je pod nadzorom svojega očeta in doto dobi od njega, pripada njemu in njegovi hčeri. Zato oče ne more niti v svoji
lastni osebi niti po pooblaščencu zahtevati dote brez privolitve svoje hčere; zato Sabin pravi, da jo je treba obljubiti na ta
način. Zato jo je treba obljubiti tistemu, za kogar obe stranki določita, da naj se to stori. Če to odredi samo oče, hčeri ne bo
odvzeta pravica do vložitve tožbe za doto, potem ko bo postala lastna gospodarica. Poleg tega, če oče sam da obljubo s
privolitvijo hčerke, bo pravica do tožbe ostala neokrnjena, kolikor se nanaša nanj. Toda ali lahko ravna sam ali lahko sproži
postopek skupaj s hčerko? Menim, da pravica do tožbe, do katere je upravičen oče skupaj s hčerko, ni izgubljena; če pa
hčerka postane sama sebi ljubica, mu bo ta določba škodovala.
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2. Kadar oče vloži tožbo zaradi dote, ali naj soglasje hčere razumemo tako, da se izrecno strinja ali da ne predlaga nobenega
nasprotovanja? V nekem reskriptu cesarja Antonina je navedeno, da velja, da hči privoli v očetovo privolitev, če ne izrazi
jasnega nasprotovanja. Julijan v oseminštirideseti knjigi Digest navaja, da se šteje, da oče sproži postopek s privolitvijo svoje
hčere, kadar je ta nora; ker kadar zaradi norosti ne more izraziti nasprotovanja, zelo razumno meni, da daje privolitev. Kadar
pa je hči odsotna, je treba reči, da oče ne ravna z njeno privolitvijo, in mora predložiti jamstvo, da bo ratificirala, kar stori. Če
je hči pri zdravi pameti, zahtevamo, da je seznanjena s postopkom, da bi se lahko izkazalo, da mu ne nasprotuje.
3. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Soglasje očeta in hčere je potrebno ne le pri zahtevi dote, temveč tudi pri njenem izplačilu, saj imata oba skupni interes in
nobeden od njiju ne more poslabšati položaja drugega. Če pa denar, ki ga je prejela hči, pride v roke očeta, sta oba
prikrajšana za pravico do tožbe zaradi dote.
(4) Pomponij, O Sabinu, knjiga XV.
Če oče pobere doto od hčerinega moža brez njenega soglasja in jo v njenem imenu da njenemu drugemu možu, hči pa po
očetovi smrti vloži tožbo zoper svojega prvega moža, ji bo to preprečila izjema zaradi goljufije.
5. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.
V zvezi z delitvijo dote v letu, v katerem je prišlo do razveze zakonske zveze, se postavlja vprašanje, ali se čas računa od
dneva sklenitve zakonske zveze ali od dneva, ko je bilo premoženje izročeno možu. Zato se v primeru, ko mora dobiček
obdržati mož, ne sme upoštevati niti dan, ko je bila dona sestavljena, niti dan sklenitve zakonske zveze, temveč dan, ko je
bilo zemljišče, dano kot dona, prvič izročeno, tj. ko je bila izročena posest.
6. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Če je bilo zemljišče izročeno pred poroko, je treba leto šteti od dneva poroke do istega dne naslednjega leta. To pravilo je
treba upoštevati za vsa druga leta, dokler ne pride do razveze zakonske zveze, kajti če je bilo zemljišče izročeno pred poroko
in so bili z njega ob razvezi zakonske zveze pobrani pridelki, jih je treba vrniti kot del dote.
(7) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXI.
Velja, da je dobiček tisto, kar ostane po odbitku stroškov, in Scaevola to uporablja za tiste, ki jih imata tako mož kot žena. Če
je namreč žena dan pred trgatvijo dala doto, in potem ko je mož odstranil trgatev, doseže ločitev, Scaevola ne meni, da je
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treba vrniti samo dobiček enajstih mesecev, ampak da je treba pred delitvijo dobička odšteti tudi stroške, ki so nastali. Če
torej mož za to leto kaj porabi, je treba upoštevati stroške obeh strank. Če se torej upoštevajo izdatki, ki jih je imela ženska v
več letih zakonske zveze, jih bo treba izračunati od prvega leta, preden je bilo zemljišče dano kot doto.
1. Papinijan pa v enajsti knjigi vprašanj pravi, da je treba v primeru razveze zakonske zveze dobiček razdeliti ne od dneva, ko
je bila nepremičnina dana v zakup, temveč je treba upoštevati predhodni čas, v katerem je obstajala zakonska zveza. Če je
bilo namreč zemljišče dano kot doto ob trgatvi in ga je mož dal v zakup, da bi ga imel v posesti od kalend novembra, do
razveze pa je prišlo zadnji dan meseca januarja, ni pravično, da bi lahko hkrati obdržal dobiček od trgatve in četrti del
najemnine za leto, ko je prišlo do razveze; sicer bi mož, če bi bila razveza dosežena dan pred trgatvijo, obdržal ves dobiček.
Če je bila torej razveza zakonske zveze opravljena ob koncu meseca januarja in je zakonska zveza trajala štiri mesece, je
treba združiti dobiček iz trgatve in četrti del najemnine za tekoče leto, od tega denarja pa je treba možu izplačati tretji del.
2. Isto pravilo je treba upoštevati tudi v nasprotnem primeru. Če namreč ženska takoj po spravilu letine podari zemljišče kot
doto svojemu možu in ta to zemljišče od kalend marca dalje najema, do ločitve pa pride na kalende aprila, lahko mož obdrži
ne le dvanajsti del najemnine, temveč tudi sorazmerni znesek najemnine, ki bo zapadel za celotno število mesecev, ko je bilo
zemljišče v posesti kot doto.
3. Poleg tega, če so pridelki v letu, ko je bila razveza zakonske zveze dosežena, pripadli najemniku v skladu s pogoji zakupa,
zakonska zveza pa je razvezana pred trgatvijo, je treba denar, pridobljen od pridelkov, izračunati glede na pričakovani donos
naslednje trgatve.
4. Iz navedenega je torej razvidno, da tisti dobiček, ki ga je ženska zbrala, preden je bila poročena, ne bi smel biti vključen v
delitev.
5. Izravnave se lahko opravijo zaradi donacij, pa tudi zaradi tega, kar je bilo morda prilaščeno iz takih dobičkov, ki so bili
zbrani po razvezi zakonske zveze.
6. Kar je bilo omenjeno v zvezi z letom, velja tudi za rok šestih mesecev, kadar se letno pobereta dva pridelka, kot je to v
primeru namakanja zemljišča.
7. Enako pravilo velja, kadar se dobiček zbere le enkrat v več letih, kot je to v primeru, ko se posekajo drevesa.
8. Poleg tega, če je zakup zemljišča takšne narave, da je treba ob koncu petih let poleg letne najemnine plačati še nekaj
dodatnega, moramo znesek presežka upoštevati sorazmerno z delom petih let, ki je pretekel.
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9. Menimo, da isto načelo ne velja le za zemljišča, temveč tudi za živino, tako da je treba oddati volno ovac in prirastek
črede. Če namreč mož sprejme kot doto določene ovce, ki bodo imele mladiče ali ki bodo kmalu postrižene, ali ne bo dolžan
ničesar vrniti, če bi prišlo do ločitve takoj po rojstvu jagnjet ali striženju ovc? V tem primeru je treba upoštevati dobiček za
ves čas, ko je bilo poskrbljeno za živali, in ne le za čas, ko so bile zbrane.
10. V zvezi s sužnjem je treba upoštevati celotno leto, če so bile njegove storitve dane v najem za to obdobje, tako da bodo za
čas pred razvezo zakonske zveze pripadale možu, po njej pa ženi.
11. Isto pravilo velja tudi za najemnine mestnih posestev kot za pridelke kmetijskih zemljišč.
12. Če žena da zemljišče možu v doto in ta poseka drevesa, je treba, če se to razume kot dobiček, povrniti njihovo vrednost
sorazmerno z delom leta, ki je preteklo. Vendar menim, da je treba drevesa, ki so bila posekana, uvrstiti med pridelke, če so
tvorila grmičevje ali so bila majhna. Če pa niso bila takšna, je treba možu naložiti odgovornost, ker je povzročil poslabšanje
zemljišča. Če pa je drevesa podrlo neurje, je treba reči, da je treba njihovo vrednost izplačati ženi in da jih ne bi smeli uvrstiti
med pridelke, tako kot se ob najdbi zaklada ta ne šteje kot del pridelka, ampak je treba ženi povrniti polovico, tako kot v
primeru, ko se zaklad najde na tujem zemljišču.
13. Če mož najde marmorne kamnolome na zemljišču svoje žene, ki ga je dobila v doto, in zaradi njih postane zemljišče bolj
donosno, bo marmor, ki je bil odvzet, a ne odstranjen, pripadel možu, vendar se mu stroški, ki jih je imel, ne povrnejo, ker
marmor ni del pridelka zemljišča, razen če je takšne narave, da se kamen obnavlja, kot je to v nekaterih kamnolomih v Galiji
in Aziji.
14. Vendar se donos krednih rudnikov, rudnikov zlata, srebra ali katere koli druge vrste kovin ali peskokopov šteje za del
zemljiškega pridelka.
15. Včasih žena da možu jamstvo za dobiček, on pa ne obdrži ničesar, če ženska prejme zemljišče, ko so pridelki še na
površju. Včasih mož obdrži pridelke in ne povrne ničesar, kar se zgodi, kadar ni več, kot ima pravico obdržati kot svoj delež.
Včasih mora res vrniti pridelke, če je zbral več, kot je upravičen obdržati. Enako pravilo velja, kadar se postopek v zvezi z
doto začne zoper tasta ali dediča enega od solastnikov nepremičnine.
16. Pomponij pravi, da je treba vse, kar je bilo porabljeno za obdelovanje in sajenje zemlje, šteti za porabljeno za spravilo
pridelka, prav tako pa tudi vse, kar je bilo namenjeno za ohranitev stavb ali za oskrbo bolnega sužnja; to je, kadar se iz
omenjene stavbe ali sužnja pridobi kakršen koli dobiček. Vendar teh stroškov ni mogoče uveljavljati, če mož obdrži celoten
dobiček za to leto, ker je treba stroške najprej zagotoviti iz dohodka. Očitno je, da bo mož v primeru, ko je zgradil novo hišo,
ki je bila nujna, ali obnovil staro, ki je brez njegove krivde popolnoma propadla, upravičen predložiti račun za stroške.
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Podobno bo veljalo isto pravilo, če bo na zemljišču uporabljal motiko; takšni stroški so namreč potrebni ali koristni za
premoženje in so podlaga za tožbo v korist moža.
(8) Paulus, O Sabinu, VII. knjiga.
Kadar se v doto podari zemljišče in se na njem pridobiva kamen, velja, da bo dobiček od kamnolomov pripadel možu; ker je
jasno, da je ženska dala omenjeno zemljišče z namenom, da bo dobiček od njega pripadel njemu, razen če je pri podelitvi
dote navedla nasprotno.
1. Vse, kar se porabi za setev žita, se lahko odšteje od letine v primeru neuspeha pridelka; ker se šteje, da je donos celotnega
leta enak.
(9) Pomponij, O Sabinu, XIV. knjiga.
Če ženska zamudi s prejemom dote, je njen mož odgovoren le za slabo vero, ne pa za malomarnost v zvezi s to zadevo, da ne
bi bil zaradi dejanja svoje žene prisiljen obdelovati njeno zemljišče v nedogled; vendar se je treba pridelkom, ki so prišli v
moževe roke, odpovedati.
10. Isto, O Sabinu, XV. knjiga.
Kadar poročena hči, ki jo je zajel sovražnik in je imela doto, pridobljeno od očeta, umre v ujetništvu, menim, da je treba šteti,
da velja enako načelo, kot če bi umrla med zakonsko zvezo; tako da se bo doto, tudi če ni bila pod nadzorom očeta, vrnil tisti,
od katerega je bila pridobljena.
1. Prokul pravi, da je treba v primeru, ko moški ubije svojo ženo, tožbo na doto odobriti njenemu dediču; in to je povsem
pravilno, saj ni pravično, da mož pričakuje dobiček od dote kot posledico svojega zločina. Enako pravilo je treba upoštevati
tudi v nasprotnem primeru.
11. Isto, O Sabinu, XVI. knjiga.
Če bi ženska zavestno dala kot doto premoženje, ki pripada drugemu, ga je treba izročiti možu, kakor da bi mu dala nekaj,
kar je njeno, pa tudi pridelke za sorazmerni del leta, v katerem je prišlo do ločitve.
12. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVI.
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Ugotovljeno je, da se lahko možu izreče sodba za znesek, ki ga je sposoben plačati, vendar tega privilegija ni mogoče podeliti
njegovemu dediču;
13. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Ker je takšen privilegij oseben in preneha s smrtjo neposredno zainteresirane stranke.
(14) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVI.
Drugače je, kadar nastopa zagovornik, saj velja, da pravilno zagovarja moža, če ženi le da znesek, ki bi ga lahko izterjala, če
bi sama vložila tožbo zoper moža.
1. Pomponij v šestnajsti knjigi O Sabinu zelo pravilno sprašuje, če se je mož z ženo dogovoril, da se sodba zoper njega ne
izreče do višine njegovih sredstev, temveč za celoten znesek; ali je treba tak dogovor upoštevati. Zanika, da bi ga bilo treba
upoštevati. To mnenje se mi zdi pravilno, saj je bolje šteti, da je bil tak dogovor sklenjen v nasprotju z dobrimi običaji, ker je
očitno, da je bil sklenjen v nasprotju s spoštovanjem, ki bi ga morala ženska izkazovati svojemu možu.
(15) Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Za določitev višine denarnih sredstev moža je treba upoštevati čas, ko je bila zadeva rešena.
1. Čeprav se lahko zoper moževega dediča izda sodba za celoten znesek dote, bo še vedno upravičen do morebitnega pobota,
ki se nanaša na denarne obveznosti žene, da bi zmanjšal svojo odgovornost; kot na primer, če je mož daroval premoženje, ki
si ga je prisvojila žena, ali če so nastali stroški, vendar je ne bo imel pravice kaznovati zaradi slabega vedenja.
2. Enak privilegij bo imel tudi svak; to pomeni, da se mu lahko izreče sodba v obsegu njegovih sredstev, kadar snaha zoper
njega vloži tožbo zaradi dote;
16. Pomponij, O Sabinu, knjiga XVI.
Zaradi tega, ker je tašča na mestu starša.
17. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
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Po drugi strani pa, če mož toži tasta na podlagi njegove obljube, se lahko zastavi vprašanje, ali bo upravičen do istega
privilegija. Neratij in Prokul v Knjigi pergamentov navajata, da je to pravično.
1. Poleg tega je boljše mnenje, da se lahko v primeru, ko je žena tožena na podlagi svoje obljube, zaščiti z izjemo. Enako
pravi tudi Prokul; prav tako kot v primeru, ko ji je odobrena izjema, kadar pripada partnerstvu, čeprav je odgovorna po
civilnem pravu.
2. Neratius in Sabinus menita, da kadar v tožbi zaradi dote sodnik zaradi nepoznavanja zakona izda odločbo proti možu za
celoten znesek, lahko ta uporabi izjemo zaradi goljufije in da bo z njo zaščiten.
18. Pomponij, O Sabinu, knjiga XVI.
Labeo pravi, da se tudi otrokom ženske, ki so dediči svojega očeta, lahko izda sodba zoper njih le do višine njihovih sredstev.
(1) Čeprav mož v zadevah, povezanih z doto, ni odgovoren le za goljufijo, temveč tudi za malomarnost, pa se vseeno, kadar
se v tožbi zaradi dote preiskuje njegova premoženjska odgovornost, upošteva le goljufija, saj pri upravljanju lastnih zadev ni
odgovoren za malomarnost. Menim, da čeprav ga lahko goljufija prizadene le, če ni plačilno sposoben, se to nanaša le na
njegovo nezmožnost, da plača znesek, ki ga dolguje svoji ženi, in ne na goljufijo, ki jo je morda zagrešil do koga drugega.
Ofilij pa pravi, da je treba v primeru, če se zaradi moževe slabe vere izgubi premoženje, ki je v drugih pogledih plačilno
nesposoben, čeprav ni storil goljufije, zaradi katere bi postal plačilno nesposoben, izreči sodbo zoper njega samo za znesek
premoženja, glede katerega je ravnal goljufivo; tako kot če bi se zaradi slabe vere sam naredil denarno odgovornega. Če pa
mož ni bil kriv niti goljufije niti malomarnosti v zvezi z izgubo točkovnega premoženja, je treba na njegovo ženo prenesti
samo tiste pravice do tožbe, do katerih bi bil mož upravičen iz tega razloga; kot so na primer pravice zaradi tatvine ali
nezakonite škode.
19. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVI.
Če pa ženska doseže razvezo zakonske zveze in je izdaja pridružena tožbi zaradi dote ter se vrne k možu, potem ko je
zakonska zveza ponovno vzpostavljena, se tožba konča in vse ostane v prejšnjem stanju.
20. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Čeprav je ženska morda prejela doto v času zakonske zveze ne zato, da bi plačala dolgove ali kupila določena zaželena
zemljišča, temveč zato, da bi pomagala svojim otrokom od prejšnjega moža, bratom ali staršem ali jih odkupila iz rok
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sovražnika, zaradi tega, ker so ti cilji pravični in častni, se ne bo štelo, da je bila doto prejela neupravičeno, in zato ji je bila v
skladu s pravičnostjo upravičeno izplačana. To pravilo je treba upoštevati tudi v zvezi s hčerko pod očetovskim nadzorom.
21. Ulpianus, Razprave, III. knjiga.
Če je mož porabil denar, ki pripada dote, da bi od roparjev odkupil sužnje, potrebne za služenje ženi, ali da bi ženska lahko
izpustila iz zapora enega od svojih potrebnih sužnjev, bo odgovoren za porabljeno; če je bil porabljen le del dote, bo
odgovoren za ta del, če pa je bila porabljena vsa, bo tožba na doto ugasnila. To pravilo se uporablja z veliko večjo močjo,
kadar tožbo zaradi dote vloži svak, saj je treba tožbo vložiti za to, kar je bilo porabljeno v njegovo korist, ne glede na to, ali je
to storil mož sam ali pa je denar dal hčeri, da bi to storila. Če pa oče ne bi sprožil postopka, temveč bi po njegovi smrti tožbo
za izterjavo dote vložila samo hči, je treba šteti, da bo veljalo isto pravilo; ker je izjema zaradi goljufije vključena v tožbo za
doto, tako kot v druge dobroverne tožbe; lahko namreč rečemo (kot meni tudi Celsus), da je ta izdatek vključen v tožbo za
doto, zlasti če je nastal s soglasjem hčere.
22. Isti, O ediktu, knjiga XXXIII.
Kadar da doto oče ali tujec, ki to stori, sklene pogodbo o njej pod določenim pogojem, kot na primer, če pride do ločitve ali
smrti, je treba reči, da bo ženska v vsakem primeru upravičena do tožbe, ki ni bila omenjena v pogodbi.
1. Če žena, ki je pod očetovskim nadzorom, po razvezi zakonske zveze porabi doto, ki je skupna last nje in njenega očeta,
brez soglasja slednjega, bo oče upravičen do tožbe, da doseže izročitev dote sebi, ne glede na to, ali je njegova hči živa ali
mrtva. To pravilo velja tudi, kadar je doto dobila ženska, ki bi jo lahko zapravila. Če pa je bila iz dobrih razlogov dana osebi,
ki je verjetno ne bo zapravila, tožba ni mogoča in po očetovi smrti niti njegovi dediči niti ženska ne morejo sprožiti postopka
za njeno izterjavo.
2. Če bo ženska po razvezi zakonske zveze, potem ko je bila prevarana, z novacijo sprejela dolžnika, ki je insolventen, bo
kljub temu upravičena do tožbe zaradi dote.
3. Če oče v odsotnosti svoje hčere sproži postopek za izterjavo dote, čeprav ne da varščine za potrditev svojega dejanja, je
treba hčeri odreči pravico do tožbe ne glede na to, ali postane očetova dedinja ali pa od njega z zapuščino prejme znesek, ki
je enak njeni dote. Zato je Julijan na več mestih navedel, da je treba to, kar ji je dal njen oče, pobotati z njeno doto in da bi ji
bilo v korist, če bi od njega prejela toliko, kolikor ji je kot doto pripadalo od njenega moža in kolikor je ta plačal njenemu
očetu.
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4. Če oče ne bi smel ostati v Rimu, kjer je vložena tožba za doto, zaradi kazni, ki mu je bila izrečena, je treba znesek dote
izplačati hčeri, če predloži jamstvo, da bo njen oče potrdil njeno dejanje.
5. Hči mora dati soglasje, da oče vloži tožbo, v času, ko je bila pridružena izdaja. V skladu s tem, če reče, da se strinja, in si
pred priključitvijo otroka premisli ali se celo osamosvoji, tožba, ki jo vloži njen oče, ne bo imela učinka.
6. Strinjamo se tudi z Labeom, da je treba včasih očetu zavrniti tožbo, če je njegov značaj tako razvrednoten, da se je treba
bati, da bo zapravil doto, potem ko jo bo prejel; zato je treba poseči v avtoriteto sodnika, kolikor lahko to stori, da se zaščitijo
interesi hčere in očeta. Če pa se hči skriva, da bi se izognila privolitvi takšnega očeta, vsekakor menim, da je treba očetu
ugoditi tožbi, vendar šele po tem, ko je bil dokazan ustrezen razlog. Kajti kaj, če bi se hči zaradi vzgibov sinovskega
spoštovanja strinjala z očetovo odsotnostjo, zakaj ne bi menili, da mu tožbe ne bi smeli odobriti? Če pa je oče taka oseba, da
bi morala njegova hči na vsak način dati soglasje, se pravi, da je človek odličnega slovesa, njegova hči pa je ženska
nestanovitnega značaja ali zelo mlada ali preveč pod vplivom nezaslužnega moža; je treba reči, da bi moral pretor raje dati
prednost očetu in mu tožbo odobriti.
7. Kadar mož ali žena med trajanjem zakonske zveze postaneta nora, premislimo, kaj je treba storiti. Najprej je treba
ugotoviti, da ni nobenega dvoma, da tisti, ki ga napade norost, ne more poslati odpovedi drugemu zaradi tega, ker ni v oblasti
svojih čutov. Vendar pa je treba razmisliti, ali bi bilo treba žensko v takih okoliščinah zavrniti. Če ima blaznost res jasne
intervale ali če je stiska trajna, vendar jo osebe, povezane z žensko, še vedno prenašajo, potem zakonske zveze nikakor ne bi
smeli razvezati. Če pa stranka, ki se tega zaveda in je pri zdravi pameti, drugemu, ki je blaznež, sporoči, da zavrača zakonsko
zvezo, bo, kot smo navedli, kriva za razvezo zakonske zveze; kaj je namreč tako dobrohotno, kot da mož ali žena sodelujeta
pri naključnih nesrečah drugega? Če pa je norost tako silovita, divja in nevarna, da ni upanja za ozdravitev, in povzroča strah
pri spremljevalcih; če želi druga stranka razveljaviti zakonsko zvezo bodisi zaradi krutosti, ki spremlja norost, bodisi zato,
ker nima otrok in jo mika želja po potomstvu, bo omenjena stranka, ki je zdrave pameti, smela obvestiti drugo stranko, ki je
nora, o odpovedi; tako se lahko zakonska zveza razveže, ne da bi bila katera koli od strank deležna očitkov, in nobena ne bo
utrpela nobene škode.
8. Kadar pa je ženska obolela za najhujšo obliko norosti in mož zaradi zvitih vzgibov noče razveljaviti zakonske zveze,
temveč se do nesrečnega stanja svoje žene obnaša prezirljivo in do nje ne kaže nobenega sočutja, pri čemer je povsem očitno,
da zanjo ne skrbi ustrezno in da neupravičeno uporablja njeno doto; potem imajo bodisi kurator duševno bolne ženske bodisi
njeni sorodniki pravico, da se obrnejo na sodišče in od moža zahtevajo, da jo vzdržuje, oskrbuje s hrano, ji daje zdravila in ne
izpusti ničesar, kar bi moral mož storiti za svojo ženo, glede na višino dote, ki jo je prejel. Če pa je očitno, da bo doto
zapravil in je ne bo užival tako, kot bi moral moški, se doto zaseže in se od nje vzame dovolj za preživljanje žene in njenih
sužnjev, vsi dotalni dogovori, sklenjeni med strankama ob poroki, pa ostanejo v prejšnjem stanju in so odvisni od okrevanja
žene ali smrti ene od strank.
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9. Poleg tega lahko oče žene, ki je postala nora, zakonito začne postopek za vrnitev dote sebi ali svoji hčeri; kajti čeprav ona,
ki je nora, ne more dati odpovedi, je gotovo, da to lahko stori njen oče.
10. Če oče po razvezi zakonske zveze postane blazen, lahko njegov skrbnik s soglasjem hčerke vloži tožbo za vrnitev dote;
če pa skrbnika ni, jo lahko vloži hči, vendar mora dati varščino za potrditev svojega dejanja.
11. Prav tako je treba šteti, da je treba v primeru, ko je oče v sovražnikovem ujetništvu, tožbo za izterjavo dote odobriti hčeri.
12. Zdaj preidimo na drugo temo in se pozanimajmo, zoper koga bo vložena tožba za doto. Jasno je, da bo tožba zoper moža
samega, ne glede na to, ali je bila dona dana njemu ali drugemu z njegovim soglasjem, ne glede na to, ali je bil slednji pod
njegovim nadzorom ali ne. Če pa je mož podrejen očetovski oblasti in je doto dobil njegov svak, je treba tožbo vložiti zoper
tasta. Očitno je, da če je bila dana sinu ali je bila dana po navodilih njegovega tasta, bo ta še vedno absolutno odgovoren. Če
pa je bila dana sinu, vendar ne po očetovem navodilu, sta Sabin in Kasij menila, da je tožbo kljub temu mogoče vložiti zoper
očeta, saj velja, da je doto dobil v roke tisti, ki ima peculium. Zadostuje pa, da se zoper njega izreče sodba za znesek
peculiuma ali v obsegu, v katerem je bilo očetovo premoženje okoriščeno. Če pa je bila dona dana svaku, ta ne more sprožiti
postopka zoper moža, razen če ta postane očetov dedič.
13. Kadar se ženska zmoti glede položaja svojega moža in misli, da je svoboden, medtem ko je v resnici suženj, ji je treba
dati prednost glede premoženja njenega moža; na primer, če obstajajo drugi upniki, ji je treba dati prednost v primeru tožbe
de peculio, in če suženj kaj dolguje svojemu gospodarju, ženska nima prednosti pred njim, razen glede tega, kar je bilo dano
kot doto ali kupljeno z denarjem, ki je njen del, saj je tovrstno premoženje dotalno.
(23) Paulus, O ediktu, knjiga XXXVI.
Če pa je bilo kar koli porabljeno za premoženje, ki spada v doto, in ženska o tem ne izda nobenega računa, bo na voljo izjema
zaradi slabe vere.
24. Ulpianus, O ediktu, XXXIII knjiga.
Če želi žena med trajanjem zakonske zveze sprožiti postopek zaradi grozeče moževe plačilne nesposobnosti, kakšen čas ji
moramo določiti, da lahko zahteva doto? Določeno je, da jo je mogoče zahtevati od trenutka, ko je popolnoma očitno, da
moževa denarna sredstva ne zadoščajo za izročitev dote.
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1. Če bi žena sprožila postopek po tem, ko je bil njen mož razdedinjen, je boljše mnenje, da se zahteva za doto začne šteti od
trenutka, ko je dedič vstopil v zapuščino očeta njenega moža.
2. Kadar koli je treba ženi dati varščino za plačilo dote po določenem datumu, če njen mož ne more dati varščine, je treba po
odbitku koristi, ki izhaja iz uživanja dote v vmesnem času, izdati sodbo zoper njega za preostanek. Če pa mož noče dati
varščine, čeprav jo lahko da, Mela pravi, da je treba zoper njega izdati sodbo za celoten znesek, pri čemer se ne sme
upoštevati nobenega odbitka, ki izhaja iz koristi, pridobljene v vmesnem obdobju. Zato je del sodnikove dolžnosti, da moža
oprosti, če je predloženo zavarovanje, ali da zoper njega izda sodbo, potem ko je upošteval pobot. Takšna je namreč sedanja
praksa, ženska pa tudi ne sme reči, da raje trpi zamudo, kot da bi se podredila znižanju zneska, ki ga je treba plačati.
3. Ne glede na to, ali je doto tvegal mož ali žena, jo mora mož kljub temu plačati v zakonsko določenem roku.
4. Če mož s soglasjem žene manuminira sužnje, ki so del dote, tudi če mu jih je žena nameravala podariti, ne bo odgovoren
za stroške, ki so nastali, ko jim je dal svobodo; če pa je šlo za poslovni posel, ki sta ga opravila med seboj, ga bo sodišče
prisililo, da jamči, da bo ženi vrnil vse, kar mu pride v roke iz premoženja ali obveznosti osvobojencev.
5. Če bi bil mož krut do dotalnih sužnjev, poglejmo, ali je mogoče zaradi tega zoper njega vložiti tožbo. In dejansko, če je
krut samo do sužnjev svoje žene, je dogovorjeno, da bo odgovarjal iz tega naslova; če pa je po naravi krut do svojih lastnih
sužnjev, je treba reči, da je treba njegovo nezmerno strogost preveriti s sodno odločbo; čeprav žena od svojega moža ne more
zahtevati večje skrbnosti, kot je ta v svojih lastnih zadevah, je treba krutost, ki je obsojanja vredna v zvezi z lastnim
premoženjem, omejiti v zvezi s tujim premoženjem, tj. v zvezi s sužnji, ki sestavljajo doto.
6. Kadar žena posodi premoženje, ki pripada njenemu možu, in se to izgubi, je treba razmisliti, ali mora dovoliti, da se to
odšteje od njene dote; menim, da je treba, če ji je mož prepovedal posoditi premoženje, odbitek opraviti takoj; če pa ji tega ni
dovolil, ji lahko sodnik odobri razumen rok za vrnitev premoženja, če da jamstvo.
7. Če bi bil del premoženja žene zaplenjen, bo imela pravico do tožbe za izterjavo preostanka svoje dote. Menim tudi, da bo v
primeru zaplembe dela dote alter issue dovolj, če bo sodnik izdal odredbo, s katero bo možu naložil, naj vrne preostanek
dote. Če pa je bila zaplenjena celotna doto, pravica do tožbe ugasne.
(25) Paulus, O ediktu, knjiga XXXVI.
Če je doto dobil sin pod očetovim nadzorom brez očetovega ukaza, je mogoča tožba de peculio; če pa so nastali stroški s
strani sina ali račun premoženja, ki ga je dal, ali ker si je predmete, ki spadajo v peculium, prisvojila žena, se peculium
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poveča; saj oče pridobi pravico do tožbe, ki izhaja iz osebe njegovega sina, in zato je treba vse, kar spada v peculium, dati
ženi, če ji še kaj pripada.
1. Mož mora pri vračanju dote zagotoviti zavarovanje pred goljufijo in malomarnostjo. Če je ravnal goljufivo, da bi se izognil
vračilu, se mu izreče sodba za znesek, za katerega žena prisega na sodišču, saj nihče ne sme zadržati premoženja, ki nam
pripada, proti našemu soglasju.
2. Če se dotalno premoženje po razvezi poslabša in je mož v zamudi z vračilom dote, je v vseh okoliščinah odgovoren za
zmanjšanje vrednosti.
3. Če sužnji, ki so del dote, pobegnejo, mora mož dati jamstvo, da jih bo zasledoval, kot bi moral storiti dober državljan, in
jih vrnil.
4. Kadar mož najame del dotalne zemlje za pet let in po prvem letu pride do ločitve; Sabinus pravi, da ni dolžan vrniti zemlje
ženi, razen če ona da jamstvo, da bo možu povrnila škodo, če bi bila proti njemu izdana sodba za kar koli, kar se zgodi po
prvem letu najema; mož pa mora ženi dati jamstvo, da ji bo plačal vse, kar je pridobil na podlagi najema, razen najemnine za
prvo leto.
26. Isto, O ediktu, knjiga XXXVII.
Če je mož enkrat zamudil in njegova žena noče sprejeti dotalnega sužnja, potem ko ga je ponudil, in suženj pozneje umre; ne
mož ne njegov dedič ne bosta odgovorna za vrednost omenjenega sužnja, niti ne bo odgovoren za škodo, ker njegova žena ni
hotela sprejeti sužnja, potem ko ga je njen mož ponudil.
(27) Gaj, O pokrajinskem ediktu, XI. knjiga.
Če žena po razvezi zakonske zveze umre in njen dedič vloži tožbo za doto proti njenemu možu ali njegovemu očetu, velja, da
se glede povrnitve dote uporabljajo enaka pravila, kot se običajno uporabljajo, kadar ženska sama sproži postopek.
28. Ulpianus, Inštituti, I. knjiga.
Menijo, da lahko mož ukrepa tudi, kadar ima pravico, da od svoje žene kar koli izterja; na primer, če je izgubil denar na njen
račun, ker ga je porabil zanjo ali ga izplačal po njenem navodilu. Če pa do zdaj ni ničesar izgubil, na primer kadar je pogojno
odgovoren, se še ne šteje, da je upravičen ukrepati.
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29. Isti, Razprave, III. knjiga.
Kadar oče da doto in določi njeno vrnitev, ne prenese pravice do tožbe za doto na njeno osebo, razen če je bilo dogovorjeno,
da bo to neprekinjeno. Če pa je nameraval določiti vmesni čas, tega ne more storiti brez privolitve hčere, čeprav je morda pod
njegovim nadzorom; ker ne more poslabšati stanja dote, če se ona ne strinja. Jasno je, da če je dal doto pred sklenitvijo
zakonske zveze, lahko določilo glede vmesnega obdobja določi tudi pred sklenitvijo zakonske zveze in brez privolitve
hčerke.
(1) Če kdo da doto v imenu ženske in se dogovori, da mu bo izplačana ob razvezi zakonske zveze, ne glede na to, na kakšen
način je to storjeno, in mož pozneje izplača ženi njeno doto, je najbolj upravičeno, da bo tožba za izterjavo dote kljub temu
vložena proti možu v korist tistega, ki jo je dal.
30. Julianus, Digest, knjiga XVI.
Ženski, ki je drugič poročena, ni preprečeno, da bi zoper svojega prvega moža sprožila postopek za izterjavo dote.
1. Kadarkoli se po moževi krivdi zgodi, da dote ne zahtevajo od tasta ali od koga drugega, ki jo je obljubil v imenu žene; ali
kadar je hči umrla med zakonom ali kadar je, ko je postala mati družine, za dediča določila stranko, ki je zanjo obljubila doto;
velja, da mož ni odgovoren za nič drugega kot za to, da jih oprosti obveznosti.
(31) Isti, Digest, knjiga XVIII.
Če je bil mož obsojen zaradi kaznivega dejanja in je del njegovega premoženja zaplenjen, mora državna blagajna poplačati
njegove upnike, med katerimi je tudi njegova žena.
1. Če se je oče, ki je svoji hčeri obljubil dvesto aurejev kot doto, dogovoril, da se od nje ne sme zahtevati več kot sto, in je
bila zakonska zveza razvezana, vloži tožbo za sto aurejev, glede katerih je bil sklenjen dogovor, da se jih ne sme zahtevati, se
ne razume, da so del dote. Če pa mož po očetovi smrti vloži tožbo zoper njegovega dediča, je tudi ta znesek vključen v doto.
2. Če bi zastopnik, ki ga je imenoval oče, s soglasjem hčere vložil tožbo za doto in bi oče umrl po pridobitvi sodne odločbe,
bo pravica do tožbe za izvršitev sodne odločbe pripadla hčeri in ne očetovim dedičem.
3. Če je bila dona dana očetu in je bil eden od njegovih sinov pod določenim pogojem imenovan za dediča določenega dela
njegovega premoženja, njegovi sodediči pa med trajanjem pogoja ženski plačajo doto v sorazmerju s svojimi deleži, bo
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navedeni sin oproščen odgovornosti za plačilo svojega dela dote, saj proti svojim sodedičem ne bo upravičen do tožbe za
izterjavo svojega deleža denarja.
4. Če ženska prejme kot doto zemljišče, vendar se pridelki niso upoštevali sorazmerno s časom v letu, ko ni bila poročena,
lahko kljub temu vloži tožbo, ker je kot doto prejela manj, kot ji je pripadalo, saj se to nanaša na povečanje dote; prav tako
kot če ne bi prejela potomcev sužnjev ali kakršne koli zapuščine ali dediščine, ki jo je njen mož pridobil z dotalčnimi sužnji
po razvezi zakonske zveze.
(32) Isti, O Urseiusu Feroxu, II. knjiga.
Če bi nekdanji mož kot dolžnik svoje žene obljubil izročitev dotalnega premoženja njenemu drugemu možu v obliki dote,
znesek dote ne bo večji, kot ga upravičujejo denarna sredstva prvega moža.
33. Africanus, Vprašanja, knjiga VII.
Ženska je obljubila določeno vsoto denarja kot doto in predložila stranke, ki so določile, da se jim v primeru razveze
zakonske zveze izplača del te vsote. Ženska je umrla, še preden je bila dana dona, potem ko je za dediča določila svojega
moža, in ta se je lotil njenega premoženja, ki pa se je izkazalo za nedonosno. Kljub temu bo odgovoren strankam, s katerimi
je bila sklenjena pogodba, saj se razume, da je z vstopom v zapuščino ženske, ki je bila njegova dolžnica, poplačal samega
sebe; in kar zadeva njega, ni pomembno, da je bila zapuščina insolventna, saj je odgovoren drugim upnikom.
34. Isto, Vprašanja, VIII. knjiga.
Titija se je ločila od Seija. Titius je izjavil, da je bila pod njegovim nadzorom, in zahteval, da se mu izroči doto, ona pa je
trdila, da je bila sama gospodarica, in je želela vložiti tožbo za izterjavo dote. Postavilo se je vprašanje, kako naj sodnik
ravna. Odgovoril sem, da bi moral očetu zavrniti tožbo, razen če bi lahko dokazal, da je bila njegova hči ne le pod njegovim
nadzorom, ampak je tudi privolila v tožbo, tako kot bi jo moral zavrniti, čeprav bi lahko dokazal, da je bila njegova hči pod
njegovim nadzorom.
35. Marcianus, Institutes, knjiga X.
Svobodna žena, ki se razveže s svojim varovancem z njegovim soglasjem, lahko proti njemu vloži tožbo za vračilo dote, ki
mu jo je dala.
36. Paulus, O prešuštvu, II. knjiga.
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Če mož ni finančno sposoben plačati dote in je ta zaplenjena, je treba zoper njega izdati sodbo v korist državne blagajne za
znesek, ki ga je sposoben plačati, da ženska ne bi bila kaznovana v škodo moža.
37. Ulpianus, Mnenja, II. knjiga.
Za očeta velja, da je prejel doto s privolitvijo svoje hčere, če ta nima utemeljenega razloga, da bi nasprotovala njegovi
zahtevi, in zlasti če jo je pozneje obdaril z večjo vsoto.
38. Marcellus, Mnenja.
Lucij Titius se je v času, ko je bil pod očetovim nadzorom, poročil z Maevijo s soglasjem svojega očeta, ta pa je prejela doto.
Maevia je nato Titiusu vročila obvestilo o odpovedi, njegov oče pa je nato v odsotnosti sina, ki je bil odpovedan, z njo sklenil
zaroko v imenu omenjenega sina. Maevia je nato obvestila o odpovedi zaroke in se poročila z drugim moškim. Sprašujem, če
bi Maevia vložila tožbo za vračilo dote proti Luciju Titiusu, svojemu nekdanjemu možu, ki mu je bila dote zapuščena kot
očetovemu dediču, in bi se dokazalo, da je bila zakonska zveza razvezana po ženini krivdi, ali lahko mož obdrži doto z
utemeljitvijo, da je bila ona kriva? Marcellus je odgovoril, da tudi če bi bil Lucij Titius tožen kot dedič, ki ga je določil
njegov oče, bi bilo treba, če ni privolil v zaroko, krivdo ženske kaznovati z denarno kaznijo.
39. Papinianus, Vprašanja, knjiga XI.
Če mož in žena na sodišču drug drugega obtožita slabega ravnanja in sodnik izjavi, da sta oba dala razlog za odpoved, je
treba odločitev razumeti tako, da, ker sta oba ravnala z zakonom s prezirom, nobeden ne more zahtevati njegove koristi, saj je
prekršek enega od njiju odrešen s prekrškom drugega.
40. Isto, Vprašanja, knjiga XXVIII.
Ko je bila dana dona in sklenjena zakonska zveza, je oče s soglasjem hčere določil, da se mu dona v primeru razveze vrne.
Če je bil pogoj te določbe izpolnjen in bi hči nato umrla brez potomcev, očetu ne bi bilo preprečeno, da bi tožil na podlagi
določbe; če pa bi to želel storiti za časa hčerinega življenja, bi mu to lahko preprečila izjema.
41. Isto, Vprašanja, knjiga XXXVII.
Če oče, ki ne ve, da se je njegova hči razvezala, v skladu s svojo obljubo plača doto njenemu možu, se denar lahko izterja ne
s tožbo za plačilo tistega, kar ni zapadlo, ampak s tožbo na doto.
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42. Isto, Mnenja, knjiga IV.
Če je oče, ki je dal doto za svojo hčerko, izgnan na otok, lahko hčerka vloži tožbo za njeno izterjavo. Poleg tega, če je bil oče
obsojen po razvezi zakonske zveze, lahko tožbo za doto vloži tudi ženska, če je oče ni vložil že z njenim soglasjem.
(1) Ugotovljeno je bilo, da pridelkov zemlje, danih kot doto in zbranih v dobri veri, ki so bili uporabljeni za plačilo stroškov
zakonske zveze, preden je bilo postavljeno vprašanje o svobodi žene, čeprav bi se pozneje izkazalo, da je bila sužnja, ni
mogoče izterjati. Primerno je, da se nujni in koristni stroški, ki so nastali v zvezi z zemljiščem, za katerega se je zdelo, da
pripada dote, pobotajo z dobičkom in da se povrne vse, kar presega ta znesek.
(2) Če oče po smrti svoje hčere med zakonsko zvezo vloži tožbo na podlagi določila za izterjavo obresti na denar, ki je bil
plačan kot doto, velja, da lahko njegov zet, ki je določil obresti na preostali del dote, upravičeno zahteva pobot z dolgovanim
zneskom, če je ženo preživljal na lastne stroške; sicer, če jo je preživljal njen oče, določilo o obrestih, ker je nično, zetu ne
zagotavlja koristi pobota.
(3) Če se žena po razvezi zakonske zveze vrne k možu, sodba, pridobljena na podlagi določila, ki ga je sklenil tujec, ki je dal
doto, ne bo razveljavljena, prav tako pa sodišče ne bo moglo odrediti sprostitve.
43. Scaevola, Vprašanja, knjiga II.
Če je zoper moža izdana sodba za znesek, ki ga je sposoben plačati, in ima terjatve, ki so enake znesku dote, vendar ne večje
od njega, mu ni treba odstopiti svojih pravic iz tožbe.
44. Paulus, Vprašanja, knjiga V.
45. Če tast, ki ga je za dediča določil zet, vstopi v njegovo posest in oče umre, lahko njegova hči vloži tožbo zaradi dote, tako
menita Nerva in Katon; to mnenje navaja tudi Sekst Pomponij v peti knjigi Aristovih Digest. Pomponij se na istem mestu
strinja z Aristom. Jaz pa bom rekel, da če oče emancipira svojo hčer, ga lahko toži tudi ona.
(1) Lucij Titius je obljubil Gaju Seiju sto aurejev kot doto za njegovo hčer, med Gajem Seijem in Lucijem Titijem, očetom
ženske, pa je bilo dogovorjeno, da dote ni mogoče zahtevati od moža za časa življenja Lucija Titija, to je očeta ženske.
Zakonska zveza je bila pozneje po moževi krivdi razvezana, ženin oče pa je po smrti določil druge dediče, potem ko je svojo
hčerko izobčil. Sprašujem, ali je mož lahko izterjal doto od dedičev svojega tasta, saj jo je moral vrniti ženski? Odgovoril
sem, da ker je hči upravičena do tožbe za izterjavo dote, saj je njen oče imenoval druge dediče, bi ji moral mož bodisi izročiti
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dejansko doto bodisi ji odstopiti svoje pravice do tožbe in da dediči tasta ne bi imeli pravice uveljavljati ugovora zoper njega;
ker bi bilo absurdno, da bi se stranka štela za krivo slabe vere, če zahteva vračilo denarnega zneska, ki ga ne vrne tistemu, ki
ga je tožila, temveč drugemu. Po drugi strani pa bi bil mož, če bi do razveze zakonske zveze prišlo po smrti očeta in preden
bi bila zahtevana dona, izključen iz vložitve tožbe zaradi dote, ki je ne bi smeli dopustiti. Toda tudi če je bila hči imenovana
za dedinjo dela očetovega premoženja, bi moral mož vložiti tožbo zoper njene sodediče za njihove posamezne deleže dote in
ženski vrniti, kar zbere, ali pa nanjo prenesti svoje pravice do tožbe.
45. Isto, Vprašanja, VI. knjiga.
Gaj Seij, stari oče Seje, ki je bila pod očetovskim nadzorom, je dal Luciju Titiju, njenemu možu, določeno vsoto denarja za
doto in v dotalno listino vključil naslednji dogovor in določilo: "Če bi prišlo do ločitve med Lucijem Titijem, možem, in Seio
brez njene krivde, se vsa dona vrne Seii, njegovi ženi, ali Gaju Seiju, njenemu dedku po materini strani." Sprašujem, če bi
Seius, stari oče po materini strani, umrl takoj po sklenitvi tega dogovora in bi se Seia pozneje brez svoje krivde razvezala za
časa življenja svojega očeta, pod čigar nadzorom je bila, v korist katerega bi po dogovoru v določilu lahko vložila tožbo,
dediča starega očeta po materini strani ali njegove vnukinje. Odgovoril sem, da se zdi, da je določba nična, kar zadeva
vnukinjo osebno, saj je stari oče iz matere določbo sklenil v njeno korist; ker je to res, bi veljalo, da bi bila pravica do tožbe v
korist dediča določevalca, kadar koli bi bila ženska razvezana. Vendar je treba povedati, da se doto lahko izplača Seii, čeprav
tožba ne bo vložena neposredno v njeno korist; prav tako kot če bi njen ded določil, da jo je treba dati njemu ali nekomu
drugemu. Vendar pa bi bilo treba vnukinji zaradi dedovega dogovora dovoliti, da vloži pravično tožbo, da se prepreči, da bi
bila oškodovana za korist dote; ali pa bi bilo treba uporabiti ta postopek zaradi ugodnosti, priznane zakonski zvezi, in zlasti
zaradi naklonjenosti, ki obstaja med strankama.
46. Isto, Vprašanja, knjiga XIX.
Če je oseba ženi z določbo obljubila doto in ji z oporoko zapustila določeno premoženje, vendar pod pogojem, da ne bo
zahtevala dote od njegovega dediča, ni mogla prejeti premoženja, ki ji je bilo zapuščeno. Odgovoril sem, da ženski ne bi
smeli odreči tožbe zaradi dote zoper dediče.
47. Scaevola, Vprašanja, knjiga XVII.
Če ženska prešuštvuje s posredovanjem svojega moža, ta ne more obdržati ničesar od njene dote; kajti zakaj bi mož ne
odobraval dejanj, ki jih je sam prej pokvarjeno povzročil ali pozneje odobril? Če pa kdo trdi, da v skladu z duhom zakona
mož, ki je ženi omogočil, da se je prostituirala, te ne more obtožiti, je treba njegovo mnenje šteti za pravilno.
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48. Kalistrat, Vprašanja, II. knjiga.
Če je bilo v dotalnem instrumentu določeno, da mora doto obdržati mož v korist otrok, jo lahko obdrži tudi v korist vnukov.
49. Paulus, Mnenja, knjiga VII.
Maevia je med drugim premoženjem, ki je predstavljalo njeno doto, možu izročila tudi listino, ki zahteva deset solidov, ki jo
je neki Otacilij izvršil v korist omenjene Maevie in v kateri je navedel, da ji bo ob poroki dal deset tisoč solidov; mož pa te
obveznosti ni uveljavljal, ker je ni mogel izpolniti. Če bi od moža zahtevali doto, se je pojavilo vprašanje, ali bi ga lahko
prisilili, da vrne tudi tisti znesek, ki je bil vključen v omenjeno obveznost. Odgovoril sem, da bi mož lahko tožil dolžnika, saj
so bile nanj prenesene pravice do tožbe njegove žene, če pa ne bi mogel zahtevati denarja, ne da bi bil kriv slabe vere ali
malomarnosti, ga ni mogoče tožiti niti zaradi dote niti v okviru mandatne tožbe.
(1) Zemljišče, potem ko je bilo ocenjeno in dano kot doto, je prejšnji upnik prevzel zaradi njegove zastavitve. Postavilo se je
vprašanje, ali bi morala biti ženska, če bi od svojega moža zahtevala vrednost dote, izključena z izjemo; saj velja, da ni
zavezana, ker ji je oče dal doto zase, ona pa ni bila njegova dedinja. Paulus je odgovoril, da če je bilo zemljišče odsvojeno
brez slabe vere ali malomarnosti njenega moža, lahko slednji zaradi goljufije vloži izjemo zoper žensko in zahteva znesek
dote, saj bi bilo očitno nepravično, da bi izterjala vrednost zemljišča, ker naj bi očetova goljufija škodovala le hčeri sami.
50. Scaevola, Mnenja, knjiga II.
Določeno premoženje je bilo po cenitvi dano kot doto, sestavljen pa je bil tudi sporazum, v katerem je bilo določeno, da je
treba v primeru vračila dote iz kakršnegakoli razloga izdati enako premoženje in opraviti obračun njegovega povečanja ali
zmanjšanja v skladu s presojo dobrega državljana; kar zadeva premoženje, ki ne obstaja več, pa je treba njegovo vrednost
oceniti v skladu z njegovo prvotno cenitvijo. Postavilo se je vprašanje, ali bi moralo določeno premoženje, ki ga je mož
prodal, v primeru, da še vedno obstaja, v skladu s sporazumom pripadati ženski. Odgovoril sem, da je treba tako premoženje
vrniti, če obstaja in je bilo prodano brez soglasja ženske ali njene naknadne ratifikacije; enako kot če ne bi bilo nobene ocene.
51. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
Če je bilo premoženje ocenjeno, je na moževo odgovornost, čeprav se je zaradi ženine uporabe morda poslabšalo.
52. Tryphoninus, Disputations, knjiga VII.
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Mož je po razvezi zakonske zveze po pomoti plačal doto, ki je ni prejel. Lahko jo vrne, ker lahko dokaže, da mu ni bila
plačana, saj je od njega ni mogoče zahtevati.
53. Isti, Razprave, XII. knjiga.
Če bi bila dona dana sinu pod očetovskim nadzorom, bo sam odgovoren za tožbo na doto; njegov oče pa bo odgovoren za
eno do višine peculiuma. Ni pomembno, ali ima stranka lastnino v peculiumu ali ne, ali jo ima kot doto, vendar je treba zoper
njo izdati sodbo v obsegu njene zmožnosti plačila. Vendar se razume, da je njena zmožnost plačila odvisna od zneska
peculiuma, ki ga je imela v času, ko je bila zoper njo izdana sodba. Če je tožba vložena zoper očeta, je treba od peculiuma
odšteti vse, kar sin dolguje očetu ali drugim osebam pod njegovim nadzorom; če pa je tožba vložena zoper sina samega, se ob
upoštevanju zneska, ki ga je sin sposoben plačati, ne sme odšteti noben drug dolg.
54. Paulus, O pravicah posameznika.
Sposobnost moža, da plača, se oceni brez odbitka katerega koli dolga; enako pravilo velja za partnerja, patrona in starša.
Kadar pa je kdo tožen zaradi darila, se njena denarna sredstva ocenijo po odbitku vseh njegovih dolgov.
55. Isti, O Plautiju, III. knjiga.
Kadar ženska po razvezi zakonske zveze vloži tožbo za izterjavo svoje dote, mora, če želi izterjati svojo doto, možu povrniti
škodo, če je dal jamstvo za povzročitev grozeče škode, tako da lahko moža zavaruje pred vsakršnim tveganjem.
56. Isto, O Placiju, VI. knjiga.
Če se kdo z možem dogovori na naslednji način: "Če Titija iz kakršnegakoli razloga preneha biti tvoja žena, moraš vrniti
njeno doto"; s to splošno izjavo postane določilo veljavno ne glede na to, ali je ženska v sovražnikovem ujetništvu, ali pa je
izgnana ali v suženjstvu, saj so v takšno določilo vključene vse takšne nesreče. Če pa se pogoji določila strogo razlagajo, ali
to velja, če ženska umre ali se razveže? Velja, da je bolj pravično, da se uporablja v primeru smrti.
57. Marcellus, Digest, knjiga VII.
Če je užitek dan kot doto in pride do razveze zakonske zveze, lastninska pravica na nepremičnini ne preide na moža ali ženo,
in kadar je treba vrniti doto, mora mož zagotoviti, da bodo ženska in njeni dediči lahko uživali užitek, dokler bo živel.
Dvomim, da je ta dodatek v zvezi z dediči pravilen, saj je razlika v tem, na kakšen način je bila dana užitnina, kot doto; ker
če bo ženska imela dobiček, bo užitnina ob njeni smrti prešla na njenega moža, ki mu pripada lastništvo nepremičnine, in ona
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ne bo pustila pravice do nje svojemu dediču, saj bo užitnina takrat pripadla njenemu možu; ker ni običajno, da bi prešla na
dediča. Če pa je ženska podelila pravico do uporabe skupaj z zemljiščem svojemu možu, jo mora ta vrniti njenim dedičem,
saj preide skupaj z lastnino na njene dediče, če mož ni bil v zamudi pri njeni predaji. Če pa je bilo premoženje odtujeno ali če
je kdo po naročilu žene dal pravico uporabe z zemljiščem njenemu možu kot doto, je treba najprej razmisliti, na kakšen način
jo je mogoče vrniti ženski. To se lahko doseže z varščino, ki jo da mož, ali pa lahko svoje pravice prenese na ženo, če je to
zmožen storiti, in ji omogoči uživanje nepremičnine; ali pa se dogovori z lastnikom nepremičnine, tako da se lahko z
njegovim soglasjem pravica uporabe prenese na žensko, saj ji lahko dodeli pravico uporabe zemljišča ali ji da nekaj namesto
nje, kakor se dogovorita. Predpostavimo namreč, da bi ženska prodala užitek lastniku zemljišča; v tem primeru ne bi bilo
nepravično, če bi bil mož prisiljen prenesti užitek, saj ga lahko toži celo ženin dedič, saj bi lahko, če ne bi zamudil s
prenosom, ceno užitka prepustila svojemu dediču. Če pa ne bi imela pravice prodati užitka lastniku nepremičnine, bi bil mož
prisiljen dovoliti dediču, da pobira pridelke, ta privilegij pa bi moral podeliti sami ženski.

58. Modestinus, O odkritjih.
Kadar dotalnega sužnja kdo določi za dediča, lahko po ukazu moža vstopi v posest ali pa jo zavrne. Da pa bi se izognili temu,
da bi bil mož podvržen tožbi zaradi dote, bodisi zaradi prehitre zavrnitve zapuščine bodisi zaradi nepremišljenega sprejetja,
ko njeno stanje ni znano, se svetuje, da se žensko v prisotnosti prič vpraša, ali želi zapuščino zavrniti ali sprejeti. Če reče, da
jo zavrača, jo lahko suženj po ukazu moža zlahka zavrne. Če pa jo raje sprejme, mora mož sužnja vrniti ženi pod pogojem, da
bo, ko bo po njenem ukazu vstopil v posest, spet prešel na njenega moža. Na ta način se poskrbi za morebitno zaskrbljenost
moža in izpolni se želja žene.
59. Julianus, On Urseius Ferox, knjiga II.
Mož moje hčere, ki je bila emancipirana in v tistem času bolna, ji je poslal obvestilo o odpovedi, da bi po njeni smrti njeno
doto lažje izročil njenim dedičem kot meni. Sabin je dejal, da mi je treba odobriti pravično tožbo za vračilo dote, in Gaj je
enakega mnenja.
60. Prokul, Pisma, knjiga V.
Če hči pod očetovskim nadzorom, ki je bila poročena, umre in njen oče plača njene pogrebne stroške, jih lahko takoj izterja s
tožbo, čeprav je bil zet dolžan vrniti doto po določenem datumu; ko je prejel stroške pogreba, pa se lahko preostanek dote
izplača ob dogovorjenem času.
61. Papinianus, Vprašanja, knjiga XI.
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Mož je manumitiral dotalnega sužnja brez soglasja žene. Osvobojeni suženj ga je nato postavil za edinega dediča deleža
premoženja, ki bi ga lahko in moral pridobiti kot patron in bi ga moral vrniti ženi; preostali del pa bo lahko dobila nazaj z
dotalno tožbo, če je nasprotovala manifestaciji sužnja.
62. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIII.
Če bi mož manumitiral dotalne sužnje s soglasjem svoje žene, je to enako, kot če bi mu jih nameravala podariti, in ne bo
odgovoren za noben zahtevek zaradi tega, ker jim je dal svobodo.
63. Paulus, O Lex Julia et Papia, II. knjiga.
V tem primeru suženj preneha biti del dote, saj je v primeru, ko je komu dovoljeno podariti sužnja z namenom, da ga
manumitira, enako, kot če bi bil suženj podarjen, ker je bilo dano dovoljenje, da ga manumitira.
64. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga VII.
Če pa mož, ki opravlja posle svoje žene, z njenim dovoljenjem manumitira dotalnega sužnja, mora svoji ženi vrniti vse, kar je
morda prišlo v njegove roke prek omenjenega sužnja.
(1) Če sužnju v zameno za njegovo svobodo postavi kakršne koli pogoje, mora za to odgovarjati svoji ženi.
(2) Očitno je, da če bi osvobojenec za moža opravil kakšne storitve in jih ne bi ocenil, ne bi bilo pravično, da bi mož na ta
račun karkoli plačal ženi.
(3) Če pa je bila po manumissionu za osvobojenca naložena kakšna dajatev, je treba to ženi obračunati.
(4) Če pa je osvobojenec dolžnik moža ali se je sam naredil odgovornega za kakšno drugo obveznost, mora terjatev, ki jo ima
do njega, odstopiti ženi.
(5) Prav tako mora ženi izročiti vse premoženje osvobojenca, ki mu lahko pride v roke, če ga je pridobil kot patron. Če pa ga
je pridobil na drug način, ga ni prisiljen prenesti, saj svoji ženi ni odgovoren za nič, kar mu je svobodnjak dal brezplačno,
ampak le za to, kar je pridobil ali lahko pridobi na podlagi svojih pravic kot patron. Očitno je, da če ga svobodnjak postavi za
dediča večjega dela dolga, ki mu ga ta dolguje, ne bo odgovoren za presežek; in če bi ga svobodnjak postavil za svojega
dediča, čeprav mu ni dolžan ničesar dati, ne bo dolžan ničesar dati svoji ženi.
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(6) Vendar pa mora (kot določa zakon) dati "vse, kar mu pride v roke". To razumemo kot vse, kar zbere ali lahko zbere, ker
mu je za to podeljena pravica ukrepanja.
(7) V zakonu je dodano, da je mož odgovoren, če je storil kakršno koli goljufivo dejanje, da bi preprečil, da premoženje pride
v njegove roke.
(8) Če patron izobči svojega sina, ta pa naj bi pridobil premoženje izobčenca, je treba razmisliti, ali bo dedič odgovarjal na tej
podlagi. In tudi, če nič ne pride v roke samega patrona ali v roke njegovega dediča, kako lahko postane odgovoren iz tega
razloga?
(9) Zakon govori le o možu in njegovem dediču. Ničesar ne omenja v zvezi s svakom in njegovimi nasledniki; in Labeo
opaža, da je to izpuščeno. V teh primerih je torej zakon pomanjkljiv in ni mogoče odobriti niti pretorske tožbe.
(10) Kadar zakon pravi, da se mora mož odpovedati denarju, ki ga je prejel, je očitno, da ni imel v mislih, da bi se moral
odpovedati samemu premoženju, temveč le njegovi vrednosti ali premoženju osvobojenca; razen če bi se mož raje odpovedal
samemu premoženju, in to je treba priznati kot ugodnejšo razlago.
65. Scaevola, Javno obravnavana vprašanja.
To tožbo lahko žena vloži tudi med trajanjem zakonske zveze.
66. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, VI. knjiga.
Servij pravi, da je mož odgovoren za goljufijo in malomarnost v zvezi z vsem premoženjem, ki spada k doto, ki jo je prejel,
razen denarja. Tako je menil tudi Publij Mucij, saj je odločal v primeru Licinnje, Grakhove žene, katere dotično premoženje
je bilo izgubljeno v uporu, v katerem je bil Grakh ubit; menil je namreč, da je treba premoženje vrniti Licinji, ker je bil Grakh
kriv za upor.
(1) Mož je dal ženinemu sužnju denar za nakup oblačil, in ker je bilo to zagotovljeno, je v enem letu prišlo do ločitve. Labeo
in Trebatius sta menila, da je treba oblačila vrniti možu v stanju, v kakršnem so bila po ločitvi. Pravno pravilo bi bilo enako,
če bi mož kupil oblačila in jih dal sužnji. Če pa oblačila ne bi bilo treba vrniti, lahko mož njegovo ceno pobota z doto.
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(2) Oče je svoji hčeri, ki je bila pod njegovim nadzorom, ukazal, naj vrne doto svojemu svaku, saj je prišlo do razveze
zakonske zveze; ko je bil del dote izplačan, je oče umrl. Labeo in Trebatius menita, da je treba preostanek, če ni bil prenesen
ali obljubljen, da bo obnovljen na tasta, izplačati njej; in to je pravilno.
(3) Za doto si prejel določene sužnje, katerih vrednost je bila ocenjena, in nato je bil sklenjen dogovor, da moraš v primeru
ločitve vrniti sužnje enake vrednosti, vendar ni bilo omenjeno, da so potomci ženskih sužnjev del dote. Labeo pravi, da bo to
potomstvo pripadlo vam, saj bi moralo biti vaše zaradi tveganja izgube sužnjev, ki ste ga dolžni prevzeti.
(4) Neka ženska je imela v rokah svojega moža sto aurei kot doto, in ker je prišlo do ločitve, je po moževi napaki določila, da
ji je dolžan plačati dvesto. Labeo meni, da bo mož odgovarjal le za doto, ne glede na to, ali je ženska znesek določila pošteno
ali nepošteno. Sprejemam to mnenje.
(5) Žena je po ločitvi prejela del svoje dote, del pa pustila v rokah moža, se nato poročila z drugim moškim in se, potem ko je
postala vdova, vrnila k prvemu možu, ki mu je dala sto aurei kot doto, ne da bi omenila denar, ki je ostal od prejšnje dote. Če
pride do nove ločitve, Labeo pravi, da bo moral mož vrniti preostanek prve dote pod enakimi pogoji, kot bi jo vrnil, če med
njima ne bi prišlo do prve ločitve, saj je bil preostanek prve dote prenesen na obveznost druge dote. Menim, da je to pravilno.
(6) Kadar mož med trajanjem zakonske zveze brez naročila žene oprosti svojega tasta dote, ki jo je obljubil, Labeo pravi, da
bo to na tveganje moža, čeprav je bilo to storjeno zaradi revščine tasta. To je res.
(7) Kadar kdo obljubi doto možu v imenu njegove žene in nato, potem ko je žensko določil za svojo dedinjo, umre, Labeo
pravi, da mora ženska prevzeti tveganje tistega dela dote, za katerega je bil odgovoren mož, iz razloga, ker ne bi bilo
pravično, da bi se obogatila na račun moža in da bi bil ta odgovoren za to, česar od nje ni mogel zahtevati. Menim, da je to
pravilno.
67. Pomponij, Pisma, knjiga XX.
Vse, kar mora mož vrniti ženi iz peculiuma sužnja, bo del dote, ki se ji mora odpovedati, zato bo mož odgovoren za goljufijo
in malomarnost pri pridobivanju ali ohranjanju omenjenega peculiuma; dobiček, pridobljen iz tega, pa bo tako kot dobiček iz
vsake druge dotalne lastnine pripadal možu.
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Knjiga XXV
1. V zvezi s stroški, ki nastanejo v zvezi z dotalnim premoženjem.
2. O tožbi za vrnitev premoženja, ki je bilo odstranjeno.
3. Glede priznanja in preživljanja otrok, staršev, varovancev in svobodnjakov.
4. O pregledu nosečnic (..)
5. Če je ženska postavljena v posest premoženja svojega moža (...)
6. Kjer se reče, da je ženska dobila v posest premoženje svojega moža (...)
7. Glede konkubine.

Tit. 1. V zvezi s stroški, ki nastanejo v zvezi z dotičnim premoženjem.

1. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXIX.
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Stroški so bodisi nujni, koristni ali nastali zaradi užitka.
(1) Potrebni se imenujejo tisti izdatki, ki so nastali zaradi nujnosti. Kadar pa nujnost ne obstaja, spadajo pod drugo poglavje.
(2) V zvezi z nujnimi izdatki se je treba zavedati, da zmanjšujejo doto le, kadar nastanejo zaradi nje. Kadar pa ne nastanejo v
zvezi z doto, jih od nje ni mogoče odvzeti.
(3) Labeo pravi, da nasipi, zgrajeni na morju ali reki, spadajo med nujne stroške. Kadar se zgradi mlin ali kašča, ki je
potrebna, jo je treba vključiti med nujne izdatke. Zato Falcinij pravi, da če bi moral mož obnoviti hišo, ki je bila koristna za
njegovo ženo in je propadala; ali če bi moral ponovno zasaditi oljčni nasad, kjer so se drevesa podrla; ali če bi moral skleniti
določilo, ki bi zagotavljalo, da ne pride do grozeče škode:
2. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
ali pa naj porabi denar za zdravljenje bolnih sužnjev;
3. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVI.
Ali če bi zasadil trto ali skrbel za drevesa ali drevesnice v korist zemljišča, bo veljalo, da je imel nujne stroške.
(1) Na splošno razlikujemo in dejansko je veliko razlike, kadar nastanejo stroški v trajno korist zemljišča in kadar se to stori
le za sedanji čas ali zaradi pridelka za tekoče leto. V slednjem primeru bi bilo treba stroške pobotati s pridelkom, če pa niso
nastali začasno, jih je treba všteti med nujne stroške.
4. Paulus, O ediktu, knjiga XXXVI.
V celoti gledano naj sodnik meni, da je mož odgovoren za vse, kar je opustil, kolikor je bilo v interesu njegove žene, da so ti
stroški nastali, saj so vključeni med tiste, ki so nujni, vendar s to razliko, in sicer: obračun stroškov bo dovoljen, če
premoženje ni bilo ohranjeno, ne bo pa odgovoren, če niso nastali, razen če je bilo premoženje zaradi tega uničeno. Če bi
torej podprl hišo, ki je tik pred propadom, in bi ta pogorela, lahko povrne stroške; če pa tega ni storil in bi hiša pogorela, ne
bo odgovoren za nič.
5. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVI.
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Kjer je navedeno, da nujni izdatki zmanjšajo doto, je to (kot pravi Pomponij) treba razumeti tako, da to ne pomeni, da se
dejansko zmanjša sama lastnina, kot na primer zemljišče ali katera koli druga dotalna lastnina, saj je absurdno trditi, da se ta
lahko zmanjša zaradi porabljenega denarja; ampak pomeni, da omenjena lastnina preneha biti dotalna v celoti ali delno. Zato
bo mož ostal v njeni posesti, dokler njegova terjatev ne bo izpolnjena, saj po zakonu ne pride do zmanjšanja tega premoženja,
ampak se zmanjša le doto. Kdaj naj torej priznamo, da pride do zmanjšanja dote po zakonu? To bo v primeru, ko doto
sestavlja drugo premoženje in ne denar, saj je razumno priznati, da lahko pride do zmanjšanja denarja. Če se torej določeno
premoženje po cenitvi podari kot doto, se doto po zakonu zmanjša do višine nastalih nujnih stroškov. To naj bi veljalo za
stroške, nastale v zvezi s samo doto, če pa so nastali v zvezi z drugimi zadevami, se doto ne zmanjša.
(1) Če žena plača take nujne stroške, ali lahko rečemo, da se doto poveča, ali pa je treba šteti, da ostane nezmanjšana? Kadar
doto sestavlja denar, ne dvomim, da je treba šteti, da se je povečala.
(2) Kadar se celotna doto plača, ne da bi se pri tem upoštevali kakršni koli stroški, je treba razmisliti, ali je mogoče znesek, ki
se običajno pobota s potrebnimi stroški, izterjati z osebno tožbo. Marcellus meni, da obstaja podlaga za takšno tožbo, in
čeprav številni organi to zanikajo, je treba zaradi pravičnosti vseeno podpreti Marcellovo mnenje.
(3) Koristni izdatki so tisti, ki jih ima mož v korist premoženja in ki izboljšujejo premoženje žene, torej njena doto.
6. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Na primer, kadar se na zemljišču naredi nov nasad ali kadar mož k hiši doda pekarno ali trgovino ali sužnje nauči kakšne
obrti.
(7) Ulpianus, O Sabinu, XXXVI knjiga.
Stroški za užitek so tisti, ki jih ima mož v ta namen in ki so okras premoženja.
1. Takšni izdatki po zakonu ne zmanjšujejo dote, kot jo zmanjšujejo tisti, ki so koristni, kljub temu pa jih je mogoče
zahtevati.
8. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Nekatere avtoritete menijo, da je treba odbitek zaradi koristnih stroškov opraviti le, če so nastali s privolitvijo žene; bilo bi
namreč nepravično, če bi bila prisiljena prodati premoženje, da bi plačala stroške, ki so nastali v zvezi z njim, če jih drugače
ne more poravnati. To mnenje temelji na najvišjih načelih pravičnosti.
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9. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVI.
Mož sme od žene zahtevati stroške, ki so nastali zaradi užitka, če mu ne dovoli, da bi odstranil, kar jih je povzročilo. Če
namreč žena želi obdržati takšne izboljšave, naj povrne znesek, ki ga je porabil njen mož; če pa jih ne želi obdržati, naj mu
dovoli, da jih odstrani, če dopuščajo ločitev. Če pa jih ni mogoče ločiti, jih je treba pustiti; kajti mož ne sme odvzeti nobenih
okraskov, ki jih je dodal premoženju, razen če jih s tem lahko naredi za svoje.
10. Paulus, O ediktu, knjiga XXXVI.
Če je premoženje, zaradi katerega so nastali izdatki, namenjeno prodaji, se takšni izdatki ne uvrščajo v kategorijo užitka,
temveč koristnosti.
11. Ulpianus, O Sabinu, XXXVI knjiga.
Aristo pa v zvezi s stroški, ki so nastali zaradi užitka, pravi, da jih mož ne more zahtevati, tudi če so bili opravljeni s
privolitvijo žene.
1. Sabinus zelo pravilno meni, da darila, ki so med možem in ženo prepovedana, veljajo tudi za izdatke, nastale zaradi dote.
12. Paulus, O Sabinu, VII. knjiga.
Sodnik ne bi smel biti pozoren na zmerne izdatke, ki nastanejo zaradi gradnje hiš, sajenja in gojenja vinske trte ali zdravljenja
bolnih sužnjev; sicer bi se zdelo, da se sodna odločba prej nanaša na poslovanje kot na zadeve, povezane z doto.
13. Isto, Skrajšani deli, knjiga VII.
Mož od žene ne more pobrati nobenega davka ali dajatve, plačane na račun dotalnih zemljišč, saj je treba te dajatve plačati iz
pridelkov.
14. Ulpianus, Pravila, V. knjiga.
15. Nujni stroški so tisti, zaradi katerih se zmanjša dota, kot na primer tisti, ki nastanejo zaradi gradnje nasipov,
preusmerjanja potokov, podpiranja in popravljanja starih hiš ter nadomeščanja dreves, kjer so druga propadla.
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(1) Koristni izdatki so na primer takšni, kot so postavitev živine na polja z namenom njihovega gnojenja.
(2) Stroški, ki nastanejo zaradi užitka, so na primer gradnja kopališč.
15. Neratius, Pergamenti, Knjiga II.
Kjer je navedeno, da nujni izdatki, nastali v zvezi z dotalno lastnino, zmanjšujejo doto, je to treba razumeti tako, da gre za
primere, ko se za takšno lastnino porabi kar koli več, kot je potrebno za njeno ohranitev, se pravi v njeno korist. Človek mora
namreč ohranjati dotalno lastnino na lastne stroške; sicer bi oskrba dotalnih sužnjev, zmerna popravila stavb ali celo
obdelovanje zemlje zmanjšali doto, saj so vse te stvari vključene v rubriko nujnih stroškov. Vendar se razume, da premoženje
samo po sebi prinaša določen dohodek, tako da se zdi, da zanj niste porabili denarja, ampak ste po odbitku stroškov od njega
prejeli manjši donos. Na splošno ni lahko odločiti, katere stroške je treba v skladu s tem razlikovanjem odšteti od dote,
vendar jih je mogoče podrobno oceniti glede na njihovo naravo in višino.
(16) Isti, Pergamenti, VI. knjiga.
Vsekakor pa mora vse stroške, ki jih ima mož pri spravilu pridelkov, plačati iz lastne denarnice, četudi so ti stroški morda
nastali zaradi obdelovanja zemljišča; zato niso vključeni samo tisti, ki nastanejo pri spravilu pridelkov, ampak tudi tisti, ki so
potrebni za ohranitev same lastnine, in mož zaradi tega ni upravičen do odbitka od dote.

Naslov 2. V zvezi s tožbo za vračilo premoženja, ki je bilo odstranjeno.

1. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Tožba, ki se nanaša na odstranjeno premoženje, je posebna in se vloži zoper žensko, ki je bila prej tožnikova žena, saj je
veljalo, da ni priporočljivo, da se zoper njo vloži tožba zaradi kraje; nekatere avtoritete, kot sta Nerva in Kasij, pa so menile,
da ni storila kraje, ker je zaradi partnerstva v zakonskem življenju do določene mere postala lastnica zadevnega premoženja.
Drugi, kot sta Sabin in Prokul, menijo, da je dejansko storila tatvino, tako kot lahko hči ukrade svojemu očetu, vendar zakon
ne določa tožbe zaradi tatvine. Julijan zelo pravilno sprejema to mnenje.
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(2) Gaj, O delu z naslovom Pretorski edikt; naslov: Odločitve.
Zaradi časti, ki je povezana z zakonsko zvezo, je namreč zavrnjena tožba zoper ženo, ki implicira sramoto.
3. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Če bi si torej po ločitvi žena prisvojila isto premoženje, bi bila odgovorna tudi za tatvino.
1. Poleg tega lahko vložimo tožbo zaradi kraje zoper žensko, kadar je tatvino storil njen suženj.
2. Tožbo zaradi tatvine je mogoče vložiti tudi zoper žensko, če bi postali dediči stranke, ki ji je bilo premoženje ukradeno, ali
če nam je ukradla, preden smo se z njo poročili. Kljub temu zaradi spoštovanja, ki ga imajo osebe v takih okoliščinah, v obeh
primerih menimo, da je mogoča le tožba zaradi tatvine za vračilo premoženja, ne pa kazenska tožba na podlagi tega
kaznivega dejanja.
3. Res je tudi, kot pravi Ofilij, da je treba v tožbo za premoženje, ki si ga je ženska ob razvezi zakonske zveze prilastila,
vključiti tudi vse premoženje, ki ga je porabila, prodala, podarila ali kakor koli porabila.
4. Kadar si hči pod očetovskim nadzorom goljufivo prisvoji premoženje, Mela in Fulcinij pravita, da je treba ugoditi tožbi de
peculio, ker se ni zdelo priporočljivo, da bi bila odgovorna za tatvino ali da bi se zoper njo vložila tožba zaradi neupravičeno
prisvojenega premoženja. Če pa oče skupaj s hčerko vloži tožbo zaradi dote, se mu tožba ne sme odobriti, razen če jamči za
obrambo svoje hčerke za celoten znesek v tožbi zaradi neupravičeno prisvojenega premoženja. Če pa je hči mrtva, Prokul
pravi, da se tožba zoper očeta zaradi neupravičeno prilaščenega premoženja ne bi smela odobriti, razen če je bil s transakcijo
premoženjsko okoriščen,
4. Pomponij, O Sabinu, knjiga XVI.
ali če je bil kriv goljufije, da bi preprečil, da bi premoženje prešlo v njegovo last.
5. Papinianus, Vprašanja, XI. knjiga.
Vse pravične tožbe za povrnitev neupravičeno prisvojenega premoženja, ki je prišlo v njegove roke, se lahko proti očetu
vložijo tudi za časa življenja njegove hčere.
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6. Paulus, O Sabinu, VII. knjiga.
Atilicinus in Fulcinij pravita, da se ta tožba lahko odobri tašču zoper njegovo snaho.
1. Kadar je doto dobil sin pod očetovskim nadzorom, taščak ne more vložiti tožbe zaradi kraje, če je bilo premoženje
prilaščeno zaradi razveze zakonske zveze.
2. Ta tožba za neupravičeno prisvojeno premoženje je dovoljena tudi zoper moža, če je sin pod očetovskim nadzorom, toda
ali je takšna tožba dovoljena neposredno zoper njega ali zgolj z ozirom na peculium? Na tem mestu ponavljamo isto pravilo,
za katerega smo že navedli, da velja za hčerko pod očetovskim nadzorom.
3. Če mož umre po razvezi zakonske zveze, lahko njegov dedič vloži tožbo za vračilo premoženja, ki je bilo pridobljeno z
goljufijo.
4. Tudi ženin dedič je odgovoren v tovrstni tožbi, tako kot bi bil odgovoren v tožbi za vračilo ukradenega premoženja.
5. Če zakonska zveza preneha s smrtjo moža, lahko njegov dedič izterja premoženje bodisi s tožbo za delitev premoženja
bodisi s tožbo za njegovo predložitev sodišču. Aristo zelo pravilno meni, da lahko proti ženski vloži osebno tožbo za vrnitev
premoženja, ker je premoženje neupravičeno v njeni posesti.
6. Kadar si ženska po moževi smrti prilasti premoženje, ne stori tatvine, saj tatvine premoženja, ki spada v zapuščino, ki še ni
v nikogaršnji posesti, ni mogoče storiti; zato lahko dedič vloži tožbo za vrnitev premoženja ali pa lahko vloži zahtevek, s
katerim zahteva zapuščino.
(7) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVI.
Žena ima pravico do tožbe proti možu za vračilo premoženja, ki si ga je goljufivo prisvojila, in lahko zahtevek v svoji tožbi
pobota s tistim, ki ga je vložil mož, kadar ta vloži tožbo iz istega razloga.
8. Pomponij, O Sabinu, XVI. knjiga.
Če ob izplačilu dote ženi ali zagotovitvi varščine za zavarovanje njenega izplačila ni treba navesti, da ima mož pravico vložiti
tožbo za vračilo neupravičeno prisvojenega premoženja, lahko kljub temu vloži takšno tožbo; ima namreč pravico to storiti
tudi, kadar dote ni treba vrniti.
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1. Sabinus pravi, da če žena ne vrne premoženja, ki si ga je neupravičeno prisvojila, se zoper njo izda sodba za znesek, za
katerega bo njen mož prisegel na sodišču.
9. Paulus, O ediktu, knjiga LVII.
Ni namreč pravično, da bi bil mož prisiljen prodati svoje premoženje, tudi za polno vrednost, če tega ne želi storiti.
10. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXVI.
Zato ne bi smel biti dolžan dati nobenega jamstva za primer izselitve, ker se je zadeva zgodila zaradi trmoglavosti njegove
žene.
(11) Ulpianus, O ediktu, XXXIII knjiga.
(12) Marcellus je v osmi knjigi Digest izjavil, da ne glede na to, ali je mož pregnal svojo ženo ali žena svojega moža iz hiše
in odnesel premoženje, bi bil vsak od njiju odgovoren za tožbo za vračilo neupravičeno prisvojenega premoženja.
1. Če kdo sproži postopek za vrnitev neupravičeno prisvojenega premoženja, bo moral njegov nasprotnik, če bo raje prisegel,
priseči, da si ob razvezi ni ničesar prisvojil; pod pogojem, da tisti, ki prisega, najprej sam priseže de calumnia.
2. Tako mož kot žena morata prisegati glede premoženja, ki je bilo neupravičeno prilaščeno. Oče tistega, ki si je premoženje
prisvojil, pa ni dolžan priseči, saj bi bilo nepravično, če bi kdo prisegel v zvezi z dejanjem drugega. Prisegati mora torej tisti,
ki naj bi si premoženje prisvojil, zato ni treba prisegati dediču tistega, ki naj bi si premoženje neupravičeno prisvojil.
3. Kadar želi kdo vrniti prisego, ki mu je bila dana, je bilo odločeno, da pretor tega ne sme dovoliti.
12. Paulus, Skrajšani članki, knjiga VII.
Bolj kot tam, kjer kdo ponudi prisego stranki, ki jo toži za vračilo ukradene stvari, da bi se prepričal, ali je on sam tat.
13. Ulpianus, O ediktu, XXXIII knjiga.
Labeo torej trdi, da ženska ne sme vrniti prisege; to naj bi potrjeval tudi Pretorjev edikt.
14. Paulus, O ediktu, knjiga XXVIII.
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V tožbi za vrnitev premoženja, ki je bilo neupravičeno prilaščeno, je možu ali ženi dovoljeno, da ponudi prisego glede
določenega premoženja in potrdi, kar je bilo pričano glede katerega koli drugega.
15. Ulpianus, O ediktu, III. knjiga.
V takem primeru ni pomembno, ali stranki živita skupaj ali ločeno; saj je tožbo za neupravičeno prilaščeno premoženje
mogoče vložiti celo zoper žensko, ki ga je vzela v hišo, v kateri ne živi s svojim možem.
1. Žena, snaha ali žena vnuka lahko krade svojemu možu, tašči in dedku svojega moža, vendar še vedno ne bo odgovorna za
krajo, razen če sin ni emancipiran; v tem primeru namreč snaha stori krajo zoper svojega tasta in je zoper njo mogoče vložiti
tožbo zaradi kraje.
16. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
Kadar je premoženje moža zaplenjeno, se lahko žena toži le za navadno vrednost tistega, kar je bilo nezakonito odvzeto;
čeprav se ji lahko v vseh drugih primerih izreče sodba za štirikratno odškodnino.
17. Ulpianus, O ediktu, XXX. knjiga.
Kadar si konkubina neupravičeno prisvoji premoženje, je v navadi, da je odgovorna za tatvino. Zato pravimo, da kadar je
zakonska zveza neveljavna, kot na primer, kadar se varovanka poroči s svojim skrbnikom, ali kadar je zakonska zveza
sklenjena v nasprotju z zakoni in v vsakem drugem primeru, ko ni veljavna, tožba za vračilo neupravičeno prisvojenega
premoženja ne pride v poštev, in sicer iz razloga, ker jo je mogoče vložiti le, kadar pride do razveze zakonske zveze.
(1) Ko govorimo o neupravičeno prisvojenem premoženju, nimamo v mislih le tistega, ki ga ženska odtuji, ko oblikuje
namero za razvezo zakonske zveze, temveč tudi tisto, ki ga odtuji, ko je še poročena, če ob odhodu od moža to premoženje
skrije.
(2) Julijan pravi, da v tožbo zaradi neupravičenega prilaščanja ni vključeno samo premoženje, ki obstaja, ampak tudi tisto, ki
je že prenehalo obstajati. Pravi, da je v teh okoliščinah mogoče vložiti tudi osebno tožbo za njeno vrnitev.
(3) Če si ženska neupravičeno prilasti premoženje, ki je bilo dano v zastavo njenemu možu, bo odgovorna s to tožbo.
18. Paulus, Vprašanja, VI. knjiga.
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Osebna tožba za vračilo takega premoženja bo mogoča tudi v korist lastnika tega premoženja, vendar lahko ta izbere, ali bo
vložil to ali stvarno tožbo.
(19) Ulpianus, O ediktu, XXXIV. knjiga.
Če ženska ob razvezi zakonske zveze v moževo hišo uvede tatove in z njihovim posredovanjem odnese premoženje, čeprav
sama z njim ne ravna, bo odgovorna za tožbo zaradi njegove neupravičene prisvojitve. Zato je res, kot navaja Labeo, da je
žena odgovorna za to tožbo, tudi če premoženje ne pride v njeno posest.
20. Marcellus, Digest, knjiga VII.
Če žena sama odnese ali uporabi storitve tatvine, da odnese premoženje, ki ga je njen mož kupil v dobri veri, in to stori z
namenom, da bi dosegla razvezo zakonske zveze, se ji izreče sodba v tožbi za vračilo neupravičeno prisvojenega premoženja.
21. Paulus, O ediktu, knjiga XXXVII.
Če bi ženska v obupu nad življenjem svojega moža, potem ko je skrivaj odnesla del njegovega premoženja, dosegla razvezo
zakonske zveze, njen mož pa bi si opomogel, mu je treba ugoditi s pravično tožbo za povrnitev neupravičeno prisvojenega
premoženja.
1. Če suženj, ki pripada ženi, odstrani premoženje njenega moža po naročilu njegove gospodarice, ki namerava doseči
ločitev, Pedij meni, da ni kriva tatvine, saj ne pridobi ničesar v svojo korist; prav tako se ne šteje, da je nudila pomoč sužnju,
ki je storil kaznivo dejanje, saj ga ženska sama ni storila, čeprav suženj ne sme ubogati svojega gospodarja, kadar mu je
ukazano storiti zločin; vendar bo tožba zaradi neupravičeno prisvojenega premoženja upravičena.
2. Če suženj, ki je bil dan kot doto, moža ukrade in je žena vedela, da je nepošten, mora možu povrniti celotno izgubo; če pa
ni vedela za slabo naravo sužnja, potem ne bo odgovorna dlje od izročitve sužnja kot odškodnine.
3. Tožba za vrnitev neupravičeno odvzetega premoženja se vloži zaradi povračila škode, čeprav se izterjava dote lahko
zahteva šele naknadno.
4. Če je bil mož v primeru, ko si je premoženje neupravičeno prisvojila žena, prikrajšan za kakšno korist, je treba to
upoštevati.
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5. Čeprav ta tožba izhaja iz storitve kaznivega dejanja, še vedno vključuje zahtevek za premoženje, zato ni predpisana po
preteku enega leta, kot je to v primeru osebne tožbe za izterjavo ukradenega blaga. Poleg tega se bo uveljavljala v korist
dedičev.
6. V tej tožbi ne mož ne žena ne moreta pridobiti nobene koristi zaradi insolventnosti, ker temelji na tatvini.
(22) Julianus, Digest, knjiga XIX.
Če moški vloži tožbo proti ženi zaradi premoženja, ki si ga je neupravičeno prisvojila, in sodišče opravi cenitev tega
premoženja ter izplača znesek, ali je upravičena vložiti tožbo za vrnitev posesti premoženja, če ga je izgubila? Pri tem se
pojavi težava, ker je posest pridobila z goljufijo. Odgovoril sem ji, da je treba šteti, da ima vsakdo, ki plača znesek sodne
cenitve nepremičnine, položaj kupca, če plača znesek sodne cenitve. Če torej ženska, zoper katero je bila vložena tožba
zaradi neupravičeno odvzetega premoženja, na sodišču plača ocenjeno vrednost tega premoženja, bo upravičena do izjeme
zoper moža ali njegovega dediča, če bi kateri od njiju vložil tožbo za vrnitev navedenega premoženja; če pa je izgubila
posest, ji je treba ugoditi s pravo tožbo.
1. Če si je ženska neupravičeno prisvojila premoženje v pričakovanju moževe smrti in ta nato umre, lahko dedič s tožbo za
zapuščino ali s tožbo za izročitev premoženja na sodišču izterja vse, kar je bilo prisvojeno.
23. Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Če se zakonska zveza ponovno sklene po drugi razvezi, velja, da še naprej obstaja pravica do tožbe zaradi premoženja,
prilaščenega ob prvi razvezi, pa tudi zaradi izdatkov, nastalih v času prejšnje zakonske zveze, ali daril, danih med njo.
(24) Ulpianus, Pravila, V. knjiga.
Mož je upravičen tako do tožbe za izterjavo kot do osebne tožbe zoper ženo zaradi premoženja, ki si ga je neupravičeno
prisvojila, ne glede na to, ali mu pripada ali je vključeno v doto; v njegovi pristojnosti je, da uporabi katero koli tožbo po
svoji izbiri.
25. Marcijan, Pravila, III. knjiga.
Tožba za neupravičeno prisvojeno premoženje je na voljo, če je bilo premoženje odstranjeno z namenom razveze zakonske
zveze in je razveza dejansko sledila; če pa si žena med trajanjem zakonske zveze prisvoji premoženje svojega moža, čeprav
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ta tožba ne bo na voljo, lahko mož kljub temu vloži osebno tožbo za vračilo navedenega premoženja; v skladu s pravom
narodov namreč menim, da je premoženje vedno mogoče z osebno tožbo vrniti strankam, ki ga imajo v posesti neupravičeno.
26. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IV. knjiga.
Tožba za neupravičeno prisvojeno premoženje je osebna.
27. Papinianus, Mnenja, IV. knjiga.
Tožba za neupravičeno prisvojeno premoženje se ne razlikuje od tiste, v kateri je ženska obtožena kaznivega dejanja
prešuštva.
28. Paulus, Vprašanja, VI. knjiga.
Če žena ukrade premoženje, ki pripada njenemu možu, osebi, ki ji ga je ta posodil, bo ta upravičena do tožbe zaradi kraje
zoper njo, čeprav mož take tožbe ne more vložiti.
29. Tryphoninus, Disputations, knjiga XI.
Vrednotenje neupravičeno odvzetega premoženja je treba izračunati glede na čas, ko je bilo odvzeto, saj je ženska dejansko
kriva tatvine, čeprav je kaznovana z milejšo kaznijo. Zato tako neupravičeno prisvojenega premoženja dobronamerni
posestnik ne more pridobiti z odtujitvijo; če pa se njegova vrednost poveča in ni vrnjen, se poveča tudi ocena; tako je v
primeru tožbe za vračilo ukradenega premoženja.
30. Papinianus, Vprašanja, knjiga XI.
Če je zoper žensko vložena tožba zaradi premoženja, ki si ga je neupravičeno prisvojila po prenehanju zakonske zveze, tožba
ugasne, če bi bila zakonska zveza ponovno sklenjena.

Tit. 3. O priznanju in preživljanju otrok, staršev, varovancev in svobodnjakov.
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1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIV.
Odlok senata, ki je bil sprejet v zvezi s priznavanjem otrok, je sestavljen iz dveh delov, od katerih se prvi nanaša na
priznavanje otrok s strani staršev, drugi pa na tiste, ki nadomeščajo lažne potomce.
1. Odlok dovoljuje, da ženska sama ali njen oče, pod čigar nadzorom je, ali kdor koli, ki mu eden od njiju naroči, v primeru,
da meni, da je noseča, v tridesetih dneh po razvezi obvesti svojega moža ali očeta, pod čigar nadzorom je, ali pa pusti
obvestilo na njegovem prebivališču, če ni možnosti za osebno vročitev.
2. Izraz "prebivališče" moramo razumeti kot stanovanje moža, če ta živi v mestu, če pa ne, ampak prebiva v podeželski hiši
ali v provincialnem mestu, pa kot kraj, kjer sta imeli stranki med trajanjem zakonske zveze stalno prebivališče.
3. Žena mora moža zgolj obvestiti, da je od njega noseča. Tega obvestila ne poda zato, da bi mož lahko poslal stražarje, ki bi
jo varovali, saj zadostuje, da ga obvesti, da je noseča. Mož bi moral nato bodisi poslati osebe, ki bi jo varovale, bodisi jo
obvestiti, da ni noseča z njim; dovoljeno je, da to obvestilo opravi mož sam ali druga oseba v njegovem imenu.
4. Kazen za moža, če ne pošlje oseb, ki bi ga opazovale, ali ne obvesti ženske, da ni noseča od njega, je, da mora priznati
otroka; če tega ne stori, pa mora biti kaznovan z izredno strogostjo. Zato mora odgovoriti na obvestilo ali pa mora biti
odgovorjeno v njegovem imenu, da ženska ni noseča od njega. Če to stori, mu ne bo treba priznati otroka, razen če je res
njegov.
5. Upoštevati je treba, da obvestilo ne izvira od moža, temveč od ženske.
6. Če pa bi mož ponudil stražarje, ki bi stražili njegovo ženo, ona pa tega ne bi dovolila; ali če ga ne bi obvestila o svojem
stanju; ali če bi ga obvestila, vendar ne bi privolila v sprejem stražarjev, ki jih je določilo sodišče, ima mož ali njegov oče
pravico, da zavrne priznanje otroka.
7. Če ženska v tridesetih dneh ne obvesti o svoji nosečnosti, vendar to stori pozneje, jo je treba zaslišati po tem, ko se izkaže
ustrezen razlog.
8. Če pa popolnoma zanemari obvestilo, Julijan pravi, da to nikakor ne škoduje otroku.
9. Trideset dni po razvezi zakonske zveze bi morali razumeti kot neprekinjene in ne razpoložljive dni.
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10. V devetnajsti knjigi Julijanovih Digest je predlagana naslednja lepa točka. Če ženska v tridesetih dneh ne bi obvestila
moža o svojem stanju, vendar bi v tem obdobju rodila otroka, ali bo veljal odlok senata? Pravi, da v tem primeru ne bo veljal
Plautov odlok senata, saj je veljalo, da se ne nanaša na otroka, ki se rodi v tridesetih dneh, saj je senat določil trideset dni za
obvestilo o nosečnosti. Vendar menim, da to nikakor ne bi škodovalo otroku.
11. Prav tako kot po drugi strani, če bi mož po prejemu obvestila od žene poslal straže, to ne bi povzročilo nobene škode
njemu samemu. Zato bo smel zanikati, da je otrok njegov, niti mu to ne bo škodovalo, ker je nad ženo postavil stražo. To
mnenje navaja tudi Marcellus v sedmi knjigi Digest, saj pravi, da če stranka zanika, da je ženska njena žena ali da je od njega
noseča, lahko brez kakršne koli škode zase zelo pravilno pošlje osebe, da jo stražijo, zlasti če ob tem protestira.
12. Julijan v devetnajsti knjigi Digest pravi, da je v odloku senata navedeno, da če bi ženska moža obvestila, da je spočela od
njega, in on po tem, ko je bil obveščen, ne bi poslal oseb, da bi jo opazovale ali pregledale, in v navzočnosti prič ne izjavi, da
ni noseča od njega, bo moral priznati otroka, ko se rodi; vendar iz tega ne izhaja, da mora, če reče, da je otrok njegov,
narediti za svojega dediča, če ga je spočela druga oseba. Kljub temu meni, da bo ob obravnavi zadeve na sodišču priznanje
očeta vzpostavilo močno domnevo v korist otroka.
13. Pravi tudi, da ima po drugi strani oče, kadar ženska po razvezi zakonske zveze ne ravna v skladu s tem, kar je bilo
predpisano z odlokom senata, pravico, da otroka ne prizna; in da iz tega ne sledi, da otroka po rojstvu ni mogoče razglasiti za
svojega, temveč le, da ga oče ne bo prisiljen preživljati, če bi se izkazalo, da je njegov potomec.
14. Julijan prav tako pravi, da če ženska obvesti moža, da je noseča, in on tega ne zanika, iz tega ne smemo sklepati, da je
otrok njegov, čeprav ga je mogoče prisiliti, da ga preživlja. Vendar bi bilo zelo nepravično, če bi v primeru, ko je bil moški
dalj časa odsoten in po vrnitvi ugotovi, da je njegova žena noseča, in jo zaradi tega zavrne, on pa zanemari izpolnitev katere
koli določbe senatnega odloka, otrok postal njegov dedič.
15. Iz povedanega je razvidno, da otrok nikakor ni oškodovan, če žena ne spoštuje katerega od določil odloka senata, če otrok
dejansko pripada njenemu možu ?in to se ne nanaša le na njegove pravice, temveč tudi na njegovo preživljanje, v skladu z
reskriptom božanskega Pija; ali če je mož zanemaril, kar predpisuje odlok senata, ga je vsekakor mogoče prisiliti k
preživljanju otroka, lahko pa se mu odreče.
16. Jasno je, da če bi ta, potem ko je ženska obvestila moža, zanikal, da je od njega noseča, čeprav ne sme poslati oseb, ki bi
jo opazovale, ne more preprečiti, da se opravi preiskava, s katero se ugotovi, ali je ženska od njega noseča ali ne. Če je ta
primer predložen sodišču in se odloči, ali je ženska noseča z možem ali ne, mora mož priznati otroka, ne glede na to, ali mu
pripada ali ne.
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(2) Julianus, Digeste, knjiga XIX.
To velja za vse primere, zato bo otrok v krvnem sorodstvu s svojimi brati.
(3) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIV.
Če bi po drugi strani sodnik odločil, da otrok ne pripada možu, čeprav je v resnici njegov, velja, da je tovrstna odločitev
enakovredna zakonu. To mnenje odobrava Marcellus v sedmi knjigi Digest, mi pa ga uporabljamo v sedanjem času.
1. Zaradi tega, ker se Plautijev odlok senata nanaša na otroke, rojene po razvezi, je bil v času vladavine božanskega
Hadrijana sprejet drug odlok senata, ki je predpisoval, da morajo otroke, rojene v zakonski zvezi, priznati njihovi starši.
2. Kaj pa, če se otrok rodi po očetovi smrti in za časa življenja svojega dedka, pod čigar nadzor bi bil prepuščen, če bi se
izkazalo, da je omenjeni otrok potomec dedkovega sina? Razmisliti je treba, kaj je treba storiti v tem primeru. Sprejeti je
treba mnenje, da je treba vprašanje njegovega priznanja prepustiti njegovemu dedku.
3. Kaj pa, če bi se v tem primeru pojavilo vprašanje, ali je bil otrok rojen v času zakonske zveze ali pozneje? Treba je reči, da
je treba za določitev te točke izvesti postopek v skladu z odlokom senata.
4. In kaj bi bilo treba storiti, če bi bilo zanikano, da je bila ženska žena žena domnevnega moža? Julijan je Seksta Cecilija
Afričana obvestil, da obstaja razlog za predhodno preiskavo.
5. Ugotoviti je treba, da se ti odloki senata ne uporabljajo po smrti očeta, če ni sorodnika, pod čigar nadzorom bi bil lahko
otrok. Kakšen zahtevek do zapuščine bi lahko v tem primeru uveljavljal otrok? Ali bi lahko uveljavljal tak zahtevek, ne glede
na to, ali ga je rodila oseba, katere premoženje zahteva, ali ne? Kar je Julijan zapisal v devetnajsti knjigi Digest, drži do te
mere, da se je treba v primeru, če se je postopek za priznanje otroka začel za časa očetovega življenja in bi ta umrl, preden bi
bila izdana odločitev, sklicevati na karbonski edikt.
6. Ti odloki senata se nanašajo tudi na otroke, ki se rodijo kot lastni dediči. Vendar je boljše mnenje, da se ne uporabljajo,
kadar otrok, katerega priznanje je sporno, ni bil pod nadzorom stranke, ki je sprožila postopek.
4. Paulus, Mnenja, knjiga II.
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Ne le tisti, ki otroka zaduši, temveč tudi tisti, ki ga zapusti ali mu odreče hrano, pa tudi tisti, ki ga izpostavi na javnem mestu,
da bi vzbudil sočutje, ki ga sam ne čuti.
5. Ulpianus, O dolžnostih konzula, II. knjiga.
Kadar kdo zahteva preživnino za svoje otroke ali kadar lahko otroke preživlja njihov oče, naj zadevo obravnava sodnik.
1. Ali mora oče podpirati samo tiste otroke, ki so pod njegovim nadzorom, ali naj podpira tiste, ki so že emancipirani ali ki so
iz katerega koli drugega razloga postali samostojni, je vprašanje, ki ga je treba preučiti. Menim, da je boljše mnenje, da
morajo otroke, tudi kadar niso pod očetovim nadzorom, podpirati njihovi starši, po drugi strani pa bi jih morali podpirati tudi
njihovi starši.
2. Poglejmo, ali smo dolžni podpirati samo svoje očete, dedke po očetovi strani, pradedke po očetovi strani in druge
sorodnike moškega spola ali pa smo dolžni podpirati tudi svoje matere in druge sorodnike po materinski liniji. Boljše mnenje
je, da mora sodnik v vsakem primeru posredovati, da bi olajšal potrebe enih in slabosti drugih; in ker ta obveznost izhaja iz
pravičnosti in navezanosti na kri, mora sodnik skrbno pretehtati zahtevke vsake od strank.
3. Povedati je treba, da enako pravilo velja za preživljanje otrok s strani njihovih staršev.
Zato prisilimo mater, da preživlja svoje nezakonske otroke, in njih, da preživljajo njo.
5. Božanski Pij tudi namiguje, da je dedek po materini strani dolžan preživljati svoje vnuke.
6. V nekem reskriptu je tudi navedel, da mora oče podpirati svojo hčer, če bi se na sodišču dokazalo, da jo je dejansko
spočela.
7. Če se sin lahko preživlja sam, naj sodišče odloči, da ga ne bo prisililo k preživljanju. Zato je cesar Pij v nekem reskriptu
določil: "Če je treba preživljati otroka, je treba preživnino izplačevati: "Pristojni sodniki in pred katerimi boš nastopil, morajo
odrediti, da te oče preživlja sorazmerno s svojimi sredstvi, če zatrjuješ, da si obrtnik in da se zaradi slabega zdravja ne moreš
preživljati z lastnim delom."
8. Kadar oče zanika, da je stranka, ki prosi za preživnino, njegov sin, in zato trdi, da je ne bi smel zagotavljati, ali kadar sin
zanika, da je vlagatelj zahteve za preživnino njegov oče, morajo sodniki o zadevi odločiti po hitrem postopku, in če se
ugotovi, da je vlagatelj zahteve sin ali oče, mu morajo odrediti preživnino. Če pa se to ne dokaže, ne smejo odločiti, da se
preživnina zagotovi.
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9. Vendar je treba upoštevati, da če sodniki odločijo, da je treba zagotoviti preživnino, to še vedno ne posega v resnico, saj ne
odločajo o tem, da je stranka sin, ampak le o tem, da jo je treba preživljati. To je božji Marcus navedel tudi v zapisu.
10. Če kdo noče zagotoviti podpore, morajo sodniki določiti znesek, ki ga je treba zagotoviti, sorazmerno z njegovimi
sredstvi, in če je še vedno ne zagotovi, ga je mogoče prisiliti k izpolnitvi sodbe tako, da se njegovo premoženje vzame v
izvršbo in proda.
11. Sodnik mora tudi ugotoviti, ali ima sorodnik ali oče kakršen koli utemeljen razlog, da noče preživljati svojih otrok.
Obstaja reskript, naslovljen na Trebatija Marina, v katerem je navedeno, da lahko oče pravilno zavrne preživljanje sina, če je
ta zoper njega izdal obvestilo.
12. V nekaterih reskriptih je navedeno, da lahko sodnik očeta prisili, da svojim otrokom zagotovi ne le hrano, temveč tudi vse
druge nujne potrebščine.
13. Če je bil sin emancipiran, preden je dosegel puberteto, ga je mogoče prisiliti, da preživlja svojega očeta, če je ta v
revščini; kajti vsakdo bi z razlogom rekel, da je najbolj nepravično, če oče ostane v pomanjkanju, medtem ko je njegov sin v
uspešnih razmerah.
14. Kadar mati, ki je svojemu otroku nudila preskrbo, vloži tožbo zoper njegovega očeta, jo je treba obravnavati pod
določenimi pogoji; Božji Marko je namreč v reskriptu, naslovljenem na Antonijo Montano, navedel: "Sodniki bodo ocenili,
koliko vam mora plačati oče vaše hčere v sorazmerju s količino nujne preskrbe, ki ste jo nudili za njeno vzdrževanje; ne
morete pa dobiti toliko, kolikor bi zaradi materinske ljubezni porabili za svojo hčer, tudi če bi jo oče pregnal."
15. Filialna naklonjenost zahteva, da starši podpirajo sina, ki je v vojaški službi, če ima za to sredstva.
16. V nekem reskriptu je navedeno, da čeprav bi moral starš po nareku narave podpirati sina, vendarle od slednjega ne bi
smeli zahtevati, da plačuje njegove dolgove.
17. Obstaja tudi reskript, ki navaja, da sinovi dediči, če tega ne želijo, niso prisiljeni nuditi očetu take pomoči, ki bi mu jo sin,
dokler je živ, zagotavljal iz vzgibov sinovske dolžnosti, razen če je oče v največji revščini.
18. Sodniki so navajeni odločati tudi med patroni in podložniki, kadar se pojavi vprašanje njihovega preživljanja. Če torej
zavetniki zanikajo, da so tožniki njihovi podložniki, morajo sodniki opraviti preiskavo, in če se dokaže, da so njihovi
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podložniki, jim morajo odrediti preživljanje. Odredba o podpori pa ne preprečuje, da bi se osvobojenec (če zanika, da je tak)
boril za svoje pravice proti svojemu patronu.
19. Svobodnjaki morajo svojim patronom, ki so v revščini, zagotoviti podporo sorazmerno z njihovimi sredstvi. Če pa so
slednji sposobni preživljati se sami, ni treba posegati v avtoriteto sodnika.
20. Lahko se postavi vprašanje, ali je treba podpirati samo patrone ali pa je treba vzdrževati tudi njihove otroke. Menim, da bi
morali sodniki ob izkazanem ustreznem razlogu odrediti, da je treba podpirati tudi otroke patronov, resda ne tako zlahka kot
patrone, vendar včasih; kajti svobodnjaki morajo izkazovati spoštovanje ne le svojim patronom, temveč tudi otrokom
slednjih.
21. Svobodnjak ženske je prisiljen podpirati njene otroke.
22. Če bi kdo želel, da ga podpira svobodnjak njegovega svobodnjaka ali suženj, ki ga je manumitiral na podlagi zaupanja,
ali tisti, ki ga je s svojim denarjem odkupil iz suženjstva, naj ne bo uslišan. Kajti, kot pravi Marcellus, bi ga morali primerjati
s tistim, ki s tem, ko zahteva nagrado, izgubi pravice, ki jih ima do osvobojenca.
23. Če je sin svojega varovanca obtožil očetovega svobodnjaka hudega zločina, ta zanika, da bi ga slednji moral preživljati.
24. Tudi svobodna ženska je dolžna podpirati svojega varovanca.
25. Za odločanje v zvezi s podporo patronu je običajno imenovan razsodnik, ki mora ugotoviti vrednost sredstev
osvobojenca, da se lahko določi višina preživnine, ki jo je treba zagotavljati, dokler je osvobojenec za to sposoben in dokler
jo zahteva patron.
26. Osvobojenci so dolžni zagotoviti preživnino očetu in materi svojega varovanca, če varovanec in njegovi otroci ne živijo
več, če sta v stiski in ima osvobojenec za to sredstva.
6. Modestinus, O manumiji.
Patron s tem, ko na prošnjo svojega osvobojenca noče zagotoviti podpore, izgubi privilegije, ki so mu bili zaradi manumisije
naloženi v njegovo korist, in je kaznovan z izgubo premoženja osvobojenca; ni pa dolžan zagotavljati podpore, tudi če je to
zmožen storiti.
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1. Ustava cesarja Komoda vsebuje naslednje: "Če se dokaže, da je njegov svobodnjak grobo ravnal s svojim varovancem, ga
hudo pretepal ali ga zapustil, ko je bil v revščini ali je trpel zaradi telesne bolezni, ga je treba najprej ponovno spraviti pod
nadzor svojega varovanca in ga prisiliti, da mu opravlja storitve kot njegov gospodar, in če se s tem postopkom ne opogumi,
ga je treba prodati kupcu pod oblastjo sodnika, ceno pa dati njegovemu varovancu."
7. Isto, Mnenja, knjiga V.
Če tisti, ki naj bi bil mož neke ženske, zanika sklenitev zakonske zveze iz razloga, ker je pripravljen dokazati, da je tista, ki
trdi, da je njegova žena, sužnja, mora medtem preživljati njene otroke; če pa bi se izkazalo, da je bila sužnja, tisti, ki je bil
zadolžen za njihovo preživljanje, zaradi tega ne bo oškodovan.
8. Marcellus, O Lex Julia et Papia, I. knjiga.
Otroci naših moških potomcev so pod našo skrbjo, kar pa ne velja za tiste, ki izvirajo iz žensk; očitno je namreč, da je otrok,
ki ga rodi hči, pod skrbjo svojega očeta in ne dedka, razen če oče ni živ ali je v pomanjkanju.
9. Paulus, O pravici do patronata.
Patroni in njihovi otroci nimajo pravice do premoženja svojih preživelih podložnikov, razen če sodišču dokažejo, da so tako
šibki ali revni, da jim morajo podložniki pomagati z mesečnimi prispevki hrane. To pravilo je bilo določeno v številnih
cesarskih ustavah.

Tit. 4. V zvezi s pregledom nosečnic in previdnostnimi ukrepi, ki jih je treba sprejeti v zvezi z njihovim porodom.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIV.
V času Božjih bratov se je pojavil mož, ki je izjavil, da je njegova žena noseča, ona pa je to zanikala, in cesarja sta po
posvetovanju o tej zadevi na Valerija Prisciana, mestnega pretorja, naslovila reskript z naslednjimi besedami "Zdi se, da
Rutilius Severus prosi za nekaj izjemnega, ko prosi za skrbnika za svojo ženo, ki je ločena od njega in ki trdi, da ni noseča.
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Zato nihče ne bo presenečen, če tudi mi predlagamo nov načrt in sredstvo. Če bo mož vztrajal pri svoji zahtevi, bo najbolj
primerno, da se izbere hiša ugledne ženske, v katero bo Domitija lahko odšla, in da jo pregledajo tri babice, izkušene v
svojem poklicu in vredne zaupanja, potem ko jih boste izbrali. In če bodo vse ali samo dve od njih razglasile, da se zdi
noseča, je treba žensko prepričati, naj sprejme skrbnika, kakor da bi to sama zahtevala. Če ne rodi otroka, bo njen mož vedel,
da si bo nakopal sramoto in da bo s tem prizadet njegov ugled, in ne bo nerazumno, če se bo štelo, da si je to izmislil, da bi
škodoval svoji ženi. Če pa vse navedene ženske ali večina od njih izjavijo, da ženska ni noseča, ne bo razloga za imenovanje
skrbnika."
1. Iz tega reskripta je popolnoma jasno razvidno, da se odloki senata, ki se nanašajo na priznanje otrok, ne bodo uporabljali,
če se bo ženska pretvarjala, da je noseča, ali če bo to celo zanikala. To tudi ni nerazumno, saj je otrok del ženske oziroma
njenih drobovja, še preden se rodi. Po rojstvu pa je jasno, da lahko mož v skladu s svojimi pravicami z interdiktom zahteva,
da se otrok prikaže v njegovi navzočnosti ali da se mu z izrednim postopkom dovoli, da ga odstrani. Zato mu cesar priskoči
na pomoč, kadar je to potrebno.
2. V skladu s tem reskriptom je mogoče žensko poklicati pred pretorja in jo po zaslišanju, ali verjame, da je noseča, prisiliti k
odgovoru.
3. Kaj je treba storiti v primeru, da ne bi odgovorila ali da ne bi prišla pred pretorja? Ali naj uporabimo kazen, ki jo določa
odlok senata, in sicer da ima mož pravico, da ne prizna otroka? Toda predpostavimo, da mož s tem ni zadovoljen in da bi raje
postal oče, kot da bi bil prikrajšan za sina? Tedaj mora ženska po pooblastilu pretorja priti na sodišče, in če pride,
odgovarjati; če tega ne želi, se ji premoženje vzame v izvršbo in proda ali pa se jo kaznuje z denarno kaznijo.
4. Kaj pa, če po zaslišanju reče, da je noseča? Takrat je treba ravnati v skladu z odlokom senata. Če pa bi zanikala, da je
noseča, mora pretor v skladu s tem reskretom poklicati babice.
5. Opozoriti je treba, da ne mož ne žena ne smeta poklicati babic, ampak jih mora vse poklicati pretor.
6. Pretor mora izbrati tudi hišo ugledne babice, kamor mora ženska oditi, da bi jo lahko pregledali.
7. Kaj je treba storiti, če ženska ne dovoli, da bi jo pregledali, ali če noče iti v hišo? V teh okoliščinah se je treba sklicevati
tudi na oblast pretorja.
8. Če vse ali večina babic izjavi, da ženska ni noseča, ali lahko vloži tožbo zaradi storjene škode? Menim, da je boljše
mnenje, da lahko vloži tako tožbo, vendar pod pogojem, da ji je mož s takšnim ravnanjem želel povzročiti škodo. Če pa ni
imel namena, da bi ji povzročil škodo, ampak je dejansko verjel, da je noseča, ker je nanj vplivala skrajna želja po otrocih, ali
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ker ga je sama spodbudila k temu, ker se je med zakonsko zvezo pretvarjala, da je tako, bo povsem pravično, da se mož
oprosti.
9. Poleg tega je treba upoštevati, da reskript ni določil nobenega roka, čeprav je bil v dekretih senata, ki se nanašajo na
priznanje otrok, določen rok tridesetih dni, v katerem mora ženska naznaniti svojo nosečnost. Kaj je torej treba storiti? Ali
naj rečemo, da lahko mož vedno pokliče svojo ženo k pretorju, ali pa naj določimo trideset dni, v katerih mora to storiti?
Menim, da bi moral pretor, če se pokaže ustrezen razlog, zaslišati moža tudi po preteku tridesetih dni.
10. V zvezi s pregledom nosečnice in previdnostnimi ukrepi, ki jih je treba sprejeti ob porodu, pretor pravi: "Če ženska po
moževi smrti izjavi, da je noseča, mora poskrbeti, da o tem dvakrat v mesecu po njegovi smrti obvesti zainteresirane stranke
ali njihovega zastopnika, da lahko pošljejo osebe, ki jo bodo pregledale, če to želijo. Pošljejo se svobodne ženske do pet oseb,
ki morajo pregled opraviti naenkrat, vendar se med pregledom nihče ne sme dotakniti trebuha ženske brez njenega soglasja.
Ženska se rodi v hiši ugledne matrone, ki jo bom imenoval. Trideset dni pred predvidenim odvzemom obvesti zainteresirane
stranke ali njihove zastopnike, da pošljejo osebe, ki bodo prisotne pri njenem porodu, če bodo to želele. V sobo, v kateri bo
ženska oddana, je samo en vhod, in če jih je več, so zaprti s tablami. Pred vrati te sobe morajo stražiti trije svobodnjaki in tri
svobodnjakinje ter dva spremljevalca. Vsakič, ko omenjena ženska vstopi v to sobo ali v katero koli drugo ali gre v kopel, jo
lahko oskrbniki predhodno pregledajo, če to želijo, in preiščejo tudi vse osebe, ki bi lahko vstopile vanjo. Skrbniki, ki so
postavljeni pred sobo, lahko preiščejo vse osebe, ki vstopijo vanjo ali v hišo, če to želijo. Ko ženska začne rojevati otroka,
mora o tem obvestiti vse zainteresirane stranke ali njihove zastopnike, da lahko pošljejo osebe, ki bodo prisotne pri porodu.
Pošljejo se svobodne ženske v številu petih, tako da poleg dveh babic v omenjeni sobi ne sme biti prisotnih več kot deset
svobodnih žensk in več kot šest sužnjev. Vse, ki bodo prisotne v sobi, je treba preiskati, ker se bojijo, da je katera od njih
noseča. V omenjeni sobi ne smejo biti manj kot tri luči, ker je tema bolje prilagojena za nadomestitev otroka. Ko se otrok
rodi, se pokaže zainteresiranim strankam ali njihovim pooblaščencem, če ga želijo pregledati. Otroka vzgaja tisti, ki ga določi
njegov oče. Če oče v zvezi s tem ne da nobenih navodil ali če oseba, za katero želi, da bi ga vzgajala, ne želi prevzeti vzgoje,
to stori nekdo, ki ga imenujem jaz, potem ko se izkaže ustrezen razlog. Oseba, pri kateri naj bi se otrok vzgajal, ga mora po
dopolnjenem tretjem mesecu starosti dvakrat mesečno kazati, dokler ne dopolni šest mesecev; nato ga mora kazati enkrat
mesečno, od dopolnjenega šestega meseca starosti do dopolnjenega enega leta starosti pa ga mora kazati vsak drugi mesec;
po dopolnjenem letu starosti, dokler ne zna govoriti, pa ga mora kazati enkrat na šest mesecev, kjer koli to želi. Če
zainteresiranim strankam ni dovoljeno pregledati ženske in jo opazovati ali biti navzoč pri njenem porodu in če se stori kar
koli, da bi se preprečilo zgoraj navedeno, ne bom izdal dovoljenja za posest otroka, potem ko sem se seznanil s primerom,
niti ga ne bom izdal, če otroka ne bo dovoljeno pregledati, kot je določeno zgoraj. Kjer se mi zdi, da obstaja tehten razlog, ne
bom odobril tistih dejanj, ki jih obljubim tistim, ki jim je bila posest premoženja dana v skladu z mojim ediktom."
11. Čeprav je pretorjev edikt povsem jasen, vseeno ne smemo zanemariti njegove razlage.
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12. Zato mora ženska o tem obvestiti zainteresirane stranke, to je tiste, katerih interes je, da nima otrok, ali tiste, ki so
upravičeni do celotnega premoženja ali njegovega dela, bodisi kot zakoniti dediči bodisi na podlagi oporoke.
13. Če pa je bil za dediča imenovan suženj, ki nima otrok, Aristo navaja, da je v tem primeru v pristojnosti pretorja, da mu
dovoli, da sprejme ne vse, ampak le nekatere previdnostne ukrepe v zvezi z izročitvijo. Menim, da je to mnenje pravilno.
Kajti v interesu javnosti je, da ne pride do zamenjave otroka, da se ohrani čast uglednih oseb in tudi družin. Zato je treba,
kadar je bil tak suženj imenovan v pričakovanju nasledstva, zaslišati njegovo mnenje; ne glede na to, kakšen je njegov
položaj, saj deluje tako v javnem kot v svojem interesu.
14. Poleg tega je treba obvestiti tudi tiste, ki so naslednji v dedni liniji; kot na primer dediča, imenovanega v prvi stopnji, ne
pa tistega, ki je bil zamenjan; če je glava družine umrl po smrti, je treba obvestiti tiste, ki so na prvem mestu v dedni liniji. Če
pa je več oseb, ki imajo pravico do nasledstva hkrati, je treba obvestiti vse.
15. Kadar pretor reče, da ne bo podelil posesti, potem ko se je seznanil s primerom, ali da bo zavrnil določena dejanja, se to
nanaša na primer, ko je bila zaradi nevednosti zanemarjena kakšna določba od tistih, ki jih je pretor želel upoštevati; vendar
to ne škodi pravicam otroka. Kajti za kakšno pravilo bi šlo, če se ena od nepomembnih formalnosti, za katere pretor izjavi, da
jih je treba upoštevati, ne bi izvedla in bi se otroku odrekla posest premoženja? Upoštevati je treba običaj v okolici in v
skladu z njim pregledati žensko ter opazovati porod in otroka.
2. Julianus, Digest, knjiga XXIV.
Edikt, ki se nanaša na pregled nosečnic, je v nasprotju z ediktom, izdanim v skladu z določbami karbonarskega odloka.
(1) Včasih pa mora pretor te formalnosti opustiti, kadar se pregled ženske ne opravi ali se njen porod ne opazuje, kar se ne
zgodi zaradi njene zlobe, temveč zaradi njene nevednosti.
3. Paulus, O Placiju, XIV. knjiga.
Kadar je kdo nadomeščen za nerojenega otroka ali imenovan za dediča, če otrok ni, in želi, da se ženska opazuje, ga je treba
zaslišati.
4. Scaevola, Digest, knjiga XX.
Neki moški, pri katerem je bilo določeno, da če umre brez potomcev, se vse, kar pride v njegove roke, prepusti njegovi sestri
kot skrbnici, je umrl, potem ko je imenoval posmrtnega dediča, ki ga je nadomestil z drugimi. Pojavilo se je vprašanje, ali naj
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se sestri ali njenemu pooblaščencu dovoli, da v skladu s pogoji edikta pregleda žensko in bdi nad njenim porodom, saj je
pokojnikova žena izjavila, da je noseča. Odgovoril sem, da je v takšnem primeru, v zvezi s katerim je bila opravljena
preiskava, mogoče meniti, da je treba spoštovati skrbnost, ki jo je izkazala oseba, zadolžena za zaupanje, in da je treba
prošnji ugoditi, če se izkaže ustrezen razlog.

Tit. 5. Če je ženska dobila v posest premoženje svojega moža v imenu svojega nerojenega otroka in naj bi bila ta posest z
goljufijo prenesena na drugega.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIV.
Pretor je s tem ediktom najustrezneje določil, da posest, ki jo obljubi v korist nerojenega otroka, ne bo dajala priložnosti za
plenjenje drugih.
(1) Zato uvede tožbo zoper žensko, ki to posest goljufivo prenese na drugega. Svoje oblasti namreč ne izvaja le nad žensko
samo, temveč tudi nad vsakim, pod čigar nadzorom bi lahko bila; to pomeni, kadar je drugemu dovoljeno, da s svojimi
goljufivimi dejanji pridobi posest, in obljublja tožbo proti njemu v obsegu interesa stranke, ki sproži postopek.
(2) Pretor nujno dodaja, da je treba v primeru, ko je kdo z goljufijo pridobil posest nad premoženjem, prisiliti tega, da se mu
odreče. Vendar ga k temu ne bo prisilil z avtoriteto svojega urada ali s pomočjo svojih podrejenih, temveč bo svoj cilj
dosegel bolje in bolj v skladu s civilnim pravom, če bo z interdiktom prisilil zadevno stranko, da se zateče k rednemu
postopku.
(3) V interesu tistega, ki sproži postopek, je, da se drugemu ne dovoli pridobiti posesti, če je ta porabil v dobri veri zbrani
dohodek ali če je posest pridobil odtujitelj in dohodka od njega ni mogoče izterjati, ker je insolventen.
(4) Ta tožba bo odobrena tudi po preteku enega leta, saj je njen predmet vrnitev premoženja.
(5) Če je ženska, ki je storila goljufijo, pod očetovskim nadzorom, bo tožba ugodena zoper njenega očeta, če je del
premoženja prišel v njegove roke.
2. Paulus, O ediktu, knjiga XXXVII.
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Prevarantsko ravna ženska, ki ne prepreči drugi osebi, da bi pridobila posest; ali z namenom, da bi koga ogoljufala, tajno in s
kakšno zvijačo spravi v posest drugo osebo.
1. Če se dokaže, da sta goljufijo storila oče in hči, se lahko tožba vloži proti kateremu koli od njiju, ki ga lahko izbere tožnik;
ker se ugodi v korist zainteresirane stranke. Zato lahko od ženske, ki je pod očetovskim nadzorom, izterja vse, kar je morda
izgubil, vendar mu ta tožba ne bo na voljo več kot stroški, ki so nastali s pregonom zadeve.

Tit. 6. Kadar naj bi ženska pridobila posest premoženja svojega moža v imenu svojega nerojenega otroka s tem, da je dala
lažno izjavo.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIV.
Kadar ženska zahteva posest v imenu svojega nerojenega otroka, in ker je prisegel dedič, priseže, da je noseča, je treba
prisego potrditi in ne bo odgovorna, ker je posest pridobila z lažno izjavo, prav tako pa se po prisegi proti njej ne bo
uporabila nobena prisila. Če pa rodi otroka, se lahko opravi preiskava o tem, ali je res, da je bila noseča od svojega moža;
kajti če je prisega dana med dvema osebama, ne more koristiti tretji osebi ali škodovati pravicam drugih oseb. V takšnih
okoliščinah tudi pravice otroka ne bodo prizadete.
1. Ta edikt temelji na istem načelu kot prejšnji, saj pretor, ker je ženski lahko podeliti posest posesti v imenu njenega
nerojenega otroka, ne sme zamuditi kaznovati njene lažne izjave.
2. Šteje se, da je ženska pridobila posest z goljufijo, če poskuša pridobiti posest, čeprav se dobro zaveda, da ni noseča.
3. Pretor obljubi to tožbo v razpoložljivem letu, ne pa tudi po njem, ker ima naravo kazenske tožbe.
4. Podobno tudi v tem primeru pretor obljubi tožbo za izterjavo zneska tožnikovih obresti.
5. Pretor obljubi to tožbo tudi zoper očeta ženske, če je z njegovim dejanjem goljufivo pridobila posest.
6. To tožbo lahko vloži kdor koli, v čigar interesu je, da ženska ne bi bila dana v posest; kot na primer bodisi solastnik, ki
čaka na rojstvo otroka, bodisi oseba, ki je bila nadomeščena, bodisi oseba, ki bi dedovala ab intestato, če bi ženska umrla.
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7. Za interes tožnika najprej velja, da se nanaša na preživnino, ki jo ženska zahteva zaradi svoje nosečnosti; iz tega naslova
namreč ni mogoče izterjati ničesar, razen če je ženska pridobila posest premoženja z goljufivim zastopanjem. Če pa ni šlo za
goljufivo zastopanje, ji ne bo treba ničesar plačati, ker je brez kakršnegakoli razloga pridobila preživnino pod pretvezo svoje
nosečnosti.
8. Včasih se znesek obresti poveča, kadar je na primer dedič, ki dvomi o ženini nosečnosti, izključen iz zapuščine. Julijan
namreč pravi, da je treba to tožbo odobriti izključenemu dediču, če je v njegovem interesu, da ženska ne pridobi posesti z
goljufijo; če temu ne bi bilo tako, bi namreč imenovani dedič z vstopom v zapuščino svojemu dediču zapustil dragocenejšo
zapuščino. Ženski bi lahko očitali tudi zmanjšanje vrednosti zapuščine, ker je dedič ni sprejel zaradi možnosti rojstva otroka.
9. Julijan v devetnajsti knjigi Digest prav tako pravi, da če nadomestni dedič umre, medtem ko je ženska v posesti zapuščine,
lahko njegov dedič z isto tožbo izterja njeno vrednost od ženske.
10. Vendar je treba preučiti, ali bi se morala ženska odpovedati zapuščinam in drugim bremenom zapuščine; in zdi se mi, da
je mogoče šteti, da imajo volilojemniki pravico izkoristiti to tožbo zoper njo, ker je v njihovem interesu, da se zapuščina
vpiše v zapuščino.
11. Jasno je, da je treba sužnjem, ki so bili osvobojeni, dati olajšavo zoper stranko, ki je vložila to tožbo v imenu zapuščine;
to pomeni, da mora biti prisiljena izpolniti skrbništvo, saj je prejela njihovo vrednost. Menim pa, da bi moral pretor priskočiti
na pomoč tistim, ki so bili neposredno manumitirani, in s svojim posredovanjem ohraniti njihovo svobodo.
12. Če obstaja goljufija s strani ženske, ki je pod očetovskim nadzorom, in je pri njej sodeloval njen oče, bo odgovarjal v
svojem imenu.

Tit. 7. O konkubinah.

1. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, II. knjiga.
Kadar svobodna ženska živi v konkubinatu s svojim varovancem, ga lahko zapusti brez njegove privolitve in se združi z
drugim moškim, bodisi v zakonski zvezi bodisi v konkubinatu. Vendar menim, da konkubina ne bi smela imeti pravice do
poroke, če zapusti svojega patrona brez njegove privolitve, saj je za svobodno žensko bolj častno, da je konkubina patrona,
kot da postane mati družine.
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1. Soglašam z Atilicinom, da se v konkubinatu lahko obdržijo le tiste ženske, ki jih takšna zveza ne osramoti, ne da bi se
bale, da bodo storile zločin.
2. Če moški vzdržuje v konkubinatu žensko, ki je bila obsojena zaradi prešuštva, menim, da se Lex Julia de Adulteriis ne bo
uporabljal, čeprav bo odgovoren, če bi se z njo poročil.
3. Če je ženska živela v konkubinatu s svojim varovancem, nato pa ohrani enako razmerje z njegovim sinom ali vnukom,
menim, da ne ravna pravilno, saj se tovrstna zveza močno približuje tisti, ki je neslavna, zato je treba takšno škandalozno
ravnanje prepovedati.
4. Jasno je, da lahko vsakdo obdrži konkubino katere koli starosti, razen če je stara manj kot dvanajst let.
2. Paulus, O Lex Julia et Papia, XII. knjiga.
Kadar patron, ki ima svobodno žensko za konkubino, postane nor, je bolj pravično, da ostane v konkubinatu.
3. Marcijan, Inštituti, XII. knjiga.
Svobodno žensko drugega je mogoče obdržati v konkubinatu prav tako kot žensko, ki se je rodila svobodna, in to zlasti v
primeru, ko je nizkega porekla ali je živela od prostitucije; če pa moški raje obdrži v konkubinatu žensko uglednega značaja,
ki se je rodila svobodna, je jasno, da mu tega ni mogoče dovoliti, ne da bi to odkrito povedal v prisotnosti prič; vendar se bo
moral z njo poročiti ali pa jo, če to zavrne, izpostaviti sramoti.
1. Prešuštva ne stori tisti, ki živi s konkubino, ker je konkubinat dobil svoje ime od zakona in ne vključuje pravne kazni; kot
navaja Marcel v sedmi knjigi Digest.
4. Paulus, Mnenja, knjiga XIX.
Žensko je treba šteti za konkubino tudi v primeru, ko je izražena le namera, da bi z njo živela.
5. Isti, Mnenja, II. knjiga.
Uradnik, ki ima stalno prebivališče v pokrajini, kjer opravlja dolžnosti svoje službe, lahko obdrži konkubino.
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Knjiga XXVI
1. O skrbništvu.
2. O oporočnem skrbništvu.
3. O potrditvi skrbnika ali kuratorja.
4. V zvezi z zakonitimi skrbniki.
5. O skrbnikih in kuratorjih, ki jih imenujejo tisti, ki imajo za to zakonsko pravico (..)
6. Glede tistih, ki lahko zahtevajo skrbnike ali kuratorje, in o tem, kje je to mogoče storiti.
7. O upravljanju in odgovornosti skrbnikov in kuratorjev (..)
8. Glede pooblastil in soglasij skrbnikov in kuratorjev.
9. Kdaj lahko mladoletniki tožijo ali so toženi zaradi dejanj svojih skrbnikov ali kuratorjev.
10. O osumljenih skrbnikih in kuratorjih.

Tit. 1. V zvezi s skrbništvom.
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1. Paulus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
2. Skrbništvo je (kot izraz opredeljuje Servij) oblast in moč nad svobodno osebo, ki je podeljena z namenom, da se zaščiti
tisti, ki se zaradi starosti ne more zaščititi sam; to oblast podeljuje ali priznava civilno pravo.
(1) Skrbniki so tisti, ki imajo to oblast in moč, njihovo ime pa izhaja iz same funkcije. Zato se imenujejo varuhi, saj so tako
rekoč zaščitniki in branilci, tako kot se imenujejo varuhi templja tisti, ki so zadolženi za njegovo oskrbo.
(2) Oseba, ki je nema, ne more biti imenovana za varuha, saj ne more uveljavljati svoje avtoritete.
(3) Številni pravni pisci, med njimi Pomponij (v devetinšestdeseti knjigi o ediktu), menijo, da gluhe osebe ni mogoče
imenovati za skrbnika, saj mora biti skrbnik sposoben ne le govoriti, temveč tudi slišati.
2. Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.
Od mladoletne osebe se ne sme zahtevati, da prosi, naj se ji postavi skrbnik, ali da ga gre iskat.
3. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVII.
Če ima varovanec moškega ali ženskega spola skrbnika in postane nor, ostane v tem stanju še vedno pod skrbništvom. To je
mnenje Kvinta Mucija, ki ga je odobril Julijan; mi pa sprejemamo pravilo, da skrbništvo preneha, kadar starost zahteva
skrbništvo. Če torej varovanci imajo skrbnike, zaradi svoje blaznosti niso pod skrbništvom; če pa jih nimajo in bi jih napadla
blaznost, lahko kljub temu imajo skrbnike, saj se razume, da Zakon dvanajstih tabel ne velja za varovance obeh spolov.
(1) Ker pa ne dovoljujemo, da bi bili starši mladoletnikov kuratorji, sem menil, da je treba, čeprav je mladoletnik, mlajši od
petindvajset let, lahko blazen, zanj imenovati kuratorja; ne zato, ker je blazen, ampak zato, ker je mladoletnik, tako kot če bi
obstajala starostna ovira. To razlikovanje izvajamo v primeru osebe, ki je zaradi starosti podvržena kurativi ali skrbništvu in
ji zaradi njene omame ni treba imenovati skrbnika. To je cesar Antonin Avgust navedel v reskriptu, saj je treba v določenem
obdobju poskrbeti za skrbnika zaradi starosti in ne zaradi norosti.
(2) Če želi varovanec obeh spolov začeti postopek proti svojemu zakonitemu skrbniku ali če slednji to želi storiti skupaj z
njim in je podana zahteva za postavitev kuratorja, ali se ta imenuje na zahtevo varovanca ali na zahtevo njegovega
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nasprotnika? Upoštevati je treba, da se kurator lahko imenuje ne glede na to, ali varovanec toži ali je tožen, vendar tega ni
mogoče storiti, če tega ne zahteva tisti, za katerega je treba kuratorja imenovati. Zato Kasij v šesti knjigi navaja, da v takih
okoliščinah ni mogoče nikogar imenovati za kuratorja, razen če je ta navzoč in je stranka, ki zahteva njegovo imenovanje,
prav tako na sodišču. Zato kuratorja ni mogoče imenovati za dojenčka. Kasij pravi, da če mladoletnik ne želi zaprositi za
kuratorja, ga mora pretor, da bi preprečil vložitev tožbe proti njemu, prisiliti, da poda prošnjo za kuratorja.
(3) Pomponij v šestnajsti knjigi navaja, da se lahko takšen kurator imenuje na katerem koli kraju in ob katerem koli času.
(4) Če mladoletnik zaprosi za takega kuratorja in ne navede, za kakšen namen ga želi, ali ga je treba imenovati za vse spore,
v katere je mladoletnik lahko vpleten? Celsus pravi, da je Servij odločil, da je treba šteti, da je kurator imenovan za
opravljanje vseh zadev.
0. Paulus, O Sabinu, VIII. knjiga.
Kjer je navedeno, da je kurator imenovan brez razlikovanja, velja, da je imenovan za vodenje vseh sporov, kar se nanaša na
primere, ko je zoper kuratorja vložena tožba za delitev zapuščine, delitev skupnega premoženja ali za določitev mej; če je
imenovanje tako splošno, velja, da je kurator pooblaščen za delovanje ne le v primerih, ko je tožnik varovanec, temveč po
drugi strani tudi v primerih, ko je tožba vložena zoper njega.
23. Namesto več skrbnikov se lahko zaprosi za več kuratorjev ali enega namesto več skrbnikov ali enega kuratorja namesto
enega skrbnika, in sicer za vodenje ene tožbe ali za vodenje več tožb.
(23) Pomponij, O Sabinu, knjiga XVII.
Če je bil enkrat zaprošen takšen kurator, ostane na položaju, dokler se tožba ne reši, in v istem postopku ni mogoče zaprositi
za drugega kuratorja.
6. In če je na primer zahtevano imenovanje Titiusa kot proti Seiju, se lahko ta isti Titius imenuje za vodenje postopka proti
drugemu kuratorju, tako da bo v različnih primerih en kurator nadomestil dva. To se lahko zgodi tudi v zvezi z istim
skrbnikom, če je isti kurator imenovan za vodenje različnih zadev v različnih obdobjih.
(1) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVIII.
(2) Res je, da se lahko postavi skrbnik za mladoletnike, ki so nemi in še niso dosegli pubertete. Toda ali ni mogoče
podvomiti, ali jih lahko pooblasti njihov skrbnik? Če lahko skrbnik pooblasti varovanca, ki je nem, lahko pooblasti tudi
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tistega, ki je nem. Vendar pa je povsem res (kot navaja Julijan v enaindvajseti knjigi Digest), da lahko skrbnik pooblasti
svojega varovanca za dejanja, tudi če je nemi.
0. Določeno je, da guverner pokrajine ne more pogojno imenovati skrbnika, in če ga že imenuje, njegovo imenovanje ne bo
imelo nobenega učinka. Tako meni tudi Pomponij. Če pa guverner imenuje pod naslednjimi pogoji: "To imenovanje ne
vsebuje pogoja, temveč opozorilo, da mu varuštvo ne bo podeljeno, če ne bo zagotovil varščine; to pomeni, da ne bo smel
opravljati poslov svoje funkcije, ne da bi dal jamstvo za zavarovanje ohranitve premoženja.
1. Imenovanje skrbnika ni cesarski privilegij niti ni vezano na sodno pristojnost, temveč pripada le tistemu, ki mu je bila ta
pravica podeljena z zakonom, odlokom senata ali s strani samega cesarja.
2. Mladoletniku, ki je gluh, se lahko postavi skrbnik.
3. Jasno je, da skrbnika ni mogoče imenovati mladoletniku, katerega oče je v rokah sovražnika. Če pa bi bil vendarle
imenovan, se lahko vprašamo, ali imenovanje ne sme ostati v suspenzu ali ne. Menim, da takšno imenovanje ni veljavno, saj
bo mladoletnik po vrnitvi očeta spet prišel pod njegov nadzor, kot da njegovega očeta sovražnik nikoli ne bi zajel. Kljub
temu je treba za upravljanje premoženja imenovati skrbnika, da se prepreči, da bi se premoženje medtem izgubilo.
8. Ulpianus, Razprave, II. knjiga.
Kadar pretor sinu pod očetovskim nadzorom postavi skrbnika in se njegov oče strinja z imenovanjem, bi moral odgovarjati za
celoten znesek, če pa se ne strinja, bo odgovarjal le za znesek peculiuma. Šteje se, da se je strinjal z imenovanjem, če sam
opravlja posle skrbništva ali soglaša, da jih opravlja njegov sin, ali če se kakor koli ukvarja s to službo. Zato sem menil, da je
treba v primeru, ko je nekdo pisal sinu, naj skrbno opravlja skrbništvo, in dejal: "Saj veš, da sva odgovorna", šteti, da je
odobril imenovanje. Jasno je, da če sinu le svetuje, ne bi smelo veljati, da je dal svojo odobritev.
9. I, Mnenja, I. knjiga.
Skrbnik, ki je tudi skrbnik svojega varovanca, bi moral izpolnjevati svoje pogodbe, in če kakor koli goljufa upnike
varovanca, ki je njegov varovanec, zakon dovoljuje, da se njegovo imenovanje prekliče.
0. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.

1409

Izredna kazen doleti tiste, za katere se dokaže, da so pridobili skrbništvo s plačilom denarja; ali so dali svoje storitve za
denarno plačilo, da bi dosegli imenovanje plačilno nesposobnega skrbnika; ali so pri popisu namenoma zmanjšali znesek
skrbnikovega premoženja; ali so ga odtujili z očitnim goljufivim namenom.
65536. Ulpianus, O ediktu, II. knjiga.
Človek, ki nima stalnega prebivališča v mestu, je lahko imenovan za skrbnika, če je varovanec, ki mu je imenovan, državljan
tega kraja.
131072. Paulus, O Vitelliju, III. knjiga.
Če je za skrbnika imenovana duševno bolna oseba, je treba razumeti, da je bilo imenovanje opravljeno pod pogojem, da
postane duševno zdrava.
23. Isto, Mnenja, knjiga X.
Pojavilo se je vprašanje, ali stranke, ki so imenovane za skrbnike namesto drugega, ki je odsoten v vladni službi, nadaljujejo
svojo funkcijo, če prvi umre; ali pa je treba vložiti prošnjo za imenovanje drugih? Paulus odgovarja, da če so imenovani
namesto odsotnega in se ta ne vrne, bodo svojo funkcijo opravljali, dokler varovanec ne dopolni polnoletnosti.
23. Pomponij, Enchiridion, II. knjiga.
Včasih je v navadi, da se za varovanca, ki ima skrbnika, zaradi njegovega slabega zdravja ali starosti imenuje kurator; vendar
se razume, da je to prej poslovodja kot pravi kurator.
15. Pretor ima navado dovoliti skrbnikom, da imenujejo pomočnika pri upravljanju skrbništva, če ga ne morejo zadovoljivo
upravljati sami, vendar je ta pomočnik imenovan na skrbnikovo lastno odgovornost.
(1) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.
Kadar so mladoletniki arogirani ali deportirani, prenehajo imeti skrbnike.
16. Skrbništvo preneha tudi, kadar je varovanec spravljen v suženjstvo.
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17. Skrbniki prenehajo opravljati službo tudi iz več drugih razlogov, na primer, če oskrbovanca ali skrbnika zajame
sovražnik.
18. Kadar je skrbnik imenovan za določen čas, po izteku tega časa preneha opravljati svojo funkcijo.
19. Poleg tega skrbnik preneha opravljati svojo funkcijo, kadar je odstavljen zaradi suma.
20. Kadar je skrbnik imenovan pod določenim pogojem, se prav tako zgodi, da po izpolnitvi pogoja preneha opravljati
funkcijo skrbnika.
(1) Isti, O Sabinu, knjiga XXXVIII.
Kadar varuha ne ujame sovražnik, temveč ga pošlje kot veleposlanika, ne glede na to, ali ga sprejme ali dezertira, zaradi tega,
ker ne postane suženj, še vedno ostane varuh, medtem pa bo guverner imenoval drugega varuha.
2. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XII. knjiga.
Skrbništvo je na splošno služba, katere naloge opravljajo moški.
3. Razumeti je treba, da skrbništvo ne preide na drugega z dedno pravico. Zakonito skrbništvo staršev sicer preide na
polnoletne otroke moškega spola, drugo pa se ne prenaša.
4. Paulus, O Sabinu, VIII. knjiga.
5. Senat je sprejel več odlokov, s katerimi je določil, da je treba namesto norih, nemih in gluhih imenovati druge skrbnike.
5. Neratius, Pravila, III. knjiga.
Ženske ne morejo biti imenovane za skrbnice, ker je to urad, ki pripada moškim, razen če skrbništvo nad svojimi otroki
pridobijo z izrecno prošnjo pri cesarju.

Tit. 2. O oporočnem skrbništvu.
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6. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XI. knjiga.
Zakon dvanajstih tabel staršem dovoljuje, da svojim otrokom ženskega ali moškega spola z oporoko določijo skrbnike, če so
pod njihovim nadzorom.
7. Prav tako ne smemo pozabiti, da smejo starši svojim posmrtnim otrokom, vnukom ali katerim koli drugim potomcem
postaviti oporočne skrbnike, če bi bili ti otroci, če bi se rodili za časa zapustnikovega življenja, pod njegovim nadzorom in ne
bi kršili oporoke.
8. Prav tako ne smemo pozabiti, da če ima kdo sina in tudi vnuka od omenjenega sina pod svojim nadzorom in imenuje
skrbnika za svojega vnuka, je treba šteti, da ga je pravilno imenoval, če vnuk po njegovi smrti ne pride spet pod nadzor
svojega očeta, kar bi se zgodilo, če bi njegov sin prenehal biti pod njegovim nadzorom za časa oporočiteljevega življenja.
9. Ulpianus, O Sabinu, II. knjiga.
V nekem reskriptu Božjih bratov je bilo navedeno, da vojak ne more postaviti skrbnika svojim vnukom, če bi ti lahko
ponovno prišli pod nadzor svojega očeta.
10. Isti, O ediktu, XXXV. knjiga.
Za oporočne skrbnike bi morali šteti osebe, ki so navedene v kodicilu, potrjenem z oporoko.
11. Tistih, ki so imenovani z zakonom, pa ne smemo šteti za oporočne skrbnike. 4. Modestin, Razlike, VII. knjiga.
Oče lahko sinu postavi skrbnika ne glede na to, ali ga je določil za svojega dediča ali ga je razdedinil. Mati pa tega ne more
storiti, če sina ni postavila za svojega dediča, saj velja, da je bil skrbnik imenovan bolj glede na premoženje kot glede na
osebo. Stranko, imenovano po materini volji, je treba potrditi šele po pregledu, saj bo v primeru, da jo je imenoval oče,
čeprav je to storil z opustitvijo nekaterih pravnih formalnosti, še vedno potrjena brez pregleda, razen če se zdi, da se je razlog
za njeno imenovanje spremenil; na primer, če je iz prijatelja postala sovražnica ali če je, potem ko je bila prej bogata, postala
revna.
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12. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XV.
Kadar kdo imenuje skrbnika za svoje hčere ali sinove, velja, da ga je imenoval tudi za posmrtno hčer, saj je izraz "posmrtni"
vključen v izraz hči.
13. Isto, O Sabinu, knjiga XXXIX.
Če pa predpostavimo, da obstajajo vnuki, ali je treba šteti, da je skrbnik zanje imenovan pod imenom "otroci"? Boljše mnenje
je, da se skrbnik imenuje tudi zanje, če je oporočitelj uporabil besedo "otroci". Če pa je uporabil besedo "sinovi", ti ne bodo
vključeni, saj je izraz sin eno, izraz vnuk pa drugo. Jasno je, da če je za svoje posmrtne otroke imenoval skrbnika, bodo
vključeni tako potomci slednjih kot tudi drugi otroci.
14. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
15. Skrbniki ne dobijo pooblastil od dediča, temveč neposredno od oporočitelja, in jih dobijo takoj, ko se pojavi dedič; ali pa
se lahko za skrbnika imenuje dedič sam, skrbnik pa se lahko zakonito imenuje po dedičevi smrti.
15. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIV.
Če je imenovan skrbnik, se lahko imenovanje prekliče z drugo oporoko ali s kodicilom.
16. Če je skrbnik imenovan pod določenimi pogoji in se pogoj ne uresniči, je imenovanje neveljavno.
17. Poleg tega se lahko skrbnik imenuje od določenega časa in do določenega datuma, pa tudi pod določenim pogojem in do
izpolnitve pogoja.
18. Ali je treba pri imenovanju skrbnika upoštevati, ali se pogoj najlažje izpolni ali najkasneje; kot na primer v primeru
zapuščine, ko je za skrbnika imenovan Titius, ko je sposoben delovati, ali ko je imenovan, če bi prišla ladja iz Azije? Julijan
v dvajseti knjigi Digest zelo pravilno navaja, da je treba upoštevati zadnji pogoj, ki je omenjen.
19. Pomponij, O Kvintu Muciju, III. knjiga.
Če nihče ne vstopi v zapuščino, nič od tega, kar je navedeno v oporoki, ni veljavno. Če pa eden od več dedičev vstopi vanjo,
bo imenovanje skrbnika veljavno in ne bo treba čakati, da zapuščino sprejmejo vsi dediči.
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20. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVI.
Če zapuščina še ni vpisana, imenovanje skrbnika pa se pričakuje na podlagi oporoke, s katero se razpolaga z njo, je boljše
mnenje, da se lahko imenuje drug skrbnik, kot če ga ne bi bilo, niti se ga ne bi pričakovalo.
21. Pri oporočnem skrbništvu se upošteva oporočiteljeva zadnja volja, in če je imenoval več skrbnikov, sprejmemo zadnjega
navedenega.
22. Če je imel nekdo sina in po njem vnuka ter je vnuku postavil skrbnika, se lahko pojavi vprašanje, ali imenovanje v takih
okoliščinah ne bo veljavno; na primer, če domnevamo, da je sin umrl za časa očetovega življenja in bo zaradi tega vnuk
postal dedič svojega dedka za časa njegovega življenja. Pozitivno je treba ugotoviti, da je takšno skrbništvo potrjeno z
zakonom Lex Junia Velleia. Pomponij je v šestnajsti knjigi o Sabinu navedel, da je imenovanje takega skrbnika veljavno. Ker
je oporoka veljavna, je posledično veljavno tudi imenovanje skrbnika, ki je v njej določeno; to pomeni, kadar je vnuk bodisi
imenovan za dediča bodisi izrecno razdedinjen.
23. Kadar je z oporoko za skrbnika imenovana duševno bolna oseba, Prokulus meni, da je imenovanje pravilno opravljeno,
če je v oporoki navedeno, da bo skrbnik deloval, ko preneha biti duševno bolna. Če pa je imenovan brezpogojno, Prokulus
zanika veljavnost imenovanja. Pravilneje je, kar pravi Pomponij, in sicer da je veljalo, da je bilo imenovanje pravilno
opravljeno in da lahko skrbnik deluje, ko si povrne razum.
24. Za skrbnika se lahko imenuje suženj, ki pripada drugemu, če je navedeno, da bo deloval, če postane svoboden. In tudi če
bi bil suženj imenovan brez kakršnegakoli pogoja, se pridobitev svobode šteje za pogoj, od katerega je odvisno njegovo
imenovanje. Kadar pa je imenovan suženj, ki pripada drugemu, lahko vsakdo vendarle trdi, da mu je oporočitelj s tem
zapustil svobodo s skrbništvom. Kajti kakšna razlika je, ali imenuje svojega ali tujega sužnja, saj se v interesu varovanca in
zaradi javne koristi predpostavlja svoboda tistega, ki je imenovan za skrbnika? Zato je mogoče trditi, da je bila svoboda s
skrbništvom podeljena sužnju, razen če je popolnoma jasno, da to ni bil namen oporočitelja.
25. Isto, O Sabinu, knjiga XXXVII.
Če kdo imenuje skrbnika pod določenim pogojem ali od določenega datuma dalje, je treba medtem imenovati drugega
skrbnika, čeprav ima varovanec morda že zakonitega skrbnika; upoštevati je namreč treba, da zakonito skrbništvo ne deluje,
dokler se pričakuje imenovanje oporočnega skrbnika.
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26. Kadar se funkcija skrbnika prenese na tistega, ki je imenovan z oporoko, in je testamentarni skrbnik pozneje oproščen
opravljanja funkcije; v tem primeru lahko rečemo, da je treba namesto oproščenega imenovati drugega in da se funkcija ne
vrne zakonitemu skrbniku.
27. Prav tako pravimo, da če bi bil zakoniti skrbnik razrešen, velja isto pravilo; razreši se namreč zato, da se lahko imenuje
drug.
28. Če pa bi umrl testamentarni skrbnik, se urad vrne prvotnemu skrbniku, ker v tem primeru ne velja odlok senata.
29. Očitno je, da če sta imenovana dva ali več testamentarnih skrbnikov in eden od njih umre ali izgubi civilne pravice, se
lahko namesto njega imenuje drugi; če pa nobeden od njih ne preživi ali ne ohrani civilnih pravic, se vzpostavi zakonito
skrbništvo.
30. Isto, O Sabinu, knjiga XXXVIII.
Skrbnika ni mogoče imenovati z oporoko za vodenje določenih zadev, ne da bi bilo med njimi tudi upravljanje premoženja.
31. Pomponij, O Sabinu, knjiga XVII.
In če bi bil nekdo imenovan pod takšnimi pogoji, bi bilo celotno imenovanje neveljavno:
32. Marcijan, Inštituti, II. knjiga.
Zaradi tega, ker je skrbnik imenovan, da bi skrbel za osebo, in ne zgolj za skrb za določeno premoženje ali opravljanje
kakšnega posla.
33. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVIII.
Če pa je skrbnik imenovan za premoženje, ki se nahaja v Afriki ali Siriji, bo imenovanje veljavno, saj je to naša praksa.
34. Isti, O Sabinu, knjiga XXXIX.
Če bi kdo imenoval skrbnika na naslednji način: "Za skrbnika svojih otrok postavljam tega in tega", bo veljalo, da je bilo
imenovanje opravljeno tako za oporočiteljeve sinove kot hčere, saj so hčere vključene v izraz otroci.
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35. Če nekdo imenuje skrbnika za svojega sina in ima več sinov, ali bo veljalo, da ga je imenoval za vse sinove? Pomponij o
tem dvomi; vendar je boljše mnenje, da bo veljalo, da je imenoval za vse.
36. Če kdo imenuje skrbnika za svoje otroke ali samo za svoje sinove, bo veljalo, da je imenoval skrbnika za vse, ki jih ima
in so v sovražnikovem ujetništvu, če ni jasno dokazano, da je bil namen oporočitelja drugačen.
37. Če bi kdo imenoval skrbnika za svoje otroke, ne da bi vedel, da je Titius njegov otrok; ali se bo štelo, da je imenovanje
opravil samo za tiste, za katere je vedel, da so pod njegovim nadzorom, ali tudi za tistega, za katerega ni vedel, da je njegov
sin? Boljše mnenje je, da se ne sme šteti, da je imenoval slednjega, čeprav je vključen med njegove sinove; vendar je treba
zaradi razloga, ker ga takrat ni imel v mislih, reči, da se imenovanje ne nanaša nanj.
38. Zato bo enako pravilo veljalo, kadar je bil človek prepričan, da je njegov sin mrtev, medtem ko je dejansko živel; saj se
ne šteje, da je imenoval skrbnika za tistega, za katerega je mislil, da je mrtev.
39. Če kdo imenuje skrbnika svojim posmrtnim otrokom in so ti rojeni za časa njegovega življenja, ali bo imenovanje
veljavno? Boljše mnenje je, da bo veljavno, četudi bi se omenjeni otroci rodili še za njegovega življenja.
40. Isto, O ediktu, knjiga XXXV.
Povsem gotovo je, da oporočni skrbniki ne bi smeli biti prisiljeni dajati varščine za ohranitev premoženja svojih varovancev.
Vseeno pa je treba, kadar eden od več ponudi zavarovanje, da bo sam upravljal službo, tega zaslišati, kot je določeno v
ediktu. Poleg tega pretor zelo pravilno vpraša druge, ali so tudi oni pripravljeni dati varščino, kajti če so to pripravljeni storiti,
jih ponudba prvega ne bi smela izključiti; če pa varščino dajo vsi, lahko vsi upravljajo skrbništvo, tako da bo vsakdo od njih,
ki raje sprejme varščino, kot da bi ga upravljal, na varnem.
41. Nikakor pa ni treba vedno dati prednosti skrbniku, ki ponudi varščino. Kajti kaj, če bi bil sumljiva oseba ali nekdo, ki je
zloglasen, ki mu ne bi smeli zaupati skrbništva, tudi če bi dal varščino? Ali pa, če je bil pri upravljanju skrbništva že kriv
številnih kaznivih dejanj, ali ga ne bi bilo treba raje razrešiti in izgnati s položaja, kot pa mu dovoliti, da ga upravlja sam?
Tistih, ki ne dajo varščine, ne bi smeli nepremišljeno zavrniti, saj na splošno oseb, ki imajo dober ugled, so plačilno sposobne
in poštene, ne bi smeli izključiti kot skrbnike, tudi če ne dajo varščine, niti jim je ne bi smeli naložiti, naj jo dajo.
42. Zato je pregled, ki ga uvede pretor, dvojne narave; po eni strani je treba ugotoviti, kdo in kakšna je oseba, ki ponuja
varščino, po drugi strani pa je treba raziskati značaj in usposobljenost njenega sospornika. Treba je namreč izvedeti, kakšen
je njihov položaj in poštenost, da ne bi bili deležni žalitve, če bi bili prisiljeni dati varščino.
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43. Kalistrat, O monitorialnem ediktu, III. knjiga.
Če je več skrbnikov pripravljenih dati varščino, je treba dati prednost najbolj plačilno sposobnemu med njimi, da se lahko
opravi primerjava med skrbniki in njihovimi poroki.
44. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXV.
Če se nihče od skrbnikov ne javi, da bo dal varščino, ampak se pojavi neka oseba, ki ni skrbnik, in zahteva, da jo skrbniki
dajo ali, če tega ne storijo, da se skrbništvo dodeli njemu, ker je pripravljen dati varščino, se ga ne sme zaslišati. Kajti
skrbništva se ne bi smelo zaupati tujcu in oporočnih skrbnikov se ne bi smelo prisiliti, da dajo varščino v nasprotju z
zakonom.
45. Ta odlok v zvezi z zagotavljanjem varščine velja za oporočne skrbnike. Kadar pa so skrbniki imenovani po opravljenem
preizkusu, Marcel pravi, da ta edikt velja tudi zanje, in to je razvidno tudi iz nagovora Božjih bratov. Zanje torej velja isto
pravilo, zato, če se tako odloči večina skrbnikov, izvaja skrbništvo tisti, ki ga večina izbere, čeprav se pogoji Edikta izrecno
nanašajo na testamentarne skrbnike.
46. Če je skrbnik z oporoko imenovan za posmrtnega otroka, ne more opravljati funkcije, dokler se posmrtni otrok ne rodi.
Tožba na podlagi prostovoljnega posredovanja pa bo v razmerju do skrbnika odobrena nadomestnemu skrbniku. Če pa se
otrok rodi in je skrbnik razrešen s funkcije, preden opravi katero koli svojo dolžnost, bo lahko vložil isto tožbo. Če pa
opravlja kakršne koli posle po rojstvu otroka, bo odgovoren za skrbniško tožbo tudi glede vseh zadev, ki jih je prej opravljal,
in v to tožbo bo vključena celotna njegova uprava.
47. Paulus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Človeka, katerega ime ali stanje je negotovo, ni mogoče imenovati za skrbnika.
48. Za skrbnika lahko z oporoko imenujemo kogarkoli, tudi če je pretor ali konzul, ker to dovoljuje Zakon dvanajstih tabel.
49. Isti, Skrajšani, VIII. knjiga.
Za oporočne skrbnike se lahko imenujejo tisti, ki so pristojni za prevzem po oporoki.
50. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLV.
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Če bi kdo postavil sužnja za skrbnika svojega sina, misleč, da je svoboden, v resnici pa je bil suženj; ne sme niti postati
svoboden niti ne sme delovati kot skrbnik po določilih oporoke.
51. Africanus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Imenovanje skrbnika ni zakonito opravljeno v naslednjih pogojih: "Titius naj bo skrbnik takšnega in takšnega mojega otroka,
kakor mu je ljubše". Kajti kaj bi lahko rekli, če se Titius ne bi hotel odločiti, kateremu od otrok bi bil raje skrbnik?
52. Vendar je mogoče skrbnika pravilno imenovati z naslednjimi besedami: "Imenujem Titiusa za skrbnika svojega sina So in
So, če je za to pripravljen".
53. Javolen, O Kasiju, V. knjiga.
Če je skrbnikov več, je odveč prositi pretorja, naj imenuje kuratorja za vodenje postopka proti enemu od njih, saj lahko
varovanec začne postopek s pooblastilom drugega skrbnika.
54. Modestin, Pandekti, knjiga IV.
Kadar je skrbnik imenovan dvema mladoletnikoma, tudi če se lahko oprosti skrbništva nad enim od njiju, še vedno ostane
skrbnik drugega, če je premoženje mladoletnikov ločeno.
55. Papinianus, Mnenja, knjiga IV.
V skladu z našimi zakoni skrbništva svojih skupnih otrok po očetovi volji ni mogoče prepustiti materi, in če bi guverner
pokrajine zaradi neznanja odločil, da se izpolni očetova volja, njegov naslednik ne more pravilno sprejeti njegove odločitve,
ki je naši zakoni ne dovoljujejo.
56. Za častnega skrbnika se ne šteje skrbnik, ki ga je oče imenoval zato, da bi prejemal račune od drugih skrbnikov, ki jim je
naročil, naj opravljajo posle njegovih otrok.
57. Če je bil sinu, ki je razdedinjen, z očetovo oporoko zagotovljen skrbnik in želi sprožiti postopek zoper oporoko kot
nekoristno, mora imenovanje skrbnika potrditi pretor; izid postopka pa bo pokazal, ali je dobil pooblastilo iz očetove oporoke
ali iz pretorjevega odloka.
58. Tryphoninus, Disputations, knjiga XIV.
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Isto pravilo velja, kadar se v imenu varovanca postavi obramba, da je njegov oče umrl po smrti, ali kadar se v imenu
varovanca postavi trditev, da je oporoka ponarejena; in če je očetov stric živ, bo postal zakoniti skrbnik ab intestato, saj
skrbnika ni mogoče postaviti varovancu, ki je že preskrbljen. Vendar je primerneje, da skrbnika, navedenega v oporoki,
imenuje pretor, tako da lahko zakoniti skrbnik pooblasti varovanca, da nadaljuje postopek brez škode za zadevo.
59. Kadar očetov stric, za katerega varovanec izjavi, da bi moral biti njegov zakoniti skrbnik, obtoži varovanca, da je
domnevni otrok, in trdi, da mu premoženje zakonito pripada; Julijan meni, da je treba vložiti prošnjo za imenovanje drugega
skrbnika.
60. Papinianus, Mnenja, knjiga IV.
Če oporočni skrbnik ni pripravljen prevzeti dolžnosti te službe in navede razloge, zaradi katerih bi ga bilo treba opravičiti, se
mu odvzamejo vse zapuščine, ki so bile morda z oporoko zapuščene njegovim otrokom; če si ti te zapuščine niso zaslužili
zaradi posebne naklonjenosti, temveč zaradi svojega očeta.
61. Če je bil suženj manumitiran pod pogoji zaupanja, mu ni mogoče zakonito določiti skrbnika z oporoko. Zato ga je po tem,
ko mu je bila podeljena svoboda, mogoče poklicati za skrbnika v skladu z željo oporočitelja.
62. Patron ne more z oporoko imenovati skrbnika za svojega osvobojenca, vendar lahko pretor izpolni njegovo željo, če po
pregledu ugotovi, da je značaj imenovanca primeren.
63. Isto, Mnenja, knjiga XV.
V skladu s pogoji Libonskega dekreta senata ne more delovati oseba, ki se je sama imenovala za oporočnega skrbnika
varovanca. Ker očetova namera ni dvomljiva, saj jo je navedel v lastnoročni listini, sem dal mnenje, da ga je treba imenovati
za kuratorja, čeprav so morda še drugi skrbniki. V tem primeru ne bi smeli dopustiti opravičila, do katerega bi bil upravičen
po zakonu, saj velja, da se je zavezal, niti ga ni mogoče odstaviti zaradi suma.
64. Paulus, Vprašanja, VI. knjiga.
Dve osebi se imenujeta Titius, oče in sin; Titius je imenovan za skrbnika, vendar ni razvidno, katerega od njiju je imel
oporočitelj v mislih. Sprašujem, kakšno je pravo v tem primeru? Odgovor je bil, da je treba imenovati tistega, ki ga je imel
oporočitelj v mislih. Če njegov namen ni razviden, pravo ni pomanjkljivo, manjkajo pa dokazi. Zato nobeden od njiju ne
more delovati kot skrbnik.
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65. Scaevola, Vprašanja, knjiga IV.
Če bi oče hčeri, ki jo je razdedinil, postavil skrbnike in bi bila oporoka razglašena za razdrto zaradi rojstva posmrtnega
otroka, bi bilo najbolje, če bi bili omenjeni skrbniki postavljeni za varovanko, da bi se uveljavljala zapuščina po oporočitelju.
66. Paulus, Mnenja, knjiga IX.
Sprašujem, ali lahko kdo imenuje za oporočne skrbnike državljane, ki ne prebivajo v istem mestu kot oskrbovanec. Paulus je
odgovoril, da to lahko stori.
67. Paulus prav tako navaja svoje mnenje, da je človek, ki je bil imenovan za skrbnika zaradi poznavanja določenih zadev,
lahko zakonito tožen v zvezi z vsem, kar se nanaša na opravljanje te funkcije, tako kot drugi skrbniki, imenovani z isto
oporoko.
68. Lucij Titius je svoje mladoletne otroke imenoval za svoje dediče in jim določil skrbnike z naslednjimi besedami: "Gaj
Maevij in Lucij Eros bosta skrbnika mojih otrok. Erosu, ki je bil suženj, pa ni zapustil svoje svobode. Slednji je bil mlajši od
petindvajset let, zato sprašujem, ali bi lahko zahteval svojo svobodo. Paulus je podal svoje mnenje, da glede na to, da je bilo
odločeno, da se šteje, da si suženj, ki mu je gospodar postavil skrbnika, zasluži svobodo, je treba tudi za tistega, glede
katerega je bila opravljena preiskava, šteti, da je v enakem položaju, zato bi moral biti svoboden takoj, ko je bila zapuščina
vpisana, in bi moral imeti pravico do skrbništva, ko doseže zakonito starost.
69. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, VIII. knjiga.
Določeni so bili naslednji skrbniki: "Za skrbnika postavljam Lucija Titija, in če ta ne bi bil živ, postavljam Gaja Plavcija".
Titius je živel in upravljal skrbništvo, nato pa je umrl. Trebatius zanika, da bi skrbništvo pripadalo Placiju; Labeo je
nasprotnega mnenja, z njim pa se strinja tudi Prokul; vendar sem sprejel mnenje Trebatija, ker se oporočiteljeve besede
nanašajo na čas smrti.
70. Scaevola, Digest, knjiga X.
Oporočitelj je s kodicilom imenoval druge skrbnike, ker so tisti, ki jih je imenoval z oporoko, bodisi umrli bodisi so ponudili
tehtne izgovore, da niso hoteli sprejeti skrbništva. Ali morajo preživeli skrbniki, ki se niso opravičili, še naprej opravljati
svojo funkcijo? Odgovor je bil, da v navedenih dejstvih ni bilo ničesar, kar bi jim preprečevalo, da bi še naprej opravljali
svojo funkcijo.
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Tit. 3. V zvezi s potrditvijo skrbnika ali kuratorja.

71. Modestin, Izgovori, VI. knjiga.
Da ne bi kaj, kar se nanaša na potrditev skrbnikov, ostalo neraziskano, bomo v zvezi s tem podali nekaj opažanj.
72. Nekatere skrbnike je primerno imenovati z oporoko, se pravi, kadar to storijo tisti, ki imajo pravico to storiti, in za tiste,
ki jih morajo sprejeti, ter na način in na kraju, kjer naj bi se to zgodilo. Oče lahko zakonito imenuje skrbnika svojim otrokom
ali vnukom, ki so pod njegovim nadzorom, vendar mora to storiti z oporoko. Kadar pa imenuje oseba, ki tega ne more storiti,
kot na primer mati, patron ali tujec, ali kadar je skrbnik imenovan komu nezakonito; na primer kadar oče imenuje skrbnika
svojemu sinu ali hčeri, ki ni pod njegovim nadzorom, ali če bi rekel "V teh primerih cesarske ustave dovoljujejo, da
konzularni organi zagotovijo vse, kar bi lahko manjkalo, in potrdijo skrbnike v skladu z oporočiteljevo namero.
73. Če pa oče imenuje skrbnika, ne da bi v celoti in temeljito preveril njegov značaj in usposobljenost, se ta potrdi brez
obreda. Če pa ga imenuje kdo drug, je treba opraviti preiskavo, ali je primeren za to mesto.
74. Vedeti je treba tudi, da skrbnika sicer ni mogoče zakonito imenovati z oporoko, vendar pa ga je treba, če je imenovan, po
navadi potrditi.
75. Neratius, Pravila, III. knjiga.
Ženska ne more zakonito imenovati skrbnika z oporoko, če pa bi to storila, ga po opravljenem pregledu z odlokom potrdi
pretor ali prokonzul; od njega pa se ne zahteva, da daje varovancu jamstvo za ohranitev njegovega premoženja.
76. Če bi mati z oporoko imenovala skrbnika za svoje otroke, bo imenovanje potrjeno z dekretom po opravljeni preiskavi.
77. Julianus, Digest, knjiga XXI.
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Če oče imenuje skrbnika z oporoko, ki ni redna ali ni v skladu z zakonom, ga je treba za upravljanje skrbništva potrditi, kot
če bi bil imenovan za skrbnika na podlagi oporoke; to pomeni, da bo oproščen dajanja varščine.
78. Paulus, O opravičilih skrbništva.
Kadar patron ali tujec imenuje skrbnika mladoletniku, ki ga je imenoval za svojega dediča, varovanec pa nima drugega
premoženja; je prav, da se njegova želja izpolni, saj je poznal osebo, ki jo je želel za skrbnika, in je bil na mladoletnika tako
navezan, da ga je postavil za svojega dediča.
79. Papinianus, Vprašanja, knjiga XI.
Pretor naroči sodnikom, naj potrdijo skrbnike, ki jih je z oporoko imenoval očetov stric. Sprejeti morajo tudi varščino, prav
tako pa želja stranke, ki ni mogla imenovati skrbnika, ne opravičuje malomarnosti sodnika. Končno pretor ne more izdati
svojega odloka, dokler se ne ugotovi, da so skrbniki na podlagi izpita primerni. Iz tega sledi, da bo v primeru, če v času
ustanovitve skrbništva ne bi bili plačilno sposobni, zoper sodnike dovoljena tožba za znesek, ki ga ni mogoče poravnati iz
skrbnikovega premoženja.
80. Isto, Mnenja, knjiga V.
Kadar oče imenuje skrbnika sinu, ki je prišel v puberteto, ali imenuje kurata tistemu, ki tega še ni storil, naj ga pretor potrdi
brez poizvedovanja.
81. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
Kuratorja ne more zakonito imenovati oče za svojega naravnega sina, ki mu ni bilo nič zapuščeno, niti ga ni mogoče potrditi
brez preiskave.
82. Kadar se zastavi vprašanje, ali je skrbnik zakonito imenovan po preiskavi, je treba upoštevati naslednje štiri zadeve, in
sicer: ali je imela stranka, ki je imenovala, pravico to storiti; ali je tisti, ki je bil imenovan, to sprejel; ali je imel pooblastilo za
imenovanje drugi stranki; in ali je bil sklep o potrditvi izdan na sodišču.
83. Tryphoninus, Disputations, knjiga XIV.
V primeru potrditve skrbnika bi moral pretor preveriti, ali je očetova namera še naprej obstajala. To se zlahka stori, če je
slednji ob svoji smrti nezakonito imenoval bodisi skrbnike bodisi kuratorje; če jih je namreč imenoval pred več leti in je
1422

medtem prišlo do zmanjšanja premoženja strank, ki jih je nezakonito imenoval, ali pa se je odkril njihov slab značaj, ki je bil
prej prikrit ali neznan, ali če se je pojavila sovražnost proti očetu;
84. Paulus, O sodnih preiskavah.
ali če so s pogodbo prevzeli kakšno obveznost do državne blagajne,
85. Tryphoninus, Disputations, knjiga XIV.
Pretor se mora posvetovati z interesi varovancev in se ne sme neprilagodljivo držati določil oporoke ali kodicila, kot bi moral
upoštevati očetov namen, če ta ni bil neveden za tiste stvari, ki jih je pretor sam izvedel o varovancih. In končno, kaj če bi
oče po tem, ko je z oporoko ali kodicilom nezakonito imenoval skrbnika, rekel, da ni hotel, da bi ta deloval kot skrbnik?
Tedaj pretor res ne bi smel izpolniti prve očetove želje, ki jo je pozneje opustil.
86. Scaevola, Digest, knjiga XX.
Babica je svojim vnukom postavila skrbnika, potem ko jim je v oporoko zapustila določeno premoženje. Postavilo se je
vprašanje, ali je mogoče kuratorja prisiliti, da ukrepa? Odgovor je bil, da ni bil zakoniti kurator, ker pa mu je bilo nekaj dano
z oporoko, bi bil odgovoren na podlagi skrbništva, tudi če ne bi prevzel kuratorstva, razen če bi zavrnil sprejetje tega, kar mu
je bilo dano, ali bi se bil pripravljen temu odpovedati.
87. Pojavilo se je tudi vprašanje, ali mora tak kurator dati vnukom jamstvo. Odgovoril sem, da ni; ker pa se od njega lahko
zahteva izročitev skrbništva, bi moral dati jamstvo za njegovo vestno upravljanje.

Tit. 4. O zakonitih skrbnikih.

88. Ulpianus, O Sabinu, XIV. knjiga.
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Po Zakonu dvanajstih tabel se zakoniti skrbniki dodelijo sorodnikom in krvnim sorodnikom ter patronom, torej tistim
osebam, ki se jim lahko prizna zakonita dediščina. To pravilo je bilo vzpostavljeno nadvse modro, da bi tisti, ki pričakujejo
dediščino, lahko zaščitili premoženje in tako preprečili njegovo zapravljanje.
89. Včasih se zgodi, da pričakovanje dediščine pripada eni osebi, skrbništvo pa drugi; kot na primer, kadar je skrbnik v
ženskem sorodstvu, saj dediščina dejansko pripada ženski sorodnici, do skrbništva pa je upravičen moški sorodnik. Enako
pravilo velja v primeru svobodnih pokroviteljev, kadar sta pokroviteljica in sin pokrovitelja moškega spola, saj slednji dobi
skrbništvo, prvi pa zapuščino. To velja tudi v primeru, ko je hči varovanca in vnuk slednjega.
90. Če je brat varovanca v rokah sovražnika, se skrbništvo ne podeli sorodniku naslednje stopnje; in če je patron v rokah
sovražnika, se skrbništvo ne podeli sinu slednjega, ampak ga začasno imenuje pretor.
91. Včasih se skrbništvo vzpostavi tudi brez dedovanja, včasih pa dedovanje brez skrbništva; kot na primer v primeru
stranke, ki se skrije, potem ko je bila zaprošena za manumit svojega sužnja, saj je božanski Pij v reskriptu Avreliju Bassu kot
splošno pravilo navedel, da stranka ne bo upravičena do pravice do skrbništva, in sicer z naslednjimi besedami "Jasno je, da
se bo nepripravljenost oseb, ki se želijo izogniti podelitvi svobode, predpisani s trustom, kaznovala tako, da jim ne bo
dovoljeno pridobiti patronatne pravice nad tistim, ki ga ne želijo osvoboditi." Enako pravilo bo veljalo, kadar bo osvobojenec
dodeljen hčeri patrona, saj bo skrbništvo ostalo njenim bratom, kot navaja Marcellus, zakonita dediščina pa bo pripadla
njihovi sestri.
92. Isto, O Sabinu, knjiga XXXVII.
Ni dvoma, da se zakonito skrbništvo izgubi s spremembo civilnega statusa varovanca, tudi če ta ne bi izgubil državljanstva.
93. Isto, O Sabinu, knjiga XXXVIII.
Pravno skrbništvo, ki ga patronom podeljuje Zakon dvanajstih tabel, dejansko ni podeljeno izrecno ali posebej, temveč kot
posledica dedne pravice, ki jo patronom podeljuje ta isti zakon.
94. Zato človek, ki je manumitiral sužnja, postane skrbnik po Zakonu dvanajstih tabel, ne glede na to, ali je ravnal
prostovoljno ali pa ga je manumitiral, ker ga je k temu zavezovali pogoji zaupanja.
95. Toda tudi če je kupil sužnja z namenom, da bi ga manumitiral, mora v skladu s tem zakonom in na podlagi konstitucije
božjega Marka, naslovljene na Ofilija Viktorina, dobiti svobodo, veljati za skrbnika omenjenega sužnja.
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96. Očitno je, da če suženj dobi svobodo v skladu z rubrijskim dekretom senata, ne bo imel za skrbnika osebe, zadolžene za
njegovo manumisijo, ampak bo, ker je bil osvobojen po volji svojega gospodarja, pripadal družini slednjega. V tem primeru
bo skrbništvo, ki ne pripada patronu, pripadlo otrokom slednjega. To pravilo velja za vse osvobojence, ki so bili
manumitirani z oporoko.
97. Kadar dve ali več oseb manumitira sužnja, vsi postanejo njegovi skrbniki. Če pa je med tistimi, ki so ga manumitirali,
tudi ženska, je treba šteti, da so njegovi skrbniki samo moški.
98. Če umre eden od več varovancev, ostane skrbništvo preživelim, čeprav je pokojnik morda zapustil sina. Če pa patrona
zajame sovražnik, ostanejo njegovi sobratje edini skrbniki, dokler ga ne izpustijo. Podobno velja, če je eden od njih spravljen
v suženjstvo, je očitno, da ostali ostanejo skrbniki.
99. Če pa vsi patroni umrejo, skrbništvo preide na njihove otroke.
100. Če torej eden od dveh patronov zapusti sina, drugi pa vnuka, ali bo skrbništvo pripadlo samo sinu ali tudi vnuku, ker je
ta najbližji sorodnik v družini svojega očeta? To vprašanje je treba rešiti v skladu s pravilom, ki ureja zakonito dediščino, saj
zakonita dediščina pripada samo sinu, zato skrbništvo preide samo na sina, za sinom pa na vnuka.
101. Lahko se vprašamo, ali je treba skrbništvo podeliti vnuku, kadar je sin varovanca odstranjen ali oproščen služenja.
Marcellus navaja, da je mnenja, da vnuk ne more naslediti, zato ga je treba izključiti iz skrbništva in namesto njega imenovati
drugega, da se v takih primerih ne bi dovolilo dedovanje.
102. Dedovanje bi moralo biti pri zakonitem skrbništvu dovoljeno ne le v primeru smrti, temveč tudi v primeru izgube
civilnih pravic. Kadar torej najbližji sorodnik izgubi civilne pravice, nasledi pri upravljanju skrbništva tisti, ki je najbližji po
stopnji.
103. Kadar oče osamosvoji svojega sina ali hčer, vnuka ali vnukinjo ali katerega koli drugega mladoletnega potomca, ki mu
je podrejen, prevzame mesto njihovega zakonitega skrbnika.
104. Modestin, Razlike, IV. knjiga.
Kadar človek umre in zapusti polnoletne otroke, ti postanejo fiduciarni skrbniki svojih bratov ali sester.
105. Ulpianus, O ediktu, XXXV. knjiga.
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Nihče ne imenuje zakonitih skrbnikov, saj jih za take določa Zakon dvanajstih tabel.
106. Čeprav je gotovo, da bi morali biti prisiljeni dati varščino, pa številne avtoritete menijo, da je mogoče celo patrona in
njegovega sina ter druge njegove potomce prisiliti, da dajo poroštvo za ohranitev premoženja svojih varovancev. Bolje je, da
se pretorju po ustrezni preiskavi prepusti odločitev, ali naj patron in njegovi otroci dajo varščino ali ne; če je zadevna stranka
poštena, se lahko varščina odpusti, zlasti če je premoženje majhne vrednosti. Če pa je patron nižjega ranga ali dvomljive
poštenosti, je treba v tem primeru šteti, da obstaja razlog, da se zahteva varščina, če jo je treba dati zaradi višine
odgovornosti, ranga osebe ali katerega koli drugega utemeljenega razloga.
107. V primeru zakonitih skrbnikov in skrbnikov, ki jih imenujejo sodniki, se postavlja vprašanje, ali se lahko skrbništvo
dodeli samo enemu od njih. Labeo pravi, da se lahko skrbništvo pravilno podeli enemu izmed njih, saj se lahko zgodi, da so
drugi bodisi odsotni bodisi blazni. To mnenje je treba sprejeti zaradi njegove koristnosti in upravljanja skrbništva, ki se
dodeli eni od strank.
108. Ali lahko ti skrbniki v skladu z zgoraj navedenim pravilom sprožijo postopek drug proti drugemu? Boljše mnenje je, da
če vsi niso dali varščine ali če se je rok za njeno dajanje iztekel (kajti včasih se varščina od njih ne zahteva ali ni bila
zadostna ali pa je občinski sodniki, ki so jih imenovali, niso mogli ali hoteli zahtevati), se lahko v zvezi z njimi reče, da je
mogoče začeti postopek, če varščina ni bila dana.
109. Ali je mogoče enako trditi tudi za pokrovitelje, zlasti kadar varščina ni bila dana? Menim, da v primeru patronov ni
mogoče začeti postopka, razen če za to obstaja utemeljen razlog, da nihče ne bi zmanjšal pričakovanja glede dedovanja. Če
namreč skrbništvo ne bo podeljeno enemu patronu, bo ta še vedno odgovoren za morebitno škodo, ki jo povzroči njegov
sostanovalec, ki sam neustrezno upravlja zadeve varovanca.
110. Če zakoniti skrbnik izgubi svoje civilne pravice, je treba reči, da nima več pravice delovati in da je skrbništvo
prenehalo, zato obstaja razlog, da sodišče imenuje skrbnika.
111. Paulus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Če starš umre brez smrti, se skrbništvo dodeli njegovemu najbližjemu sorodniku. Za osebo pa velja, da je umrla po smrti, ne
le če ni napravila oporoke, ampak tudi če svojim otrokom ni postavila skrbnikov, kot v tem primeru, umre po smrti, kar
zadeva skrbništvo. Menimo, da enako pravilo velja, kadar oporočni skrbnik umre, ko varovanec še ni polnoleten, saj v tem
primeru njegovo skrbništvo preide na najbližjega sorodnika po očetovi strani.
112. Gaj, Inštituti, I. knjiga.
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To so sorodniki, ki so povezani z osebami moškega spola, tako kot sorodniki po očetovi strani; kot na primer brat, ki ga je
rodil isti oče, sin brata ali vnuk, ki izvira iz slednjega; in na podoben način očetov stric, sin slednjega ali vnuk, ki izvira iz
njega.
113. Paulus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Če zapustim sina, ki še ni polnoleten, bosta moj brat in vnuk po drugem sinu oba skrbnika mojega omenjenega sina, če bosta
polnoletna, ker sta v isti stopnji sorodstva.
114. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XII. knjiga.
Če je več sorodnikov, bo skrbništvo dobil najbližji med njimi, če pa jih je več v isti stopnji sorodstva, bodo do njega
upravičeni vsi.
115. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
Ženska, ki je najbližja sorodnica po očetovi strani, ne more preprečiti drugemu sorodniku v bolj oddaljeni stopnji, da bi
pridobil skrbništvo nad otrokom, ki še ni dosegel pubertete; zato bo očetov stric zakoniti skrbnik sina svojega brata, čeprav je
ta zapustil sestro. Prav tako očetova ali materina teta ne more preprečiti, da bi skrbniki postali veliki stric ali njegovi nečaki.
116. Gluha in nema oseba ne more postati zakoniti skrbnik, niti je ni mogoče imenovati z oporoko ali na kakršen koli drug
način, da bi bilo njeno imenovanje veljavno.

Tit. 5. O skrbnikih in kuratorjih, ki jih imenujejo tisti, ki imajo za to zakonsko pravico, in o tem, koga je mogoče imenovati
izrecno in v kakšnih okoliščinah.

117. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXIX.
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Prokonzul, guverner in egiptovski prefekt ali tisti, ki začasno opravlja funkcijo prokonzula province, bodisi zaradi smrti
guvernerja bodisi zato, ker mu je ta zaupal upravljanje province, lahko imenuje skrbnika.
118. V skladu z reskriptom božjega Marka lahko imenuje skrbnika tudi namestnik prokonzula.
119. Kadar pa sme guverner province imenovati skrbnika, lahko to stori le za tiste, ki so se rodili v omenjeni provinci ali
imajo v njej stalno prebivališče.
120. Isto, O ediktu, knjiga XXXV.
Kadar so določeni skrbniki imenovani in nekateri od njih niso navzoči, je božji Pij v reskriptu določil, da je treba imenovati
začasnega skrbnika, ki bo opravljal dolžnosti te službe.
121. Isto, O ediktu, knjiga XXXVI.
Pravico imenovati skrbnike imajo vsi občinski magistrati in takšna je tudi naša praksa; vendar mora biti imenovana oseba
prebivalec iste občine ali njenega ozemlja in biti podvržena njeni pristojnosti.
122. Isto, O Lex Julia et Papia, IX. knjiga.
Pretor ne more sam sebe imenovati za varuha, tako kot se sodnik ne more sam imenovati na sodniško funkcijo ali pa arbitra
ustanoviti s svojo odločitvijo.
123. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XII. knjiga.
Vedno je veljalo, da lahko guverner imenuje skrbnika, ne glede na to, ali je ta odsoten ali navzoč, za varovanca, ki je bodisi
navzoč bodisi odsoten;
124. Ulpianus, O vseh sodiščih, VIII. knjiga.
Tudi če skrbnik tega ne ve in tega ne želi.
125. isti, O vseh sodiščih, I. knjiga.
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Ne samo, da je treba imenovati kuratorja za dekle, ki se namerava poročiti, da bi ji podaril doto, ampak ga je treba imenovati
tudi za mladoletno osebo, ki je že poročena. Skrbnik se imenuje tudi zaradi povečanja dote ali da se v zvezi z njo izvede
kakšna sprememba.
126. Isto, O vseh sodiščih, VIII. knjiga.
Druga oseba ne more imenovati skrbnika niti po navodilu guvernerja.
127. Kadar pretor ali guverner province imenuje skrbnika, medtem ko je blazen ali dementen, menim, da imenovanje ne bo
veljavno; kajti čeprav lahko še naprej ostane pretor ali guverner in mu blaznost ne odvzame sodne oblasti, vseeno
imenovanje, ki ga je opravil, ne bo imelo nobene veljave in učinka.
128. Skrbnika je mogoče imenovati na katerikoli dan.
129. Pretor ali guverner lahko imenuje skrbnika ali kuratorja osebi obeh spolov, ki je morda postala nora, in osebi, ki je nema
in gluha.
130. Marcijan, Inštituti, IX. knjiga.
Če se izkaže ustrezen razlog, se lahko postavi skrbnik mladoletniku, ki še ni dosegel pubertete, da bi mu dovolil vstop v
posestvo.
131. Isti, Pravila, knjiga V.
Kadar se vloži prošnja za imenovanje skrbnika mladoletniku, ki ima skrbnika, ki je odsoten, je imenovanje, opravljeno, kot
da ga nima, neveljavno. Kadar koli je namreč zaradi nepoznavanja dejstev vložena taka prošnja za imenovanje skrbnika,
imenovanje ne bo veljavno, zlasti od objave konstitucije božjepotnih bratov v zvezi s to zadevo.
132. Celsus, Digeste, knjiga XI.
Kurator ne sme biti imenovan za mladoletnika moškega ali ženskega spola, če bi moral biti navzoč njegov skrbnik.
133. Ulpianus, O službi prokonzula, III. knjiga.
Prokonzul mora imenovati kuratorja tistim osebam, ki so v takem stanju, da ne morejo same upravljati svojih zadev.
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134. Nobenega dvoma ni, da je sin lahko imenovan za kuratorja svojega očeta, čeprav Celsus in številne druge avtoritete
trdijo nasprotno, saj menijo, da je nespodobno, da je oče podrejen avtoriteti svojega sina; vseeno je božanski Pij, ki je
nagovoril Justija Celerija, in tudi božanski bratje so v Reskriptih navedli, da je bolje, da je za kuratorja svojega očeta
imenovan dobro vzgojen sin, kot pa da je to tujec.
135. Božji Pij je ugodil prošnji neke matere za imenovanje kuratorja za njene potratne otroke z naslednjimi besedami: "Nič
novega ni v dejstvu, da nekatere osebe, čeprav se zdijo zdrave pameti, kar zadeva njihove pogovore, vendar zapravljajo svoje
premoženje na tak način, da bodo, če jim ne bo odobrena pomoč, zapadle v revščino. Zato je treba izbrati nekoga, ki jih bo s
svojimi nasveti nadzoroval, saj je prav, da poskrbimo za tiste, ki se, kar zadeva njihovo premoženje, obnašajo kot blazne
osebe."
136. Papinianus, Vprašanja, knjiga XI.
Kadar se sužnju, ki še ni dopolnil polnoletnosti, s skrbništvom podeli svoboda in posest, imenovani dedič pa noče sprejeti
posesti, je senat odredil, da ga je mogoče k temu prisiliti, če se to zahteva v imenu mladoletnika; prav tako lahko nekdo, ki
ima pravico imenovanja, imenuje skrbnika mladoletniku moškega ali ženskega spola in ta ohrani skrbništvo, dokler se posest
ne izroči in dedič da zagotovilo za ohranitev posesti. Božanski Hadrijan je pozneje v reskriptu določil, da je treba enako
pravilo upoštevati tudi v primeru sužnja, ki mu je bila neposredno zapuščena svoboda.
137. Čeprav varščine za ohranitev lastnine mladoletnega sužnja ni mogoče zlahka zahtevati od patrona, je senat vseeno želel,
da se ga obravnava kot tujca, ki je mladoletnemu sužnju odvzel svobodo, kolikor je bilo v njegovi moči, in da se mu ne
odvzame pravice nad osvobojencem, ki jo je imel, ker ga je manumitiral v skladu s pogoji zaupanja; vendar mu skrbništva ni
bilo mogoče zaupati brez izvršitve zaveze. Kaj pa, če ne bi dal varščine? Nobenega dvoma ni, da patron ne bi smel obdržati
skrbništva.
138. Ko deklica dopolni dvanajsto leto, skrbnik preneha izvrševati svojo oblast; ker pa je običajno, da se mladoletnicam
postavijo skrbniki, kadar to zahtevajo; če bi deklica želela, da se za skrbnika postavi njen patron, njegova dobra vera,
ugotovljena s poizvedbo, nadomesti poroštvo.
139. Isto, Vprašanja, knjiga XII.
Osvobojenca ni mogoče prisiliti, da bi postal skrbnik otrok kogar koli, razen otrok svojega varovanca ali varovanke, razen če
pričakujejo, da bodo nasledili pravice slednjih.
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140. Paulus, O ediktu, II. knjiga.
Za vodenje vseh poslov mladoletnika je treba namesto njegovega skrbnika imenovati kuratorja, kadar je ta odsoten zaradi
opravkov za državo.
141. Isti, O ediktu, knjiga LXXIII.
Varuh v teh okoliščinah ne preneha opravljati svoje funkcije. To je zakon v zvezi z vsemi skrbniki, ki so začasno opravičeni.
142. Ulpianus, O ediktu, IX. knjiga.
Pomponij navaja, da se lahko postavi skrbnik mladoletniku, ki je udeležen v sodnem postopku, z namenom, da se ugotovi
njegov civilni status. To drži, vendar bo imenovanje veljavno le, če bo ugotovljeno, da je mladoletnik svoboden.
143. Isto, O ediktu, knjiga LXI.
Kadar se opravi, preiskava z namenom imenovanja skrbnika, je treba to storiti tudi v primeru senatorja, ki naj bi postal
skrbnik. To mnenje je Severus navedel v reskriptu.
144. Paulus, O Plautiju, XVI. knjiga.
Kadar so organi, ki imajo pravico imenovati skrbnike, odsotni, je dekurionom ukazano, naj jih imenujejo, če se s tem strinja
večina. Nobenega dvoma ni, da lahko imenujejo enega izmed svojih članov.
145. Nobenega dvoma ni, da lahko eden od dveh občinskih sodnikov imenuje svojega kolega za skrbnika.
20. Modestin, Razlike, VII. knjiga.
Rimski magistrati ne morejo imenovati skrbnika za nerojenega otroka, lahko pa imenujejo kuratorja; to namreč določa edikt,
ki se nanaša na imenovanje kuratorja. Pravna norma ne preprečuje, da bi se osebi, ki že ima kuratorja, imenoval še en
kurator.
146. isti, Izgovori, I. knjiga.
Sodnike je treba obvestiti, da za kuratorje mladoletnikov ne morejo imenovati žensk.
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Če bi mati določila svoje otroke za svoje dediče pod pogojem, da bodo prosti očetove oblasti, in bi ti iz tega razloga postali
svobodni in dediči, jim oče ne more biti določen za kuratorja, tudi če bi to hotel; da se prepreči, da bi se zgodilo to, česar
oporočiteljica ni želela, da se zgodi. To pravilo je določil božanski Severus.
148. Če so starši mladoletne osebe komu prepovedali biti skrbnik, ga sodniki ne morejo imenovati, če pa bi ga že imenovali,
mu lahko brez škode za njegov ugled preprečijo, da bi opravljal funkcijo skrbnika.
149. Sodniki ne morejo imenovati za skrbnike ali kuratorje oseb, ki so na veleposlaništvu; ker v času, ko so tako zaposlene,
ne nosijo skrbniške odgovornosti.
150. Če vrhovni sodnik v Rimu imenuje za skrbnika človeka iz province, ki je zaposlen na veleposlaništvu, ga mora razrešiti.
151. Magistrat mora med drugim poizvedeti o morali strank, ki naj bi bile imenovane za skrbnike, kajti niti njihova sredstva
niti njihov položaj ne zadostujeta, da bi potrdila njihovo poštenost ali nadomestila dobronamernost in prijazne manire.
152. Sodnik mora biti še posebej pozoren, da ne imenuje tistih, ki se v ta namen potiskajo v ospredje ali ponujajo
podkupnine; saj je bilo ugotovljeno, da so take osebe podvržene kazni.
153. Isti, Izgovori, V. knjiga.
Tiste, ki nimajo konzularnega ali senatorskega dostojanstva, je mogoče imenovati za skrbnike oseb s tem dostojanstvom;
tako kot je mogoče osebe s konzularnim ali senatorskim dostojanstvom imenovati za tiste, ki tega dostojanstva nimajo.
154. Isti, Pandekti, IV. knjiga.
Hkrati je lahko imenovanih več skrbnikov.
155. Paulus, Mnenja, IX. knjiga.
Božja Marcus in Verus Korneliju Prokulu: "Kadar v mestu, iz katerega izvirajo mladoletniki, ni mogoče najti primernih oseb,
ki bi jih imenovali za skrbnike, je dolžnost sodnikov, da v sosednjih mestih poiščejo osebe odličnega ugleda in njihova imena
pošljejo guvernerju province, vendar si sami ne morejo prisvojiti pravice, da jih imenujejo."
156. Isti, Mnenja, knjiga XII.
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Kadar je kurator iz kakršnegakoli razloga imenovan za mladoletnika, bo kuratorstvo opravljal, dokler mladoletnik ne doseže
starosti pubertete. Po tem času mora mladoletnik zahtevati, da se mu imenuje drug kurator.
157. Scaevola, Mnenja, II. knjiga.
S pretorjevim dekretom je bil za Seio, ki je dopolnila dvanajst let, po opravljeni preiskavi, tako kot v primeru mladoletnika,
imenovan kurator. Sprašujem, ali bi ga bilo treba oprostiti? Odgovoril sem, da glede na navedena dejstva opravičilo ni
potrebno in da ne more biti odgovoren, ker ni prevzel skrbništva.
158. Hermogenianus, Epitome prava, knjiga II.
Pretor lahko imenuje skrbnika za opravljanje poslov v Rimu, če ima mladoletnik premoženje v pokrajini, pa tudi v Rimu;
guverner pokrajine pa lahko imenuje skrbnika za vodenje njegovih zadev v pokrajini.
159. Svobodnjaki naj bodo imenovani za skrbnike drugih svobodnjakov, toda tudi če bo imenovan svobodnjak, bo ta še
naprej skrbnik, razen če lahko navede tehten razlog za izvzetje.
160. Paulus, Dekreti, II. knjiga.
Romanius Appulus se je pritožil zoper sodnika, češ da njegov kolega ne bi smel biti imenovan skupaj z njim v skrbništvo, ker
je slednjega imenoval, ko je opravljal funkcijo sodnika, na lastno odgovornost, da ne bi bil podvržen dvojni odgovornosti, ki
bi izhajala iz enega skrbništva. Cesar je odredil, da lahko ista oseba jamči za skrbnika in je kljub temu imenovana za
skrbnika. Zato je ostal v skrbništvu.
161. Isto o sodnih preiskavah.
Če so osebe, ki so imenovane za skrbnike ali kuratorje, oddaljene; je božji Marko v reskriptu določil, da jih morajo sodniki v
tridesetih dneh obvestiti o njihovem imenovanju.

Tit. 6. O tistih, ki lahko zahtevajo skrbnike ali kuratorje, in o tem, kje je to mogoče storiti.
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162. Modestin, Razlike, VII. knjiga.
Obravnava se prošnja matere za imenovanje skrbnika za njene otroke, ne pa tudi za imenovanje kuratorja zanje; razen kadar
se zahteva imenovanje kuratorja za otroka, ki še ni polnoleten.
163. I. knjiga, Izgovori, I. knjiga.
Kadar mladoletniki nimajo nikogar, ki bi lahko zakonito nastopal namesto njih kot zagovornik, in zaradi svoje starosti
potrebujejo skrbnike, lahko zahtevajo, da se za skrbnike imenujejo njihovi najbližji sorodniki ali tisti, ki so z njimi v
sorodstveni zvezi, ali člani družine njihovih moških ali ženskih sorodnikov, to pa lahko zahtevajo tudi prijatelji njihovih
staršev in učitelji samih otrok.
164. Tujci torej lahko prostovoljno zaprosijo za imenovanje skrbnikov, vendar morajo nekatere osebe zaprositi, da se to stori;
kot na primer mati in svobodni, saj bi prvi utrpeli škodo, drugi pa bi bili podvrženi kazni, če ne bi zaprosili za imenovanje
tistih, ki lahko po zakonu nastopajo kot zagovorniki. Mati bi bila namreč izključena iz zakonitega dedovanja svojega sina, ker
bi se zaradi opustitve zahteve za imenovanje skrbnika zanj štela za nevredno, da zakonito podeduje njegovo premoženje. In
to ne bi bilo samo v primeru, če sploh ne bi zahtevala imenovanja ali če bi zgolj zato, da bi zadostila zahtevam zakona,
zahtevala imenovanje tistega, ki ga je mogoče razrešiti, nato pa bi ga razrešili ali odstavili; in potem ne bi zahtevala
imenovanja drugega ali bi namerno iskala imenovanje oseb slabega značaja. Poleg tega so lahko svobodnjaki, ki so zaradi
tega obtoženi pred guvernerjem, kaznovani, če se izkaže, da bodisi zaradi malomarnosti bodisi zaradi zlonamernosti niso
zaprosili za imenovanje skrbnika.
165. Kar je bilo pravkar navedeno v zvezi z materjo, je navedeno v pismu božanskega Severa, katerega pogoji so naslednji:
"Božanski Severus Cuspiju Rufinu. Želim, da vsi ljudje vedo, da posvečam posebno pozornost pomoči varovancem, saj je to
zadeva, ki se nanaša na javno blaginjo. In zato, če mati ne zaprosi za imenovanje ustreznih skrbnikov za svoje otroke ali če so
bili tisti, ki so bili prej imenovani, opravičeni ali zavrnjeni, in ne zaprosi takoj za imenovanje drugih, nima pravice zahtevati
premoženja katerega koli od svojih otrok, ki lahko umrejo po smrti."
166. Če kdo, na primer upnik ali volilojemnik ali katera koli druga oseba, meni, da je treba začeti postopek zoper mladoletno
osebo, ne more sam zahtevati, da se omenjeni mladoletni osebi imenuje skrbnik; lahko pa poda zahtevo tistim, ki lahko
zaprosijo za tako imenovanje, in če ti tega ne storijo, se lahko nato pojavi pred guvernerjem in mu navede dejstva, tako da
lahko ob upoštevanju zakonskih zahtev začne postopek zoper omenjeno mladoletno osebo.
1434

167. Toliko o skrbnikih. Mladoletniki lahko sami zaprosijo za imenovanje skrbnikov, če so navzoči; če pa je kateri od njih
odsoten, lahko prošnjo vloži po pooblaščencu.
168. Postavlja se vprašanje, ali lahko druga stranka zaprosi za imenovanje kuratorja za mladoletnika. Ugledni Ulpianus trdi,
da druga oseba ne more vložiti take prošnje, ampak jo mora vložiti mladoletnik sam. Paulus pa v deveti knjigi mnenj navaja,
da skrbnik ne more zakonito zahtevati imenovanja kuratorja, če varovanka tega ne ve ali če tega ne naroči; in da je tisti, ki
vloži tako prošnjo, zelo pravilno prisiljen odgovarjati za posle, ki jih je opravil nezakonito imenovani kurator. V drugem delu
iste knjige navaja svoje mnenje, da mora cesar, če na prošnjo matere hčeri imenuje skrbnika, prevzeti odgovornost za
njegovo vodenje kurative.
169. Tistim, ki so razrešeni skrbništva zaradi kakršnegakoli opravičila, ni treba zaprositi za drugega skrbnika za svoje
varovance; kot je navedeno v Severovi in Antoninovi ustavi.
170. Paulus, Mnenja, knjiga X.
Podal sem svoje mnenje, da se lahko sodnik sam imenuje na podlagi sklepa dekurionov.
171. Tryphoninus, Disputations, knjiga XIII.
Treba je šteti, da ženska spada v okvir ustave, če ne zahteva, da se skrbniki, zakonito imenovani mladoletnim otrokom z
oporoko ali kodicilom njihovega očeta, potrdijo z magistratnim dekretom.
172. Če pa je bilo imenovanih več primernih skrbnikov in eden od njih umre ali je opravičen, mati pa ne zaprosi za
imenovanje drugega namesto njega, ker število preostalih zadostuje za upravljanje skrbništva; to res spada na področje
uporabe ustave, vendar ji bo oproščeno, če se upošteva duh ustave.
173. Če je skrbnik obtožen zaradi suma in je bila izdana odredba, da se mu pridružijo drugi skrbniki, mora mati vložiti
prošnjo, da se to stori, in če tega ne stori, bo odgovorna po omenjeni ustavi.
174. Takšna mati je izključena, da bi zahtevala kakršno koli premoženje svojih otrok, ki bi lahko umrli po smrti. Če pa je
njen mož svojega sina obremenil s skrbništvom in njegova mati ne zaprosi za imenovanje skrbnika, pri čemer je pogoj, če bi
umrl brez otrok ali če bi umrl po oporoki; ne izgubi pravice zahtevati na podlagi skrbništva, ker to izhaja iz dejanja druge
osebe.
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175. Če pa mati ne trdi, da je skrbnik sumljiv, ne odgovarja za kazen ne po črki ne po duhu ustave, ker je sklepanje in
oblikovanje takega mnenja v domeni moškega uma; in mati lahko celo spregleda prekrške skrbnika, saj zadostuje, da je
zaprosila za imenovanje tistega, ki se ji je po preiskavi pretorja zdel primeren, zato njena presoja ni dovolj, da bi lahko
izbrala skrbnika, ampak je treba opraviti preiskavo, tudi če bi z oporoko imenovala skrbnika svojim otrokom za upravljanje
celotnega svojega premoženja.

Tit. 7. Glede upravljanja in odgovornosti skrbnikov in kuratorjev, ne glede na to, ali so opravili posle svojih skrbništev ali ne,
ter glede tožb in tožbenih zahtevkov, ki se lahko vložijo zoper enega ali vse njih.

176. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXV.
Skrbnika je mogoče z izrednimi postopki prisiliti, da nadaljuje in upravlja skrbništvo.
177. Iz tega lahko skrbnik ugotovi, da če zamuja z opravljanjem svojih nalog po tem, ko je bil imenovan, to počne na lastno
odgovornost. Božji Marcus je namreč odločil, da če stranka ve, da je bila imenovana za skrbnika, in v zakonsko določenem
roku ne ponudi razumnega opravičila, če ga ima, je odgovorna za opustitev svojega dejanja.
178. Zadostuje, da skrbnik v celoti brani svojega varovanca, ne glede na to, ali se tega loti sam ali po navodilih slednjega.
Skrbniki ne smejo biti prisiljeni dajati varščine, da bi vodili obrambo svojih varovancev. Zato lahko sami sprožijo postopek,
ne glede na to, ali to raje storijo na lastno odgovornost ali pa svoje varovance privedejo na sodišče; vendar lahko sami
ukrepajo le v primerih, ko so njihovi varovanci dojenčki ali so odsotni; če pa so dopolnili sedmo leto starosti in so prisotni,
jih lahko za ukrepanje pooblastijo njihovi skrbniki.
179. V primeru mladoletnikov lahko tisti, ki vlagajo tožbe zoper njih, povabijo na sodišče mladoletnika samega, da bi ga
tožili s privolitvijo njegovega skrbnika; ali pa lahko tožijo samega skrbnika, da bi ta vodil zadevo. Če pa je mladoletnik
odsoten, je treba postopek v vsakem primeru začeti proti njegovemu skrbniku.
180. Pri opravljanju svoje dolžnosti pa se pravica do vložitve osebnih tožb zoper dolžnike varovancev ali mladoletnikov ne
sme odreči niti skrbnikom niti kuratorjem, niti se jim ne sme odreči pravica, da dajo soglasje prvim za vložitev takih tožb.
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181. Isto, O ediktu, IX. knjiga.
Če bi skrbnik tožbo dobil ali izgubil, naj se tožba za izvršitev sodbe odobri v korist ali škodo varovanca; to velja zlasti v
primeru, ko skrbnik ni prostovoljno nastopil na sodišču ali ko ni mogel pooblastiti svojega varovanca za dejanja bodisi zaradi
odsotnosti slednjega bodisi zaradi njegove mladosti; in to pravilo je božanski Pij navedel v nekem reskriptu. V mnogih
reskriptih je tudi določeno, da je treba tožbo za izvršitev sodne odločbe vedno odobriti proti varovancu, kadar je skrbnik
izgubil zadevo, razen če je varovanec zavrnil premoženje svojega očeta; takrat je bilo namreč v reskriptih večkrat določeno,
da tega ni mogoče storiti niti proti skrbniku niti proti varovancu in da v izvršbi ni mogoče odvzeti skrbnikovega premoženja.
182. Marcellus gre v dvajseti knjigi Digest še dlje in pravi, da je treba, če skrbnik da varščino, varovanec pa pozneje
zapuščino zavrne, olajšati tudi njegovo varščino. Če pa varovanec ne zavrne zapuščine, je treba porokom priznati enako
olajšavo kot skrbniku, zlasti če je dal varščino zaradi odsotnosti ali mladoletnosti svojega varovanca.
183. Isto, O ediktu, knjiga XXXV.
Če je bilo imenovanih več skrbnikov, Pomponij v oseminšestdeseti knjigi O ediktu navaja, da je treba ratificirati tudi to, kar
je storil kateri od njih. Kajti v primeru kuratorjev blazne osebe lahko pretor dodeli upravljanje kuratorstva enemu od njih, da
ne bi blazna oseba izgubila kakršne koli koristi, in ratificira vsak njegov posel, ki ni goljufiv.
184. Če ded ali oče nadzorovane osebe z oporoko določi, kateri od skrbnikov bo upravljal skrbništvo, je pretor razsodil, da
mora to storiti slednji. In smiselno je, da se upošteva želja staršev, ki so se le posvetovali z najboljšimi interesi svojega sina.
Pretor sledi istemu pravilu glede tistih, ki jih je starš določil v svoji oporoki, in jih sam potrdi v njihovi funkciji; tako da če bi
starš navedel osebo, za katero želi, da bi upravljala skrbništvo, ga bo upravljala le ta.
185. Drugi skrbniki torej ne bodo upravljali skrbništva, ampak bodo to, kar običajno imenujemo "častni skrbniki". Vendar naj
nihče ne misli, da ne nosijo nobene odgovornosti, saj je ugotovljeno, da se lahko tožba zoper njih vloži tudi po izčrpanju
premoženja skrbnika, ki upravlja, saj so bili imenovani, da delujejo kot opazovalci in nadzorniki njegovih dejanj, in bodo
odgovorni, če ga ne naznanijo kot sumljivega, ko kadar koli opazijo, da se vede neprimerno. Zato morajo od njega vztrajno
zahtevati obračun in skrbno paziti, kako se obnaša, in če je treba deponirati denar, morajo poskrbeti, da se to stori za namen
nakupa zemljišča. Osebe, ki mislijo, da častni skrbniki v nobenem pogledu niso odgovorni, se slepijo, saj so odgovorni v
skladu s tem, kar smo navedli zgoraj.
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186. Čeprav pretor lahko izjavi, da bo zagotovo podelil skrbništvo osebi, ki jo je določil oporočitelj, pa se kljub temu včasih
temu izogne, kot na primer, kadar je oče ravnal brez ustreznega premisleka; ali kadar je bil mladoletnik mlajši od petindvajset
let; ali če se je skrbnik ob imenovanju zdel človek dobrih in varčnih navad, vendar se je kasneje vedel slabo, česar oporočitelj
ni vedel; ali če je bilo skrbništvo stranki podeljeno zaradi njenih uspešnih razmer, vendar ji je bilo premoženje kasneje
odvzeto.
187. Potem, kadar je oče določil samo enega skrbnika, se včasih z njim povežejo kuratorji. Naš cesar je namreč skupaj z
očetom v reskriptu določil, da je treba, kadar kdo imenuje za skrbnika svoja dva svobodnjaka, enega za upravljanje
premoženja v Italiji, drugega pa za upravljanje premoženja v Afriki, z njima povezati kuratorja; očetove želje niso upoštevali.
188. Kar je bilo navedeno v zvezi s skrbniki, je treba upoštevati tudi pri kuratorjih, ki jih je oče imenoval z oporoko in bi jih
moral potrditi pretor.
189. Zato je očitno, da mora pretor paziti, da skrbništva ne bi upravljalo več oseb; kajti čeprav oče morda ni določil nobenega
določenega posameznika, da bi ga upravljal, mora pretor vseeno poskrbeti, da to stori ena sama oseba. En sam skrbnik
namreč lažje vlaga tožbe in jih tudi brani ter da se upravljanje skrbništva ne razdeli med več oseb.
190. Če oporočitelj ni izbral skrbnika ali če ta ni pripravljen delovati, upravlja skrbništvo tisti, ki ga imenuje večina
skrbnikov. Pretor jim mora torej ukazati, naj se zberejo, in če se ne zberejo ali če po tem, ko se zberejo, ne pridejo do
nobenega sklepa; po ustrezni preiskavi sam določi, kdo bo upravljal skrbništvo.
191. Jasno je, da če skrbniki ne sprejmejo pretorjeve odločitve, vsi pa želijo upravljati skrbništvo, ker ne zaupajo osebi, ki je
bila izbrana, in ne želijo, da bi na njihovo tveganje zamenjali tujca; je treba šteti, da lahko pretor dovoli vsem, da upravljajo
skrbništvo.
192. Poleg tega, če si skrbniki želijo razdeliti skrbništvo med seboj, jih je treba zaslišati, da bi se upravljanje skrbništva
razdelilo med njih.
193. Isto, O ediktu, IX. knjiga.
To se lahko stori po deležih ali po okrožjih. Kadar je razdeljeno na ta način, se lahko vsakemu od njih onemogoči z izjemo,
ki se nanaša na delež ali okrožje, v katerem ne upravlja skrbništva.
194. Isto, O ediktu, knjiga XXXV.
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Razlog za deponiranje denarja (če ga je mogoče zbrati) obstaja le, če je na voljo za nakup zemljišča; če je namreč mogoče
zlahka dokazati, da je skrbništvo tako majhnega denarnega pomena, da z zbranim denarjem ni mogoče kupiti zemljišča za
skrbnika, deponiranja ni treba opraviti. Zato razmislimo, kakšna mora biti vrednost premoženja, ki je predmet skrbništva, da
se upraviči polog. In če je kot razlog za polog naveden nakup zemljišča za varovanca, je očitno, da se to ne sme nanašati na
nepomembne denarne zneske. Zneska ni mogoče navesti na splošno, saj je v posameznih primerih lažje opraviti preiskavo, če
je dokazan ustrezen razlog. Pravice, da se včasih zahteva polog tudi majhnih zneskov, se namreč ne sme odvzeti, če se zdi, da
so skrbniki izpostavljeni sumničenju.
195. Šteje se, da je skrbnik opravljal svoje naloge, če je ravnal na kakršen koli način, ki sploh zadeva njegovega varovanca,
četudi bi bilo to nepomembno; in v tem primeru ni potrebno posredovanje tistih, ki so navajeni prisiliti skrbnike, da
upravljajo svoje zaupanje.
196. Kadar skrbnik, potem ko je enkrat ukrepal, preneha opravljati svoje dolžnosti, se lahko zoper njega uvede postopek kot
proti sumničavemu.
197. Kadar kdo naroči, naj se skrbništvo upravlja v njegovem imenu, in to stori tisti, ki mu je bilo naročeno, bo razlog za
tožbo na skrbništvo; šteje se namreč, da ga je sam upravljal, kdor ga upravlja po drugem. Če tisti, ki mu je bilo dano
navodilo, ne ukrepa, se lahko skrbnik toži s pretorsko tožbo.
198. Če očetov dolžnik upravlja skrbništvo sina, bo odgovoren za tožbo o skrbništvu tudi zaradi tega, kar je bil dolžan očetu.
199. Če skrbnik ne bi obvestil svojega varovanca, ki je prišel v puberteto, naj zaprosi za kurate zase (kot je naročeno tistemu,
ki je upravljal skrbništvo, po svetih konstitucijah), ali bo odgovoren za tožbo o skrbništvu? Menim, da je boljše mnenje, da
bo tožba o skrbništvu zadostovala, saj je potreba po obvestilu del dolžnosti, povezane s skrbništvom, čeprav je lahko dana po
puberteti.
200. Če po dopolnjenem petindvajsetem letu starosti mladoletnik ni bil obračunan niti niso bile predložene listine v zvezi z že
začeto tožbo, je v zvezi z dobro vero in poštenostjo skrbnikov, da nadaljujejo s tožbo, uvedeno po njihovem nasvetu. Če torej
ne poskrbijo za te stvari, ki se od njih zahtevajo, menim, da je boljše mnenje, da bo zadostovala tožba, ki temelji na
prostovoljnem posredovanju, čeprav je čas kuratorstva potekel; pod pogojem, da o tej zadevi ni bil izdan noben račun.
201. Julianus v enaindvajseti knjigi Digest predlaga naslednje. Neki človek je ob svoji smrti imenoval skrbnike za svoje
otroke in dodal: "In želim, da se od njih ne bi zahtevalo, da dajo račun." Julijan pravi, da bi morali ti skrbniki odgovarjati,
razen če so pokazali dobro vero pri upravljanju svojega zaupanja, čeprav je bilo v oporoki navedeno, da ne smejo
odgovarjati; prav tako, kot pravi Julijan, zaradi tega ne bi smel biti nihče preganjan zaradi zaupanja. In to mnenje je pravilno,
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saj nihče ne more z določbami tega opisa drugega izvzeti iz uporabe javnega prava ali spremeniti oblike, uveljavljene v starih
časih. Vendar pa lahko vsakdo drugemu zapiše ali mu s skrbništvom zapusti odškodnino za kakšno krivico, ki jo je utrpel
zaradi skrbništva.
202. Papinijan je v peti knjigi mnenj navedel naslednji primer. Oče je naročil, naj se skrbništvo njegovih otrok upravlja po
nasvetu njihove matere, in s tem namenom odpustil skrbnike. Dolžnost skrbnikov se zaradi tega nikakor ne bo zmanjšala,
vendar je prav, da dobri državljani sprejmejo koristen materin nasvet, čeprav niti izpustitev skrbnikov, niti očetova želja, niti
materino posredovanje nikakor ne bodo zmanjšali njihove odgovornosti.
203. Skrbniki lahko do določene mere ne upoštevajo očetovih navodil; kot na primer, če je slednji določil, da se ne sme
prodati nobeno njegovo premoženje ali da se ne sme razpolagati z njegovimi sužnji ali oblačili, hišami ali drugimi stvarmi, ki
so bile pokvarljive; te očetove želje ne smejo upoštevati.
204. Skrbnika se obvesti, da bo odgovornost za skrbništvo nanj prešla od trenutka, ko bo izvedel, da je skrbnik. Zadostuje, če
je informacijo pridobil na kakršen koli način, in ni treba, da je obveščen v navzočnosti prič; če je namreč za to izvedel iz
katerega koli vira zunaj oporoke, ni dvoma, da bo odgovornost prešla nanj.
205. Isto, O ediktu, knjiga XXXVI.
Vendar pa mora varovanec dokazati, da je bil skrbnik seznanjen z njegovim imenovanjem.
206. Isto, O ediktu, knjiga XXXV.
Za skrbnika, ki ne sestavi seznama premoženja, ki se običajno imenuje popis, se šteje, da je ravnal goljufivo, razen če je
mogoče navesti kakšen nujen in upravičen razlog, da tega ni storil. Če torej kdo goljufivo ne sestavi popisa, je v položaju, ko
je dolžan skrbniku povrniti škodo za ves njegov delež v zadevi, kar se lahko ugotovi s prisego na sodišču. Zato skrbnik ne bi
smel opraviti nobenega posla, preden ni opravljen popis, razen če obstaja nekaj, kar ne dopušča niti majhnega odlašanja.
207. Kadar skrbnik zavlačuje s prodajo pokvarljivega premoženja, to stori na lastno odgovornost, saj bi moral takoj opraviti
dolžnosti svoje službe. Kaj pa, če reče, da je čakal na svoje kolege skrbnike, ki bodisi niso prišli bodisi so se želeli opravičiti;
ali naj se mu oprosti? Ne bo zlahka opravičen, saj bi moral opravljati svoje dolžnosti, ne sicer prehitro, ampak brez
nepotrebnega odlašanja.
208. Tožba zaradi skrbništva bo mogoča zoper skrbnike, če so sklenili škodljivo pogodbo; na primer, če so zaradi korupcije
ali koristoljubja kupili premoženje, ki ni bilo v dobrem stanju. Kaj pa, če niso ravnali nepošteno ali pokazali neupravičene
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naklonjenosti, temveč le niso izbrali premoženja, ki je bilo v dobrem stanju? V tem primeru bi lahko zelo pravilno rekli, da bi
morali biti odgovorni le za hudo malomarnost.
209. Če skrbniki po deponiranju denarja zanemarijo nakup nepremičnine, začnejo odgovarjati za obresti. Kajti čeprav jih
mora pretor prisiliti, da opravijo nakup; vendar, če tega ne storijo, bi morali biti prisiljeni plačati obresti zaradi zamude, razen
če niso odgovorni za opustitev nakupa nepremičnine.
210. Skrbniki morajo plačati zakonite obresti za denar, ki pripada njihovim varovancem in ga pretvorijo v lastno uporabo,
vendar le v primeru, če je jasno ugotovljeno, da so ga uporabili v lastne namene. Če pa skrbnik denarja ni posodil z obrestmi
ali ga ni deponiral, se ne šteje, da ga je pretvoril v lastno uporabo. Božanski Severus je objavil odlok v tem smislu, zato je
treba dokazati, da je skrbnik pretvoril denar v lastno uporabo.
211. Ne menimo, da je skrbnik pretvoril denar v lastno rabo, če mu ga je kot dolžnik očeta svojega varovanca pozneje ne
izplača; v tem primeru bo namreč odgovoren za iste obresti, ki jih je obljubil plačati očetu.
212. Če skrbnik v svojem imenu posoja denar svojega varovanca z obrestmi, ga je mogoče prisiliti k plačilu obresti, ki jih je
sam pobral, le, če je varovanec pripravljen prevzeti tveganje drugih posojil.
213. Če je bilo treba položiti denar za nakup zemljišča in se je to zgodilo, obresti ne tečejo. Če pa to ni bilo storjeno in ni bilo
dano navodilo, da je treba položiti depozit, je treba plačati samo obresti, ki pripadajo denarju, ki pripada skrbniku, če pa je
bilo tako navodilo dano in ga skrbnik ne upošteva, je treba razmisliti, kakšna bo obrestna mera. Pretorji so navajeni
opozarjati skrbnike, da se lahko v primeru, če se polog ne položi ali če se položi po predpisanem roku, izterjajo zakonite
obresti. Če je bilo torej to opozorilo dano, mora sodnik, ki je pristojen za zadevo, kadar koli upoštevati odlok pretorja.
214. Pretorji imajo navado enako opozorilo izreči tistim skrbnikom, ki zanikajo, da imajo v rokah kar koli za preživljanje
svojih varovancev, tako da se lahko, če se ugotovi, da so kaj imeli, plačajo višje obresti; in jasno je, da mora sodnik poleg
izrekanja druge kazni ravnati tudi tako.
215. Skrbnik mora plačati obresti za vse denarne zneske, ki ostanejo v njegovih rokah.
216. Razumeti je treba, kaj so obresti, ki so označene kot "pupilar". Zdi se, da so to zakonske obresti, ki jih mora varuh
plačati za denar, ki ga je pretvoril v svojo uporabo; če pa zanika, da ima v rokah kakršen koli denar, in pretor izda odločbo
proti njemu, mora plačati zakonske obresti; ali če je bil kriv zamude pri deponiranju denarja in je pretor proti njemu izdal
odločbo za zakonske obresti. Če pa zanika, da je v njegovih rokah kakršen koli skrbnikov denar, in skrbniku naloži potrebo
po izposoji denarja z zakonitimi obrestmi za kritje njegovih stroškov, bo skrbnik odgovoren za zakonite obresti. Enako
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pravilo velja, kadar pobira zakonite obresti od skrbnikovih dolžnikov. Odgovoren bo tudi za obresti iz drugih razlogov v
skladu z običaji v pokrajini; to je za pet odstotkov ali štiri odstotke ali za katero koli nižjo stopnjo, če je to praksa v pokrajini.
217. Obresti se od skrbnikov ne zahtevajo takoj, ampak je treba njihovo pobiranje ali vlaganje zahtevati po določenem času,
to je po dveh mesecih. To pravilo je običajno upoštevati pri tožbi o skrbništvu. Tega odloga ali odpustka ne bi smeli odobriti
tistim, ki pretvorijo denar varovancev ali mladoletnikov v lastno rabo.
218. Kadar skrbnik ali kurator zadrži za lastno uporabo obresti, ki jih je zbral, bi moral odgovarjati za te obresti, saj je
vsekakor zelo malo pomembno, ali si prilasti glavnico ali obresti svojega varovanca.
219. Skrbnikovi dediči so odgovorni za obresti denarja, položenega v skrinjo, dokler ne vložijo zahteve za imenovanje
drugega skrbnika namesto pokojnega.
220. Če je zoper skrbnika izdana sodba zaradi dejanj njegovega sospornika, se postavi vprašanje, ali mora skrbnik plačati tudi
obresti. Ugotovljeno je, kot je navedeno v številnih reskriptih in kot meni Papinijan v dvanajsti knjigi vprašanj, da je treba od
njega zahtevati tudi plačilo obresti, če svojega sospornika ni obsodil kot sumljivega. In res bi moral biti prisiljen plačati
obresti, ki jih je dolžan plačati zaradi svoje uprave.
221. Opozoriti je treba, da skrbnik dolguje obresti za denar, ki ostane v njegovih rokah po prenehanju njegove funkcije, do
dneva, ko se je odpovedal skrbništvu.
222. Isto, O ediktu, knjiga XXIII.
Kadar varovanec, čigar skrbništvo se izvaja, vloži tožbo zaradi skrbništva, je treba povedati, da mora včasih počakati na
določen datum za plačilo posojenega denarja; na primer, če je posodil denar v imenu varovanca in dan za njegovo izterjavo
še ni prišel. Očitno je, da se to nanaša le na denar, ki bi ga skrbnik lahko in moral posoditi, če pa ga ne bi smel posoditi, se od
skrbnika ne bo zahtevalo, da počaka.
223. Isto, O ediktu, knjiga XXXVI.
Kadar skrbnik posodi denar, ki pripada varovancu, z obrestmi, je treba skleniti pogodbo na naslednji način: varovanec ali
eden od njegovih sužnjev mora določiti plačilo denarja. Če pa varovanec ni tako star, da bi lahko določil, in nima sužnja,
mora to storiti skrbnik, pod čigar nadzorom je. V tem primeru Julijan zelo pravilno navaja, da je treba skrbniku odobriti
pravično tožbo. Če pa je slednji odsoten, ni dvoma, da lahko skrbnik določi pogodbo v njegovem imenu.
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224. Kadar glava družine da sinu za skrbnika osebo, za katero je postal varščina, je skrbnikova dolžnost, da plača dolg
upniku, ko nastopi dan plačila; če torej tega ne stori in bi moral njegov varovanec, potem ko je postal mladoleten, plačati
dolg zaradi varščine, ki mu jo je dal oče, lahko proti svojemu skrbniku nastopi ne le z mandatno tožbo, ampak tudi s tožbo na
skrbništvo; skrbnik je namreč odgovoren za to, da dolg ni bil plačan. Če pa je skrbnik postal dolžnik šele po preteku
določenega časa, nekateri organi menijo, da to ne sodi v okvir tožbe na skrbništvo, če je dan plačila nastopil šele po
prenehanju skrbništva. Če pa ta dan nastopi v času obstoja skrbništva, menijo, da bo nedvomno vključen v tožbo. Menim, da
sta obe odločitvi pravilni, kadar je pošteno, da bo skrbnik postal plačilno nesposoben, če pa bo plačilno sposoben, to ne bo
spadalo v okvir tožbe iz skrbništva. Prav tako naj nihče ne misli, da to ne bo imelo učinka; če bi se namreč reklo, da je
vključena v tožbo, in bi obstajala podlaga za vložitev zahtevka, bodo poroki odgovarjali, če je bila dana zaveza za ohranitev
premoženja.
225. Poleg tega je treba, če bi bil skrbnik odgovoren za tožbo, ki bo zastarala zaradi poteka časa, reči, da obstaja razlog za
vključitev terjatve v skrbniško tožbo, da bi tožba postala večna.
226. In na splošno, glede na to, za kar je skrbnik odgovoren svojemu varovancu v razmerju do tretje osebe, je odgovoren tudi
v razmerju do sebe, kadar je dolžnik, in morda še bolj; ne more namreč prisiliti k plačilu drugih, proti katerim nima pravice
do tožbe, lahko pa to stori, kadar gre za njega samega.
227. Če skrbnik dolguje denar očetu svojega varovanca po obrestni meri, ki je višja od obrestne mere za učence; je treba
razmisliti, ali mu je za kaj odgovoren. In res, če je plačal glavnico, ni za nič odgovoren, saj je lahko plačal in se ni obremenil
z obrestmi; če pa ni plačal glavnice, ga je mogoče prisiliti, da plača obresti, ki bi jih moral izterjati od sebe.
228. Kakor mora skrbnik plačati, kar je dolžan, tako lahko tudi od varovanca izterja, kar mu pripada, če je upnik očeta
prvega; lahko namreč plača sam, če je imel v rokah denar, s katerim bi to lahko storil; in če bi mu pripadale obresti po višji
obrestni meri, bo varovanec oproščen odgovornosti zanje, ker bi lahko skrbnik plačal sam, tako kot bi lahko in moral plačati
drugim.
229. V primeru, da je tožen, ni nujno, da plača po izreku sodbe; zato bi ga moral, če skrbnikova tožba ni utemeljena, o tem
obvestiti. Zato sta cesar Antonin in njegov oče prepovedala skrbnikom, da skrbnika naredijo odgovornega za stroške, če se je
neutemeljeno branil, kadar je tožbo vložil upnik; skrbnikom namreč ni prepovedano priznati dobrovernega zahtevka.
230. Skrbnik lahko plačuje ne le samemu sebi, ampak lahko tudi zapiše denar, ki si ga je posodil, kot navaja Marcellus v
osmi knjigi Digest; in lahko se naredi odgovornega za denar, ki si ga je izposodil od svojega varovanca, tako da v svojem
registru navede, da si ga je posodil sam.

1443

231. Ugotovljeno je, da kadar je skrbnik imenovan zaradi povečanja premoženja (kot na primer zaradi naknadnega pristopa k
premoženju matere ali zaradi kakršne koli druge povečave), ni običajno, da bi upravljal premoženje, ki je pripadalo
prejšnjemu skrbništvu. Če pa prvega skrbnika ni razkril kot sumljivega ali od njega ni zahteval zavarovanja, se kaznuje.
232. Po drugi strani pa, kadar je skrbnik ali kurator imenovan samo za mladoletnika, bo odgovoren za vsako povečanje
premoženja, do katerega lahko pride pozneje, čeprav je običajno, da se imenuje kurator, ki je zadolžen za povečanje; to se ne
stori zato, ker omenjeno povečanje ni povezano s skrbjo za že pridobljeno, kajti kar zadeva to, je treba upoštevati tudi
splošno korist varovanca. Zato je v primeru imenovanja novega skrbnika odgovornost deljena s skrbnikom, če pa ta ni
imenovan, je prejšnji skrbnik nujno odgovoren za pravilno upravljanje skrbništva.
233. Isto, O ediktu, knjiga XLIX.
Na splošno velja, da skrbnik ni ustrezno varovan, če v njegovem imenu ni storjeno to, kar bi storil vsak dober vodja
gospodinjstva. Če torej skrbnik zanemari plačilo dolga ali ne izpolni svoje dolžnosti pri obrambi tožbe ali pri določilu, se ne
šteje, da je ustrezno zaščitil svojega varovanca.
234. Isto, O ediktu, XXXIII. knjiga.
Božanski Pij je v nekem reskriptu v zvezi z varovancem, za katerega je bilo sodno odločeno, da je suženj, navedel, da lastnik
slednjega ni upravičen do privilegija, da bi od premoženja, ki ga je suženj kupil z denarjem varovanca, odštel, kar mu
pripada. To pravilo je treba upoštevati tudi v primeru skrbnika.
235. Paulus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Kadar več skrbnikov upravlja skrbništvo, se tožbe v imenu varovanca ne more odobriti nobenemu od njih proti njegovim
sospornikom.
236. Po Trajanovem in Hadrijanovem reskriptu je treba potrditi vse posle, ki jih v dobri veri opravi skrbnik. Zato varovanec
ne more vložiti tožbe za vračilo premoženja, ki ga je njegov skrbnik zakonito prodal, saj naj ne bi bilo v korist varovanca, če
upravljanje premoženja ne bi bilo odobreno, saj v takih okoliščinah nihče ničesar ne bi kupil. Prav tako ni pomembno, ali je
skrbnik plačilno sposoben ali ne, kajti če je bila transakcija dobroverna, jo je treba odobriti; če pa je bila goljufiva, prenos ne
bo veljaven.
237. Bilo bi pretirano, če bi skrbniku dovolili, da plača stroške iz premoženja svojega varovanca zaradi ohranjanja njegovega
ugleda, če teh stroškov ne bi mogel častno plačati iz lastnega premoženja.
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238. Ker je skrbnik imenovan ne le zato, da skrbi za premoženje svojega varovanca, ampak tudi zato, da nadzoruje njegovo
moralo, mora svojim inštruktorjem najprej plačevati ne najmanjše možne plače, ampak sorazmerno z vrednostjo premoženja
in položajem varovanca; poleg tega mora zagotavljati podporo svojim sužnjem in svobodnjakom ter včasih tudi tujcem, če bo
to v korist varovanca. Staršem in sorodnikom lahko pošilja običajna darila, ne sme pa dati dote sestri, ki je potomka drugega
očeta, čeprav se sicer ne bi mogla poročiti; kajti čeprav je to lahko častno, gre vendarle za izkazovanje liberalnosti, ki mora
biti odvisno od volje varovanca.
239. Če skrbnik ni mogel posoditi denarja, ki je pripadal njegovi varovanki, ker ni bilo nikogar, ki bi ga lahko posodil, mora
varovanka nositi izgubo obresti.
240. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XII. knjiga.
Skrbnik mora razdeliti število sužnjev, ki bodo skrbeli za njegovega varovanca, glede na njegov položaj in sredstva.
241. Skrbnik naj ne bo zaslišan, če trdi, da ni vlagal skrbnikovega denarja, ker za to ni mogel najti primernega mesta, če se
dokaže, da je v tem času donosno vlagal svoj lastni denar.
242. Pri plačilu zapuščine in izpolnitvi skrbništva mora skrbnik paziti, da ne plača nikomur, ki mu nič ne pripada. Prav tako
naj ne daje poročnih daril materi ali sestri svojega varovanca. Druga stvar pa je, da skrbnik materi ali sestri svojega
varovanca priskrbi nujne življenjske potrebščine, če se ne moreta sama preživljati, in to je treba potrditi; saj je velika razlika,
kadar se v ta namen porabi denar, in kadar nastanejo stroški za darila ali zapuščine.
243. Paulus, Skrajšani članki, VIII. knjiga.
En skrbnik je odgovoren za dejanja drugega, če bi ga lahko in moral ovaditi kot sumljivega, včasih pa tudi, če bi ga lahko
prisilil, da da varščino; če pa tisti, ki je solventen, nenadoma izgubi svoje premoženje, se na njegovega kolega ne more
pripisati nobena krivda.
244. Isto, Mnenja, II. knjiga.
Če oseba, ki je imenovana za skrbnika, ne vloži tožbe proti tistim, za katere ugotovi, da so dolžniki njenih varovancev, in je
zaradi tega prizadeta njihova plačilna sposobnost; ali če v šestih mesecih po imenovanju ne naloži denarja, ki pripada
njenemu varovancu, se lahko sam toži za dolgovani denar in tudi za obresti na denar, ki ga ni vložil.
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245. Isto, O Sabinu, VI. knjiga.
Ko se v tožbi o skrbništvu pojavi vprašanje, katera posojila, ki jih je skrbnik dal za varovanca, je treba priznati; Marcellus
meni, da če je skrbnik posodil denar, ki pripada njegovemu varovancu, in to določil v njegovem imenu, bodo terjatve, ki
veljajo za dobre, pripadle varovancu, slabe in nepravilno sklenjene pa skrbniku. Vendar pa meni, da je boljše mnenje, da
skrbnik prepusti izbiro mladoletniku, tako da ta lahko sprejme ali zavrne vse, kar je storil skrbnik v zvezi s terjatvami, tako
da bo enako, kot če bi skrbnik posel sklenil sam. To pravilo se uporablja tudi, kadar skrbnik posodi denar v imenu svojega
varovanca.
246. Pomponij, O Sabinu, knjiga XVII.
Če je skrbniku nekdo, ki ima za to pooblastilo, odredil, naj opravlja skrbništvo, in skrbnik ne izpolni odredbe, mora svojemu
varovancu povrniti škodo od tega datuma in ne od takrat, ko je bil imenovan za skrbnika.
247. Ulpianus, Digeste, knjiga XXI.
Če je skrbnik opravil posle svojega varovanca, čeprav ga morda ni pooblastil za nobeno dejanje, ni dvoma, da bo odgovoren
za skrbniško tožbo; kaj lahko namreč prepreči tako razpolaganje s premoženjem varovanca, da ne bo treba opraviti nobenega
posla, pri katerem bi bilo treba posredovati skrbnikovo pooblastilo?
248. Če sta dva skrbnika in je tožba vložena zoper enega od njiju, drugi ni oproščen odgovornosti.
249. Ulpianus, Mnenja, I. knjiga.
250. Skrbnik ni dolžan podati poročila o svojih dejanjih svojemu sodelavcu, če pa si z njim ne deli uprave ali ne opravlja
zaupanja v dobri veri, ga je mogoče ovaditi kot sumljivega.
250. Isto, v zvezi z uradom prokonzula.
Varuh ali kurator, katerega pritožba je bila razglašena za nerazumno ali kadar ni bila sprejeta, bo odgovoren od trenutka, ko
bi moral prevzeti upravljanje svoje službe.
251. Marcellus, Mnenja.
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Lucij Titius je z oporoko imenoval Gaja Seija, ki je bil pod očetovskim nadzorom, za skrbnika svojega sina. Gaj Seij je
upravljal skrbništvo z vednostjo in soglasjem očeta. Sprašujem, ali bo po smrti Gaja Seiusa zoper njegovega očeta mogoče
vložiti tožbo zaradi skrbništva, in če je to res, za kakšen znesek. Marcellus je odgovoril, da bo glede na navedena dejstva oče
odgovoren za tožbo de peculio, pa tudi za tožbo za premoženje, ki je bilo uporabljeno v njegovo korist, in da v tem primeru
ni videti, da bi vednost in soglasje očeta povzročila, da bi bil odgovoren za celoten znesek, razen če bi se pojavil in prevzel
tveganje kakšen drug skrbnik ali druga stranka, ki bi ga želela narediti osumljenega.
252. Paulus, O ediktu, III. knjiga.
Skrbnik lahko obnovi obveznost v korist svojega varovanca in lahko sproži postopek pred sodiščem, vendar donacije, ki jih
opravi, ne škodujejo varovancu.
253. Ulpianus, O ediktu, IX. knjiga.
Na splošno se priznava, da skrbniku ni treba jamčiti, da bo varovanec potrdil njegovo dejanje, ker ima sam pravico zadevo
predložiti sodišču. Kaj pa, če bi se pojavil dvom o tem, ali je bil skrbnik ali bo to še naprej, ali pa mu je bila zadeva zaupana?
Pravično je, da njegov nasprotnik ne sme biti prevaran. Enako pravilo velja v primeru kuratorja, kot je navedel Julijan.
254. Paulus, O ediktu, IX. knjiga.
Po navadi se zastopnik imenuje na skrbnikovo tveganje, in sicer z dekretom pretorja, kadar so skrbniški posli zelo razširjeni
ali kadar to zahteva skrbnikov čin, starost ali zdravje. Kadar pa varovanec še ni sposoben govoriti zase in imenovati
zastopnika ali kadar je odsoten, je treba nujno imenovati zastopnika.
255. Če je bilo skrbništvo hkrati zaupano v upravljanje dvema skrbnikoma, bodisi s strani staršev, sorodnikov ali sodnikov, je
treba razumeti, da bo lahko deloval eden od njiju, ker dva hkrati tega ne moreta storiti.
256. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII.
Kadar mladoletnik s pomočjo svojih skrbnikov vloži tožbo proti svojim skrbnikom za manjši znesek, kot je bil upravičen, in
zaradi tega nato toži svoje skrbnike in je proti njim izdana sodba v višini obresti, ki jo je imel, ker zaradi malomarnosti
skrbnikov ni bil obsojen; ali je mogoče od omenjenih skrbnikov doseči povračilo? Papinianus v drugi knjigi mnenj pravi, da
se lahko še vedno izvede restitucija. Če torej kuratorji še niso plačali sodbe in vložijo pritožbo, jim je mogoče ugoditi z
ugovorom zaradi goljufije, da bi jih prisilili, da odstopijo svoje pravice do tožbe zoper kuratorje. Kaj pa je treba storiti, če so
skrbniki sodno odločbo že plačali? To bo koristilo skrbnikom, saj v tem primeru mladoletnik ne bo ničesar izgubil, saj se bo
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zdelo, da si bolj prizadeva za dobiček kot za povračilo škode; razen če je res pripravljen odstopiti svoje pravice do tožbe
svojim skrbnikom.
257. Paulus, O ediktu, knjiga XXIV.
Proti kuratorju in tistemu, ki zaseda mesto skrbnika, je mogoče sprožiti postopek tudi med trajanjem njegove uprave.
258. Isti, O Placiju, knjiga VII.
Skrbnika, ki upravlja svoje zaupanje, je treba obravnavati kot tistega, ki zaseda mesto lastnika, glede vsega, kar zadeva
interese njegovega varovanca.
259. Marcellus, Digeste, VIII. knjiga.
Skrbnik, ki je povabljen na sodišče, da varščino v običajni obliki. Če deček medtem doseže puberteto, ga ni mogoče prisiliti,
da bi vodil postopek.
260. Skrbnik, ki se je odpovedal vodenju zadev svojega varovanca, potem ko je ta dosegel puberteto, ni odgovoren za obresti
na denar v njegovih rokah, ki ga je že predal. Vendar se mi zdi bolj pravično, da mu ni treba plačati obresti, če ni odgovoren
za to, da se ni odpovedal skrbništvu, ko je bilo to od njega zahtevano. (Ulpianus pravi, da ni dovolj, da je denar predal, če ga
ni zapečatenega deponiral na nekem varnem mestu.)
261. Isti, Digeste, VIII. knjiga.
To še posebej velja v primeru dediča skrbnika, saj bi bilo skrajno krivično, da bi si kdo, ki je dopolnil dvajset let ali je
starejši, vzel v glavo, da bi zahteval, kar mu pripada iz naslova skrbništva, in zahteval tudi obresti.
262. Isto, Digest, knjiga XXI.
Glavna dolžnost skrbnika je, da svojega varovanca ne pusti brez varstva.
263. Modestinus, Izgovori, I. knjiga.
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"Božanska Severus in Antoninus, cesarja, Sergiju Julianu: Pravilo, po katerem so posamezni skrbniki včasih v celoti
odgovorni, kolikor je vsak od njih upravljal skrbništvo, velja le pred dopolnitvijo pubertete in ni na voljo, če se upravljanje
nadaljuje po tem času."
264. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Skrbnik je umrl, ne da bi zapustil dediča. Sprašujem, če je bil skrbnik imenovan za svojega varovanca, pri čemer skrbnik ni
predložil niti popisa niti nobene druge listine, ali se lahko omenjeni skrbnik toži na podlagi določila za višino varovančevih
obresti? Modestin je odgovoril, da se lahko poroštvo toži za isti znesek, za katerega se lahko vloži tožba proti skrbniku.
265. Modestin je menil, da skrbnik nikakor ne bo odgovoren, če ni bil kriv malomarnosti, če bi varovanec utrpel kakršno koli
škodo, ker niso bili najdeni računi za plačane davke.
266. Modestin je menil, da bi moral skrbnik svoji varovanki izstaviti račun za vsak dohodek, ki bi ga lahko v dobri veri
pobral z zemljišča, ki ji pripada.
267. Navedel je tudi, da če je skrbnik od sužnja, ki mu je bil zaupan v upravljanje zemljišče, pobral manj, kot bi lahko v dobri
veri, lahko zaradi tega zadrži toliko peculiuma omenjenega sužnja, kolikor je bil dolžan plačati skrbnici, in da bi bilo to v
korist omenjenega skrbnika, če ni zaupal upravljanja premoženja zapravljivemu sužnju.
268. Mladoletnik je s soglasjem svojega skrbnika prodal zemljišče Titiusu in potem, ko je ugotovil, da je bil prevaran,
dosegel popolno povračilo, zato mu je bilo naloženo, da dobi v posest to premoženje. Ker se z omenjeno prodajo ni okoristil
in ker ni bilo dokazano, da je pridobil kakršno koli korist v zvezi s svojo lastnino, sprašujem, ali ne bi bilo treba kupcu vrniti
kupnine? Modestinus je odgovoril, da ker cena zemljišča, ki ga je prodal kurator, ni povečala njegovih denarnih sredstev in
ker v zvezi s tem ni bilo nič odločeno v času, ko je sodišče odredilo restitucijo, bi kupec zaman predložil svoj zahtevek.
269. Menil je tudi, da mladoletnik ne bi smel biti dolžan poravnati stroškov, ki jih je imel kupec zaradi okrasja; če pa je bilo
mogoče izboljšave ločiti od stavbe tako, da je lahko ostala v prejšnjem stanju (tj. takšna, kot je bila pred prodajo), je treba
kupcu dovoliti, da jih odstrani.
270. Lucij Titius je bil soednik in kurator svoje sestre, in ker je bil prebivalec okrožja, v katerem je bilo v navadi, da so
breme obdavčitve in začasne prispevke nosili lastniki zemljišč in ne zakupniki, je po tej praksi in navadi, ki se je vedno
upoštevala, plačeval davke za skupno in nerazdeljeno posest. Sprašujem se, ali je bilo mogoče, ko je kurator izdal njegove
obračune, ugovarjati, da navedenih stroškov ni imel zakonito, kar zadeva delež njegove sestre. Modestin je odgovoril, da je
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imel kurator pravico izstaviti račun mladoletnici za to, kar se je očitalo, ker bi bila sama prisiljena izvesti omenjeno plačilo,
če bi sama upravljala svoje zadeve.
271. Dva skrbnika sta si, potem ko sta opravila prodajo premoženja, ki je pripadalo njunemu varovancu, razdelila denar; po
tej delitvi je bil eden od njiju v času trajanja skrbništva poslan v izgnanstvo. Postavilo se je vprašanje, ali lahko, če je
izgnanec imenoval zastopnika, njegov sospornik od njega zahteva svoj delež denarja, ki pripada varovancu. Modestin je
odgovoril, da: "Če je bilo vprašanje, ali lahko v primeru, da je skrbnik izgnan, njegov sozastopnik vloži tožbo na podlagi
skrbništva, menim, da lahko to stori."
272. Callistratus, Concerning Investigations, knjiga IV.
Od skrbnikov in kuratorjev mladoletnih oseb se zahteva enaka skrbnost pri upravljanju njihovih zadev, kot jo mora glava
družine vestno izvajati pri opravljanju lastnih poslov.
273. Naloge skrbnika se končajo z imenovanjem kuratorja; zato se vse začete zadeve zaupajo v dokončanje kuratorju. To je
božanski Markus skupaj s svojim sinom Komodom navedel v reskriptu.
274. Dediči varovancev imajo enako pravico, da izberejo, proti kateremu skrbniku naj raje postopajo, tako kot to lahko
storijo tisti, katerih skrbništvo se upravlja.
275. V cesarskih konstitucijah je navedeno, da je treba obračunati vse stroške, ki so v dobri veri nastali med upravljanjem
skrbništva, vendar ne takih, ki so jih imeli skrbniki zase; razen če je stranka, ki jih je imenovala, določila določeno
nadomestilo.
276. Julius Aquilia, Mnenja.
Sužnja varovancev je treba zaslišati v vednost sodišču in za spodbujanje interesov varovancev.
277. Papinianus, Vprašanja, II. knjiga.
Varuh ali kurator mora od nekdanjega varuha ali kuratorja sprejeti vse kredite, ki se mu morda ne zdijo dobri, ni pa dolžan
prevzeti tveganja za njihovo izterjavo.
278. Isto, Vprašanja, III. knjiga.
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Skrbništvo se razdeli med skrbnike. Pravičnost, ki je uvedla samo pravico do odškodnine, ne preneha veljati zaradi funkcije
in osebnosti skrbnika, ki vloži tožbo; delitev skrbništva namreč ni stvar prava, temveč pristojnosti, in določa mero
upravljanja, vendar velja samo za skrbnike same in ne sme biti ovira za stranke, ki želijo sprožiti postopek proti varovancu.
279. Isto, Vprašanja, knjiga XI.
Sabin in Kasij menita, da postane skrbnik, ki upravlja skrbništvo, odgovoren za svoja posamezna dejanja v različnih
obdobjih, tako kot je v različnih primerih odgovoren.
280. V skladu s tem mnenjem, kadar je suženj imenovan za prodajo premoženja ali izterjavo dolgov svojega gospodarja in po
tem, ko postane svoboden, nadaljuje z isto zaposlitvijo; zoper njega se lahko zakonito vloži tožba na podlagi prostovoljnega
zastopstva zaradi preteklih poslov; čeprav ga v času, ko je bil v suženjstvu, ni bilo mogoče šteti za odgovornega (vsaj glede
zadev, ki so bile povezane s tistimi, ki jih je opravil po pridobitvi svobode), saj je v primeru varovanca veljalo, da lahko vloži
tožbo na podlagi skrbništva zaradi poslov, ki so bili opravljeni po njegovi polnoletnosti, če so nedavna dejanja povezana s
prejšnjimi in jih ni mogoče razdeliti tako, da bi se lahko uvrstili na ločene račune.
281. Zato se postavlja vprašanje, ki se običajno obravnava v zvezi s sinom pod očetovskim nadzorom, ki mu je bil z oporoko
imenovan skrbnik, in ker je po prenehanju skrbništva postal polnoleten, skrbnik še naprej opravlja svojo funkcijo. Iz mnenja
Sabina in Kasija izhaja, da je omenjeni sin lahko tožen za celoten znesek, ki se nanaša na posle, opravljene po njegovi
emancipaciji; kar zadeva dogodke pred tem časom, pa je ne glede na to, ali mu peculium ni bil odvzet ali pa mu je bil odvzet,
odgovoren le za znesek, ki ga je sposoben plačati. Če bi varovanec raje vložil tožbo de peculio zoper očeta, ki bi temeljila na
prejšnjem upravljanju (razpoložljivo leto se bo namreč štelo od začetka skrbništva), se bo, da se oče ne bi okoristil z
izračunom celotnega obdobja, upošteval le čas, ko je sin pod očetovim nadzorom upravljal skrbništvo.
282. Isto, Vprašanja, XII. knjiga.
Če je več skrbnikov, ki niso upravljali skrbništva, in so vsi plačilno sposobni; ali ima varovanec pravico izbrati, katerega bo
tožil, ker ni bilo upravljanja skrbništva; ali pa morajo vsi skrbniki deliti skupno odgovornost, saj so dolžniki za isti denarni
znesek? Slednje mnenje je razumnejše.
283. Če nekateri od omenjenih skrbnikov niso plačilno sposobni, bodo nedvomno odgovorni drugi; to tudi ni nepravično, saj
vsak od njih zaradi svoje neplačljivosti postane odgovoren za celotno izgubo, ki jo je utrpel varovanec.
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284. Zato se je pojavilo vprašanje, ali mora varovanec na skrbnika, ki ga je edini tožil, prenesti vse svoje pravice do tožbe ali
vsaj del teh pravic? Ker pa je treba kaznovati prepirljivost vsakega posameznika, s kakšno upravičenostjo je to mogoče
zahtevati?
285. Isto, Mnenja, V. knjiga.
Skrbniki, ki po določitvi skrbništva zaradi napake še naprej ohranijo vodenje njegovih zadev, ne bodo prisiljeni odgovarjati
za morebitne terjatve, ki so bile dobre po tem, ko je varovanec dosegel polnoletnost, saj ne morejo vložiti tožbe za njihovo
izterjavo.
286. Skrbnik, ki ga je z oporoko imenoval oče, se je po pomoti ukvarjal z zadevami mladoletne osebe. Ker je pozneje pretor
imenoval druge skrbnike, prvi ne bo imel nobene odgovornosti, če po njihovem imenovanju ni opravljal nobenih poslov.
287. Zapustni skrbnik, ki je bil nezakonito imenovan, je opravljal posle mladoletnika v skladu z očetovo voljo. Ker je bila
napaka odkrita, bo najbolje, da pretor imenuje drugega skrbnika, da se izogne obsodbi prvega zaradi goljufije ali
malomarnosti, če bi opustil že začeto upravljanje. Isto pravilo ne velja, kadar kdo prostovoljno prevzame vodenje tujega
podjetja, saj je povsem primerno, da za interese lastnika pri posameznem poslu skrbi prijatelj.
288. Dedič je bil imenovan brez namestnika in je, še preden je vstopil v zapuščino, ki jo je moral izročiti mladoletni osebi,
umrl. Ker je bilo premoženje v Italiji, imenovani dedič pa je umrl v pokrajini, bi bilo treba po mojem mnenju skrbnike, ki so
bili zadolženi za upravljanje premoženja v pokrajini, obsoditi zaradi malomarnosti, če ob poznavanju pogojev oporoke niso
poskrbeli za interese mladoletnika; če bi se namreč skrbništvo izpolnilo v pokrajini, bi bile pravice dediča zaščitene,
upravljanje premoženja pa bi prešlo na tiste, ki so prevzeli upravljanje skrbništva v Italiji.
289. Pravice do tožbe zoper skrbnika ni mogoče odreči upniku, ki je sklenil pogodbo s samim skrbnikom, če je ta povzročil,
da je njegov varovanec zavrnil zapuščino; čeprav je skrbnik morda uporabil denar v korist mladoletnika.
290. Skrbniki mladoletne osebe so drug drugemu dali jamstvo glede svoje skupne odgovornosti in v ta namen izročili
vzajemne zastavne pogodbe. Če bodo ob razrešitvi s funkcije plačilno sposobni, dano zavarovanje ne bo imelo več učinka in
bo očitno, da bodo zastavne pogodbe razvezane.
291. Stranka, ki je bila imenovana za skrbnika, se je pritožila zoper svoje imenovanje. Njegov dedič, ki ga je pozneje
premagal, bo odgovoren za vse predhodno nastale izgube, in sicer iz razloga, ker velja, da je majhna stopnja malomarnosti,
če se v nasprotju z zakonom zavrne sprejem funkcije skrbnika, potem ko je bilo komu naročeno, naj jo prevzame.
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292. Skrbniki, ki skrbijo za premoženje, ki se nahaja v pokrajini, in opravljajo posle, povezane s pritožbo mladoletnikov v
mestu, morajo zaprositi za imenovanje skrbnikov za premoženje omenjenih mladoletnikov v Italiji, saj je to njihova dolžnost.
Če tega ne storijo, naj sodišče, preden se vrnejo v pokrajino, izreče sodbo proti njim zaradi njihove goljufije ali malomarnosti
v zvezi s tem.
293. Očetov stric je bil imenovan za oporočnega skrbnika sina svojega brata, ki je živel v Italiji, in je prevzel odgovornost za
upravljanje premoženja v Italiji in v pokrajini, nato pa je denar, pridobljen s prodajo premoženja v Rimu, prenesel v
pokrajino in ga dal v dobro varovanca. Če bi ga v Rimu nadomestil drug skrbnik, ga ni mogoče prisiliti, da prevzame
upravljanje tega denarja, ki ne spada v premoženje njegovega skrbništva.
294. Kadar kuratorji ali skrbniki, nepravilno imenovani z oporoko, ki jih pretor ni potrdil z dekretom, opravljajo posle; bodo
morali drug za drugega prevzeti odgovornost za morebitne izgube, ker so prostovoljno prevzeli službo brez podpore zakona;
vsak od njih, ki je plačilno sposoben, naj zaprosi pretorja za dekret o imenovanju kuratorjev ali skrbnikov.
295. Če umrejo solventni skrbniki, njihovi dediči ne bodo drug drugemu odgovarjali za nič, kar se ni zgodilo v času obstoja
skrbništva.
296. Ugotovljeno je, da se lahko proti skrbniku, ki noče opravljati dolžnosti svoje službe, po tem, ko so bili toženi drugi, ki
so jih opravljali, odobri pravična tožba. Še vedno pa, če škode, nastale zaradi skrbništva, ni mogoče pripisati tistim, ki so
opravljali posel, ampak je nastala zaradi malomarnosti vseh; potem odgovornost enako bremeni vse, ne da bi upoštevali
kakršen koli vrstni red zamenjave.
297. Nekateri skrbniki so po tem, ko je njihov varovanec dosegel puberteto, zaradi poznavanja dejanskega stanja zadeve
preganjali pritožbo, ki se je začela po odredbi konzulov. Če jim ne bi uspelo doseči izvršitve sodbe, ne bodo odgovorni za
malomarnost.
298. Če varovanec ne more uživati ugodnosti restitucije, se lahko njegova terjatev, ki temelji na domnevni malomarnosti
njegovega skrbnika, razreši s sporazumom; pri tem se ne šteje, da gre za darilo, temveč za poslovni posel.
299. Kadar se izguba nekaterih terjatev z visoko obrestno mero, ki jih je pridobil oče, pripisuje malomarnosti skrbnikov, bo
varovanka prisiljena prenesti nanje svoje pravice do tožbe; vendar lahko brez kakršne koli odškodnine obdrži vse obresti, ki
so bile morda zbrane v času trajanja skrbništva.
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300. Če mladoletnik, ki je tožil svoje skrbnike, od njih ni mogel izterjati vsega, kar mu je pripadalo, bo imel pravico do tožbe
za celoten znesek zoper skrbnike, ki zaradi malomarnosti niso prenesli skrbništva nase; prav tako se ne bo štelo, da je pravica
ugasnila s sodbo o skrbništvu zaradi tega, ker ima varovanec pravico do tožbe zoper tiste, ki imajo drugo funkcijo.
301. Skrbnik, ki noče v imenu svojega varovanca vložiti tožbe zoper dediča nekdanjega skrbnika, ki je bil solventen, bo
odgovoren za morebitno škodo; prav tako kot v primeru, ko nekdo zanemari, da bi kot sumljivega obsodil svojega
sospornika, ki je postal insolventen.
302. Izvršitve sodbe o skrbništvu torej ne bi smeli odložiti zaradi tega, ker isti skrbnik hkrati upravlja skrbništvo nad bratom
in sostanovalcem varovanca.
303. Znesek peculiuma sužnja, ki deluje kot zastopnik in ki ga je mladoletnik manumitiral in obdržal ali bi ga lahko obdržal,
potem ko je začel upravljati svoje zadeve, mora skrbnik obračunati, ko se njegova izjava vloži na sodišču.
304. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Stotnik je imenoval kuratorja za svojega mladoletnega sina, vendar njegovega imenovanja ni potrdil pretor z dekretom. Če
kurator ni opravil nobenega posla, ne more biti odgovoren niti za prepirljivost niti za malomarnost; privilegij vojakov namreč
ne zajema krivic, storjenih drugemu, in nevednost glede drugih ni odpustljiva, kadar gre za oporoke, razen v primeru
premoženja vojakov. Skrbništvo nad otroki dejansko ureja pravica do očetovskega nadzora in ne prednost, ki je povezana z
vojaško službo.
305. Isto, Mnenja, knjiga VIII.
Če varovanec, ki ima več skrbnikov, enemu od njih, ki je plačilno nesposoben, prepove izstaviti račun; to ne pomeni, da so
ostali oproščeni odgovornosti glede tega, kar je goljufivo zbral ali sklenil med skrbništvom, in njegovi somišljeniki, ki so ga
pozabili razkrinkati kot sumljivega, so lahko zakonito toženi zaradi malomarnosti; ker oporočni skrbnik ni odgovoren za
malomarnost, od katere ga je oporoka oprostila.
306. Enako, Opredelitve, I. knjiga.
Sodnik je odločil, da je en skrbnik od več odgovornih odgovoren za celoten znesek. Tisti, ki je bil predmet dekreta, lahko
deluje kot pooblaščenec v zvezi s svojimi zadevami, vendar ne bo upravičen do privilegija varovanca, saj ta ni podeljen niti
dedičem varovanca, olajšava pa se ne podeli zadevi, temveč osebi varovanca, ki si zasluži posebno uslugo.
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307. Paulus, Vprašanja, knjiga VII.
Skrbnik je razbremenjen odgovornosti, kadar terjatev po smrti varovanca ostane neizterjana.
308. Mož, ki je bil skrbnik bratove hčere, je obljubil, da bo dal štirideset aurejev kot doto njenemu možu. Sprašujem, ali bi
bil upravičen do olajšave, če bi se pozneje odkrili dolgovi varovanke in bi se izkazalo, da obljubljena doto presega znesek
njenega premoženja; saj je bilo v listini zapisano, da je stric in kurator, So-and-So, obljubil določen znesek določevalki?
Težava izhaja iz dejstva, da kurator ni pričakoval, da bo dal doto iz svojega premoženja, ampak je obljubo dal v času, ko je
menil, da so sredstva varovanke zadostna, da se je lahko znebi. Poleg tega je mogoče razmisliti, ali je treba šteti, da je
obljubo dal, čeprav se je zavedal, da njeno premoženje ne zadošča, da je znesek podaril, ali pa je, ker je ravnal goljufivo,
upravičen do olajšave. Odgovoril sem, da ne mislim, da bi mu moral pretor, ker se je kurator s tem, ko je šel mimo svoje
dolžnosti, prostovoljno postavil za odgovornega, priznati olajšavo, kakor če bi obljubil, da bo plačal denar upniku deklice. Če
pa je stranka, o kateri teče razprava, obljubila doto, ne z namenom, da bi jo podarila, ampak zgolj zaradi posla, bi lahko za to
odgovorna ženska; in lahko bi rekli, da bi bila zavezana med trajanjem zakonske zveze, dokler ima doto, kot je to v primeru
premoženjskega vložka; po razvezi pa bi bila zagotovo odgovorna ne glede na to, ali je bila dona plačana ali pa je terjatev
zanjo še obstajala; saj bi bila v tem primeru posledica tega njegova razrešitev odgovornosti zanjo. Če pa ženska svojemu
skrbniku ne more povrniti tistega, kar ji je obljubil dati kot doto, ki presega premoženje njenega premoženja, je lahko skrbnik
z izjemo oproščen odgovornosti za presežni znesek; ženska pa bi morala možu dati poroštvo za ta znesek, tako da lahko, če
med zakonsko zvezo postane premožnejša, preostanek dote izplača možu.
309. Isti, Vprašanja, knjiga XIII.
Tisti, ki sprejemajo terjatve, ki so jih odobrili nekdanji kuratorji ali skrbniki, prevzamejo odgovornost za njihovo plačilo.
310. Če oskrbovanec prejme račun svojega skrbnika, potem ko pride v puberteto, in potem ko ga toži za preostanek, sprejme
obresti, ne izgubi pravice do morebitnega premoženja svojega skrbnika, ki je bilo morda prodano, saj mu mora pretor to
pravico ohraniti.
311. Isto, Vprašanja, XIV. knjiga.
Če je varovanec po doseženi puberteti odpustil enega od svojih skrbnikov, bo kriv nečastnega dejanja, če bo skušal drugega
poklicati na odgovornost za dejanja prvega, ki ga je odpustil. Pravimo, da enako pravilo velja v primeru dveh sodnikov, ki sta
sodelavca, in vlada vloži tožbo zoper enega od njiju. V tem primeru se sklicujem na primer, ko sta dva sodnika solidarno
odgovorna, saj načelo ni vedno uporabno, saj če sta oba plačilno sposobna, ni razloga za izbiro pri sprožitvi postopka.
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Stranka, ki je oproščena zaradi poteka časa, ni podobna stranki, ki nima ničesar, saj ima sredstva, da nasprotuje stranki, ki je
vložila tožbo na podlagi zahtevka.
312. Isto, Mnenja, knjiga IX.
Lucij Titius, kurator Gaja Seija, je v času svojega kuratorstva dal posestvo Cornelian v najem Semproniju, ki ni plačeval
najemnine. Mladoletnik, ki je postal polnoleten, je prejšnjega najemnika Sempronija imenoval za svojega zastopnika.
Sprašujem, ali se šteje, da je mladoletnik, ker je deloval kot zastopnik, prevzel celoten dolg in zato odpustil svojega kuratorja.
Paulus je odgovoril, da se zaradi tega, ker je stranka, potem ko je postala polnoletna, želela, da njen nekdanji najemnik deluje
kot njen zastopnik, ne sme šteti, da ga je oprostila odgovornosti za preostali dolg iz naslova najemnine.
313. Država je po nalogu guvernerja prevzela posest nad premoženjem Sempronija, ki je zaradi obljube postal dolžnik
svojega rodnega mesta, in magistrati slednjega so imenovali tri kuratorje, ki jih Grki imenujejo epimelytai in ki so si nato na
lastno odgovornost in brez soglasja občine med seboj razdelili upravljanje Sempronijevega premoženja. Eden od njih je
postal plačilno nesposoben, drugi, ki so bili plačilno sposobni, pa so se istočasno odpovedali upravljanju premoženja.
Sempronijev mladoletni dedič, ki je zapuščino zavrnil, je nato pri cesarju dosegel vrnitev očetovega premoženja. Sprašujem,
ali bi moral biti mladoletnik odškodovan iz premoženja kuratorjev, ki so bili solventni, saj so jim sodniki naložili
individualno odgovornost za kuraturo. Paulus je odgovoril, da če bi bilo odločeno, da se lahko podžupanu odobri tožba zoper
kuratorje, mora tožiti sodnike za delež kuratorja, ki ni bil solventen, saj je upravljanje kuratorjev eno, upravljanje tistih, ki so
zadolženi za poslovanje vlade, pa drugo.
314. Za skrbnika, ki je posodil denar svojega varovanca, čeprav to stori v svojem imenu, ne velja, da je ravnal v nasprotju z
ustavami, ki prepovedujejo, da bi se denar varovanca pretvoril v korist skrbnika.
315. Postavilo se je vprašanje, ali je treba skrbnika prisiliti, da plača obresti na denar svojega varovanca, ki ga je uporabljal
po prenehanju skrbništva do dneva, ko je bila zoper njega izdana sodba. Paulus je odgovoril, da je treba po prenehanju
njegovega skrbništva obresti izračunati na enak način kot pri sodbi o skrbništvu.
316. Paulus je dal tudi mnenje, da v primeru, ko je skrbnik dal poroštvo za ohranitev premoženja svojega varovanca, ne bi bil
odgovoren za dejanja, ki jih je skrbnik opravil po tem, ko je varovanec postal polnoleten, in ki niso bila posledica nujnosti,
temveč izbire.
317. Skrbnik, ki je bil tožen v tožbi zaradi skrbništva, je predložil svoj račun, in ker je bila zoper njega izdana sodba, je
izvedel plačilo v skladu z njenimi pogoji; in ko je nato skrbnik želel izterjati denar od nekaterih dolžnikov svojega očeta,
katerih imena niso bila navedena v knjigi računov, so omenjeni dolžniki predložili potrdila skrbnika. Postavilo se je
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vprašanje, ali bi bila tožba v njegovo korist vložena proti skrbniku ali proti dolžnikom. Paulus je odgovoril, da če so dolžniki
plačali skrbniku v času, ko je ta upravljal skrbništvo, bi bili po zakonu oproščeni odgovornosti do varovanca; če pa bi bila
vložena tožba proti skrbniku, bi lahko varovanec vložil tožbo tudi proti njemu na podlagi skrbništva in izkoristil odgovor
zaradi goljufije, v nasprotju z izjemo na podlagi predhodne odločitve v zadevi.
318. Če sta bila za varovanca imenovana dva oporočna skrbnika in je eden od njiju umrl, so sodniki na prošnjo varovančeve
matere po navodilih guvernerja province namesto njega imenovali drugega, od slednjega skrbnika pa je sodnik zahteval
varščino za ohranitev zapuščine. Zapustni skrbnik je drugega, ki je bil nato imenovan, obsodil kot sumljivega. Pojavilo se je
vprašanje, v kolikšni meri je lahko odgovoren. Paulus je odgovoril, da je treba oporočnega skrbnika tožiti za delež
premoženja, ki ga je upravljal; glede deleža njegovega drugega skrbnika pa je treba najprej začeti postopek proti tistim, ki so
postali njegovi poroki, nato pa proti sodnikom, ki so ga imenovali. Če varovanec ne bi mogel dobiti vsega, do česar je bil
upravičen, bi bilo treba opraviti preiskavo ravnanja drugega skrbnika, da bi ugotovili, ali ga je treba razglasiti za sumljivega,
zlasti ker naj bi drugega skrbnika obtožil sumljivega ravnanja. V drugih okoliščinah pa, kadar sodniki imenujejo več
skrbnikov, varovanec nima možnosti pritožbe zoper njih, dokler ni izčrpano premoženje vseh skrbnikov. V navedenem
primeru, v katerem so sodniki imenovali enega skrbnika, velja, da ni priporočljivo, da bi bil oporočni skrbnik, ki je drugega
obtožil sumljivega ravnanja, tožen pred svojim kolegom; zato je treba šteti, da je bil vsak od njiju imenovan za skrbnika za
upravljanje polovice premoženja.
319. Skrbniki smejo od dolžnikov svojih varovancev izterjati dolgovani denar, da bi jih lahko zakonito razrešili; ne smejo pa
jim predstaviti svojih terjatev niti se z njimi dogovarjati, da bi jih zmanjšali. Če torej dolžnik skrbniku plača manjši znesek,
kot mu pripada, ga lahko varovanec toži za preostanek.
320. Scaevola, Mnenja, knjiga II.
Neki mož je za skrbnika imenoval Titiusa in Maevija ter dodal naslednjo določbo: "Želim in zahtevam, da se vse opravi po
nasvetu mojega brata Maevija in da je vse, kar se opravi brez njega, neveljavno". Titius je sam izterjal dolgove od dolžnikov;
ali sta bila slednja oproščena odgovornosti? Odgovoril sem, da če je oporočitelj celotno upravljanje zaupal Maeviju, plačilo
ni bilo zakonito izvedeno.
321. "Marina in Januarija določita znesek, ki bo zadostoval za dnevne stroške mojega sina." Sprašujem, ali bi morali biti
skrbniki zadovoljni s presojo teh dveh žensk. Odgovoril sem, da bi bilo treba višino stroškov določiti s presojo kakšnega
dobrega državljana.
322. Skrbniki, imenovani za upravljanje zapuščine v Italiji, so v Rimu našli nekatere obveznosti dolžnikov, ki prebivajo v
pokrajini, za plačilo denarja v Rimu ali kjer koli drugje, kjer bi ga lahko zahtevali. Ker dolžniki niso bili v Italiji, niti ni bilo v
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Italiji nobenega od njihovih zemljišč, sprašujem, ali je bila izterjava teh terjatev del dolžnosti skrbnikov zapuščine v Italiji.
Odgovoril sem, da če je bila pogodba sklenjena v pokrajini, jih to ne zadeva; da pa je del njihove dolžnosti, da tistim, ki jim
je bilo zaupano upravljanje zapuščine v pokrajini, ne dovolijo, da ostanejo nevedni za obstoj navedenih terjatev.
323. Če je oporočni skrbnik, ki ga je imenovala mati in se je imel za pravega skrbnika, prodal tako materino kot očetovo
premoženje varovanca in umrl v stečaju, se je pojavilo vprašanje, ali lahko varovanec vloži tožbo za vračilo premoženja.
Odgovoril sem, da če je premoženje še vedno v lasti skrbnika, ga ta lahko izterja.
324. Prefekt neke legije je v svojo oporoko vključil naslednjo določbo: "Želim, da je skrbnikom mojega sina prepuščeno, da
po lastni presoji določijo, ali se na denar, ki pripada mojemu premoženju, plačujejo le enoodstotne letne obresti, da bi
preprečili njegovo razpršitev". Sprašujem, če bi se ugotovilo, da so omenjeni skrbniki denar posodili z obrestmi, ali bi bili v
skrbniški tožbi odgovorni le za obresti v višini enega odstotka ali za obrestno mero, ki so jo določili. Odgovoril sem, da če so
se odločili plačati znesek obresti v skladu z oporoko pokojnika in niso posodili denarja z obrestmi v imenu skrbnika, bi bili
odgovorni le za znesek, ki ga je navedel oporočitelj.
325. Lucij Titius si je od skrbnika izposodil denar in mu dal v zastavo premoženje, do katerega je bil upravičen na podlagi
dedovanja, in tri leta zatem, ko je varovanec, čigar skrbništvo se je upravljalo, dosegel puberteto, je bilo premoženje
pokojnika zaplenjeno, ker se njegov dedič ni maščeval za njegovo smrt. Postavilo se je vprašanje, ali lahko skrbnik zavrne
obravnavo zgoraj navedenega zahtevka. Odgovoril sem, da glede na navedena dejstva odgovornost za navedeni zahtevek ne
pripada skrbniku.
326. Eden od dveh bratov, povezanih v lastniško in poslovno družbo, je po smrti zapustil sinu dediča; stric slednjega, ki je bil
njegov skrbnik, je po prodaji vsega blaga, ki je pripadalo podjetju, to kupil sam in vodil posel v svojem imenu. Postavilo se je
vprašanje, ali bi moral skrbniku izplačati njegov delež dobička podjetja ali le obresti na denar. Odgovoril sem, da mora v
skladu z navedenimi dejstvi varovancu plačati obresti in mu ni dolžan izplačati deleža dobička.
327. Skrbnik zapuščine v Italiji, ki ga je tožil deželni upnik, mu je plačal v kraju, kjer je imel varovanec premoženje.
Postavilo se je vprašanje, ali lahko to vključi v skrbniško tožbo. Odgovoril sem, da mu v navedenih dejstvih nič ne
preprečuje, da bi to storil.
328. Hermogenianus, Epitome prava, knjiga I.
Obstaja velika razlika med skrbnikom premoženja brez lastnika in nerojenega otroka ter skrbnikom blazne osebe,
zapravljivca ali varovanca, saj je pri slednjih očitno, da gre za dejansko upravljanje; prvima dvema pa sta zaupana le
skrbništvo in prodaja premoženja, ki se lahko poslabša.
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329. Paulus, Mnenja, knjiga II.
Če skrbnik ni sposoben povrniti škode, ki mu je bila povzročena zaradi njegove trdovratnosti, ker denarja svojega varovanca
ni obrestoval, ali ker ni kupil zemljišča, se kaznuje z nenavadno strogostjo.
330. Hermogenianus, Epitome prava, knjiga II.
Če je skrbnikovo premoženje izgubljeno zaradi napada roparjev ali če bankir, ki mu je skrbnik zaupal denar v času, ko je bil
zelo ugleden, ne more vrniti vsega denarja, skrbnik v teh okoliščinah ne odgovarja za nič.
331. Venulej, Pogoji, VI. knjiga.
Če skrbništvo upravljata dva ali več skrbnikov, bo zaradi določila poroštva vsakega od njih ta odgovoren za celoten znesek.
Če pa je skrbništvo med njimi razdeljeno po okrožjih, kar je običajno, in eden od njih opravlja posle v mestu, drugi pa zunaj
njega, potem določilo zavezuje ali ne zavezuje nobenega od porokov glede na odgovornost katerega koli naročnika; čeprav
so vsi skrbniki in upravljajo skrbništvo, pa če je kateri od njih tožen glede premoženja, ki je zunaj njegovega okrožja, ali je
postavljen pred sodišče, ga določilo ne zavezuje, razen če mu je bilo v celoti zaupano upravljanje skrbništva. Če upravljanje
celotnega skrbništva ni bilo zaupano skrbniku, je učinek enak, kot če mu ne bi bilo zaupano glede premoženja, ki je predmet
spora.
332. Neratij, Mnenja, I. knjiga.
Skrbnik ne bi smel dati le dote za mladoletno osebo, temveč bi moral tudi plačati stroške, ki nastanejo zaradi poroke.
333. Paulus, Odloki, II. knjiga.
Aemilij Dexter ni zahteval varščine od skrbnikov, imenovanih v času njegovega magistrata, in ker so bili nekateri od njih
opravičeni, so drugi magistrati, ki so ga nasledili, za skrbnika imenovali Dexterja samega. Po njegovem imenovanju je bila
proti njemu vložena tožba za celoten znesek iz dveh razlogov: prvič, ker je imenoval skrbnike v času, ko je bil sodnik, in
drugič, ker od njih ni zahteval varščine. Po drugi strani pa je bilo rečeno, da čeprav zavarovanja ni zahteval, so bili skrbniki
ob prenehanju skrbništva vendarle plačilno sposobni in da malomarnost skrbnikov ne bi smela biti vir škode za skrbnike.
Ugotovljeno je bilo, da če so bili skrbniki ob prenehanju skrbništva plačilno sposobni, tudi če zavarovanje ni bilo zahtevano,
odgovornost bremeni kuratorje, sicer pa skrbnike in sodnike; to pomeni, da bo odgovoren tisti, ki svojega kolega ni ovadil
kot osumljenca ali ni zahteval zavarovanja, ko se je ob prenehanju skrbništva izkazalo, da je skrbnik insolventen.
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334. Tryphoninus, Disputations, Book II.
Mislim, da ne bi smel odgovarjati za višjo obrestno mero skrbnik, ki si je izposodil denar, ki pripada njegovemu varovancu,
od svojega kolega skrbnika in je dal zavarovanje ter obljubil obrestno mero, ki jo drugi dolžniki običajno plačujejo
varovancem, ker si denarja ni prisvojil za lastno uporabo in ni skrivaj ali razsipno zapravljal omenjenega denarja, kot da bi
bil njegov, in če mu posojila po tej obrestni meri ne bi dal kolega skrbnik, bi ga lahko dobil drugje. Velika razlika je, če se
skrbnik javno in odkrito izkaže za dolžnika svojega varovanca, tako kot bi to storil vsak tujec, in če se pod pretvezo, da izvaja
skrbništvo v korist svojega varovanca, na skrivaj okorišča z njegovim denarjem.
335. Isti, Razprave, knjiga XLII.
Nekemu varovancu so bili imenovani trije skrbniki; eden od njih je upravljal skrbništvo in postal plačilno nesposoben; drugi
ga je zaupal v skrbništvo Titiusu, ki je opravil nekaj poslov; tretji pa se nikakor ni ukvarjal z upravljanjem. Postavilo se je
vprašanje, v kolikšni meri je vsak od njih odgovoren. Ker imajo skrbniki pri upravljanju skrbništva skupno odgovornost, bi
bili vsi odgovorni za celoten znesek. Jasno je, da če je bil denar, ki je pripadal skrbniku, razdeljen med njih, vsak od njih ne
bo odgovoren za večji znesek, kot ga je prejel.
336. Če pa so skrbniki sami ukradli skrbnikovo premoženje, premislimo, ali bo vsak od njih odgovoren za celoten znesek v
tožbi za dvojno odškodnino, ki jo določa Zakon dvanajstih tabel. In čeprav je eden od njih morda plačal dvojno vrednost
premoženja, bodo še vedno odgovorni tudi drugi; kajti če je več tatov, ki so ukradli isti predmet, drugi niso oproščeni kazni
zaradi tega, ker je bila izterjana od enega od njih. Vendar pa se za skrbnike zaradi tega, ker jim je bilo zaupano upravljanje,
prej šteje, da so ravnali zahrbtno, kot pa da so premoženje vzeli brez soglasja lastnika. Nazadnje, nihče ne more reči, da je en
skrbnik v tovrstni tožbi odgovoren za dvojno odškodnino in da je tako rekoč z vrsto tožbe za izterjavo tudi prisiljen bodisi
izročiti samo premoženje bodisi plačati njegovo vrednost.
337. Zato se ne šteje, da je skrbnik upravljal skrbništvo le, če je drugemu naročil, naj to stori namesto njega; ampak tudi, če
je od svojega sospornika sprejel jamstvo za ohranitev premoženja in mu nato zaupal upravljanje celotnega skrbništva. Prav
tako se ne more braniti z ustavo, ki določa, da se najprej toži tisti, ki je upravljal skrbništvo.
338. Poleg tega v primeru, ko se nihče ni ukvarjal z delom poslov upravljanja, tisti, ki je upravljal druge zadeve, ki se
nanašajo nanj, ne bo odgovoren za to, kar je bilo zanemarjeno, ampak bo odgovornost za vse prevzel skupni skrbnik.
Odgovornosti za druge zadeve, za katere ni skrbel, pa ni mogoče zahtevati od enega samega, razen če so take narave, da bi
jih moral po začetku dokončati, ali če so bile tako povezane s tistimi, za katere je skrbel, da jih od njih ni smel ločiti.
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339. Ko pa je rečeno, da so skrbniki odgovorni, kadar postane sožupan plačilno nesposoben ali ni bil plačilno sposoben v
času svojega imenovanja, poglejmo, kako je treba to razumeti; to je, ali bo zadostovalo, če se sredstva njihovega sožupana od
časa njegovega imenovanja niso v ničemer zmanjšala, znesek njegovega očetovskega premoženja pa je ostal enak? Ali pa bi
moral skrbnik kljub temu, da se pozneje ni zgodilo nič takega, kar bi očitno povzročilo zmanjšanje premoženja, vseeno
raziskati premoženje svojega sorodnika? To pa bi bilo treba razlagati drugače, odvisno od položaja osebe in časa, ki je
pretekel od izvršitve oporoke; kajti če je stranka znana zapravljivka ali oseba, katere premoženje je bilo prodano, ji sorodnik
skrbnik ne bi smel dovoliti upravljanja skrbništva, čeprav ga je ta z dekretom imenoval, ker je pretorja presenetil, oče pa ni
upošteval nobene nesreče, ki se mu je morda zgodila po izvršitvi oporoke, ali je nameraval spremeniti svojo voljo, vendar
tega ni storil.
340. Scaevola, Digeste, knjiga IV.
Skrbnik je prodal nepremičnine in živali, ki so pripadale njegovemu varovancu, vendar je nekatere živali zadržal in jih imel v
posesti, ker jih kupci niso plačali; ceno, kot je bila plačana, je vpisal v skrbnikove račune. Ti so proizvedli druge živali, in ker
je skrbnik umrl, je njegov dedič upravljal isto skrbništvo in imel živali v posesti več let. Postavilo se je vprašanje, ali je
mladoletnik, čigar skrbništvo je bilo predmet upravljanja, lahko po dopolnjenem štirinajstem letu starosti zakonito zahteval
navedene živali? Odgovor je bil, da jih glede na navedena dejstva skrbnik ni mogel zahtevati.
341. The Same, Digest, knjiga X.
Ker je požar uničil pisne obveznosti nekaterih dolžnikov, ali lahko skrbniki tožijo navedene dolžnike za plačilo denarja, ker
so bile obveznosti navedene v popisu; ali jih lahko prisilijo, da jih obnovijo, tudi če so to storili v podobnih okoliščinah pri
drugih dolžnikih, vendar so to zanemarili v zvezi z dolžniki varovanca, in če so mu zaradi te opustitve dejanj kakor koli
škodovali, ali se lahko proti njim sproži postopek v okviru skrbniške tožbe? Odgovor je bil, da če se dokaže, da skrbniki niso
ukrepali zaradi goljufije ali malomarnosti, bodo zaradi tega odgovorni varovancu.
342. Podžupan je s pooblastilom svojih skrbnikov kupil zemljišče od stranke, ki je bila izgnana in katere premoženje je bilo
zaplenjeno z odlokom guvernerja; ker je od cesarja dobil dovoljenje za pritožbo, je sodnik zavrnil pritožbo in ker je bila
razglašena za neutemeljeno, mu je bilo zemljišče odvzeto. Postavilo se je vprašanje, ali lahko varovanec od svojih skrbnikov
izterja ceno zemljišča v okviru tožbe v zvezi s skrbništvom. Odgovor je bil, da če so zavestno opravili nakup od osebe, ki je
bila v takem stanju, da je bila odgovorna za prejšnjo odredbo, so lahko odgovorni v skrbniški tožbi.
343. Isto, Digest, knjiga XI.
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Neki mož je opravljal svoje posle prek Pamfila in Difila, svojih nekdanjih sužnjev in pozneje osvobojencev, ter ju je z
oporoko imenoval za skrbnika svojega sina, pri čemer je določil, da se posli opravljajo na enak način kot za časa njegovega
življenja; omenjena skrbnika sta upravljala skrbništvo ne le v času mladoletnosti sina svojega varovanca, temveč tudi po
njegovi puberteti. Diphilus je predložil svoj račun skupaj z izjavo o dobičku podjetja; Pamphilus pa je menil, da ni treba
predložiti računa o dobičku, ampak le izračunati znesek obresti, ki se običajno izterjajo v skrbniški tožbi. Postavilo se je
vprašanje, ali bi moral Pamfil predložiti svoj račun na enak način kot Difil, da bi se upošteval namen oporočitelja. Odgovor je
bil, da bi to moral storiti. Klavdij Tryfonin pravi, da bi moral to storiti, da ne bi pridobil nobene denarne koristi od skrbništva.
344. Ker je eden od dveh skrbnikov umrl, preden je njegov varovanec dosegel puberteto, je drugi, ki je v imenu varovanca
vložil tožbo zoper dediča, z obrestmi izterjal vse, kar je pokojnemu skrbniku prišlo v roke iz naslova skrbništva. Postavilo se
je vprašanje, ali je treba v tožbi zaradi skrbništva, ki jo je vložil varovanec po doseženi puberteti, plačati obresti samo za tisti
del denarja, ki je od začetka prišel v roke umrlega skrbnika na podlagi skrbništva, ali pa je treba plačati tudi obresti na
glavnico in na obresti, ki so se po smrti prvega nabrale v rokah preživelega skrbnika, in jih prenesti skupaj z glavnico.
Odgovor je bil, da če je skrbnik denar uporabil v svojo korist, je treba plačati obresti na celoten znesek; če pa je denar ostal
na računih v korist varovanca, je treba plačati samo tisto, kar je zbral ali bi lahko zbral v dobri veri, in ker je lahko posodil z
obrestmi, tega ni storil; ker če bi skrbnik prejel glavnico in obresti od katerega koli drugega dolžnika, bi vse to v njegovih
rokah pomenilo ali moralo pomeniti glavnico.
345. V primeru, ko se je izkazalo, da je bila oporoka kršena, so oporočni skrbniki prenehali delovati pri upravljanju
skrbništva, skrbnika za varovanca pa je imenoval guverner. Vendar je bilo skrbnikom, imenovanim z oporoko, naloženo, da
skrbništvo upravljajo skupaj s tistim, ki ga je guverner izbral, da deluje v tej vlogi. Postavilo se je vprašanje, ali bi bili isti
oporočni skrbniki odgovorni v času pred imenovanjem drugega skrbnika, od dneva, ko je bila oporoka odprta, ali od dneva,
ko jim je bilo odrejeno sodelovanje pri upravljanju. Odgovor je bil, da nikakor niso odgovorni za dejanja, opravljena v času
pred navedenim imenovanjem.
346. Oče je svojega mladoletnega sina imenoval za svojega dediča, hčerki, ki je bila razdedinjena, pa je zapustil dva tisoč
aurejev in obema imenoval iste skrbnike. Postavilo se je vprašanje, ali bi bili skrbniki varovanke v skrbniški tožbi odgovorni
za obresti od zneska od dneva, ko bi bilo mogoče omenjenih dva tisoč aurejev ločiti od drugega premoženja zapuščine, če bi
jih zanemarili pri vlaganju. Odgovor je bil, da bi bili odgovorni.
347. Postavilo se je vprašanje, ali je treba obresti na denar, ki pripada varovancu in ga dolgujejo skrbniki, šteti za glavnico,
ko se prenese na skrbnika, in ali bi bil skrbnik odgovoren za obresti na celoten znesek. Odgovor je bil, da za ves denar, ki
pride v roke kuratorjev, velja isto pravilo, saj ves postane glavnica.
348. Isto, Digest, knjiga XXVII.
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Kadar je bilo očetovo premoženje obremenjeno z dolgovi in se je zdelo, da je premoženje v takem stanju, da bi morala
skrbnica zavrniti sprejem dediščine; eden od skrbnikov se je z več upniki dogovoril, da se bodo zadovoljili z določenim
zneskom tega, kar jim je pripadalo, kar so tudi prejeli. Skrbniki deklice so po njenem prihodu v puberteto sklenili enak
dogovor z nekaterimi upniki, ki so prav tako prejeli denar. Postavilo se je vprašanje, ali lahko skrbniki mladoletnice, če je bil
eden od skrbnikov po naključju upnik ali oče varovanke in si je iz premoženja varovanke izplačal celoten dolgovani znesek z
obrestmi, od njega zahtevajo, da prispeva v enakem razmerju, kot so ga prispevali drugi upniki. Odgovor je bil, da bi moral
biti skrbnik, ki je druge spodbudil, da so zmanjšali svoje terjatve, zadovoljen z enakim odstotkom svojih.
349. Pomponij, Pisma, knjiga VIII.
Če je dedič skrbnika sklenil posel, ki ga je začel skrbnik, bo zaradi tega odgovoren za skrbniško tožbo.
350. Isti, Pisma, knjiga XX.
Aristo navaja, da če varovanec izgubi posest katerega koli dela premoženja po krivdi svojega skrbnika, ta nedvomno
odgovarja za znesek v tožbi na premoženje, če je bilo varovancu dano zavarovanje. Poleg tega se šteje, da je bila varščina
dana, tudi če je skrbnik plačilno sposoben, tako da lahko varovanec od njega izterja znesek, za katerega mu je bila izdana
sodba v tožbi. Če pa skrbnik ni solventen, je treba upoštevati, ali bo škodo utrpel varovanec ali upravičenec iz zapuščine; zato
je treba šteti, da je škoda enaka, kot če bi bilo premoženje izgubljeno po nesreči, in enaka, kot če bi varovanec sam, ki je
prost krivde, zmanjšal, uničil ali izgubil katero koli premoženje, ki spada v zapuščino. Preiskavo je mogoče opraviti tudi v
zvezi s posestnikom, ki je duševno bolan, če je bilo katero koli premoženje izgubljeno zaradi njegove duševne bolezni.
Kakšno je vaše mnenje o tem? Pomponij pravi: "Mislim, da je Aristovo mnenje pravilno. Toda zakaj si v dvomu glede tega,
kdo naj bi utrpel izgubo, če bi se izkazalo, da je skrbnik plačilno nesposoben; kajti tako kot je mogoče zelo pravilno reči, da
je skrbnik lahko prisiljen prenesti tožbene pravice, ki jih ima zoper skrbnika, le na prodajalca nepremičnine, tako bi bil tudi
dedič ali posestnik nepremičnine, če bi bil brez svoje krivde (na primer, če bi ga kdo nasilno izgnal z zemljišča, ki pripada
nepremičnini, ali če bi kdo brez krivde posestnika ranil sužnja, ki je del nepremičnine), le dolžan prenesti tožbene pravice, do
katerih je upravičen na tem temelju. Povedati je treba, da bo enako pravilo veljalo, če bo do kakršne koli izgube prišlo zaradi
malomarnosti ali goljufije skrbnika blazne osebe, prav tako kot v primeru, ko je skrbnik ali kurator sklenil določilo ali prodal
premoženje, ki pripada zapuščini. Menim tudi, da bi bilo treba dopustiti, da vse, kar se zgodi zaradi norosti kogar koli, ostane
nekaznovano; prav tako kot če bi se to zgodilo zaradi kakšne nesreče in brez dejanja tožene stranke."
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Tit. 8. Glede pooblastil in soglasij skrbnikov in kuratorjev.

351. Ulpianus, O Sabinu, I. knjiga.
Čeprav je pravilo civilnega prava, da skrbnika ni mogoče imenovati za opravljanje lastnih poslov, pa lahko skrbnik uporabi
svojo avtoriteto, da svojega varovanca spodbudi k sprejemu premoženja, ki mu je dolžan; čeprav bo s tem varovanec postal
njegov dolžnik. Prvi razlog za uporabo njegove pristojnosti je v tem primeru ta, da lahko njegov varovanec postane dedič,
zato bo postal njegov dolžnik. Vendar pa z izvajanjem svoje oblasti ne more prisiliti svojega varovanca, da bi z njim sklenil
pogodbo. Kadar kdo uporabi svojo oblast, da bi svojo varovanko prisilil k sklenitvi pogodbe s svojim sužnjem, je božanski
Antonin Pij v reskriptu navedel, da varovanka ne bo pravno odgovorna, ampak bo zoper njo odobrena tožba za znesek, ki ga
je pridobila s transakcijo. Če skrbnik povzroči, da varovanec karkoli podari svojemu sinu, bo takšno izvajanje njegove oblasti
neveljavno, saj je očitno, da premoženje pridobi z lastnim dejanjem.
352. Če je skrbnik prisiljen ostati nasilno in proti svoji volji, nobeno dejanje, ki ga opravi, ne bo veljavno; saj zgolj njegova
telesna navzočnost ne zadostuje, saj bi se lahko štelo, da je dal privolitev, če je molčal, ker je spal, ali ker ga je napadla
epilepsija.
353. Isto, O Sabinu, knjiga XXIV.
Ni razlike v primerih, ko skrbnikova avtoriteta ni posredovana in ko je neustrezno uporabljena.
354. Paulus, O Sabinu, VIII. knjiga.
Kadar skrbnik opravi dejanje, ne da bi bil za to zaprošen, bo izvajanje njegove oblasti veljavno, če bo rekel, da odobrava to,
kar se dogaja, kajti to pomeni pooblastilo, da se to opravi.
355. Pomponij, O Sabinu, knjiga XVII.
Čeprav v primeru, ko je več skrbnikov, zadostuje pooblastilo enega, pa vseeno, če bi ga izdal tisti, ki mu ni bilo zaupano
vodenje skrbništva, ga pretor ne bi smel ratificirati. Zato menim, da je boljše mnenje Ofilija, ki je menil, da če opravim nakup
od varovanca po pooblastilu skrbnika, ki ne upravlja skrbništva, vedoč, da ga upravlja drug, ne morem postati lastnik
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prodanega predmeta. Enako pravilo velja, če opravim tak nakup po pooblastilu skrbnika, ki je bil razrešen, saj takega posla
ne bi smeli ratificirati.
356. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XL.
Oskrbovanec se ne more pravno zavezati svojemu skrbniku s pooblastilom slednjega. Jasno je, da je treba v primeru, ko je
skrbnikov več, šteti, da pooblastilo enega od njih zadostuje, da se lahko varovanec zaveže drugemu, bodisi da mu posodi
denar bodisi da z njim sklene pogodbo. Če pa je samo en skrbnik in ta svojemu varovancu posodi denar ali z njim sklene
določilo, se ta ne bo zavezal skrbniku, ampak mu bo seveda odgovarjal za znesek, s katerim se je denarno okoristil. Božanski
Pij je namreč v nekem reskriptu določil, da je treba v korist skrbnika odobriti tožbo proti varovancu in dejansko proti komur
koli drugemu za znesek, za katerega je bil s transakcijo na njegov račun obogaten.
357. Skrbnik, ki opravi nakup ali prodajo brez pooblastila svojega skrbnika, bo odgovoren samo za znesek, za katerega se je
na njegov račun okoristil.
358. Poleg tega skrbnik s svojim varovancem ne more skleniti obveznosti kupca ali prodajalca. Če pa ima skrbnik
sospornika, bo njegovo pooblastilo nedvomno zadostovalo, da ga pooblasti za nakup. Če pa je posel goljufiv, ne bo imel
nobenega učinka, zato premoženja ni mogoče pridobiti z odtujitvijo. Če pa skrbnik, ki je postal polnoleten, potrdi nakup, bo
pogodba veljavna.
359. Če bi skrbnik kupil premoženje svojega varovanca s posredovanjem tretje osebe, bo nakup, opravljen v takih
okoliščinah, ničen, ker se zdi, da posel ni bil sklenjen v dobri veri. To je bilo navedeno tudi v reskriptu, ki sta ga napisala
božanska Severus in Antoninus.
360. Če pa bi nakup opravil odkrito in navedel drugo ime, ne goljufivo, ampak brez prikrivanja, kot to običajno počnejo
osebe z visokim položajem, ki ne želijo, da se njihova imena pojavijo v zapisih, bo nakup veljaven. Če pa nakup opravi
prevarantsko, bo veljal enako, kot če bi ga opravil s posredovanjem druge osebe.
361. Če bi upnik varovanca prodal njegovo premoženje, ga lahko njegov skrbnik kupi v dobri veri.
362. Če bi skrbnikov sin ali druga oseba pod njegovim nadzorom kupila premoženje, bo enako, kot če bi ga kupil sam.
363. Pomponij, O Sabinu, knjiga XVII.

1465

Odločeno je bilo, da lahko skrbniki, ki jim uprava ni bila dodeljena z dekretom, zakonito kupijo premoženje od varovanca,
tako kot to lahko storijo tujci.
364. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XL.
Ko pravimo, da skrbnik svojemu varovancu ne more podeliti pooblastila za sklepanje poslov z njim; to velja le, kadar
določilo pridobi sam ali osebe pod njegovim nadzorom. Nič pa ne preprečuje, da bi se njegova pristojnost izvajala pri
sklepanju poslov, od katerih bo imel njegov varovanec korist.
365. Če sta dva upnika in eden od njiju določi, da bo dolg plačal varovanec s pooblastilom enega skrbnika, drugi pa določi,
da ga bo plačal varovanec s pooblastilom drugega skrbnika, je treba šteti, da je določilo veljavno, če je pooblastilo enega
skrbnika zadostno; če pa ni zadostno, je treba reči, da je določilo nično.
366. Če sta oče in njegov sin, ki je pod njegovim nadzorom, oba skrbnika in če oče določi s pooblastilom sina, določilo ne bo
imelo učinka, in to zato, ker sin ne more odobriti nobenega posla, pri katerem je udeležen njegov oče.
367. Isto, O Sabinu, knjiga XLVIII.
Tudi kadar je pogodba z varovancem pogojna, bi moralo biti soglasje skrbnika absolutno; njegova avtoriteta namreč ne sme
biti pogojna, ampak absolutna, da bi se lahko potrdila pogojna pogodba.
368. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XII. knjiga.
Oskrbovanec ne more postati zavezanec z nobeno pogodbo brez pooblastila svojega skrbnika; lahko pa brez pooblastila
svojega skrbnika pridobi premoženje zase s pogodbo in z izročitvijo, vendar se ne more zavezati s posojanjem denarja, ker ne
more ničesar odtujiti brez pooblastila svojega skrbnika.
369. Glede na pravilo, da varovanec ne more odtujiti ničesar brez pooblastila svojega skrbnika, je očitno, da ne more odtujiti
svojih sužnjev brez njegovega soglasja, in tudi če bi odtujil sužnja s pooblastilom svojega skrbnika, mora v skladu z zakonom
Lex Aelia Sentia v navzočnosti sveta navesti tehten razlog za to.
370. Če varovanec iz kakršnegakoli razloga opravi plačilo brez pooblastila svojega skrbnika, je njegovo dejanje neveljavno,
ker ne more prenesti lastninske pravice na ničemer. Če pa upnik v dobri veri porabi denar, ki ga je poravnal varovanec, bo
slednji oproščen.
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371. Oskrbovanec ne more vstopiti v posest brez soglasja svojega skrbnika, čeprav je to zanj koristno, in s tem ne utrpi
nobene škode.
372. V skladu s Trebellijevim dekretom senata varovanec ne more prejeti dediščine brez soglasja svojega skrbnika.
373. Skrbnik bi moral biti navzoč in odobriti transakcijo, njegovo soglasje pa ne bo imelo nobenega učinka, če bo dano
pozneje ali sporočeno s pismom.
374. Tudi če stranka, ki sklene pogodbo z varovancem, ne ve, da je bilo podeljeno skrbnikovo pooblastilo, bo posel veljaven,
če je to mogoče dokazati s pisnimi dokazi; na primer, če kaj prodam ali dam v najem po pismu varovancu, ki je odsoten, in
on da soglasje, potem ko ga je pooblastil njegov skrbnik.
375. Paulus, O ediktu, knjiga XXIV.
Skrbnik, ki zaradi bolezni, odsotnosti ali katerega koli drugega utemeljenega razloga ne more pooblastiti svojega varovanca,
da opravi neko dejanje, ne bo odgovoren.
376. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XV. knjiga.
Kadar je varovanec ali blaznež upravičen do posesti nepremičnine zaradi pospešitve zadev, je določeno, da se je treba pri
sprejemanju ali zavračanju nepremičnine posvetovati z voljo skrbnika ali kuratorja; in jasno je, da bo, če stori kaj v nasprotju
z interesi omenjenega varovanca ali blazneža, odgovoren za tožbo o skrbništvu ali kuratoriju.
377. Julianus, Digest, knjiga XXI.
Če bi suženj, ki je v skupni lasti tebe in Titiusa, s tvojim soglasjem od tvojega varovanca prejel kakšno premoženje z
izročitvijo, Marcellus navaja, da bo njegovo lastništvo pripadlo izključno Titiusu; kadar namreč nečesa ne morejo pridobiti
vsi lastniki sužnja, so starodavne oblasti razsodile, da bo to v celoti pripadlo tistemu, od katerega je to mogoče pridobiti.
378. Isto, Digeste, knjiga XXI.
Mladoletnike zavezuje avtoriteta njihovih skrbnikov, čeprav sami molčijo. Ko si namreč izposodijo denar, čeprav morda ne
povedo ničesar, bodo odgovorni, če bo posredovala avtoriteta njihovega skrbnika. Če se torej takim osebam izplača denar, ki
jim ne pripada, tudi če molčijo, bo posredovanje avtoritete njihovega skrbnika zadoščalo, da bodo odgovorne za osebno
tožbo za njegovo vračilo.
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379. Isto, Digest, knjiga XXXI.
Ni velike razlike, ali je skrbnik odsoten, ko se z njegovim varovancem opravljajo kakšni posli, ali pa, če je navzoč, ne ve, kaj
se dela.
380. Marcijan, Pravila, II. knjiga.
Isti skrbnik lahko podeli pooblastilo dvema varovancema v zadevi, v kateri je eden tožnik, drugi pa toženec. Če pa bi moral
delovati v tej dvojni vlogi, ali v teh okoliščinah zadostuje eno pooblastilo za oba varovanca? Pomponij glede tega dvomi,
vendar je mogoče trdno trditi, da bo zadostovalo eno pooblastilo.
381. Paulus, O Lex Aelia Sentia.
Tudi če skrbnik oslepi, lahko pooblasti svojega varovanca za opravljanje dejanj.
382. Isti, O ediktu, VI. knjiga.
Kadar skrbnik ne želi podeliti pooblastila svojemu varovancu, ga pretor ne bi smel prisiliti, da to stori; najprej zato, ker bi
bilo krivično, tudi če to ne bi bilo smotrno, da bi ga prisilil k privolitvi; potem pa, tudi če bi bilo smotrno, lahko varovanec
zaradi škode, ki jo je utrpel, vloži skrbniško tožbo.
383. I. knjiga, O Plautiju, I. knjiga.
Oskrbovanec lahko s soglasjem svojega skrbnika prenese svojega dolžnika na Titiusa. Kadar pa je skrbnik dolžnik svojega
varovanca, je treba reči, da ga ni mogoče prenesti, niti ni mogoče imenovati zastopnika, ki bi deloval proti skrbniku s
pooblastilom slednjega; sicer bi bil skrbnik razbremenjen odgovornosti s svojim lastnim dejanjem.
384. Isto, Mnenja, knjiga IX.
Skrbnika je mogoče imenovati celo za vsakogar, ki še ni dopolnil polnoletnosti, vendar je skrbnik potreben za urejanje vseh
zadev, ki vključujejo pravne formalnosti.
385. Scaevola, Digest, knjiga X.
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Delitev premoženja svojega očeta so opravili nekateri varovanci v navzočnosti svojega skrbnika, ki pa listine o delitvi ni
podpisal. Postavilo se je vprašanje, ali ga morajo upoštevati. Odgovor je bil, da če je skrbnik to odobril, mora delitev veljati,
tudi če listine ni podpisal.
386. Isto, Digest, knjiga XXVI.
Oskrbovanec, ki je bil obsojen zaradi pogodbe, sklenjene z očetom, je po tem, ko ga je zagovarjal njegov skrbnik, prejel
kuratorja, med katerim in upnikom se je v navzočnosti cesarjevega upravitelja zgodil naslednji posel: Priscus, cesarjev
upravitelj, je rekel: "Novellius, kurator, je rekel: "Naj se sodba izvrši: Priscus, cesarjev upravitelj, je rekel: "Naročam, naj
upravitelj zavrne zapuščino." Priscus, cesarjev upravitelj, je rekel: "Naročam, naj upravitelj zavrne zapuščino: Prislus:
"Odgovarjaš, veš, kaj moraš storiti." Pojavilo se je vprašanje, ali je treba zaradi tega postopka šteti, da je mladoletnik zavrnil
očetovo zapuščino. Odgovor je bil, da je treba v skladu z navedenimi dejstvi šteti, da ga je zavrnil.
387. Labeo, Verjetnosti, knjiga V.
Če bi kar koli, kar stori varovanec, vodilo k temu, da se njegov skrbnik razbremeni odgovornosti do njega, skrbnik ne more
zakonito privoliti, da to stori.

Tit. 9. Kdaj lahko mladoletniki tožijo ali so toženi zaradi dejanj svojih skrbnikov ali kuratorjev.

388. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXIX.
Aristo pravi, da se lahko skrbniku, ki je v posesti, izreče sodba zaradi goljufije ali malomarnosti njegovega skrbnika; vendar
menim, da odškodnina ne bi smela biti določena v znesku, na katerega bo tožnik prisegel na sodišču. Kljub temu bi bilo tako,
če lahko skrbnik od svojega skrbnika izterja vrednost premoženja.
389. Ulpianus, Mnenja, I. knjiga.
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Če skrbnik ali kurator posodi denar mladoletnika, čigar zadeve upravlja, in ta sam sklene pogodbo ali kupi zemljišče v
svojem imenu, bo stranki, ki ji denar pripada, odobrena pravična tožba za njegovo izterjavo ali za izterjavo posojila.
390. Papinianus, Vprašanja, knjiga XX.
Goljufiva dejanja skrbnikov ne morejo niti škodovati niti koristiti njihovim varovancem. Ko se običajno reče, da goljufija
skrbnika ne more škodovati varovancu, to pomeni v primeru, da slednji zaradi goljufivega ravnanja skrbnika nima
premoženjske koristi. Zato Sabinus zelo utemeljeno meni, da je mogoče varovanca tožiti s tributarno tožbo zaradi goljufije,
ki jo je storil njegov skrbnik; na primer, če bi ta z nepravično razdelitvijo premoženja favoriziral interese svojega varovanca.
Enako pravilo velja za tožbo na depozit in tudi za tožbo na zapuščino, če se dokaže, da je bilo to, kar je tožnik izgubil zaradi
skrbnikove goljufije, nakazano na skrbnikov račun.
391. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIV.
Če pa bi skrbnik storil kakšno goljufivo dejanje v zvezi z zunanjimi zadevami, varovanec ne bi utrpel nobene škode.
392. Papinianus, Mnenja, knjiga V.
Po smrti blazne osebe se tožba za izvršitev sodne odločbe ne odobri zoper kuratorja, ki je upravljal njegove zadeve, bolj kot
zoper skrbnika; pod pogojem, da se po opustitvi njegove funkcije ugotovi, da z njegovo privolitvijo ni prišlo do obnove in da
je bila obveznost prenesena na kuratorja ali na skrbnika.
393. Skrbnik, ki se zaveže plačati denarni znesek, za katerega je bila izdana sodba zoper očeta njegovega varovanca, lahko to
zakonito zavrne, če je zoper njega vložena tožba po prenehanju njegovega skrbništva. Odločeno je bilo, da se enako pravilo
ne bo uporabljalo v primeru, ko si je skrbnik v svojem imenu izposodil denar in z njim plačal sodbo za svojega varovanca,
razen če je upnik sklenil pogodbo, da bi se denar lahko uporabil za izpolnitev sodbe.
394. Isto, Opredelitve, II. knjiga.
Skrbnik je v skladu s pretorjevim dekretom pustil zastopnika za vodenje zadev svojega varovanca. Če je izdana sodba v
korist navedenega zastopnika, se tožba za njeno izvršitev prenese na varovanca, kot če bi jo pridobil sam skrbnik.
395. Scaevola, Vprašanja, knjiga XIII.
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Skrbniku, ki zagovarja mladoletnega otroka, se prizna olajšava, da se tožba za izvršitev sodne odločbe lahko prenese na
skrbnika.
396. Isto, Mnenja, V. knjiga.
Zoper skrbnika, ki je bil hkrati solastnik svojega varovanca, je bila vložena tožba za izvršitev skrbništva in se je zavezal za
plačilo v celoti. Postavilo se je vprašanje, ali bi bilo treba zoper varovanca, potem ko je dosegel polnoletnost, odobriti
pravično tožbo za izterjavo njegovega deleža zneska. Odgovor je bil, da jo je treba odobriti.

Tit. 10. V zvezi z osumljenimi skrbniki in kuratorji.

397. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXV.
Zadeva, o kateri bomo razpravljali, je pogosta in izredno pomembna, saj so varuhi vsak dan obtoženi, da so sumljivi.
398. Zato najprej preučimo, kako nastane ta obtožba, da je sumljiv; pred kom se lahko skrbnika ali kuratorja obtoži, da je
sumljiv; in končno, koga je mogoče odstraniti, kdo in iz katerih razlogov ter kakšna je kazen za sumljivega skrbnika.
399. Spomniti se je treba, da obtožba sumničenja izhaja iz Zakona dvanajstih tabel.
400. Pravico do odstavitve osumljenih varuhov dajemo pretorjem v Rimu, v provincah pa njihovim guvernerjem.
401. Prej je bilo nekaj dvomov o tem, ali je mogoče osumljenega varuha obtožiti pred prokonzulovim namestnikom. Cesar
Antonin je skupaj z božjim Severom v reskriptu Braduasu Mavriku, prokonzulu v Afriki, navedel, da je to mogoče, ker je s
prenosom prokonzulove pristojnosti nanj prešla celotna dolžnost izvajanja sodne oblasti. Če torej pretor prenese svojo
pristojnost, je treba reči, da se lahko osumljeni varuh prav tako obtoži pred tistim, na katerega je bila pristojnost prenesena;
kajti čeprav se ta reskript nanaša samo na province, lahko tudi tisti, na katerega je pretor prenesel pristojnost, obravnava
primer osumljenega varuha.
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402. Pokazali smo, kdo se lahko seznani z obtožbo suma; zdaj poglejmo, kateri varuhi so lahko osumljeni. Pravzaprav je
mogoče kot sumljive ovaditi vse skrbnike, ne glede na to, ali so testamentarni ali ne ali kakšne druge vrste. Zato je lahko
obtožen zakoniti skrbnik, kaj pa, če je skrbnik porotnik? Še vedno bo veljalo isto pravilo, če ne pozabimo, da je treba patronu
izkazovati naklonjenost.
403. Naslednja stvar, ki je na vrsti, je ugotoviti, kdo lahko obtoži patrona, da je sumljiv. Pri tem ne smemo pozabiti, da je to
javno dejanje, kar pomeni, da je odprto za vse.
404. Poleg tega smejo tako obtožbo vložiti tudi ženske, vendar jo lahko vložijo le tiste, ki jih k temu nujno napeljuje
naklonjenost, kot na primer mati, medicinska sestra in babica. Tudi sestra lahko ovadi varuha kot sumljivega (ohranjen je
namreč reskript božanskega Severa v zvezi s sestro). Pretor bo dovolil, da takšno obtožbo poda tudi katera koli druga ženska,
za katero ve, da obstaja njena iskrena naklonjenost, ki ne prestopa skromnosti svojega spola in ki ima do varovanca takšno
spoštovanje, da ne prenese, da bi mu bila povzročena škoda.
405. Če je kdo plebejskega stanu pred pretorjem obtožen kakšnega okrutnega dejanja, storjenega med njegovim skrbništvom,
ga je treba poslati mestnemu prefektu, da ga strogo kaznuje.
406. I, O vseh sodiščih, I. knjiga.
Tudi svobodnjak se pošlje k prefektu mesta, da ga kaznuje, če se dokaže, da je goljufivo upravljal skrbništvo nad otroki
svojega varovanca.
407. Isto, O ediktu, knjiga XXXV.
Varuh lahko tudi svojega sotrpina obtoži, da je sumljiv, bodisi med njegovim mandatom bodisi po tem, ko se mu je
odpovedal in ko njegov sotrpin še vedno nadaljuje z njegovim upravljanjem. To je božanski Severus navedel v svojem
zapisu. Božanski Pij je šel še dlje v reskriptu, naslovljenem na Cecilija Petina, in je menil, da lahko varuh, ki je bil odstavljen
zaradi sumničavosti, enako obtoži svoje kolege varuhe.
408. Svobodni oskrbovanci bodo ravnali hvaležno, če bodo oskrbnike ali kuratorje omenjenih oskrbovancev ovadili kot
sumljive, če bodo neustrezno vodili zadeve svojih varovancev ali njihovih otrok. Če pa želijo obtožiti svojega varovanca, da
je sumljiv pri vodenju skrbništva, je bolje zavrniti njihovo obtožbo, ker se bojijo, da bi se med preiskavo razkrilo kaj
resnejšega; saj imajo pravico vložiti takšno obtožbo vse osebe.
409. Ne samo skrbnika mladoletne osebe, ampak tudi skrbnika blazne osebe ali razsipnika je mogoče odstaviti zaradi suma.
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410. Poleg tega vsakdo, ki ima nadzor nad interesi nerojenega otroka ali nad premoženjem, ki nima lastnika, ni prost
nevarnosti, da bi bil v tem postopku poklican na odgovornost.
411. Ponovno poglejmo, ali je osumljenega skrbnika mogoče razrešiti brez kakršne koli obtožbe. Boljše mnenje je, da ga je
treba razrešiti, če se pretorju na podlagi prepričljivih dokazov o dejstvih izkaže, da je sumljiv. To je treba razumeti tako, da je
v korist varovancev.
412. Zdaj pa razmislimo, iz katerih razlogov se lahko razrešijo osumljeni skrbniki. Pri tem je treba opozoriti, da je skrbnika
dopustno obtožiti, da je sumljiv, če je zaradi tega, ker je v času skrbništva storil goljufijo, zanemaril svoje dolžnosti ali ravnal
nizkotno ali kakor koli škodljivo za svojega varovanca; ali če si je med upravljanjem skrbništva prilastil katero koli
premoženje prvega. Če pa je kaj takega storil, preden je prevzel funkcijo, čeprav se je to nanašalo na premoženje varovanca
ali upravljanje skrbništva, mu ni mogoče očitati sumničavosti, ker je do kaznivega dejanja prišlo pred njegovim
imenovanjem. Če bi torej ukradel katero koli premoženje varovanca, preden je postal njegov skrbnik, bi ga bilo treba obtožiti
kaznivega dejanja ropanja premoženja, sicer pa tatvine.
413. Lahko se vprašamo, ali je mogoče koga, ki je bil skrbnik varovanca in je bil nato imenovan za njegovega kuratorja,
obtožiti, da je sumljiv zaradi kaznivih dejanj, storjenih med skrbništvom. In ker lahko tožbo zaradi skrbništva zoper njega
vložijo njegovi kolegi, je treba šteti, da obtožbe sumničenja ni mogoče vložiti, in sicer iz razloga, ker bo tožbo zaradi
skrbništva mogoče vložiti po opustitvi te funkcije in prevzemu dolžnosti drugega.
414. Isto vprašanje se lahko pojavi, kadar je navedeno, da nekdo, ki je prenehal biti varuh, ponovno prevzame to službo; kot
na primer, kadar je bil imenovan za določen čas ali pod nekim pogojem in je imenovan drugič, bodisi ob izpolnitvi nekega
oporočnega pogoja bodisi s strani pretorja; kajti ali ga je potem mogoče obtožiti sumničenja? In ker obstajata dve skrbništvi,
če je kdo, ki lahko proti njemu vloži skrbniško tožbo, bi bilo povsem pravilno, če bi menili, da obtožba zaradi sumničenja ne
bo mogla biti utemeljena.
415. Če pa je samo en skrbnik, ker ni mogoče opraviti preiskave njegovega upravljanja, ali naj se ga kot sumljivega odstrani
iz upravljanja skrbništva, ker je bil med prejšnjim skrbništvom kriv neprimernega ravnanja. Zato je mogoče trditi, da se
enako pravilo uporablja v primeru, ko je bil po prenehanju skrbništva imenovan en sam skrbnik.
416. Če bi bil kurator imenovan, da opravlja svojo funkcijo, dokler je v Italiji ali dokler ne odide na morje, ali mu je mogoče
očitati, da je sumljiv zaradi kakšnega dejanja, ki ga je storil, preden je odšel na morje? Boljše mnenje je, da ga je mogoče
obtožiti, saj skrbništvo ostaja enako tam, kjer je bilo prekinjeno.
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417. Če kdo, ki bo odsoten zaradi državnih zadev, zahteva, da se namesto njega postavi drug skrbnik, ali ga je mogoče po
vrnitvi obtožiti, da je sumljiv zaradi nekega dejanja, ki je bilo opravljeno pred njegovim odhodom? Ker ga je mogoče tožiti v
pretorski tožbi zaradi njegovega prejšnjega upravljanja, obtožbe ni mogoče vložiti.
418. Če je stranka, ki je bila imenovana za skrbnika nerojenega otroka ali nezasedenega premoženja, kriva goljufivega
ravnanja, potem pa postane skrbnik omenjenega otroka, ali obstaja dvom, da jo je mogoče obtožiti sumničavosti zaradi
goljufije, ki jo je storila med svojim skrbništvom? Če ima namreč kakšne so-skrbnike, ga ni mogoče obtožiti, ker je mogoče
zoper njega vložiti tožbo, če pa jih nima, ga je mogoče odstaviti s položaja.
419. Če je skrbnik sovražnik varovanca ali njegovih sorodnikov in, splošno rečeno, če obstaja kakršen koli utemeljen razlog,
zaradi katerega mu pretor ne sme dovoliti, da bi upravljal skrbništvo, naj ga zavrne.
420. Severus in Antonin sta v reskriptu Epikuriju navedla, da: "Če bi skrbniki prodali premoženje, s katerim je prepovedano
razpolagati brez dekreta, bo prodaja nična; če pa bi goljufivo odtujili omenjeno premoženje, jih je treba odstaviti."
421. Skrbnik, ki ne dokaže, da je sposoben preživljati svojega varovanca, je sumljiv in ga je mogoče odstaviti.
422. Če pa se ne skriva, ampak prisoten trdi, da proti njemu ni mogoče izdati nobenega sklepa, ker so varovanci revni; in če
je skrbnik, potem ko so bili varovancu postavljeni zagovorniki, obsojen laži, ga je treba poslati pred mestnega prefekta; prav
tako ni nobene razlike, če kdo to stori zato, da bi bil sam s pomočjo goljufivega izpita imenovan za skrbnika, ali če, potem ko
je bil imenovan v dobri veri, namerava oropati premoženje drugega. Zato ga ne bi smeli odstraniti zaradi suma, temveč bi ga
morali poslati k sodniku, da prestane kazen, ki se običajno izreče tistim, ki si kupijo skrbništvo, ker so podkupili pretorske
uradnike.
423. Skrbnikom, ki niso opravili popisa ali ki vztrajno zavračajo uporabo skrbnikovega denarja za nakup zemljišč ali ga
deponirajo, dokler se ne najde priložnost za njegovo vlaganje, je treba odrediti zaporno kazen, poleg tega pa jih je treba
obravnavati kot sumljive. Vendar je treba opozoriti, da s tako strogostjo ne bi smeli ravnati z vsemi, temveč le s tistimi
nižjega ranga; menim namreč, da oseb z visokim položajem zaradi tega ne bi smeli zapirati v zapor.
424. Skrbnika, ki brez ustreznega nadomestila ali z goljufijo napelje svojega varovanca, da zavrne zapuščino, je mogoče
obtožiti kot sumljivega.
425. Kadar je skrbnik odstavljen zaradi lenobe, brezdelja, neumnosti ali nesposobnosti, se odreče skrbništvu ali kuraturi, ne
da bi mu bilo mogoče očitati kakršno koli nevestnost. Kadar pa ni odstavljen zaradi goljufije, ampak samo zato, da bi se mu
pridružil kurator, ne bo imel slabega ugleda zaradi tega, ker mu ni bilo ukazano, naj se odpove skrbništvu.
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426. I, O vseh sodiščih, I. knjiga.
Obstajajo razlogi, zaradi katerih se lahko vsakdo odpove skrbništvu ali kuraturi in ohrani svoj ugled.
427. Zato je treba v dekretu navesti razlog za njegovo odstranitev, da bi se vedelo, da ugled skrbnika ne trpi.
428. Kaj pa, če sodnik v svojem odloku ni navedel vzroka odstranitve? Papinijan pravi, da to ne bi smelo vplivati na dobro
ime varuha; kar je pravilno.
429. Če pretor s svojo odločbo ne odstrani varuha s položaja, ampak mu prepove opravljati njegove dolžnosti, je treba reči,
da je boljše mnenje, da preneha biti varuh.
430. Tistim, ki niso upravljali nobene od skrbniških zadev, ni mogoče očitati sumničavosti; lahko pa jih odstranimo zaradi
nečednosti, malomarnosti ali goljufije, če so ravnali nepošteno.
431. Isti, Razprave, III. knjiga.
Kot sumljivega je mogoče obsoditi tudi tistega, ki je dal varščino ali ki ponuja, da jo bo dal; za varovanca je namreč
ugodneje, da je njegovo premoženje na varnem, kot da ima instrumente, ki zgolj zagotavljajo njegovo ohranitev. Prav tako ni
mogoče tolerirati kolega varuha, ki svojega kolega ni obsodil kot sumljivega, ker je dal varščino svojemu varovancu,
432. Kalistrat, O sodnih preiskavah, knjiga IV.
Zaradi tega, ker varščina ne spremeni skrbnikove slabe volje, ampak mu daje priložnost, da lažje izropa skrbnikovo
premoženje.
433. Ulpianus, O vseh sodiščih, I. knjiga.
Otroci, ki še niso dopolnili pubertete, ne smejo ovaditi svojih skrbnikov kot sumljivih; jasno pa je, da lahko mladoletniki na
ta način ovadijo svoje skrbnike, če to želijo; pod pogojem, da ravnajo po nasvetu svojih bližnjih sorodnikov.
434. Če skrbnik ni zagrešil goljufije, ampak hudo malomarnost, ki je zelo podobna goljufiji, ga je treba odstaviti kot
sumljivega.
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435. Pri obravnavi te zadeve so bile z reskriptom našega cesarja in božanskega Severa, naslovljenim na Atrija Klonija,
sprejete nekatere dodatne določbe; saj sta odredila, da je treba v primerih, ko se skrbniki ne pojavijo v zadevah, ki so
vključevale razdelitev potrebščin njihovim varovancem, odvzeti njihovo premoženje in da je treba varovancu dati v posest
stvari tistega, ki je bil z dekretom razglašen za sumljivega, da bi jih ohranil, in če so bile pokvarljive ali bi se njihova
vrednost lahko zmanjšala zaradi zamude, jih je bilo treba po imenovanju kuratorja prodati.
436. Poleg tega, če se skrbnik po imenovanju ne pojavi, ga je po navadi treba pozvati z več razglasi, in končno, če se ne
zglasi, ga je treba zaradi neudeležbe odstaviti s položaja. K temu postopku se je treba zateči le zelo redko in po temeljiti
preiskavi.
437. Isto, O ediktu, knjiga LXI.
Menimo, da je sumljiv tisti skrbnik, katerega vedenje je takšno, da je predmet nezaupanja; kajti skrbnika, pa naj bo še tako
slab, ne bi smeli odstaviti zaradi suma, če je vreden zaupanja in marljiv.
438. Modestinus, Izumi.
Kadar je skrbnik s svojim varovancem povezan s kakšno sorodstveno ali sorodstveno vezjo ali kadar varovanec upravlja
skrbništvo svojega opevanega varovanca in ga nameravajo odstraniti s položaja, je najbolje, da se mu pridruži kurator, kot pa
da ga odstranijo z omadeževanim značajem in ugledom.
439. Papinianus, Vprašanja, knjiga XII.
Kadar je skrbnik odstranjen zaradi suma s pretorjevim dekretom, se mu ni treba bati odgovornosti za prihodnji čas, saj bi bilo
krivično, če bi koga odstranili iz skrbništva ali kuratorstva in še vedno ne bi bil varen za prihodnost.
440. Isto, Mnenja, knjiga V.
Po prenehanju skrbništva se konča tudi preiskava domnevnega skrbnika, čeprav je skrbništvo prenehalo najprej.
441. Julij Akvila, Mnenja.
V preiskavi suma ni v navedenih dejstvih ničesar, s čimer bi lahko skrbnik preprečil pretorju, da bi za odkrivanje skrbnikove
goljufije uporabil skrbnikovega sužnja.

1476

Knjiga XXVII
1. O opravičilih skrbnikov in kuratorjev.
2. Kjer naj bi varovanec odraščal ali prebival (...)
3. O tožbi za izdajo računa za skrbništvo (..)
4. Glede nasprotne tožbe za skrbništvo in pretorijanske tožbe.
5. Glede tistega, ki opravlja posle kot vršilec dolžnosti skrbnika ali kuratorja.
6. O poslih, ki jih opravlja po pooblastilu lažnega skrbnika.
7. O poroštvih skrbnikov in kuratorjev ter o tistih, ki so jih ponudili (...)
8. O tožbah zoper sodnike.
9. O premoženju tistih, ki so pod skrbništvom ali kuratorstvom (..)
10. Glede imenovanja kuratorjev za blazne osebe in druge osebe, ki niso mladoletne.

Tit. 1. O opravičilih skrbnikov in kuratorjev.
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1. Modestin, O opravičilih, I. knjiga.
Herennius Modestinus Ignaciju Dexterju, Pozdrav. Sestavil sem knjigo, ki sem jo naslovil "O opravičilih varuhov in
kuratorjev", ki se mi zdi zelo koristna in jo pošiljam tebi.
(1) Storil bom vse, kar je mogoče, da bo učenje teh zadev jasno, pri tem pa bom pravne izraze prevedel v grški jezik, čeprav
se zavedam, da niso zlahka prilagojeni za prevajanje.
(2) Pripovedi o zadevah, ki jih je treba obravnavati, bom dodal tudi identično frazeologijo zakonskih aktov, kjer bo to
potrebno, da bi s hkratnim posedovanjem pravnih naukov in njihovih komentarjev tisti, ki jih potrebujejo, imeli zakone v vsej
njihovi celovitosti in uporabnosti.
(3) Zato je treba najprej navesti, katere osebe ne smejo biti imenovane.
(4) Skrbniki ne smejo imenovati svobodnih skrbnikov ali kuratorjev za mladoletnike, ki so svobodnjaki, razen če v kraju, kjer
naj bi se imenovanje opravilo, povsem primanjkuje svobodnjakov; reskript Božjega Marka namreč zapoveduje, naj se za
skrbnike emancipiranih varovancev, ki so prebivalci istega kraja, imenujejo samo svobodnjaki. Kadar pa je imenovan nekdo
drug, je božanski Severus, ki se je zavedal interesov mladoletnikov, v reskriptu določil, da bo stranka odgovorna pod
skrbništvom, razen če bo lahko navedla razloge, zakaj ga ne bo sprejela v skladu z zakonom.
(5) Mož ne more delovati kot skrbnik svoje žene (kot je odredil senat), in če bi bil imenovan, mora biti razrešen.
2. Isti, Izgovori, II. knjiga.
Osebe, ki so dopolnile sedemdeset let, so oproščene dolžnosti skrbništva in kuratorstva. Vendar pa je potrebno, da so
sedemdeset let dopolnile v času imenovanja, bodisi ko je dedič vstopil v zapuščino bodisi ko je bil izpolnjen z zakonom
predpisan pogoj, ne pa v času, ki je določen za veljavnost opravičila.
1. Poleg tega se starost ugotavlja bodisi z rojstnim listom bodisi z drugimi pravnimi dokazi.
2. Veliko število otrok je dober izgovor za oprostitev dolžnosti skrbništva ali kuratorstva.
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3. Vendar morajo biti vsi otroci zakoniti, čeprav morda niso pod očetovskim nadzorom.
4. Potrebno je, da otroci živijo v času, ko so njihovi očetje imenovani za skrbnike, kajti tisti, ki so prej umrli, niso vključeni
med upravičence do oprostitve; po drugi strani pa tudi tisti, ki umrejo pozneje, ne škodujejo pravicam svojega starša. To je
določeno tudi v konstituciji božanskega Severa.
5. Čeprav se res zdi, da se to še posebej nanaša na oporočnega skrbnika, pa kljub temu velja za vse druge.
6. Čeprav se otrok v maternici svoje matere po mnogih določbah zakona šteje za že rojenega, še vedno niti v tem primeru niti
v zvezi z drugimi civilnimi zaposlitvami to ne more učinkovati na osvoboditev očeta. To pravilo je bilo določeno tudi v
ustavi božanskega Severa.
7. Spet ne le sinovi in hčere, temveč tudi vnuki, tako moški kot ženske, ki so potomci sinov, povzročijo razrešitev očeta
skrbništva. Še več, šele ko je njihov oče mrtev, lahko njegovo mesto nadomestijo s svojim dedom. Takrat se ne glede na to,
koliko vnukov se rodi enemu samemu sinu, štejejo le za enega otroka. To je mogoče ugotoviti tudi iz tistih konstitucij, ki
obravnavajo otroke; nikoli namreč ni lahko ugotoviti, kje se konstitucija nanaša na sinove, to pa je mogoče zlahka storiti,
kadar se nanaša na otroke, saj ta naziv vključuje tudi vnuke.
8. Potrebno je, da ima stranka, ki je imenovana, v tistem času število otrok, ki ga določajo konstitucije, kajti če se ti rodijo po
njenem imenovanju, ji to v opravičilo ne bo koristilo, kot določa Severova in Antoninova konstitucija.
9. Osebe, ki so poklicane v skrbništvo ali kuraturo, so lahko opravičene, če so že odgovorne za tri skrbništva ali kuraturo; ali
če so tri skrbništva in tri kurature združene in še obstajajo; to pomeni, če mladoletniki še niso polnoletni. Kadar pa je kdo
kurator ne mladoletnika, temveč blazneža ali razsipneža, se takšno kuratorstvo vključi v število tistih, ki dovoljujejo
oprostitev, kot je navedeno v Severovi in Antoninovi ustavi. Ugledni Ulpianus daje enako mnenje v primeru oseb, ki imajo v
upravljanju tri kuratorije.
(3) Ulpianus, O dolžnostih pretorja, ki ima pristojnost nad skrbništvi.
Upravljanje treh skrbništev ponuja dober izgovor. Tri skrbništva se razumejo tako, da ne pomenijo, da število varovancev
povzroči različna skrbništva, temveč da so posesti ločene in različne. Zato se šteje, da je skrbnik, če je imenovan za tri brate,
ki so upravičeni do nerazdeljenega premoženja, ali če je za dva od njih imenovan skrbnik, za druge pa kurator, prevzel le eno
skrbništvo.
4. Modestinus, Izgovori, II. knjiga.
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Navedli smo, da strankam, ki so zadolžene za upravljanje treh skrbništev, ni treba sprejeti četrtega skrbništva. Zato se
postavlja vprašanje, ali se lahko nekdo, ki upravlja dve skrbništvi in je bil pozvan, naj sprejme tretje, pritoži in je med
obravnavo pritožbe imenovan za četrto skrbništvo, od četrtega opraviči tako, da omeni tretje, ali se mu lahko v celoti odpove.
Ugotavljam, da sta božanska Severus in Antoninus določila, da stranki, ki se je pritožila od imenovanja tretjega skrbništva, ni
mogoče očitati četrtega skrbništva; da pa mora stranka, dokler je njena prošnja za opravičilo od tretjega imenovanja v
obravnavi, počakati na njeno odločitev, da se ugotovi, ali ji je treba očitati četrto imenovanje ali ne. Za to obstaja utemeljen
razlog, saj če bi kdo prevzel upravljanje četrtega skrbništva in bi se zgodilo, da bi bila njegova pritožba zoper imenovanje za
tretje skrbništvo nepravilno sprejeta, in bi imenovanje ostalo v veljavi, bi bil obtožen upravljanja štirih skrbništev, kar je v
nasprotju z zakonom.
1. Če ima oče upravo treh skrbništev ali kuratorijev, njegov sin ne sme biti nadležen z upravo drugega, kot sta odločila
božanska Severus in Antoninus. To pravilo velja tudi v primeru sina, kajti skrbništvo sina povzroči izpustitev očeta, in to v
primeru, ko skrbništva upravljata oba skupaj, se pravi, ko eno upravlja sin, dve pa oče, ali obratno. Enako pravilo velja, kadar
dolžnosti upravljanja opravlja eno gospodinjstvo in ne ločena gospodinjstva. Enako je menil tudi ugledni Ulpianus.
(5) Ulpianus, O dolžnostih pretorja, ki je pristojen za skrbništvo.
Zadostuje, da stranke, ki so obtožene treh skrbništev, pripadajo isti družini. Če je torej oče, sin ali brat kogar koli, ki je pod
istim nadzorom, zadolžen za upravljanje treh skrbništev, bo oče odgovoren iz razloga, ker se upravljajo z njegovim
soglasjem. To bo dober izgovor, da bodo vsi oproščeni katerega koli drugega skrbništva. Kadar pa skrbništev ne upravljajo s
privolitvijo očeta, je bilo v reskriptih pogosto navedeno, da tega ne bo mogoče uporabiti kot opravičilo.
6. Modestinus, Izgovori, II. knjiga.
Če bi komu, ki je že zadolžen za upravljanje dveh skrbništev, hkrati naložili še dve drugi, bo za pridobitev oprostitve od
četrtega na voljo tisto, ki je tretje po vrsti; četudi je morda cesar sam določil četrto ali tretje skrbništvo, če je bil, preden je
izvedel za cesarjev ukaz, imenovan za upravljanje drugega skrbništva. Če pa ni bil upoštevan noben ukaz, temveč sta bila
imenovana z različnimi pismi na isti dan, tisti, ki je imenoval, in ne imenovani, izbere, katero skrbništvo mora upravljati.
(1) Gramatiki, sofisti, retoriki in zdravniki z aktivno prakso so upravičeni do oprostitve skrbništva in kuratorija, tako kot so
oproščeni drugih javnih zaposlitev.
(2) Spet v vsakem mestu je določeno število retorikov in tudi nekaterih filozofov, omenjenih v zakonih, ki so oproščeni
opravljanja javnih dolžnosti, kar je navedeno v Antoninovem reskriptu, napisanem za provinco Azijo, ki pa velja tudi za ves
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svet, in katerega vsebina je naslednja: "Mala mesta imajo pravico do petih zdravnikov, treh sofistov in enakega števila
gramatikov, ki so oproščeni skrbniških dolžnosti; večja mesta imajo pravico do sedmih, ki se ukvarjajo z zdravilstvom, in po
štiri od tistih, ki poučujejo v obeh omenjenih vejah učenosti. Največja mesta imajo pravico do desetih zdravnikov, petih
retorikov in enakega števila gramatikov. Vendar največje mesto ne more odobriti oprostitve večjemu številu. Primerno je, da
se v število največjih mest vključijo tudi prestolnice držav, da se v drugi razred uvrstijo tista, ki imajo bodisi sodišče bodisi
kraj, kjer se obravnavajo in odločajo zadeve, v tretji pa vsa druga."
(3) Tega števila izjem ni dovoljeno preseči niti z odlokom senata niti iz drugih razlogov; število pa se lahko zmanjša, saj je
očitno, da je bil ta ukrep sprejet v korist državne uprave.
(4) Poleg tega te osebe ne uživajo te izjeme, razen če so bile redno registrirane z odlokom senata in niso malomarne pri
svojem delu.
(5) Paulus navaja, da so tudi filozofi oproščeni varuštva; pravi namreč, da so filozofi, oratorji, gramatiki in tisti, ki javno
poučujejo mladino, oproščeni opravljanja njegovih dolžnosti. Podobno trdi tudi Ulpianus v Četrti knjigi o službi prokonzula.
(6) Naš cesar in njegov oče sta v reskriptu, naslovljenem na Laelia Bassa, navedla, da lahko občina zavrne zdravnika, čeprav
je že dobil licenco.
(7) Ista konstitucija božanskega Pija v zvezi s filozofi navaja, da njihovo število ni bilo uradno določeno, ker jih zelo malo
zares pripada temu poklicu. Mislim pa, da bodo tisti, ki so obdarjeni z velikim bogastvom, prostovoljno prispevali svoje
premoženje v korist svoje države. Kadar pa govorijo predvsem o svojem posvetnem premoženju, je iz tega dejstva razvidno,
da niso pravi filozofi.
(8) Obstaja del ustave cesarja Komoda, omenjen v reskriptu Antonina Pija, iz katerega je razvidno, da filozofi uživajo
oprostitev dolžnosti skrbništva. To je izraženo z naslednjimi besedami: "V skladu z vsem tem je moj božanski oče takoj, ko
se je povzpel na prestol, z ustavo potrdil vse obstoječe časti in imunitete ter določil, da so filozofi, retoriki, gramatiki in
zdravniki oproščeni, medtem ko vodijo šole duhovništva, in da jih ni mogoče prisiliti k zagotavljanju zalog žita, vina ali olja
ali k njihovemu nakupu; da jih ni mogoče prisiliti, da bi predsedovali sodišču, delovali kot poslanci, bili vpoklicani v vojsko
ali proti njihovi privolitvi podvrženi kateri koli drugi javni službi. "
(9) Prav tako je treba upoštevati, da je do te izjeme upravičen vsakdo, ki v svoji državi poučuje ali opravlja zdravniško
prakso, kajti če človek iz Komane poučuje ali opravlja zdravniško prakso v Cezareji, v Komani ne bo izvzet. To pravilo sta
razglasila tudi božanska Severus in Antoninus.
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(10) Paulus namreč piše, da sta božanska Pij in Antonin odredila, da so osebe, ki se odlikujejo po učenosti, oproščene plačila,
tudi če presegajo število že vpisanih; če imajo stalno prebivališče v drugem okrožju.
(11) Božanska Severus in Antonin sta razglasila, da mora biti vsakdo, ki poučuje filozofijo v Rimu s plačo ali brez nje,
deležen enake oprostitve, kot če bi poučeval v svoji domovini. Kot razlog za tak odlok je mogoče navesti, da ker cesarsko
mesto velja za skupno deželo vseh ljudi, naj tisti, ki se častno izkaže za koristnega, tam uživa oprostitev, nič manj kot v kraju
svojega rojstva ali prebivališča.
(12) Dejansko učitelji, ki poučujejo v katerem koli okrožju, niso upravičeni do oprostitve, vendar so tisti, ki poučujejo v
Rimu, oproščeni skrbništva in kuratorija.
(13) Ulpianus v svoji Knjigi o dolžnostih pretorja, ki je pristojen za skrbništvo, piše takole: "Atleti so upravičeni do
oprostitve skrbništva, vendar le tisti, ki so bili kronani na svetih igrah."
(14) Upravljanje provinc, kot so na primer Azija, Bitinija, Kapadokija, podeljuje oprostitev skrbništva; to je, dokler stranke
opravljajo to funkcijo.
(15) Skrbništvo ni javna zaposlitev, niti zaposlitev, za katero je določena plača, temveč civilna služba; zato velja, da se
skrbništvo ne more opravljati zunaj pokrajine.
(16) Magistrati mest so oproščeni skrbništva in kuratorstva.
(17) Sovraštvo, ki je posledica obtožbe hudega kaznivega dejanja, ki jo je imenovani izrazil proti očetu varovanca, prav tako
omogoča oprostitev skrbništva, razen če se izkaže, da je bil skrbnik imenovan naknadno z oporoko ali da po sestavi oporoke
spora zaradi obtožbe hudega kaznivega dejanja ni bilo več; ali pa je sovraštvo nastalo pred izvršitvijo oporoke; in je jasno, da
je bil skrbnik imenovan zato, da bi bil izpostavljen odgovornosti in nadlogam, ki izhajajo iz opravljanja poslov. To je
razvidno tudi iz reskripta cesarja Severa.
(18) Poleg tega je lahko vsakdo razrešen dolžnosti skrbništva, ko se postavi vprašanje v zvezi s stanjem varovanca, in zdi se,
da to ni bilo storjeno zaradi zlobe, temveč iz dobronamernih vzgibov. To pravilo sta razglasila božanska Marka in Severa.
(19) Paulus v zvezi z osebami, ki prebivajo na podeželju, so skromnega stanu in nepismene, piše naslednje: "V skladu z
reskripti božanskega Hadrijana in Antonina se včasih kot opravičilo lahko navedeta nižji rang in kmečko znanje. Izgovora
stranke, ki trdi, da ne pozna črk, ne bi smeli sprejeti, razen če je neizkušena v poslu.
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7. Ulpianus, O opravičilih.
Revščina namreč omogoča dobro opravičilo, kadar lahko kdo dokaže, da ni kos bremenu, ki mu je naloženo; in to je
vsebovano v reskriptu božanskih bratov.
8. Modestin, Izgovori, III. knjiga.
Vojaki, ki so častno odslužili čas nabora, pa so trenutno upravičeni do oprostitve skrbništva katerih koli drugih oseb, ne glede
na to, katere. Kar zadeva skrbništvo nad otroki tistih, ki so služili v istem činu, ali tistih, ki so bili prej vojaki, pa so tovariši
slednjih oproščeni v prvem letu po njihovem odpustu. Po tem času pa ne bodo upravičeni do oprostitve; kajti zdi se, da je
enakost vojaških odlikovanj vedno močnejša od privilegija, povezanega s službo, razen če bi morda imeli druge tehtne
razloge za oprostitev skrbništva; kot je na primer število let ali kaj podobnega, zaradi česar so zasebniki po navadi oproščeni
vseh podobnih obveznosti. To pravilo pa velja za sinove, ne pa za vnuke tistih, ki so bili prej vojaki, saj velja, da imajo vnuki
veteranov enak položaj kot drugi zasebniki.
1. Tisti, ki so bili sramotno razrešeni, se namreč štejejo kot osebe, ki nikoli niso bile v vojski, in zaradi tega sami niso
upravičeni do privilegija vojaka; in če bi bili drugi, ki so bili prej v službi, imenovani za skrbnike njihovih otrok, se od njih
ne bo zahtevalo, da služijo.
2. Včasih pa vojaki ne odslužijo celotnega roka in so še vedno upravičeni do oprostitve skrbništva; vendar to ni enaka
oprostitev, do katere so upravičeni tisti, ki so odslužili celoten rok. Za tistega, ki je bil več kot dvajset let v vojaški službi,
velja, da je v enakem položaju kot tisti, ki je služil kot vojak polni čas.
3. Kdor je bil v tem času razrešen, ni upravičen do večne oprostitve skrbništva, temveč le do oprostitve za določen čas; tako
kot velja za druge civilne zaposlitve. Če je kdo v petih letih odpuščen z vojaške službe, ne sme zase zahtevati nobene
oprostitve; kdor pa je služil pet let, je upravičen do oprostitve za eno leto; kdor je služil osem let, je oproščen za dve leti; kdor
je služil dvanajst let, za tri leta; kdor je služil šestnajst let, za štiri leta; kdor pa je služil dvajset let, je, kot smo navedli zgoraj,
vedno oproščen.
4. Kdor je služil v rimski nočni straži, je upravičen do oprostitve le eno leto.
5. Kar smo navedli, velja tudi za osebe, ki so bile častno odpuščene ali so bile odpuščene zaradi bolezni, saj je tudi to častno
opravičilo; kdor pa je bil sramotno odpuščen, ni upravičen do oprostitve.
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6. Za veterana se šteje tisti, ki ni služil le v legiji, ampak je služil v kateri koli vojaški službi, pod pogojem, da je bil častno
odpuščen. Lahko pa je imenovan za skrbnika otrok drugega vojaka; tisti, ki je služil v legiji, je namreč lahko imenovan za
skrbnika otrok drugega, ki je služil v nočni straži.
7. Nekdanji vojak je lahko imenovan tudi za skrbnika mladoletne osebe, ki je v službi, če je oče te osebe mrtev ali če je bila
ta emancipirana.
8. Obstajajo ustave, ki določajo vsa ta pravila.
9. Ulpianus prav tako navaja iste stvari. Tisti, ki so bili nečastno odpuščeni, so očitno izključeni iz skrbništva v mestu, in
sicer iz razloga, ker je zanje vstop v mesto nezakonit. Kdor je služil v mestnih kohortah, čeprav je bil razrešen pred potekom
dvajsetih let, je še vedno upravičen do večne izključitve iz skrbništva.
10. Pojavilo pa se je vprašanje, ali morajo nekdanji vojaki sprejeti skrbništvo takoj ali pa v istem času ne smejo več kot
enkrat opravljati dolžnosti službe, tako da lahko po prenehanju prvega skrbništva ponovno zahtevajo svoj privilegij na
drugačen način kot zasebniki, ki so izvrševali skrbništvo. To ne bo koristilo tistim, ki niso upravičeni do privilegija, niti ga ni
mogoče šteti med tri, ki omogočajo oprostitev; tako kot v primeru tistih, ki so bili prej v vojaški službi, ni prednost, da so bili
imenovani za skrbnike. To je bilo razglašeno v kuriji, kot je razvidno iz konstitucije božanskega Severa in Antonina.
11. Ni razlike, iz kakšnega razloga potrebujejo otroci soborca skrbnika ali kurata; ali zato, ker so emancipirani, ali zato, ker je
njihov oče umrl. Centurioni prve čete triarijev so po cesarskih konstitucijah upravičeni do oprostitve vseh drugih skrbništev,
saj takšni kapitani služijo kot skrbniki otrok drugih. Vendar se za stotnike prve čete triarijev štejejo tisti, ki opravljajo naloge
te službe. Če pa eden od njih umre, ne da bi opravljal svoje vojaške dolžnosti, za skrbnika njegovih otrok ne sme biti
imenovan drug tovrstni častnik.
9. Ulpianus, O dolžnostih pretorja, ki je pristojen za skrbništvo.
Potem ko je tribun služil v pretorski kohorti, je oproščen skrbništva nad otroki svojih kolegov zaradi privilegija, ki sta ga
podelila božanski Severus in naš cesar.
10. Modestin, Izgovori, III. knjiga.
Do oprostitve pa niso upravičeni le tisti, ki so služili v vrstah, pa tudi v drugih oddelkih triarijev, temveč tudi tisti, ki so bili
zaradi neke nujnosti odsotni zaradi javnih zadev v korist rimskega ljudstva, in sicer za obdobje enega leta po vrnitvi.
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1. To enoletno obdobje ni odobreno le tistim, ki so med opravljanjem državnih zadev opravili redni čas vojaške službe,
temveč tudi tistim, ki so opravljali kakršne koli dolžnosti, ki jih je zahtevala javna služba, in se vrnili, četudi so pri tem
porabili manj časa, kot jim je bilo dodeljeno.
2. Če pa so te osebe pred odhodom upravljale skrbništvo in so se mu zaradi tega odpovedale, ker so bile odsotne zaradi
javnih zadev; po vrnitvi morajo takoj ponovno prevzeti svoje dolžnosti, ne da bi izkoristile leto oprostitve, saj to leto velja za
prihodnje in novo skrbništvo, ne pa za tisto, ki naj bi se nadaljevalo.
3. Leto dopolnjenih dni se šteje od trenutka, ko stranka, ki se vrača, izbere ali bi morala izbrati najbolj neposredno pot in ne
tiste, ki je obvozna.
4. Poleg tega lahko skrbniki, ki so imenovani z oporoko, zakonito zavrnejo prevzem upravljanja premoženja, ki se nahaja v
drugi pokrajini; to dokazuje naslednja ustava božanskega Severa: "Božanski Sever in Antonin, cesarja, Valeriju. Če si bil
imenovan za oporočnega skrbnika, se moraš v predpisanem roku zglasiti in zaprositi za odpustitev upravljanja premoženja, ki
se nahaja v drugi provinci."
5. Če je nekdo, ki je končal službo kot prvi centurion triarijev, prevzel skrbništvo nad sinom enega od svojih sobojevnikov in
je bil zaradi vojaške potrebe vrnjen na svoj položaj, se mora odpovedati skrbništvu.
6. Na podoben način je treba imenovati kuratorja za mladoletnike namesto skrbnika, kadar je ta postal sodelavec očeta
omenjenih mladoletnikov; kot je določeno v konstituciji božanskega Severa; to velja za vse podobne primere, tako da se
lahko kurator imenuje namesto takega skrbnika, kadar je ta začasno izpuščen.
7. Če je svobodnjak, ki ni dosegel pubertete, od svojega patrona imenovan za skrbnika svojih otrok ali če je imenovan kateri
koli mladoletnik, mlajši od petindvajsetih let, dokler ni dosegel pubertete, mu ni treba opravljati svojih dolžnosti, ampak se
medtem namesto njega imenuje kurator. Pravilo je enako, kadar je zakoniti skrbnik mladoletnik, saj se medtem namesto
njega imenuje kurator.
8. Kadar je skrbnik bolan, vendar ni nujno, da je trajno razrešen skrbništva, se namesto njega za določen čas imenuje kurator,
ko pa ozdravi, spet nadaljuje z opravljanjem svojih dolžnosti. Podobno pravilo velja, kadar skrbnik postane blazen. V zvezi s
tem Ulpianus piše takole: "Bolezen je veljavno opravičilo, vendar mora biti takšna ovira, da nikomur ne more skrbeti za
svoje zadeve." To je naš cesar skupaj s svojim očetom navedel tudi v nekem reskriptu.
11. Paulus, O opravičilih skrbnikov.
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To pravilo jim ne le preprečuje, da bi prevzeli dolžnosti skrbništva, temveč naj bi povzročilo tudi njihovo razrešitev, kadar so
te dolžnosti že prevzeli.
12. Modestinus, Izgovori, III. knjiga.
Enako je dejal Ulpianus. Toda v tem reskriptu je dodano, da je običajno, da so oskrbovanci začasno ali trajno odpuščeni
glede na naravo bolezni, s katero so zboleli. Poleg tega blaznost ne povzroči absolutne razrešitve, temveč povzroči začasno
imenovanje kuratorja.
1. Obstajajo tudi drugi, ki so, čeprav že opravljajo funkcijo skrbnikov ali kuratorjev, lahko še vedno takoj oproščeni vseh
preostalih odgovornosti; kot na primer tisti, ki so v skladu s cesarjevim reskriptom spremenili prebivališče, saj je cesar vedel,
da so skrbniki, in je izrecno dovolil spremembo, kar je bilo navedeno v cesarjevih pismih.
(13) Isti, Izgovori, knjiga IV.
(14) Opozoriti je treba, da se niti skrbnikom, ki so imenovani z ustreznimi pooblastili, niti testamentarnim skrbnikom ni treba
pritožiti, kot je navedeno v ustavi božanskega Severa in Antonina. To pravilo je treba upoštevati tudi glede imenovanja
kuratorja, saj se kuratorji v zelo malo pogledih razlikujejo od skrbnikov. Imajo pa dovoljenje, da se pritožijo zoper odločbe,
ki so bile vložene zoper njih, kadar ponudijo opravičilo.
1. Vendar je treba upoštevati številne formalnosti, da lahko skrbniki in kuratorji dokažejo utemeljen razlog za svojo
razrešitev. Najprej morajo vložiti vlogo pri sodišču v zakonsko določenem roku, ki je naslednji. Kdor je v istem mestu, v
katerem je bil imenovan, ali v stotni milji od navedenega mesta, mora opravičilo vložiti v petdesetih dneh, kajti po tem roku
tega ne bo smel storiti, temveč bo moral opravljati svoje dolžnosti; če ne bo upošteval nobene od teh zahtev, bo v enakem
položaju, kot če bi bil kriv malomarnosti, in mu ne bo preostalo nič drugega, kot da ponudi opravičilo. Če pa je od mesta
oddaljen več kot sto milj, bo upravičen do dvajsetih milj za vsak dan od dneva, ko je prejel obvestilo o svojem imenovanju
(to obvestilo mu mora guverner vročiti osebno ali na njegovem prebivališču), poleg zgoraj navedenih dvajsetih dni pa bo
upravičen še do tridesetih, da lahko ponudi svoje opravičilo. To pravilo velja tudi za vse, ki so imenovani z oporoko, ne glede
na to, ali gre za skrbnike ali kuratorje, katerih imenovanje po navadi potrdi sodnik.
2. V dekretu božjega Marka najdemo še eno določbo, ki jo je vredno preučiti. Zakonodajalec namreč varuhu, ki je v mestu, v
katerem je bil imenovan, ali ki je od njega oddaljen manj kot sto milj, odobri petdeset dni, tistemu, ki pa prebiva zunaj
oddaljenosti sto milj, odobri en dan na vsakih dvajset milj, poleg tega pa dopusti trideset dni za predložitev opravičila. Iz tega
sledi, da bi bila oseba, katere prebivališče je oddaljeno sto šestdeset milj, upravičena do osemintridesetdnevnega roka, to je
osem dni za sto šestdeset milj ali en dan za vsakih dvajset milj, poleg tega pa še trideset dni za vložitev prošnje za opravičilo.
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Zato je tisti, čigar prebivališče je bolj oddaljeno, v slabšem položaju kot tisti, ki prebiva v oddaljenosti sto milj ali v samem
mestu; slednjim je namreč vedno odobren petdesetdnevni rok, prvim pa krajši. Toda čeprav bi bilo treba določila zakona ob
strogi razlagi razumeti na ta način, je bil namen zakonodajalca vendarle povsem drugačen; Cerbidius Scaevola, Julius Paulus
in Domitius Ulpianus, avtoritete, ki so najbolj ugledne in učene v pravu, so namreč menili, da je tako, in navedli, da je treba
upoštevati pravilo, da nihče ni upravičen do roka, krajšega od petdeset dni, če je čas, izračunan za potovanje, dodan
tridesetim dnem, ki jih zakon dovoljuje za ponujanje opravičil, daljši od petdeset dni; na primer, če rečemo, da kdo prebiva
štiristo štirideset milj od mesta, bo upravičen do dvaindvajsetih dni za potovanje in še trideset dni za predložitev prošnje za
opravičilo.
3. To pravilo morajo glede časa upoštevati vsi, ki iz kakršnegakoli razloga želijo biti v celoti ali delno oproščeni dolžnosti
skrbništva ali kuratorstva.
4. Zaradi tega je bilo odločeno, da kadar kdo želi izkoristiti kakršno koli opravičilo, ne sme biti zaslišan, če prošnje ne vloži v
predpisanem roku; razen če bi bil res državljan kakšne druge države.
5. Tako nujno je, da se upošteva predpisani rok, da če se to ne stori in naj bi bila stranka, ki je predložila opravičilo,
razrešena, ne bo izpuščena; kot navajata božanska Severus in Antoninus v eni od svojih konstitucij, ki zapoveduje, da tisti, ki
je bil imenovan namesto skrbnika, ne sme ostati na položaju, ker ni dovoljeno, da se imenuje drugi skrbnik, kjer že obstaja
eden.
6. Zadostuje, da skrbnik v predpisanem roku zaprosi za oprostitev; kajti če bi potem, potem ko si je premislil, odstopil, mu to
ne bo škodilo. Če se torej kdo samo prikaže in potem ne ostane, da bi ponudil opravičilo, mu bo po preteku predpisanega časa
onemogočena izjema. To je navedeno v ustavi cesarjev Severa in Antonina.
7. Kadar kdo zaradi bolezni ali kakšne druge potrebe (na primer zaradi nevarnosti na morju, hude zime, napadov razbojnikov
ali kakšne druge podobne ovire) ne more priti v predpisanem roku, mu je treba odobriti odpustek, saj je njegova dobra vera
dovolj potrjena z naravno pravičnostjo; kot določa konstitucija cesarjev Severa in Antonina.
8. Ponovno je treba opozoriti, da ne zadošča, da se skrbnik zgolj pojavi na sodišču, temveč mora predložiti dokaze v zvezi z
razlogom, zaradi katerega prosi za razrešitev, in če ima več razlogov, ki lahko olajšajo razrešitev, jih mora vse našteti; če tega
ne stori, bo podoben stranki, ki se ni nikoli pojavila, ali če se je, ni navedla utemeljenih razlogov za razrešitev.
9. Zgoraj navedenih petdeset dni se šteje neprekinjeno, od vročitve obvestila stranki, ki je bila imenovana.
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10. Razloge za razrešitev je treba predstaviti ustno na sodišču ali s prošnjo. Stranka lahko svoje razloge zmanjša tudi v pisni
obliki, kot to izjavljajo isti cesarji.
11. To so pravila, ki se nanašajo na čas, določen z zakonom, ki ga je treba upoštevati. Zdaj pa si oglejmo tiste, ki jim teh
pravil ni treba spoštovati. Skrbniki, ki niso bili zakonito imenovani (to pomeni, da so jih imenovale stranke, ki za to niso
imele pravice; ali kadar niso bili upravičeni; ali kadar so bili skrbniki odgovorni za nezakonitost; ali če niso bile upoštevane
ustrezne pravne formalnosti) in niso bili potrjeni ter niso upravljali skrbništva, bodo razrešeni in nihče ne more ugovarjati, da
v svoji prošnji za razrešitev niso upoštevali zakonsko določenega roka; saj jim take prošnje ni treba vložiti, kar dokazujejo v
nadaljevanju navedene konstitucije, ki sem jih predložil kot primer in ki dejansko veljajo za vse primere. "Božanska Severus
in Antoninus, cesarja, Narcisu: Ker te je stari oče varovanca iz matere imenoval za skrbnika, ti ni treba vložiti prošnje za
oprostitev, saj nisi pravno odgovoren, zato boš varen, če se ne boš vmešaval v upravljanje zapuščine." Spet na podoben
način, kadar sodniki imenujejo skrbnika ali kuratorja, ki ni podvržen njihovi pristojnosti, mu ne bo treba upoštevati roka, ki
ga določa zakon, saj ni niti državljan niti prebivalec mesta.
(14) Isti, Izgovori, V. knjiga.
Kadar se v zadevah, ki se nanašajo na opravičila skrbnikov in kuratorjev, omenja svobodnjak, je treba opozoriti, da se ne
razume le svobodnjak očeta varovanca, temveč tudi svobodnjak njegove matere.
1. In ker govorimo o otrocih varovanca, je treba opozoriti, da se ta izraz ne nanaša samo na potomce prve stopnje; to je na
sinove in hčere, ampak tudi na vnuke z obeh strani in tudi na tiste, ki jih nasledijo.
2. In čeprav lahko svobodnjak pridobi pravico do nošenja zlatega prstana, v skladu s tem, kar je odredil Mark Antonin, še
vedno ohrani čin svobodnjaka.
3. Kadar se suženj kupi z lastnim denarjem in je manumitiran, ne sme biti nikoli vključen med druge osvobojence.
4. Če je več svobodnjakov, se eden imenuje za skrbnika vseh otrok svojega varovanca in se ga ne sme razrešiti, tudi če že
upravlja tri skrbništva.
(15) Isti, Izgovori, VI. knjiga.
Tudi evnuh je lahko imenovan za skrbnika, pri čemer se ne more sklicevati na svojo slabotnost kot opravičilo, kot je
določeno v konstituciji cesarjev Severa in Antonina.
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1. Tisti, ki je obljubil, da bo deloval kot skrbnik otrok kogar koli, se ne more opravičiti skrbništva, čeprav bi sicer imel
zakonit razlog za razrešitev.
2. Pri tem se je treba zavedati, da zasedba službe ni upravičeno opravičilo za nikogar. Zato je lahko stranka, če je senator,
skrbnik oseb nižjega ranga, pa tudi otrok senatorja, kot sta v reskriptu navedla božanska Marka in Komoda.
3. Kadar pa je kdo skrbnik ali kurator varovanca varovanca, ki nima senatorskega ali drugega uglednega ranga, in ta pozneje
postane senator, ga je treba takoj razrešiti. Razrešitev pa se ne izvede, če so otroci, katerih skrbništvo ali kuratorstvo upravlja,
senatorskega ranga.
4. Na podoben način vsakdo, ki je nižjega ranga, ne bo oproščen skrbništva ali kuratorstva varovancev, ki zasedajo višji
položaj od njega.
5. Cesarske konstitucije določajo, da niti tehtalci niti računovodje (ki jih običajno označujemo kot aritmetike), niso
upravičeni do oprostitve.
6. Poleg tega so Judje lahko skrbniki varovancev, ki niso Hebrejci, tako kot lahko upravljajo premoženje, ki pripada drugim
skrbnikom; konstitucije namreč določajo, da morajo ostati nemoteni, razen v okoliščinah, ko bi lahko prišlo do onesnaženja
javnega bogoslužja.
7. Račun, ki ga je treba plačati občini, se v vlogi za oprostitev ne uvršča med enotno skrbništvo.
8. Svobodnjaki žena senatorjev niso oproščeni dolžnosti skrbništva, čeprav lahko opravljajo posle svojih varovank; ta
privilegij je namreč podeljen le svobodnjakom moških senatorskega stanu.
9. Če guverner mesta, to je sodnik, z imenovanjem prevzame odgovornost skrbništva, tega ne more vključiti med druga
skrbništva z namenom, da bi bil oproščen; prav tako tega ne smejo storiti poroki skrbnika ali tisti, ki so z oporoko imenovani
za častne skrbnike.
10. Tisti, ki pobira davke za državo, ne sme biti oproščen kuratorstva.
11. Postavljeno je bilo vprašanje, ali je mogoče oprostiti tistega, ki lahko navede več razlogov, zakaj bi moral biti oproščen,
od katerih nobeden sam po sebi ne zadostuje. Na primer, če nekdo ni dopolnil sedemdeset let, ne upravlja treh skrbništev in
nima petih otrok ali ne more navesti nobenega drugega zakonitega razloga za razrešitev, vendar upravlja dve skrbništvi, ima
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dva otroka in je star šestdeset let; ali če navede več drugih razlogov, ki sami po sebi niso absolutni razlog za razrešitev,
vendar se zdi, da skupaj zadostujejo za razrešitev, je bilo odločeno, da ga ni mogoče razrešiti.
12. Če oseba prejema ali je upravičena do oprostitve civilne ali javne zaposlitve, je iz tega razloga ni mogoče oprostiti
skrbništva ali kuratorstva.
13. Če je bil kdo razrešen skrbništva ali kuratorija, se v nobenem primeru ne more sklicevati na razloge, navedene v
dokumentih, da bi dosegel razrešitev drugega skrbništva ali kuratorija, če ne navede drugih razlogov za omenjeno razrešitev.
14. Kdor izjavi, da ga oče ali mati varovanca nista poznala, se iz tega razloga ne more oprostiti.
15. Poleg tega, če ima kdo v upravljanju tri skrbništva ali kuratorstva, nima pravice biti oproščen upravljanja četrtega; na
primer, če je izrazil željo, da bi ga sprejel. Vendar se šteje, da je takšno željo izkazal le skrbnik, ki upravlja zmerno
premoženje.
16. Ulpianus v svojem delu o izjemah navaja, da kadar stranka upravlja kot eno od treh skrbništev skrbništvo svojega
emancipiranega sina: "Vem, da se je pojavil dvom, ali se to lahko uveljavlja v njegovo korist, kadar prosi, da bi bil oproščen
četrtega." Ugotavljam pa, da obstaja reskripcija, v kateri je dovoljeno, da se skrbništvo emancipirane hčere v ta namen
vključi med druga skrbništva.
17. Kadar je kdo, ki je pod očetovskim nadzorom, imenovan za skrbnika in njegov oče noče postati njegov porok, zakoni
določajo, da se za skrbnika imenuje sam oče in da se v varnost skrbništva nikakor ne sme posegati, kot je navedeno v
konstituciji božanskega Hadrijana, ki se glasi takole: "Cesar Hadrijan Bitrasiju Polliu, namestniku v Lyonu. Če se Klavdij
Macer, čeprav je sin pod očetovskim nadzorom, zdi primerna oseba za skrbnika, njegov oče pa mu ni pripravljen zagotoviti
varščine, da bi sinu odvzel skrbništvo, in še naprej kaže ta zahrbtni duh, menim, da lahko ustrezno preprečiš to prevaro, tako
da prisiliš tako njegovega sina kot njega samega, da upravljata skrbništvo Klementovih otrok."
16. Isto, Mnenja, knjiga II.
Gaj je z oporoko določil Nigidija za skrbnika svojega sina in ga tudi imenoval za kuratorja, dokler sin ne dopolni
petindvajsetega leta. Ker je zakonito, da je Nigidij oproščen kuratorstva brez pritožbe, sprašujem, od katerega dne se šteje
čas, ki ga je določil božji Marcus in ga je treba upoštevati pri prošnji za razrešitev; ali od dneva, ko se odpre oporoka, ali od
tistega, ko je skrbnik pozvan k opravljanju poslov; to je, ko je varovanec dopolnil štirinajsto leto? Modestin je odgovoril, da
je treba prošnjo za oprostitev skrbništva vložiti v času, ko je bil skrbnik potrjen z dekretom pretorja ali guvernerja.
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17. Callistratus, O sodnih preiskavah, IV. knjiga.
Upoštevati je treba ne le vrednost premoženja, na katero se vpiše skrbništvo, ki ga je treba prevzeti v primeru treh že
obstoječih skrbništev, temveč tudi starost varovancev. Če se namreč starost prvih varovancev približuje puberteti, tako da je
preostalo le še šest mesecev, ali če je starost tistih, katerih prevzem skrbništva je vključen, nedaleč od pubertete, opravičilo
ne bo dovoljeno. To je določeno v cesarskih ustavah.
1. Popolno oprostitev so Trojanci že zdavnaj dobili tako z odloki senata kot z ustavami cesarjev, in sicer zaradi znamenitega
plemstva njihovega mesta in njihove povezanosti z izvorom Rima, kadar gre za varovance, ki niso Trojanci. To je božanski
Pij izjavil v nekem reskriptu.
2. Tiste, ki pripadajo nekaterim združenjem, kot je na primer združenje obrtnikov, razglašamo za upravičene do oprostitve,
saj jih je mogoče oprostiti upravljanja skrbništva oseb, ki niso člani njihove organizacije, da bi jih prisilili k opravljanju
drugih javnih del, tudi če se je njihovo premoženje pozneje povečalo. To je predvideno tudi v cesarskih ustavah.
3. Vendar pa vsi organi ali združenja niso upravičeni do oprostitve dolžnosti skrbništva, čeprav jim ni mogoče naložiti, da
prevzamejo občinske službe, razen če jim je bil ta privilegij izrecno dodeljen.
4. Tisti, ki opravlja dolžnosti edicija, je lahko imenovan za varuha; kajti urad edicija je vključen med tiste magistratne službe,
katerih nosilci so po reskriptu božjega Marka oproščeni zasebnih zaposlitev.
5. Treba je namreč opozoriti, da je bilo določeno, da so tisti, ki jim je bila zaupana javna služba, oproščeni dolžnosti
skrbništva. Oproščeni so tisti, ki so že na položaju in so poklicani, da prevzamejo dolžnosti varuštva; vendar je treba
opozoriti tudi na to, da tisti, ki so že sodelovali pri opravljanju njegovih dolžnosti, niso oproščeni niti v času opravljanja
sodniške funkcije.
6. Zdi se, da kapitani ladij med svojimi drugimi privilegiji ne uživajo privilegija, da bi bili oproščeni skrbništva. To je
božanski Trajan navedel v nekem reskriptu.
7. Tisti, ki prebivajo v taborih, so običajno izvzeti iz skrbništva, razen glede skrbništva strank, ki same prebivajo v istem
taboru in so v enakem stanju.
18. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga XX.
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Kadar so otroci izgubljeni v vojni, je to dejstvo utemeljen izgovor za oprostitev skrbništva. Vendar se je pojavilo vprašanje,
kdo so ti otroci, ali so to tisti, ki so ubiti v bitki, ali pa so med njimi vsi tisti, ki so zaradi vojne odvzeti staršem; kot na primer
tisti, ki so bili izgubljeni med obleganjem. Boljše mnenje je, da bi morali biti le tisti, ki so bili ubiti v boju, ne glede na spol
ali starost, upravičen razlog za izpustitev, saj so izgubili življenje za svojo državo.
19. Isto, O ediktu, knjiga XXXV.
V navadi je, da so tisti oskrbniki, ki imajo prebivališče v Italiji, oproščeni vodenja deželnih zadev.
(20) Julijan, Digeste, knjiga XX.
Kadar stric varovanca trdi, da je bil slednji razdedinjen in da je bil sam imenovan za dediča, je prav, da se sprejme opravičilo
strica in da se varovancu imenuje skrbnik; če pa ta ne želi zaprositi za razrešitev, ga je treba odstaviti od skrbništva, da bi se
pospešil spor glede zapuščine.
21. Marcijan, Inštituti, II. knjiga.
Nihče ne more biti oproščen skrbništva zaradi pravde, ki jo ima s svojim varovancem, razen če je v spor vključeno vse
premoženje slednjega ali njegov večji del.
1. Kadar želi biti stranka oproščena in ima v ta namen več razlogov, pa nekaterih ne more dokazati, ji ni prepovedano, da bi
druge uporabila v roku, ki ga določa zakon.
2. Čeprav je bil skrbnik imenovan za upravljanje celotnega skrbnikovega premoženja, lahko kljub temu vloži prošnjo, da se
ga oprosti upravljanja skrbništva nad premoženjem, ki leži onkraj stotega miljeja; razen če je vse skrbnikovo premoženje v
omenjeni pokrajini. Zaradi tega guverner pokrajine imenuje skrbnika za navedeno premoženje.
3. Senatorjev tudi ni mogoče prisiliti k upravljanju skrbništva, ki presega stoti mejnik.
4. Skrbnika je mogoče imenovati varovancu, ki ga že ima, vendar mora biti to za upravljanje drugega premoženja.
22. Scaevola, Pravila, I. knjiga.
Geodeti niso izvzeti iz dolžnosti skrbništva.
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1. Tisti, ki jim je cesar zaupal opravljanje kakšnega posla, so lahko oproščeni skrbništva, dokler ga opravljajo.
(23) Ulpianus, Mnenja, II. knjiga.
Navedel sem že, da oseba nima veljavnega opravičila za oprostitev skrbništva zaradi neke magistratne službe, katere
dolžnosti bi morala opravljati v občini.
1. Podal sem svoje mnenje, da ima vojak, kadar služi v taborišču, pravico do oprostitve, če je imenovan za skrbnika nekomu,
ki ne služi v istem taborišču.
24. Papinianus, Vprašanja, knjiga XI.
Nikakor ne smemo verjeti, da je za privilegij opravičila prikrajšan tisti, ki je svobodo pridobil na podlagi skrbništva; skoraj v
vsakem tovrstnem primeru namreč stranka, ki manumitira sužnja, ne pridobi nobene pravice kot skrbnik zoper osebo
osvobojenca, razen da ga ta ne more poklicati na sodišče brez pretorjevega ukaza.
25. Ulpianus, O službi prokonzula, II. knjiga.
Varuh v prošnji ne more navesti razlogov, zaradi katerih bi bil oproščen.
26. Paulus, O opravičilih.
27. Iz reskripta božanskega Marka in Antonina, naslovljenega na prefekta za oskrbo, je razvidno, da imajo merilci žita
pravico biti oproščeni skrbništva.
27. Marcijan, Pravila, V. knjiga.
Če je zapuščinski upravičenec zadolžen, da izroči celotno zapuščino drugemu, in želi biti oproščen odgovornosti skrbništva,
dobi svojo zapuščino, da jo izroči upravičencu; ta primer je podoben primeru dediča, ki vloži tožbo, v kateri trdi, da je
oporoka nična, in izgubi svojo tožbo.
28. Papinianus, Mnenja, knjiga V.
Če skrbnik vloži prošnjo za potrditev in pred dnevom razglasitve pridobi kakšen privilegij, s katerim se odobri oprostitev, ne
more zakonito umakniti prošnje, ki jo je že vložil.
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1. Kadar starši zapustijo premoženje skrbnikom kot plačilo za njihovo dobro vero, je bilo odločeno, da ga lahko obdržijo
dediči, čeprav so tujci, potem ko so bili omenjeni skrbniki oproščeni. To pa ne velja za sina, ki ga je oče imenoval za
sodediča in skrbnika svojega mladoletnega brata, saj je sin upravičen do očetove zapuščine zaradi sorodstvenega razmerja in
ne kot skrbnik.
2. Če je bil skrbnik določen čas v izgnanstvu, se na to ne more sklicevati kot na opravičilo, temveč je treba namesto njega v
času izgnanstva imenovati skrbnika.
29. Marcijan, Inštituti, II. knjiga.
Očitno je, da se lahko kurator, če je obsojen na večno izgnanstvo, izpusti.
(1) Poleg tega bo nevednost izgnanca toliko laže oproščena, ker ni mogel ugotoviti sumljivega značaja svojega sospornika.
30. Papinianus, Mnenja, V. knjiga.
Naši plemeniti in slavni cesarji so sklenili, da je treba osebam, izobraženim v pravu, ki so se lotile upravljanja skrbništva,
oprostiti, če so postale članice cesarskega sveta, saj morajo biti vedno v njihovi navzočnosti in jim izkazana čast ne bo
omejena ne po času ne po kraju.
(1) Kadar si domačin neke pokrajine določi prebivališče v Rimu, prevzame skrbništvo nad njegovim premoženjem v obeh
krajih njegov kurator, ki ga z odlokom imenujeta guverner in pretor. Odločeno je bilo, da se ne šteje, da upravlja dva
kuratorija, ker je očitno, da se ne sme šteti, da dve posesti pripadata isti osebi.
(2) Tistega, ki uživa ugodnost oprostitve, ni mogoče prisiliti, da prevzame skrbništvo svojega brata.
(3) Patron je z oporoko imenoval nekatere od svojih svobodnjakov za skrbnike drugega svobodnjaka, ki še ni dosegel
polnoletnosti. Čeprav je mogoče ugotoviti, da so te stranke plačilno sposobne, jih je kljub temu mogoče v skladu z javnim
pravom oprostiti potrditve z dekretom.
31. Paulus, Vprašanja, VI. knjiga.
Če bi bil nekdo med opravljanjem treh skrbništev z različnimi dekreti imenovan za skrbnika dveh drugih varovancev, se
lahko opraviči; če pa, preden navede razloge, zakaj naj se opraviči, umre eden od varovancev, katerih skrbništvo je opravljal,
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od tedaj njegovega opravičila ne bo več mogoče uporabiti in ga bo takoj zavezoval prvi dekret; kar je enako, kot če bi četrto
skrbništvo zamenjalo tretje, saj je bil pred opravičilom skrbnik v skladu z zakonom. Zato je lahko oproščen skrbništva
tistega, ki zdaj zaseda četrto mesto, in ker ni bil oproščen, mora nujno prevzeti tudi obveznosti drugega, to je tretjega
skrbništva. Po mojem mnenju ne povzroča težav, če bi kdo rekel, da skrbniku ni treba upravljati tega skrbništva, saj je treba
obravnavati vprašanje, ali njegovo upravljanje preneha s smrtjo varovanca. Poleg tega menim, da bo odgovoren tudi za to
skrbništvo, če bo prevzel odgovornost, da ga ne bo upravljal.
1. To se lahko zgodi tudi, če je skrbnik imenovan z dvema različnima oporokama v času, ko že upravlja tri druga skrbništva;
v tem primeru, ko se pojavi vprašanje, katero skrbništvo je bilo podeljeno najprej, ni treba upoštevati časa, ko sta bili oporoki
odprti, temveč čas, ko je bila zapuščina vpisana ali ko je bil izpolnjen pogoj, od katerega je bilo odvisno imenovanje.
2. Ta razlika obstaja tudi med skrbništvi, ki smo jih obravnavali, kadar gre za tretje in četrto imenovanje, čeprav je skrbnik
najprej odgovoren za upravljanje četrtega, saj mu je odrejeno upravljanje tega, tj. četrtega, in mora nositi odgovornost za
drugo od dneva, ko je bil imenovan.
3. Menim, da bi moral skrbnik, ki je povzročil, da je njegov varovanec zavrnil premoženje svojega očeta, ostati pri četrtem
skrbništvu, saj je prejšnje skrbništvo tako rekoč zavrnjeno.
4. Poleg tega mislim, da bo pretor ravnal v skladu z zakonom, ko bo menil, da zadostuje samo eno skrbništvo; če je tako
obsežno in vključuje toliko poslovnih zahtev, da je enako več skrbništvom. Zato se za brate, ki so upravičeni do enakih
deležev zapuščine, ne sme šteti, da so podvrženi več skrbništvom; ali tudi če varovanci niso bratje, če imajo isto zapuščino in
mora skrbnik podati en obračun upravljanja, bo veljalo isto pravilo. Po drugi strani pa je treba v primeru dveh različnih
posestev, ki pripadata bratom, določiti dve skrbništvi, saj, kot sem že navedel, ni treba upoštevati števila skrbnikov, temveč
težave pri sestavljanju in izdajanju obračunov.
32. Isti, Vprašanja, knjiga VII.
Nesennius Apollinaris Juliju Pavlu. Mati je svojega mladoletnega sina določila za svojega dediča ali pa je neki tujec
mladoletnika, ki je bil prav tako tujec, določil za svojega dediča z oporoko in zapustil zapuščino Titiusu ter ga določil za
skrbnika omenjenega varovanca. Titius je bil po potrditvi oproščen skrbništva. Sprašujem, ali bo izgubil svojo zapuščino. In
kako bi bilo v primeru, ko skrbnik ni bil imenovan z oporoko, ampak je sprejel zapuščino, in ker ga je pretor imenoval za
skrbnika, je opravičen; ali mu lahko upravičeno odvzamejo zapuščino; ali je kakšna razlika, če skrbnika mladoletniku, ki je
bil emancipiran, ali kuratorja otroku, ki je prišel v puberteto, imenuje njegov oče? Odgovoril sem, da se mu zapuščina
odvzame, če je skrbnika ali kuratorja nezakonito imenoval oče in ga je potrdil pretor, če se raje poslužuje privilegija
oprostitve, in to je menil tudi Scaevola; pretor, ki je potrdil skrbnika, je namreč dejansko le izpolnil voljo pokojnika. Isto
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pravilo je treba šteti, da velja tudi za oporoko matere. Naslednji primer je podoben primeru matere, in sicer kadar tujec
postavi mladoletnika za svojega dediča in mu želi določiti skrbnika, kot je to v primeru otrok, ki smo jih vzgojili. Zato je bilo
zelo pravilno razsojeno, da je treba tistemu, ki noče storiti, kar zahteva zapustnik, odvzeti, kar mu je ta dal. Vendar menim,
da tistemu, ki se je odpovedal skrbniškim dolžnostim, ni mogoče vedno odvzeti zapuščine, vendar le, kadar je očitno, da mu
je bila zapuščina zapuščena zato, ker mu je stranka naložila skrbništvo nad svojimi otroki, in ne, kadar bi mu jo dala v
vsakem primeru, tudi brez skrbništva. To je mogoče ugotoviti, če zapuščino vpišete v oporoko, nato pa s kodicilom določite
skrbnika; v tem primeru namreč ni mogoče reči, da mu je bila zapuščina zapuščena, ker je oporočitelj želel, da bi deloval kot
skrbnik.
(33) Isti, Vprašanja, knjiga XXIII.
Vendar se zdi, da je to razlikovanje preohlapno in ga ne bi smeli dopustiti, razen če je oče jasno izjavil, da je želel zapuščino
zapustiti, tudi če zapustnik ne bi upravljal skrbništva; vedno se namreč domneva, da je bila zapuščina dana v ta namen, ne
glede na to, ali je bila dana pred imenovanjem skrbnika ali po njem.
34. Isto, Vprašanja, knjiga VII.
Iz tega je razvidno, da tistega, ki ga pretor imenuje za skrbnika, ne bi smeli uvrstiti v isti razred s takimi volilojemniki; saj
lahko izkoristi svojo pravico do oprostitve, ker ne stori ničesar v nasprotju z oporočiteljevo voljo; ker ga ta ni imenoval za
skrbnika, ne moremo reči, da je hotel, da bi upravljal skrbništvo njegovega sina.
35. Isto, Vprašanja, knjiga XXIII.
Kaj pa, če skrbnik ni bil oproščen, temveč je zavrnil upravljanje premoženja, češ da so drugi skrbniki plačilno sposobni?
Zoper njega se lahko vloži tožba, če skrbnik ne more izterjati škode od drugih. Vendar pa ne bi smel pridobiti zapuščine,
njegovo trmo pa bi bilo treba kaznovati, ker se je do neke mere skušal opravičiti. Veliko bolj bi bilo treba za nevrednega
očetove radodarnosti razglasiti kogar koli, ki je bil odvzet iz skrbništva, ker je bil osumljen.
(36) Isti, Mnenja, IX. knjiga.
Starši imajo navado, da za skrbnike svojih otrok izberejo svoje najdražje in najzvestejše prijatelje, zato jim podelijo
zapuščine, da bi jih spodbudili, da prevzamejo breme skrbništva. Če pa je taka oseba dobila zapuščino z oporoko in je bila
tudi nadomeščena za varovanca, ni verjetno, da je oporočitelj želel, da bi jo nadomestil, če bi prevzela skrbništvo, zato bi bilo
treba zadevni stranki odvzeti zapuščino, če je varovanec živ; vendar je ni mogoče izključiti iz nadomeščanja, saj bi se v tem
primeru tudi v primeru prevzema skrbništva to končalo.
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1. Lucij Titius je imel od treh sinov enega, ki je bil emancipiran in star toliko, da je imel pravico do skrbnika. Sprašujem, ali
se lahko omenjeni Titius, ko je omenjeni emancipirani sin vložil prošnjo, naj pretor imenuje njegovega očeta za kuratorja,
zateče k javnemu pravu in zahteva oprostitev zaradi svojih treh sinov. Odgovoril sem, da tega privilegija očetu ni mogoče
odreči, ker je do njega upravičen zaradi števila svojih otrok; ko pa je zaprošen, naj postane kurator svojega sina, bo ravnal v
nasprotju z instinkti narave, če bo skušal uporabiti takšen izgovor.
37. Scaevola, Mnenja, II. knjiga.
38. Zapustni skrbnik je v navzočnosti pretorja izjavil, da ima tri otroke; dodal je, da ima mladoletnik strica, ki je njegov
zakoniti skrbnik, in da je bil sam nepravilno imenovan. Pretor je izdal naslednji odlok: "Če ste bili imenovani za skrbnika
mladoletniku, ki ima zakonitega skrbnika, vam ni treba zaprositi za oprostitev." Sprašujem, ali bo, če v resnici ni takega
strica, ki bi lahko bil skrbnik mladoletnika, imenovanje testamentarnega skrbnika kljub temu obveljalo. Odgovoril sem, da v
skladu z navedenim primerom, čeprav ima stranka lahko utemeljene razloge za opravičilo, kljub temu ne more biti oproščena
zaradi nepravilnosti imenovanja.
1. Sprašujem tudi, ali se lahko v primeru, da se oporočni skrbnik strinja z odredbo, zoper njega odobri pravična tožba iz
razloga, ker ni opravljal skrbniških poslov. Odgovoril sem, da če ni opravljal skrbništva prej zaradi napake, ker je trdil, da je
po zakonu oproščen zaradi svojih treh otrok, in je mislil, da bi moral biti oproščen, kot pa iz zlonamernosti, se pravični tožbi
ne sme ugoditi.
38. Paulus, Mnenja, knjiga II.
Prej omenjeni petdesetdnevni rok se nanaša samo na izpodbijanje domnevnih razlogov za oprostitev, saj so za rešitev zadeve
dovoljeni štirje neprekinjeni meseci.
39. Tryphoninus, Disputes, knjiga XIII.
Če varuh sam oblikuje in predloži opravičila, pretor pa mu razrešitev prepreči zamuda zaradi nasprotovanja, je mogoče
njegove razloge za oprostitev zakonito ugotoviti.
40. Paulus, Mnenja, II. knjiga.
Če skrbnik po prevzemu skrbništva postane slep, gluh, nem, nor ali kronični invalid, lahko skrbništvo razveljavi.
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1. Revščina, zaradi katere skrbnik ni kos delu in bremenu skrbništva, običajno omogoča oprostitev.
41. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
2. Osebe, ki opravljajo javne posle zaradi cesarjeve naklonjenosti, so oproščene skrbništva, pa tudi kuratorstva v času
njihovega upravljanja, čeprav v ta namen niso bila izdana posebna pisma.
(1) Isto pravilo velja za tiste, ki so odgovorni za prefekturo preživljanja ali poveljujejo nočni straži.
(2) Osebe, ki so odsotne zaradi javnih zadev in jih je predpisano število, so oproščene navzočnosti pri skrbništvu, v katerega
so bile morda imenovane, bodisi med odsotnostjo bodisi pred odhodom; ne morejo pa se odpovedati skrbništvu, če so ga že
prevzele.
(3) Osebe, ki so upravičene do oprostitve zaradi svoje povezanosti s kakšnim korporativnim organom ali združenjem, ki mu
pripadajo, niso oproščene skrbništva svojih sodelavcev ali svojih otrok, razen tistih, ki jim je ta privilegij izrecno priznan.
(42) Paulus, O sodnih preiskavah.
Jasno je, da niso prisiljeni sprejeti skrbništva nad otroki svojih kolegov, če ti prebivajo več kot sto milj od mesta.
Hermogenianus, Epitomi prava, II. knjiga.
Svobodnjak senatorja, ki upravlja skrbništvo nad otroki slednjega, ne bo oproščen drugih skrbništev.
44. Tryphoninus, Disputations, Book II.
V skladu z odlokom božanskega Marka, v katerem je bil svobodnjak imenovan za skrbnika tistega, ki je emancipiran, imel
pravico do oprostitve, je naš cesar skupaj s svojim očetom, božanskim Severom, v reskriptu navedel, da lahko isti razlog za
oprostitev uveljavlja tudi tisti, ki je pridobil pravico do nošenja zlatega prstana.
1. Če je torej emancipiranemu varovancu, ki ima pravico do nošenja zlatega prstana, imenovan prostozidarski skrbnik ali
kurator, je posledica tega, da prošnja za oprostitev, ki jo ta ponudi zaradi različnega stanja, ne sme biti sprejeta.
2. Če pa bi se moral Lucij Titius, ki je bil imenovan za njegovega skrbnika, preden je varovanec ali mladoletnik, mlajši od
petindvajset let, pridobil pravico do nošenja zlatega prstana, opravičiti zaradi tega, ker je svoboden, je lahko drugič imenovan
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za skrbnika ali kuratorja omenjenega mladoletnika, potem ko je pridobil ta privilegij; iz istega razloga je bilo odločeno in v
reskriptu navedeno, da se oprosti skrbnik, ki je bil imenovan v enem letu po tem, ko se je vrnil iz zaposlitve v državni službi,
in ker je ta rok potekel, se lahko imenuje na njegovo mesto.
3. In čeprav ima svobodnjak, ki deluje kot zastopnik za opravljanje poslov svojega patrona, senatorja, veljavno opravičilo, da
ne prevzame skrbništva nad drugimi, pa tisti, ki je pridobil pravico do nošenja zlatega prstana in na ta način preide v rang
svobodnjakov, ne more izkoristiti tovrstnega opravičila.
45. Isti, Razprave, III. knjiga.
"Za skrbnika svojih otrok postavljam Titiusa, dokler ni odsoten zaradi državnih zadev." Titius upravlja skrbništvo, ki ga je
podelila oporoka, nato pa odide na službeno pot v državo in preneha opravljati te dolžnosti. Ali ga je treba opravičiti zaradi
njegove odsotnosti zaradi državnih zadev, kot če bi mu bilo zdaj dodeljeno novo skrbništvo? Ali pa ga ne bi smeli opravičiti,
ker je bila oporoka napisana pred njegovo odsotnostjo v službi države in ker je skrbništvo delno že opravljal? Kaj pa, če bi se
mu medtem rodilo dovolj otrok, da bi lahko uveljavljal drugo pravico do razrešitve? Boljše mnenje je, da gre le za eno
skrbništvo, zato ni upravičen do razrešitve; in da zoper njega ni mogoče vložiti skrbniške tožbe zaradi prejšnjega časa
njegovega upravljanja.
1. Če pa je bila v oporoki naslednja klavzula: "Za skrbnika postavljam Titiusa in dokler je odsoten v službi vlade, ne bo
skrbnik, ko pa se vrne, bo skrbnik." Poglejmo, kaj je treba upoštevati v zvezi z njegovo odsotnostjo zaradi opravljanja
državnih zadev ali v podporo kateremu koli drugemu opravičilu, ki bi se lahko pojavilo pozneje. Najprej pa je na vrsti drugo
vprašanje, in sicer, ali morajo oporočni skrbniki, ki so bili imenovani na določen dan ali pod določenim pogojem, ponuditi
svoje opravičilo pred iztekom roka ali izpolnitvijo pogoja; zlasti pa, ali začne petdesetdnevni rok, v katerem morajo navesti
razloge za opravičilo, teči takoj. Res je, da stranka ne postane skrbnik pred iztekom roka, saj ne more opravljati njegovih
dolžnosti, dokler ni vpisana zapuščina. Zato se iz razloga, ker je bilo skrbništvo upravljano v skladu s pogoji iste oporoke,
skrbnik pa je bil opravičen, ker naj bi bil odsoten zaradi javnih zadev; po vrnitvi se takoj začne ukvarjati z upravljanjem prej
prevzetega skrbništva, čeprav naj bi to poteklo v enem letu. Vendar v tem primeru preneha biti skrbnik na podlagi iste
oporoke in je zato lahko oproščen drugega skrbništva.
2. Kadar pretor imenuje skrbnika za blazneža ali onemoglega ali za nerojenega otroka, ga lahko oprosti zaradi števila
njegovih otrok.
3. Kot skrbnike v Rimu moramo razumeti le tiste, ki so imenovani bodisi s strani mestnega prefekta bodisi s strani pretorja
bodisi v oporoki, sestavljeni v Rimu, bodisi v hišah, ki mejijo na mesto.
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4. Kadar je svobodnjak zaradi telesne ali duševne bolezni oviran pri opravljanju poslov, tako da ne more skrbeti za svoje
zadeve, je treba upoštevati nujnost primera, da se prepreči nalaganje skrbniških dolžnosti, ki jih ne more opravljati,
svobodnjaku, kar bi bilo v neugodje in škodo varovanca.
46. Paulus, O sodnih preiskavah.
Člani ceha mlinarjev so oproščeni dolžnosti skrbništva, če dejansko opravljajo to dejavnost; vendar menim, da ne bi smeli
biti oproščeni tisti, ki so zgolj vključeni v njihovo število.
1. Mlinarji s stalnim prebivališčem v mestu so oproščeni skrbništva tudi za otroke svojih kolegov.
2. Če kdo izjavi, da njegovo prebivališče ni tam, kjer je bil imenovan za skrbnika, se lahko to tudi zatrjuje kot veljavno
opravičilo. Na to sta opozorila cesar Antonin in njegov božji oče.

Tit. 2. Kje naj bi bil varovanec vzgajan oziroma kje naj bi prebival in glede podpore, ki mu jo je treba zagotavljati.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIV.
Pretor je pogosto pozvan, naj določi, kje je treba vzdrževati ali prebivati otroke, ne le tiste, ki so posmrtni, temveč vse vrste
otrok.
1. Po navadi se odloči, potem ko upošteva osebe, njihov položaj in rok skrbništva, kje je mogoče varovance najbolje
vzdrževati, včasih pa pretor ravna v nasprotju z očetovo voljo. Zato je cesar Sever v reskriptu določil, da mora pretor v
navzočnosti otrokovih bližnjih sorodnikov odločiti, ali naj se to zgodi, če nekdo v oporoki določi, da bo njegovega sina
vzgajala oseba, ki jo je zamenjal, saj mora pretor ravnati tako, da lahko varovanca podpira in vzgaja nekdo, na katerega ne
more biti vezan slab sum.
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2. Čeprav pretor ne obljublja, da bo kdorkoli, ki noče vzgajati varovanca v njegovi hiši, prisiljen to storiti, se vseeno postavlja
vprašanje, ali ga je mogoče prisiliti, če tega ne želi; kot na primer, če je bil imenovan svobodni mož, starš ali kdo od vezistov
ali sorodnikov varovanca. Boljše mnenje je, da je to včasih treba storiti.
3. Ni napačno mnenje, da je treba, kadar volilojemnik ali dedič noče vzgajati varovanca, kot mu je bilo naloženo z oporoko,
odreči pravice do tožbe; tako kot v primeru oporočnega skrbnika. Vendar to velja le, če je bila oporoka dana s tem namenom,
kajti če je oporočitelj ob oporoki vedel, da bo volilojemnik zavrnil vzgojo varovanca, mu pravica do tožbe ne bo odvzeta. To
pravilo je pogosto navajal božanski Severus.
2. Isti, O ediktu, knjiga XXXVI.
Dolžnost sodnika, ki je pristojen za skrbništvo, je, da dovoli stroške skrbnika, če niso pretirani; kot na primer, če trdi, da jih
je imel zaradi vzdrževanja ali poučevanja varovanca.
1. Višino izdatkov, ki jih je dovolil pretor, je treba upoštevati v skladu z njegovim odlokom; če pa je ne določi, naj o njej
odloči sodnik v sorazmerju s skrbnikovimi sredstvi; kajti skrbniku ne sme biti dovoljeno, da bi predložil zahtevek za to, kar
je porabil, če je to več, kot je pravično.
2. Poleg tega, tudi če je pretor določil znesek, ki ga je treba porabiti za preživljanje, in je ta znesek višji od sredstev
varovanca, če skrbnik ni obvestil pretorja o višini premoženja, ki pripada varovancu, se ne sme dovoliti obračun celotnega
zneska, porabljenega za njegovo preživljanje; iz razloga, ker bi se, če bi obvestil pretorja, dovoljeni znesek zmanjšal ali pa z
odlokom ne bi bil dovoljen tako visok znesek.
3. Če je oče sam predpisal znesek, ki ga je treba porabiti za preživljanje njegovih otrok, ki jih je ob tem določil za dediče,
lahko skrbnik poda obračun, razen če znesek, ki ga je določil oporočitelj, presega možnosti dedičev; kajti takrat bo skrbnik
odgovoren, ker ni zaprosil pretorja, da bi se nadomestilo zmanjšalo.
3. Enako na vseh sodiščih.
Pretor ima pravico določiti znesek, ki ga je treba dodeliti za preživljanje varovancev; sam pa mora razdeliti znesek, ki ga
morajo skrbniki ali kuratorji porabiti za preživljanje varovancev ali mladoletnikov.
(1) Ko pretor izda odločbo glede preživnine, mora upoštevati vrednost premoženja in odmeriti nadomestilo s takšno mero
zmernosti, da ne dopusti, da bi se za preživljanje varovanca porabili vsi dohodki premoženja; nadomestilo pa mora biti vedno
odmerjeno tako, da ostane ostanek dohodkov.
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(2) Pri odločanju mora upoštevati sužnje, ki bodo služili oskrbovancem, dohodek slednjih ter stroške njihove obleke in
stanovanja; upoštevati je treba tudi starost tistih, ki jim je preživnina dodeljena.
(3) Še vedno pa v primeru velikih posestev mere nadomestila ne bi smela urejati celotna vrednost tega posestva, temveč tisto,
kar bo zadostovalo, da bo oskrbovancu omogočilo gospodarno življenje.
(4) Kadar pa se skrbnik in tisti, ki želi, da se mu dodeli nadomestilo za preživljanje, ne strinjata glede sredstev slednjega, bi
bilo treba začeti preiskavo in preživnine ne bi smeli prehitro dodeliti, da ne bi bila storjena krivica eni ali drugi stranki.
Vendar bi moral pretor najprej od skrbnika zahtevati, naj razkrije, koliko ima v rokah, in ga opozoriti, da bo moral plačati
visoke obresti za vse, kar presega znesek, naveden v tej izjavi.
(5) Pretor ima tudi navado, da dovoli določeno vsoto za izobraževanje varovancev ali mladoletnikov, ki so mlajši od dvajset
let; to je treba uravnavati glede na višino njihovih sredstev in starost tistih, ki naj bi se učili.
(6) Če pa so varovanci revni, jih skrbnik ni dolžan preživljati iz svojega premoženja, in če bi se kakšen varovanec znašel v
pomanjkanju, potem ko mu je bila odobrena preživnina, je treba slednjo zmanjšati, tako kot je običajno, da se jo poveča,
kadar se poveča vrednost premoženja.
4. Julianus, Digest, knjiga XXI.
Neki mož je določil svojega sina za dediča in hčeri zapustil dvesto aurejev za doto, ko se bo poročila; ničesar drugega ji ni
zapustil, za skrbnika omenjenih otrok pa je določil Sempronija. Ko so ga sorodniki in sorodniki varovanke poklicali k
sodniku, je bilo slednjemu naloženo, da mora tej varovanki zagotoviti preživnino in denar, da bi se lahko poučevala v
svobodnih umetnostih, ta denar pa naj se na račun omenjene varovanke izplača njenim učiteljem. Moški varovanec, ki je
dosegel puberteto, je svoji sestri, ki je že dosegla to starost, plačal dvesto aurei kot izpolnitev zapuščine. Postavilo se je
vprašanje, ali lahko v skrbniški tožbi izterja to, kar je bilo porabljeno za njeno preživljanje, in znesek, ki ga je skrbnik
izplačal na račun skrbništva. Odgovoril sem: Menim, da čeprav je lahko skrbnik brez sodne odločbe zagotovil preživnino za
sestro svojega varovanca in poskrbel tudi za njen pouk svobodnih umetnosti, ker drugače ni mogel, v tožbi zaradi skrbništva
ne bi smel biti dolžan iz tega naslova ničesar plačati niti svojemu varovancu moškega spola niti komur koli, ki ga je
nadomestil.
5. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, III. knjiga.
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Če pride do spora o tem, kje naj oskrbovanec prebiva ali je vzgojen, mora o tem, ko je bila uvedena sodna preiskava, odločiti
pristojni organ. Pri tovrstni preiskavi se je treba izogibati tistim strankam, ki bi lahko izkoristile svoj položaj za kršenje
mladoletnikove čistosti.
6. Tryphoninus, Disputations, Book XIV.
Kadar je skrbnik odsoten in varovanec zaprosi za preživnino ter se mu pripisujeta malomarnost in pomanjkanje skrbnosti pri
upravljanju njegovega zaupanja in se v podporo temu dokaže, da so bile zaradi njegove odsotnosti zadeve varovanca
zanemarjene in opuščene, so bili poklicani sorodniki in prijatelji skrbnika in je bila uvedena sodna preiskava tudi v njegovi
odsotnosti, pretor izda odlok, da se tisti, ki se zdi vreden takšnega sramotnega znaka, odstrani ali da se mu pridruži kurator;
tisti, ki je imenovan, pa mora skrbniku zagotavljati preživnino. Kadar pa je bila odsotnost skrbnika nujna in se je zgodila po
naključju (na primer, če se je nenadoma odpravil na pot, da bi bil navzoč pri sodni preiskavi v imenu cesarja; in ni mogel
poskrbeti za svoje premoženje ali poskrbeti za interese svojega varovanca) in se pričakuje njegova vrnitev ter je plačilno
sposoben, ni primerno, da se mu kot skrbnik pridruži še kdo drug; če pa varovanec zahteva preživnino iz svojega premoženja,
se lahko zakonito imenuje skrbnik samo za ta namen, in sicer za zagotavljanje preživnine varovancu iz njegovega
premoženja.

Tit. 3. O tožbi za naložitev obračuna za skrbništvo in pravični tožbi, ki temelji na skrbništvu.

(1) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVI.
V tej tožbi mora skrbnik podati obračun o vsem, kar je storil, o vsakem dejanju, ki ga ne bi smel storiti, pa tudi o tistih, ki jih
ni opravil; odgovarja za zlonamernost, malomarnost in pomanjkanje take skrbnosti, kot bi jo uporabil pri svojih lastnih
zadevah.
1. Zaradi tega je Julijan v enaindvajseti knjigi Digest postavil vprašanje, ali je skrbnik odgovoren za skrbniško tožbo v
primeru, da je svojemu varovancu dovolil darovanje mortis causa. Trdi, da bo odgovarjal, saj pravi, da je to podobno izvršitvi
oporoke, kar je pravica, ki se varovancem ne podeli, zato se jim ne sme dovoliti, da darujejo mortis causa.
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2. Kadar pa skrbnik dovoli, da njegov varovanec opravi daritev, ki ni mortis causa, Julijan navaja, da je veliko avtoritet, ki
menijo, da daritev ni veljavna, in to je na splošno res, vendar se lahko pojavijo nekateri primeri, v katerih lahko skrbnik brez
krivde dovoli svojemu varovancu, da zmanjša svoje premoženje; na primer, če je to dovolil pretorjev odlok, kot na primer
kadar je skrbnik zagotovil podporo materi ali sestri varovanca, ki nima drugih sredstev za preživljanje. Pravi namreč, da ker
je sodba v takšnem primeru izdana v dobri veri, nihče ne more prenesti, da bi se skrbnik ali njegov namestnik pritoževala, ker
so bile osebe, ki so z njim v tako bližnjem sorodstvu, preskrbljene s hrano. Po drugi strani pa meni, da je mogoče zoper
skrbnika vložiti skrbniško tožbo, če zanemari opravljanje tako preproste dolžnosti.
3. Skrbnik mora voditi račune o svojem upravljanju in jih predložiti svojemu varovancu. Če namreč tega ne stori ali če jih ne
predloži po tem, ko so bili sestavljeni, je iz tega razloga odgovoren za tožbo zaradi skrbništva. Ugotovljeno je bilo, da je
mogoče sužnje zaslišati in jih postaviti na zaslišanje, da bi pridobili informacije, kar je del sodnikove dolžnosti; božanski
Sever je namreč odredil, da je treba v primeru, če ni bil predložen niti popis niti obračun prodaje, uporabiti to sredstvo, da se
pridobijo računi od sužnjev, ki so opravljali posle; če bi skrbniki trdili, da so te račune goljufivo sestavili sužnji, pa je
mogoče zaslišati tudi te, potem ko so bili postavljeni na mučenje.
4. Poleg tega Labeo meni, da v primeru, ko je skrbnik zagotavljal podporo materi varovanca, ne bo odgovoren. Boljše
mnenje pa je, da, če ji ni nudil pomoči, ko je bila v popolnem pomanjkanju, ne bo odgovoren, kadar je skrbnikovo
premoženje veliko. Zato morata obstajati oba pogoja, in sicer da je mati v pomanjkanju in da ima sin v posesti veliko
premoženje.
5. Če pa bi skrbnik materi ob drugi poroki dal poročno darilo, Labeo navaja, da za to ne bo odgovoren varovancu. In vendar
tovrstno darilo nikakor ni nujno.
6. Kadar oče svojim otrokom imenuje več skrbnikov in med njimi enega od svojih svobodnih ljudi ter želi, da skrbništvo
upravlja slednji, drugi skrbniki pa se strinjajo, da se mu izplača določena vsota, ker se sicer ne bi mogel preživljati, Mela
meni, da je treba izstaviti račun o tem, kaj je bilo dovoljeno.
7. Če je bil torej skrbnik imenovan po preiskavi, ki je bila uvedena, da bi se ugotovilo premoženjsko stanje varovanca, in so
mu njegovi somišljeniki dovolili preživljanje, morajo o tem izdati račun, ker za to obstaja utemeljen razlog.
8. Če pa je skrbnik priskrbel preskrbo sužnjem ali osvobojencem, ki so bili dejansko potrebni za opravljanje skrbnikovih
zadev, je treba reči, da je treba o tem podati obračun. Enako pravilo velja za primer svobodnjakov, če obstaja utemeljen
razlog za izstavitev računa.
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9. Poleg tega mora skrbnik obračunati stroške sodnega postopka in potne stroške, če je moral pri opravljanju svojih dolžnosti
kamor koli iti ali potovati.
10. Zdaj moramo preučiti primere, ko več skrbnikov upravlja zadeve varovanca, in za kakšen delež je treba tožiti vsakega od
njih.
11. In res, kadar so vsi hkrati upravljali skrbništvo in so vsi plačilno sposobni, je povsem pravično, da se tožba razdeli
mednje po enakih delih, tako kot v primeru poroštva.
12. Kadar pa vsi niso plačilno sposobni, je treba tožbo razdeliti med tiste, ki so, in vsakega od njih je mogoče tožiti
sorazmerno z njegovo denarno odgovornostjo.
13. Kadar skrbnik, ki je bil spoznan za odgovornega za dejanje svojega sospornika, plača ali kadar to stori v primeru skupne
uprave in mu niso bile dodeljene pravice do tožbe, je božji Pij, pa tudi naš cesar in njegov oče, odredil, da se omenjenemu
skrbniku proti njegovemu sosporniku prizna pretorska tožba.
14. Očitno je, da kadar varuh, ki je bil tožen zaradi goljufije, ki so jo zagrešili on in njegovi kolegi varuhi, plača, se mu
pravice do tožbe ne smejo dodeliti, prav tako pa ne bo mogoča pretorijanska tožba, ker trpi kazen zaradi lastnega prekrška,
zaradi česar ni vreden, da bi od drugih udeležencev goljufije kar koli izterjal. Pravo namreč ne priznava nobenega združenja
storilcev kaznivega dejanja, prav tako pa iz storitve kaznivega dejanja ne more izhajati noben pravni prispevek za škodo.
15. Zato se v primeru solventnosti skrbnikov ni mogoče zateči k njihovim sostanovalcem, saj je treba najprej vložiti prošnjo
pri sodnikih, ki so jih imenovali, ali pri njihovih porokih; in to pravilo je naš cesar navedel v reskriptu Ulpiju Prokulu.
Marcellus namreč v osmi knjigi Digest pravi to, kar je bilo zelo pogosto navedeno v reskriptih, namreč da se v primeru, ko je
eden od dveh skrbnikov solventen, ni mogoče obrniti na sodnika, ki ju je imenoval; to pa je treba razumeti tako, da velja le v
primeru, ko soodgovorni skrbnik ni bil odstranjen, ker se je izpostavil sumničenju, ali ko drugi od njega ni zahteval varščine.
16. Ustaljeno je, da je ta tožba mogoča tudi zoper dediča skrbnika.
17. Lahko jo vložijo tudi dedič skrbnika in podobne osebe.
18. Skrbnik lahko zahteva, da se pravice iz tožbe zoper svojega sospornika, zaradi katerega je bila zoper njega izdana sodba,
lahko prenesejo nanj ne le pred obsodbo, ampak tudi po njej.
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19. V tožbi za prisilno izstavitev računa niso odgovorni samo zakoniti skrbniki, ampak vsi, ki v tej vlogi zakonito upravljajo
zapuščino.
20. Ali je treba pri tej tožbi upoštevati, ali je treba plačati samo dvojno odškodnino ali tudi znesek, za katerega je skrbnik
zainteresiran? Menim, da je boljše mnenje, da v tej tožbi ne gre za interes varovanca, temveč le za vrednost premoženja.
21. Velja, da v okviru skrbništva obstajata dve tožbeni pravici, ki izhajata iz ene same obveznosti, zato v primeru vložitve
tožbe iz skrbništva ne bo mogoče vložiti tožbe za naložitev obračuna; po drugi strani pa pravica iz skrbništva, ki se nanaša na
to zadevo, ugasne.
22. Papinijan pa pravi, da je skrbnik, ki si je prisvojil denar svojega varovanca, odgovoren tudi za tožbo zaradi tatvine. In če
je, potem ko je bil tožen v tej tožbi, spoznan za odgovornega za tatvino, ne bo razbremenjen odgovornosti za tožbo zaradi
tatvine, saj obveznosti, ki nastanejo zaradi tatvine in skrbništva, niso enake; tako da je mogoče reči, da sta za isto dejanje
lahko vloženi dve tožbi in prav tako obstajata dve obveznosti, saj odgovornost izhaja tako iz skrbništva kot iz tatvine.
23. Opozoriti je treba, da je ta tožba trajna in je odobrena dediču in njegovim naslednikom, da izterjajo vse, kar je bilo
varovancu ukradeno za časa njegovega življenja. Ne more pa se odobriti zoper dediča in njegove naslednike, ker je kazenska.
24. To tožbo je potemtakem mogoče vložiti, kadar koli je vložena tožba o skrbništvu, to je, ko skrbništvo preneha.
2. Paulus, O Sabinu, VIII. knjiga.
Nihče ni odgovoren za tožbo za obračun prilastitve premoženja, razen če ga je skrbnik odvzel med izvajanjem skrbništva.
1. Če je deloval z namenom kraje, bo odgovoren tudi za kazensko tožbo zaradi kraje. Odgovoren je torej hkrati za obe tožbi
in ena od njiju ga ne odvezuje druge. Na podlagi tatvine bo mogoče vložiti tudi tožbo za vračilo premoženja, in če bi
varovanec z njo dobil nazaj ukradeno premoženje, bo ta pravica do tožbe ugasnila, in sicer iz razloga, ker varovanec ni
ničesar izgubil.
2. Čeprav je ta tožba vložena za dvojni znesek, je izterjava premoženja le polovična, zato kazen ni dvojna.
3. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.
Če je vložena skrbniška tožba, ki temelji na prostovoljnem posredovanju, in je znesek, ki pripada skrbniku ali kuratorju od
njegovega nasprotnika, negotov, je treba po odredbi sodnika dati varščino, da se iz tega naslova poravna njegova izguba.
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4. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Tožbe v zvezi s skrbništvom ni mogoče vložiti, dokler se slednje ne konča. Ne preneha le s polnoletnostjo, temveč tudi s
smrtjo skrbnika ali varovanca.
1. Julijan meni, da je sin, ki je bil emancipiran, lahko neposredno odgovoren, če je upravljal skrbništvo.
2. Če je v času, ko je upravljal skrbništvo, še nedorasel puberteti, so njegova dejanja nična.
3. Zoper skrbnika duševno bolne osebe ne bo mogoče vložiti tožbe zaradi skrbništva, temveč bo treba vložiti tožbo zaradi
prostovoljnega posredovanja, ki bo mogoča, ko bo še opravljal posle; pri tej tožbi namreč ne velja isto pravilo kot pri tožbi
zaradi skrbništva, dokler tisti, čigar skrbništvo se izvaja, ni polnoleten.
5. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLIII.
Če skrbnik ne vrne premoženja, ki mu ga je oče deponiral ali posodil v uporabo, je odgovoren za tožbo ne le zaradi posojila
ali depozita, temveč tudi zaradi skrbništva; in če je prejel denar, da bi ga spodbudil k vrnitvi premoženja, je po mnenju
mnogih avtoritet mogoče navedeni denar izterjati bodisi s tožbo zaradi depozita ali posojila bodisi z osebno tožbo. To mnenje
je utemeljeno, ker je bilo premoženje pridobljeno nepošteno.
6. Isto, O ediktu, knjiga XXXI.
Če je sin pod očetovim nadzorom upravljal skrbništvo in je po osvoboditvi kriv goljufivega ravnanja; postavlja se vprašanje,
ali bo zoper očeta na tej podlagi mogoče vložiti skrbniško tožbo. Pravično je, da je oče odgovoren za goljufijo svojega sina
le, če jo je ta storil, preden je bil osvobojen.
7. Isto, O ediktu, knjiga XXXV.
Kadar en varovanec postane dedič drugega, katerega skrbništvo je upravljal njegov lastni skrbnik, bo upravičen do tožbe
zoper svojega skrbnika zaradi dedovanja.
1. Kadar skrbnik pade v roke sovražnika, ker se razume, da je skrbništvo prenehalo, se lahko zakonito vloži tožba proti
njegovim porokam, ki so se izkazale za odgovorne za ohranitev premoženja, in proti vsakomur, ki se pojavi kot njegov
zagovornik in je pripravljen voditi postopek, ne glede na to, kdo je lahko imenovan za skrbnika njegovega premoženja;
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8. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXVIII.
Čeprav se lahko skrbnik na podlagi pravice postliminium ponovno vrne v svoje prejšnje skrbništvo.
9. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXV.
Kadar je skrbnik odsoten v službi države in je bil zaradi tega med odsotnostjo opravičen, obstaja razlog za tožbo o
skrbništvu. Kadar pa preneha biti v službi države in je zaradi tega razrešen, se lahko vsakdo, ki je imenovan namesto njega,
toži s tožbo o skrbništvu.
(1) Če je bil imenovan skrbnik za dva brata, ki še nista postala polnoletna, in eden od njiju pride pod zakonito skrbništvo
brata, ki je postal polnoleten, Neratius pravi, da skrbniku, ki je bil imenovan, preneha funkcija. Zato bo zaradi tega, ker ni več
skrbnik, zoper njega v imenu varovanca vložena skrbniška tožba, čeprav, če bi bil imenovan z oporoko, ne bi prenehal biti
skrbnik mladoletnika, ki še ni polnoleten, saj ima oporočno skrbništvo vedno prednost pred skrbništvom po zakonu.
(2) Če je skrbnik imenovan z oporoko pod določenim pogojem, medtem pa je po opravljeni preiskavi imenovan drug skrbnik,
je treba šteti, da je po izpolnitvi pogoja podana podlaga za tožbo na skrbništvo, ker skrbnik preneha biti takšen.
(3) Isto pravilo je treba šteti za veljavno, kadar je bil za določen čas imenovan oporočni skrbnik.
(4) In na splošno velja to, kar je bilo izrečeno, namreč da varovanec ne more vložiti tožbe zoper svojega skrbnika, le v
primeru obstoja istega skrbništva; bilo bi namreč absurdno, da bi se zahteval račun za vodenje poslov varovanca, če jih je
skrbnik še vedno vodil; če je skrbnik prenehal opravljati to dejavnost, vendar drugič prevzame upravljanje skrbništva, bo do
varovanca odgovoren za svoje prejšnje ravnanje v času skrbništva na enak način, kot če bi si izposodil denar od njegovega
očeta. Razmislimo, kakšen bi bil rezultat tega mnenja. Očitno je, da če je samo en skrbnik, ne more voditi postopka proti sebi
in ga mora tožiti v ta namen imenovani skrbnik; toda, predpostavimo, da je že imel drugega skrbnika, kdo bi lahko vložil
skrbniško tožbo proti svojemu kolegu in jo vodil? Ne samo to, če bi medtem prenehal biti plačilno sposoben, lahko njegov
kolega skrbnik odgovarja, ker tožbe ni vložil najprej proti njemu.
(5) Če je skrbniku dodan kurator, čeprav je bil slednji morda ovaden kot sumljiv, mu ne bo treba braniti tožbe o skrbništvu,
ker skrbnik še vedno opravlja svojo funkcijo.
(6) Če pa je bilo premoženje skrbnika zaplenjeno, se ugotovi, da je treba tožbo zoper državno blagajno odobriti tistemu, ki je
bil namesto njega imenovan za kuratorja, ali njegovim sospornikom.
1508

(7) Druge tožbe, razen tožbe zaradi skrbništva, bodo lahko vložene zoper skrbnika, čeprav ta še vedno upravlja skrbništvo;
kot na primer tožbe zaradi tatvine, škode, poškodbe in zaradi vračila določenega premoženja.
10. Paulus, O skrajšanju edikta, VIII. knjiga.
Te tožbe se varovancu ne priznajo, dokler skrbnik upravlja skrbništvo, čeprav z njegovo smrtjo ugasnejo. Vendar bo
varovanec še vedno upravičen do tožbe zoper dediča, saj mu je dolžan plačati.
11. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXV.
Kadar sin pod starševskim nadzorom opravlja skrbništvo, nato pa se osamosvoji; Julijan pravi, da še vedno ostane skrbnik, in
ko njegov varovanec odraste, se lahko proti njemu vloži tožba za vse, kar je lahko plačal v času pred osamosvojitvijo, po
osamosvojitvi pa za celotni znesek; njegovega očeta pa je mogoče tožiti le do višine peculiuma. Tožba de peculio bo namreč
zoper njega mogoča tudi po tem, ko bo dosegel polnoletnost; saj leto od emancipacije, v katerem se odobri tožba de peculio,
ne začne teči pred prenehanjem skrbništva.
12. Paulus, O skrajšanju edikta, VIII. knjiga.
Vendar pa sin, ki je skrbnik, iz tega razloga ne more vložiti tožbe zoper očeta, preden ne doseže pubertete; tega od njega
namreč ni mogoče zahtevati niti po prenehanju skrbništva.
13. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXV.
Če skrbnik upravlja zadeve svojega varovanca po puberteti, bo odgovoren za tožbo o skrbništvu le za znesek, brez katerega
njegova uprava ne bi mogla potekati. Če pa skrbnik svojega varovanca po puberteti proda njegovo premoženje ali kupi sužnje
in zemljo, račun za omenjeno prodajo ali nakup ne bo vključen v tožbo o skrbništvu; res pa je, da so v tovrstni postopek
vključene samo tiste zadeve, ki so povezane s skrbništvom. Prav tako je res, da če skrbnik po prenehanju skrbništva še naprej
upravlja skrbniške zadeve, se tožba zaradi skrbništva združi s tožbo zaradi prostovoljnega posredovanja; skrbnik mora
namreč od sebe izterjati tisto, kar mu pripada zaradi skrbništva. Kadar pa je kdor koli po upravljanju skrbništva imenovan za
skrbnika mladoletne osebe, je treba reči, da ga je mogoče tožiti na podlagi prostovoljnega zastopanja.
14. Gaj, O pokrajinskem ediktu. Knjiga XII.
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Če bi se skrbnik po tem, ko je varovanec dosegel puberteto, odpovedal upravljanju, četudi za zelo kratek čas, nato pa bi ga
ponovno začel, ni dvoma, da ga je mogoče tožiti tako v tožbi zaradi skrbništva kot tudi v tožbi zaradi prostovoljnega
zastopstva.
(15) Ulpianus, Razprave, I. knjiga.
Če varovanec sklene posel z enim od svojih dveh skrbnikov in zaradi tega izgubi, ta posel ne bo koristil drugemu skrbniku,
če sta oba kriva goljufije; to tudi ni nerazumno, saj mora vsak od njiju plačati kazen za svoje goljufivo ravnanje. Če pa eden
od njiju, ki je bil tožen, plača varovancu, kar mu pripada, to razbremeni drugega skrbnika, proti kateremu ni bila vložena
tožba; kajti čeprav sta oba kriva goljufije, je dovolj, da plača eden od njiju; enako pravilo velja, kadar se premoženje posodi
ali deponira pri dveh osebah, ki jima je bilo zaupano v varstvo.
16. Isto, O ediktu, knjiga LXXIV.
Če se tožba na podlagi določila vloži zoper skrbnika, ko ta še upravlja zaupano premoženje, ali zoper tiste, ki ga zastopajo, se
pojavi dvom, ali ni mogoče vložiti tožbe na podlagi skrbništva in ali ni mogoče vložiti tožbe na podlagi določila. Številni
organi menijo, da je treba tudi to tožbo odložiti zaradi priročnosti.
1. Tožbo je mogoče vložiti tudi zoper skrbnika varovanca ali mladoletnika, tudi če skrbništvo še traja.
(17) Isti, O dolžnostih konzula, III. knjiga.
(18) Cesarja Severus in Antoninus sta v nekem reskriptu navedla naslednje: "Ker se pojavlja vprašanje, ali ti kaj pripada od
skrbnikov ali kuratorjev, je tvoja prošnja nerazumna, saj želiš, da ti priskrbijo denar za stroške postopka."
18. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXV.
Kadar skrbnik, ki upravlja zadeve varovanca, ki še ni dosegel pubertete, napelje tega, da zavrne premoženje svojega očeta, se
običajno pojavi razprava o tem, ali se lahko varovancu po prodaji očetovega premoženja prizna pravična tožba. Menijo, da je
treba tožbo razdeliti med varovanca in očetove upnike tako, da se morebitni primanjkljaj v računu premoženja, ki je
posledica posredovanja skrbnika, poravna upniku. Vendar pa se škoda, ki je nastala zaradi goljufije ali malomarnosti
skrbnika, ki je povzročil, da je njegov varovanec neupravičeno zavrnil premoženje, prepusti dečku, da jo izterja s tožbo.
Zgoraj navedena tožba nedvomno ne bo mogoča, preden varovanec doseže puberteto, temveč se takoj odobri upnikom.
19. Ulpianus, Mnenja, Knjiga I.
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Če je terjatev, ki jo dolguje dolžnik, odobril zadnji skrbnik, skrbnika ni mogoče tožiti za to terjatev.
20. Papinianus, Mnenja, II. knjiga.
Odločeno je bilo, da je mladoletni dedič enega od dveh kuratorjev upravičen do popolne restitucije, če je bila sodba izdana za
celoten znesek. Ta postopek ne bo podlaga za tožbo za izterjavo zoper drugega kuratorja, ker je moral plačati manjši znesek
denarja, kot bi ga moral, če tožnik ni v starosti, ko bi lahko po zakonu dobil odškodnino; vendar mu je treba na podlagi
pravičnosti s pretorsko tožbo priznati odškodnino v obsegu, v katerem je bil drugi kurator oproščen odgovornosti.
(1) Zato tožba, ki se po petindvajsetem letu starosti v zakonsko določenem roku ugodi za povrnitev škode skrbniku, ki mu je
bila izdana sodba v pretorski tožbi, ne bo nekoristna; iz razloga, ker je bila zaradi te malomarnosti izdana sodba proti
mladoletnim kurentom. Zato lahko skrbniki, če sodbe niso izpolnili, z ugovorom zaradi goljufije izsilijo, da se tožbene
pravice skrbnika prenesejo nanje.
21. Enako, Opredelitve, I. knjiga.
Če varovanec prenese svojo pravico do tožbe iz naslova skrbništva na skrbnika, zoper katerega je bila izdana sodna odločba v
celoti, ki naj bi se izvršila zoper njegovega sospornika, pravica do tožbe ne ugasne, čeprav je to storjeno po izpolnitvi sodne
odločbe, saj velja, da se račun ne izda za delež poraženega skrbnika, temveč da je bil znesek zahtevka plačan.
22. Paulus, Vprašanja, knjiga XIII.
Kadar zagovornik varovanca izgubi zadevo, ne odvzame varovancu njegovega privilegija, ker ta z njim ni prostovoljno
sklenil pogodbe.
(23) Isti, Mnenja, IX. knjiga.
Če je bil dedič varovanca tožen v tožbi o skrbništvu, velja, da njegov skrbnik ni razrešen po zakonu, niti mu ne bo priznana
izjema zaradi pravnomočnosti. Enako pravilo se upošteva tudi v zvezi z dediči sodnikov porotnikov.
24. Isto, Odločbe, II. knjiga.
Če je posmrtnemu otroku, ki je še nerojen, imenovan skrbnik, ne bo mogoče vložiti tožbe zaradi skrbništva, ker ni varovanca,
prav tako ne bo odgovarjal kot stranka, ki deluje kot skrbnik, ker tak postopek nima pomena, prav tako ga ni mogoče tožiti
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zaradi prostovoljnega posredovanja, ker se ne šteje, da je upravljal zadeve posameznika, ki je še nerojen, in bo zato zoper
njega ugodeno pravdni tožbi.
25. Hermogenianus, Epitomi prava, V. knjiga.
Privilegij skrbništva se v korist varovanca ne priznava le zoper premoženje skrbnika, temveč tudi zoper premoženje tistega,
ki je deloval namesto njega, pa tudi v primeru skrbništva moškega ali ženskega varovanca ali duševno bolnega moškega ali
ženske, če zaradi tega ni bilo zagotovljeno zavarovanje.

Tit. 4. O nasprotni tožbi v zvezi s skrbništvom in pretorijansko tožbo.

(1) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVI.
(2) Pretor je odobril nasprotno tožbo na skrbništvo in jo uvedel zato, da bi skrbniki lažje sprejeli upravljanje skrbništva;
zavedali so se namreč, da bodo varovanci zaradi njihovega upravljanja zavezani tudi njim. Čeprav namreč varovanci niso
odgovorni brez soglasja svojih skrbnikov in tudi skrbnik ne more prisiliti svojega varovanca, da obremeni njegovo
premoženje v njegovo korist, je vendarle priznano, da je lahko varovanec civilno odgovoren svojemu skrbniku kot posledica
njegovega upravljanja. Kajti skrbnike je treba pozvati, da bi jih spodbudili, da iz svojega premoženja kar koli plačajo v korist
svojih varovancev, čeprav vedo, da bodo dobili povrnjeno, kar so porabili.
1. Ta tožba bo mogoča ne le zoper skrbnika, temveč tudi zoper vsakogar, ki opravlja posle v njegovem imenu.
2. Poleg tega je treba povedati, da je treba, kadar je skrbnik bodisi varovanca, mladoletnika, blazneža ali razsipnika,
nasprotno tožbo odobriti tudi njemu. Enako pravilo je bilo določeno v zvezi s skrbnikom nerojenega otroka. Tako je menil
Sabinus, ki je menil, da je treba nasprotno tožbo iz istih razlogov odobriti tudi drugim kuratorjem.
Menimo, da je ta tožba na voljo skrbniku po izteku njegovega mandata, vendar dokler ta traja, ne bo mogla biti vložena.
Kadar pa stranka opravlja posle v imenu skrbnika ali celo upravlja kuraturo, obstaja razlog za to tožbo brez odlašanja, saj je v
tem primeru mogoče takoj vložiti tožbo tudi zoper njega.
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4. Poleg tega lahko v primeru, ko je kdo tožen s tožbo zaradi skrbništva, v svoj račun vključi vse, kar je porabil v imenu
svojega varovanca. Zato se bo moral sam odločiti, ali bo zahteval pobot ali vložil tožbo za svoje stroške. Kaj pa, če sodnik ne
bo želel sprejeti računa njegovega pobota, ali lahko uporabi nasprotno tožbo? To nedvomno lahko stori. Če pa je bil njegov
obračun zavrnjen in se je strinjal, če vloži nasprotno tožbo, sodnik ne bi smel odločiti, da se mu povrne, kar je porabil.
5. Postavlja se vprašanje, ali je treba v takem postopku poleg stroškov, nastalih v korist varovanca ali njegovega premoženja,
vključiti tudi vse, kar je dolžno skrbniku iz drugih razlogov (kot na primer oče varovanca, če bi mu kaj pripadalo). Menim, da
je boljše mnenje, da ker je tožba, ki jo je vložil skrbnik, nesporna, nasprotne tožbe ni treba upoštevati.
6. Poglejmo pa, kaj je treba storiti, če je skrbnik odložil povračilo zaradi svoje funkcije in zato ni pobral tistega, kar mu je
pripadalo. Ali mu je mogoče povrniti škodo z nasprotno tožbo na skrbništvo? Zdi se, da je slednje mnenje najboljše, saj tako
kot je mogoče z nasprotno tožbo izterjati vse, kar je skrbnik porabil v korist svojega varovanca, mora tudi on izterjati, kar mu
pripada, ali pa pridobiti zadostno zavarovanje terjatve.
7. Menim, da bo nasprotna tožba na skrbništvo, če obveznost nastane iz kakšnega razloga, ki je zastaral, upravičena.
8. Menim, da bi bilo treba tej tožbi ugoditi, tudi če se tožba ne vloži v okviru skrbniške tožbe, saj včasih varovanec ni
pripravljen sprožiti skrbniškega postopka, ker mu ni ničesar dolžan; ali pa je po drugi strani v njegovem imenu nastalo več
stroškov, kot bi bilo treba; v tem primeru se skrbniku ne sme preprečiti vložitve nasprotne tožbe.
(2) Julianus, Digeste, knjiga XXI.
Še več razlogov za ugoditev tej tožbi je, kadar je tožba vložena zaradi poneverbe premoženja s strani skrbnika.
Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVI.
Kaj pa, če skrbnik za svojega varovanca porabi več denarja, kot znaša njegovo premoženje? Poglejmo, ali lahko to izterja.
Labeo trdi, da lahko. To mnenje pa je treba sprejeti le, kadar je v korist varovanca, da se skrbništvo upravlja na ta način. Če
to ni smotrno, je treba reči, da je treba skrbnika varovanca razrešiti, saj se skrbništvo ne sme upravljati na način, ki bi
varovanca uničil. Zato mora sodnik, ki obravnava nasprotno tožbo, upoštevati korist, ki jo ima varovanec, in ali je skrbnik
imel stroške v skladu z dolžnostmi svoje službe.
(1) Upoštevati je treba, ali bo nasprotna tožba, ki naj bi skrbniku omogočila, da od varovanca pridobi oprostitev, upravičena.
Nihče ni menil, da lahko skrbnik vloži nasprotno tožbo, ki mu omogoča, da se oprosti tožbe na skrbništvo; vendar le v zvezi z
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oprostitvijo odgovornosti za vse, kar je morda izgubil zaradi izvrševanja skrbništva. Lahko pa izterja denar, če je v ta namen
uporabil kaj svojega, skupaj z obrestmi, vendar le v višini treh odstotkov ali po obrestni meri, ki je običajna v tem delu
države; ali za obresti, za katere je bil denar posojen, če ga je bilo treba posoditi, da bi skrbnika razbremenil iz kakšnega
utemeljenega razloga; ali za obresti, katerih plačila je razbremenil skrbnika; ali za obresti, do katerih je skrbnik upravičen, če
je bila razrešitev skrbnika njegovih obveznosti v veliko korist.
(2) Jasno je, da če je skrbnik dolžan z obrestmi posoditi določen denar, ki pripada njegovemu varovancu, in ima tudi znesek,
ki ga mora plačati zanj, ne more sam pobirati obresti od slednjega, niti mu jih ne bo dolžan plačati.
(3) Zato, če si je za lastno uporabo prisvojil denar, ki pripada njegovemu varovancu, in potem enak znesek porabi za
varovančevo premoženje, preneha uporabljati ta denar v svojo korist in ne bo dolžan plačevati obresti od njega. Če je prej
porabil denar za premoženje, ki pripada njegovemu varovancu, nato pa za svojo uporabo namenil sredstva slednjega, se šteje,
da ni uporabil v korist svojega varovanca zneska, ki je enak znesku, ki mu pripada, in ni dolžan plačati obresti za navedeni
znesek.
(4) Poglejmo, ali lahko skrbnik izterja obresti za denar, ki je bil izplačan v času skrbništva ali celo po njegovem prenehanju;
ali pa jih lahko izterja šele po zamudi plačila. Boljše mnenje je, da lahko izterja znesek, ki mu pripada, saj njegov denar ne bi
smel biti neporabljen.
(5) Vendar je treba ugotoviti, da če se znesek, ki ga je treba izterjati, vzame iz skrbnikovega premoženja, od slednjega ne
more izterjati obresti.
(6) Kaj pa, če se skrbnik ne bi mogel povrniti iz premoženja svojega varovanca, ker je bil denar deponiran zato, da bi se
uporabil za nakup zemljišča? Če pa skrbnik ni zaprosil pretorja za izplačilo denarja ali za dovoljenje, da bi zase rezerviral
tisto, kar mu je pripadalo od zneska, ki naj bi bil deponiran, in če je to zahteval, vendar tega ni uspel dobiti, je treba šteti, da z
vložitvijo nasprotne tožbe ne bo izgubil obresti.
(7) Zadostuje, da je skrbnik pravilno in skrbno upravljal zadeve svojega skrbništva, čeprav so se njegovi posli morda končali
neugodno.
(8) V nasprotno tožbo na skrbništvo je vključeno vse, kar je bilo porabljeno v korist premoženja varovanca, tako pred
skrbništvom kot po njem; če se dokaže, da so bili ti izdatki povezani z zadevami skrbništva med njegovim trajanjem, ne
glede na to, ali je stranka le delovala kot skrbnik in je bila pozneje imenovana za skrbnika ali pa je bila skrbnica nerojenega
otroka. Če pa ni opravljala poslov kot vršilec dolžnosti skrbnika, lahko dobi vse, kar je prej porabila; vse izdatke, ki jih je
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imela v zvezi s premoženjem varovanca, je namreč treba odšteti od zneska sodne odločbe v postopku v zvezi s skrbništvom;
vendar pod pogojem, da so ti izdatki nastali v dobri veri.
(9) Očitno je, da je ta tožba trajna in da se odobri tako v korist in proti dediču kot tudi v korist in proti vsem drugim
naslednikom, ki so zainteresirani za zadevo.
4. Julianus, Digest, knjiga XXI.
Skrbnika, ki je bil odstavljen s položaja, je treba šteti v enakem položaju kot tistega, ki mu je skrbništvo prenehalo, zato je
odgovoren za tožbe na enak način, kot če bi varovanec dosegel polnoletnost; zato je v nasprotni tožbi, če je kaj izgubil,
upravičen vložiti tožbo za izterjavo, saj sumljivemu skrbniku nič ne preprečuje, da bi izterjal, kar je vnaprej plačal in česar ne
bi smel izgubiti, četudi je v korist svojega varovanca morda porabil prevelik znesek.
5. Ulpianus, Mnenja, I. knjiga.
Podal sem svoje mnenje, da je dedič skrbnika, kadar je ta plačal znesek, za katerega so bili dolžni njegovi varovanci,
upravičen do nasprotne tožbe zoper njih.
6. Paulus, O Plautiju, V. knjiga.
Če bi se skrbnik zavezal za svojega varovanca, je upravičen do nasprotne tožbe, še preden je dolg plačal.

Tit. 5. O tistem, ki opravlja posle kot varuh ali skrbnik.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVI.
Pretor je zaradi nujnosti uvedel dejanje, ki je nadomestilo dejanje skrbništva. Zelo pogosto namreč ni gotovo, ali je stranka
upravljala skrbništvo kot dejanski skrbnik ali zgolj kot tisti, ki zaseda njegovo mesto, zato je predpisal tožbo, ki je na voljo v
obeh primerih; tako da bi bil skrbnik, ne glede na to, ali je bil dejanski skrbnik, ki je opravljal posle, ali ne, še vedno
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odgovoren za tožbo. Pogosto se namreč pojavi velika negotovost, tako da ni mogoče zlahka ugotoviti, ali je bil tisti, ki je
upravljal skrbništvo, dejanski skrbnik ali pa ni bil, ampak je v tej vlogi le opravljal dolžnosti.
1. Kot skrbnik opravlja posle tisti, ki opravlja skrbniške dolžnosti v zvezi z zadevami mladoletnikov, bodisi ko misli, da je
skrbnik, bodisi ko ve, da to ni, pa se kljub temu pretvarja, da je.
2. Če torej suženj deluje v vlogi skrbnika, je božanski Sever v reskriptu določil, da je treba zaradi suženjskih dejanj proti
njegovemu gospodarju vložiti pravično tožbo.
3. Nobenega dvoma ni, da je mogoče vložiti tožbo zoper stranko, ki je opravljala posle mladoletne osebe v vlogi skrbnika, še
preden ta doseže puberteto, in sicer iz razloga, ker v resnici ni skrbnik.
4. Če torej kdo, ki deluje kot skrbnik, opravlja posle mladoletne osebe po prenehanju skrbništva, bo odgovarjal.
5. Če bi kdo pred imenovanjem upravljal skrbništvo kot navidezni skrbnik, potem pa kot pravi skrbnik, bo odgovoren tudi za
dejanja, ki jih je opravil, ko je upravljal skrbništvo brez zakonskega pooblastila, čeprav bodo omenjena dejanja vključena v
tožbo o skrbništvu.
6. Če kdo opravlja dolžnosti skrbnika v zvezi z zadevami mladoletne osebe, ki je že dosegla polnoletnost in zato ne more
imeti skrbnika, tovrstna tožba ne bo dovoljena. Enako pravilo velja za primer nerojenega otroka, saj je treba, kadar kdo
opravlja naloge skrbnika, da je posameznik, ki ga zastopa, polnoleten, da ga lahko ima, torej da še ni dopolnil pubertete.
Vendar bo v tem primeru tožba na podlagi prostovoljnega zastopanja dovoljena.
7. Kadar posle opravlja kurator, ki ga mladoletniku imenuje pretor, se postavlja vprašanje, ali bo odgovarjal kot tisti, ki
zaseda mesto skrbnika. Boljše mnenje je, da ta tožba ne bo mogoča, ker je stranka opravljala naloge kuratorja. Kadar pa
skrbnika ni in je nekdo bodisi s strani pretorja bodisi guvernerja prisiljen, da deluje kot tak, in v prepričanju, da je skrbnik,
opravlja skrbništvo, je treba ugotoviti, ali je odgovoren za svoja dejanja v vlogi skrbnika. Boljše mnenje je, da bi moral biti še
vedno odgovoren, čeprav je deloval pod prisilo, in sicer iz razloga, ker je opravljal posle z namenom skrbnika, čeprav to v
resnici ni bil. Vendar zgoraj navedeni skrbnik ni opravljal poslov kot skrbnik, temveč kot skrbnik.
8. V tožbo zoper osebo, ki je delovala kot skrbnik, je vključen tudi interes.
Ali je treba osebi, ki je delovala kot skrbnik, odgovarjati samo za posle, ki jih je opravila, ali tudi za tiste, za katere bi morala
poskrbeti? In res, ne bo odgovoren za nič, kar se ni nanašalo na skrbništvo, niti za nobeno zadevo, ki z njim ne bi smela biti
povezana, medtem ko je deloval kot skrbnik. Če je opravljal določene posle, je treba razmisliti, ali je lahko odgovoren za
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tisto, za kar ni skrbel, in bo odgovoren v obsegu, v katerem bi bil odgovoren drug, če bi jih opravljal. Če pa je, vedoč, da ni
skrbnik, opustil upravljanje skrbništva, poglejmo, ali lahko odgovarja, če ni obvestil bližnjih sorodnikov varovanca, naj mu
postavijo skrbnika. Boljše mnenje je, da bo odgovoren.
(2) Celsus, Digeste, knjiga XXV.
Če kdo opravlja posle kot skrbnik, medtem ko ne opravlja te funkcije, in proda premoženje varovanca, ki ga ni pozneje
pridobil z uzurpacijo; slednji lahko vloži tožbo za navedeno premoženje, čeprav mu je bilo morda dano zavarovanje, in sicer
iz razloga, ker upravljanje zadev varovanca s strani osebe, ki opravlja funkcijo skrbnika, ni enako upravljanju pravega
skrbnika.
3. Javolen, Pisma, knjiga V.
Sprašujem, ali je tisti, ki je bil z oporoko imenovan za skrbnika, pa tega ne ve, lahko odgovoren za opravljanje skrbnikovih
poslov kot dejanski skrbnik ali za opravljanje omenjenih poslov kot oseba, ki deluje v vlogi skrbnika. Odgovoril sem, da po
mojem mnenju ne more odgovarjati kot dejanski skrbnik, saj mora vedeti, da je skrbnik, da bi lahko opravljal dolžnosti te
funkcije v enakem duhu, v kakršnem bi moral delovati skrbnik.
(4) Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XVI.
Tisti, ki opravlja posle kot vršilec dolžnosti skrbnika, mora izkazovati enako dobro vero in prizadevnost kot pravi skrbnik.
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Tisti, ki je opravljal posle, medtem ko je deloval kot skrbnik, je upravičen do nasprotne tožbe.

Tit. 6. V zvezi s posli, opravljenimi po pooblastilu lažnega skrbnika.

1. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.
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Pravičnost tega edikta nikakor ni dvoumna, saj je bil oblikovan, da bi preprečil, da bi bile pogodbene stranke prevarane
zaradi posredovanja lažnega skrbnika.
1. V ediktu so navedeni naslednji pogoji: "Kar je storjeno po pooblastilu (pravi pretor) tistega, ki ni bil varuh".
2. V pogojih edikta manjka veliko stvari. Kaj pa če stranka, ki je bila varuh, ne bi imela pravice izvrševati svoje oblasti, na
primer če bi bila nora ali če bi bila imenovana za kakšno drugo pokrajino.
3. Vendar Pomponij v trideseti knjigi navaja, da včasih, čeprav je bil posel opravljen pod oblastjo nekoga, ki ni bil skrbnik, ta
del edikta ne bo veljal. Kajti kaj, če sta dva varuha, od katerih je eden lažni, drugi pa pravi, in bi oba pooblastila za neko
dejanje, ali bi bil posel veljaven?
4. Pomponij v trideseti knjigi pravi, da čeprav ta edikt izrecno ne omenja več kot enega lažnega skrbnika, kljub temu velja za
dejanja več njih.
5. Pomponij prav tako pravi, da bo ta edikt veljal tudi, če bo varovanec opravljal posle po pooblastilu osebe, ki deluje kot
skrbnik, razen če bo pretor odredil, da bo ratificiral, kar je bilo storjeno po tem pooblastilu, saj bo potem dejanje veljavno
zaradi podpore pretorja in ne po zakonu.
6. Pretor pravi: "Če bi varovanec ne vedel, da njegov skrbnik ni pristen, mu bom odobril popolno restitucijo". Oskrbniku, ki
se je zavedal dejstva, ki je razumno, ne prizna oprostitve, ker se prostovoljno zavaja.
2. Paulus, O ediktu, XII. knjiga.
"Če skrbnik ne bi vedel, da njegov varuh ni pristen", Labeo meni, da to velja, kadar je bil skrbnik obveščen o tem dejstvu in v
dobri veri ni hotel verjeti.
3. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.
Očitno je, da takšno znanje ne škodi stranki, ki ne potrebuje pomoči; kot na primer, kadar en skrbnik opravlja posle z drugim,
saj ker je dejanje neveljavno, mu njegovo znanje ne škodi.
(4) Paulus, O ediktu, XII. knjiga.
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(5) Olajšava se prizna mladoletniku, mlajšemu od petindvajset let, ki je bil seznanjen.
5. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.
Včasih pa je treba kljub temu, da lahko vednost povzroči škodo, odobriti vrnitev v prejšnje stanje, kadar je bila stranka po
pretorjevem ukazu prisiljena pridružiti se izdaji.
6. Paulus, O ediktu, XII. knjiga.
Pri nobenem poslu se ne bi smelo upoštevati znanje varovanca, temveč le znanje njegovega skrbnika. Zato velja, da je bolje,
da se skrbniku vrne premoženje, tudi če je bilo zagotovljeno zavarovanje, kot pa da je odvisen od negotovega rezultata
zavarovanja. To je Julijan navedel kot svoje mnenje v vsakem primeru, ko je bil varovanec ogoljufan.
7. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.
Na koncu pretor pravi: "Odobrim tožbo zoper stranko, ki naj bi, ne da bi bila skrbnik, goljufivo odobrila dejanje varovanca;
zoper njo se izda sodba za vrednost zadevnega premoženja."
1. Skrbnika ni mogoče vedno tožiti, prav tako ni dovolj, da je zavestno odobril transakcijo, temveč mora ravnati tudi v slabi
veri. Kakšen bi bil rezultat, če bi bil prisiljen podeliti pooblastilo ali če bi ga k temu spodbudil strah: ali ga v takih
okoliščinah ne bi bilo treba oprostiti?
2. Kjer pretor pravi: "Vrednost zadevnega premoženja". Menim, da ni mišljena kazen, temveč zgolj dejanski znesek, ki je bil
izgubljen.
3. Pomponij v trideseti knjigi zelo pravilno navaja, da je treba v sodbo vključiti tudi obračun stroškov, ki jih je bil tožnik
prisiljen imeti z vložitvijo tožbe.
4. Če je več lažnih skrbnikov in je restitucijo izvedel eden od njih, bodo ostali oproščeni, vendar se to ne doseže zgolj s tem,
da tožnik izbere enega od njih.
8. Paulus, O ediktu, XII. knjiga.
Zato Sabinus pravi, da če tožnik od enega od njih ni izterjal celotnega zneska, mu ne bi smeli odreči regresa za primanjkljaj
od drugih.
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(9) Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.
(10) V zvezi s to tožbo Pomponij v enaintrideseti knjigi navaja, da jo je mogoče odobriti zoper vsakogar, ki ravna v slabi
veri, da bi drugega, ki tega ne ve, pripravil do tega, da bi odobril transakcijo svojega varovanca.
1. Labeo pravi, da tovrstne tožbe in factum lahko vložijo dediči in njihovi nasledniki, vendar zoper njih ne bodo dovoljene,
prav tako jih ni mogoče vložiti po preteku enega leta, saj kaznujejo dejanje in temeljijo na goljufiji; in da postanejo noxalne
tožbe, če so vložene zoper stranke, ki so podrejene oblasti drugih.
10. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IV. knjiga.
Kadar je zoper varovanca vložena tožba zaradi lažnega skrbnika in medtem preteče z zakonom predpisani rok ali pa je bilo
premoženje pridobljeno z uzurpacijo, mora krivec trpeti vse morebitne nevšečnosti, kot če bi bil pravi skrbnik in bi bila zoper
njega vložena tožba v predpisanem roku.
(11) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXV.
(12) Lažni skrbnik, ki mladoletniku, staremu dvanajst ali štirinajst let, podeli pooblastilo za sklenitev pogodbe, je odgovoren
za tožbo in factum zaradi goljufije, ne glede na to, v kakšnem stanju je, ali je sam svoj gospodar ali pod nadzorom drugega.
1. Kdor z goljufijo podeli pooblastilo mladoletniku, bo odgovoren na podlagi tega edikta.
2. Poleg tega je odgovoren vsakdo, ki pooblasti hčerko pod očetovskim nadzorom, da sklene pogodbo. Isto pravno pravilo
velja, kadar kdo, ki deluje kot skrbnik, dovoli sužnjici, da si izposodi denar; v vseh teh primerih je namreč pogodbena stranka
prevarana zaradi posredovanja skrbnika, saj brez posredovanja avtoritete skrbnika ne bi sklenila pogodbe z mladoletnikom.
3. Julijan v enaindvajseti knjigi Digest razpravlja o tem, ali je treba to tožbo odobriti proti očetu, ki je dal svojo hčer v zakon,
ko še ni bila stara dvanajst let. Po mnenju avtoritete je treba oprostiti očetu, ki je hotel svojo hčerko prezgodaj uvesti v
družino njenega moža, saj velja, da je pri tem ravnal prej zaradi pretirane naklonjenosti kot pa zaradi zlonamernosti.
4. Julijan pa meni, da če hči umre pred dopolnjenim dvanajstim letom starosti, potem ko je prejela doto, in je tisti, ki je bil do
nje upravičen, ravnal v slabi veri, se lahko možu pri tožbi za doto prepreči izjema zaradi goljufije, kadar bi bil upravičen do
celotne dote ali njenega dela, če bi bila zakonska zveza veljavna.
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12. Isto, Mnenja, knjiga XII.
Če stranka po zaslišanju na sodišču odgovori, da je skrbnik, ni odgovorna za nobeno tožbo zaradi te izjave. Če pa ni bil
skrbnik in je bil mladoletnik zaradi njegovega odgovora kakor koli ogoljufan, je treba zoper njega vložiti pravično tožbo.

Tit. 7. O poroštvih skrbnikov in kuratorjev ter tistih, ki so jih ponudili, in o dedičih prvih.

(1) Pomponij, O Sabinu, knjiga XVII.
Čeprav dedič skrbnika ne nasledi njegovega položaja, mora posle pokojnika, ki ostanejo nedokončani, urediti dedič, če je
moškega spola in polnoleten, in v takih okoliščinah lahko stori goljufijo.
1. Dedič mora skrbniku izročiti vse, kar je bilo v rokah skrbnika. Če bi dedič vzel kaj, kar je zapustil pokojnik v rokah
oskrbovanca, ne bo prost kazenske odgovornosti; to namreč nima nobene zveze s skrbništvom in ga je mogoče s pretorsko
tožbo prisiliti, da to izroči.
2. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXIX.
Za prošnjo za skrbnika velja, da je bila vložena, tudi če je to storjeno prek drugega; enako pravilo velja tudi za imenovanje
skrbnika, saj tisti, ki to stori prek drugega, stori isto.
(3) Isti, O ediktu, XXXV. knjiga.
Ugotovljeno je bilo, da morajo tako porok kot njegovi dediči plačati enak znesek obresti, kot se zahteva od samega skrbnika.
Isto, O ediktu, knjiga XXXVI.
Ker smo pokazali, da je v tožbi o skrbništvu mogoče tožiti tudi dediča, je treba razmisliti, ali je v zadevo mogoče vključiti
goljufijo, ki jo je storil dedič sam, ali zgolj način, kako je upravljal svoje skrbništvo. Ohranjeno je mnenje Servija, v katerem
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je menil, da če je dedič po skrbnikovi smrti še naprej opravljal skrbnikove posle ali če je porabil skrbnikov denar, ki ga je
našel v skrbnikovi skrinji, ali če je pobral denar, za katerega je skrbnik sklenil pogodbo, lahko odgovarja v svojem imenu v
skrbniški tožbi; ker je dovoljeno, da se zoper dediča sprejme prisega glede vrednosti premoženja, ki ga je izgubil zaradi
svojih goljufivih dejanj, je očitno, da je lahko odgovoren v skrbniški tožbi zaradi svoje slabe vere.
1. Očitno je, da dedič ne bo odgovoren za lastno malomarnost.
2. Skrbnikov dedič mora plačati obresti na skrbnikov denar, ki ga je vložil, sodnik pa v skladu z načeli prava in pravičnosti
odloči o višini obresti in času, za katerega jih je treba plačati.
3. Kadar se poroki, ki so jih imenovali skrbniki, predstavijo in jim nihče ne nasprotuje ter je dovoljeno, da se njihova imena
vpišejo v javne knjige, je pravično, da so odgovorni v enakem obsegu, kot če bi bila določba zakonito sklenjena. Zdi se, da
enako pravilo velja za tiste, ki jamčijo za skrbnike, torej tiste, ki izjavijo, da so plačilno sposobni, saj zasedajo mesto
porokov.
(5) Paulus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Če je tožba, ki temelji na določilu, da je varovano varovančevo premoženje, vložena proti porokom skrbnika, imajo ti
pravico, da sprejmejo enake ukrepe za svojo obrambo, kot jih ima skrbnik.
6. Papinianus, Mnenja, II. knjiga.
Oskrbovanec je vložil tožbo proti svojim skrbnikom in njihovim porokom. Sodnik, ki je zadevo obravnaval, je umrl, še
preden je prišla pred njega v obravnavo, zato je bil imenovan drug sodnik, ki je sodil samo proti porokam. Dolžnost
pristojnega sodnika je, da od skrbnikov zahteva osebno odgovornost za večji del sodbe, če so plačilno sposobni in upravljanje
skrbništva ni bilo ločeno, temveč skupno.
(7) Isto, Mnenja, III. knjiga.
Kadar poroki, ki so se zavezali, da bodo poskrbeli, da bo premoženje varovanca ostalo varno, zahtevajo, da slednji vloži
tožbo proti svojemu skrbniku, preden se zateče k njim, in obljubijo, da mu bodo, če to stori, povrnili škodo za tisto, česar ne
more izterjati od skrbnika, velja, da se tožba za izterjavo preostanka razdeli med poroke, ki so solventni; ker velja, da so
obveznost prevzeli oni, tako kot se v primeru posojanja denarja pod vodstvom več oseb tožba enakomerno razdeli med njih.
Kajti kadar se tisto, kar je dal eden, uporabi za razbremenitev drugega, zakaj bi posebna narava tožbe izključevala pravično
delitev?
1522

8. Paulus, Mnenja, IX. knjiga.
Dediči osebe, ki ni bila redno imenovana za skrbnika ali kuratorja in ni prevzela upravljanja skrbništva, ne odgovarjajo niti
zaradi slabe vere niti zaradi malomarnosti.
1. Paulus meni, da je treba tovrstno tožbo vložiti zoper dediča skrbnika, tako kot bi jo bil deležen pokojnik. To velja, kolikor
dediča ne bo mogoče opravičiti, če bo trdil, da ni našel listin v zvezi s skrbništvom; ker je dedič v vseh dobrovernih tožbah
odgovoren za slabo vero pokojnika, menim, da je treba enako pravilo upoštevati tudi pri tožbi zaradi skrbništva. Vendar pa
cesarske ustave dovoljujejo olajšave zaradi nevednosti dedičev. To pravilo je treba upoštevati tudi, kadar je dedič tožen po
smrti skrbnika, vendar ne, kadar je ta umrl po združitvi izdaje; z združitvijo izdaje se namreč kazenske tožbe prenesejo za in
proti dedičem obeh strank, tožbene pravice, ki običajno sčasoma ugasnejo, pa se ohranijo.

Tit. 8. O tožbah zoper sodnike.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVI.
Subsidiarne tožbe se ne odobrijo zoper red na splošno, temveč zlasti zoper magistrate, in jih ni mogoče vložiti zoper poroke
slednjih, saj so se ti zavezali za varnost premoženja vlade in ne za varnost podanikov. Zato iz tega razloga ne odgovarjajo
tisti, ki so imenovali sodnike, temveč samo sodniki. Če pa je red sam prevzel odgovornost, je treba šteti, da so odgovorni
tisti, ki so bili navzoči; ni namreč velike razlike, ali so imenovali skrbnika ali postali njegovi poroki ali pa so odgovornost
prevzeli sami. Zato je zoper njih mogoče vložiti pretorijansko tožbo. Če pa skrbnika imenujejo občinski sodniki, ne velja, da
ga je izbral celoten red.
1. Niti pretor niti kdor koli drug, ki mu je bila zaupana pravica imenovanja skrbnika, ne odgovarja na podlagi te tožbe.
2. Če guverner province želi, da magistrati zgolj predložijo izjavo o sredstvih za skrbnika, da bi lahko sam opravil
imenovanje, poglejmo, v kolikšni meri so odgovorni, če sploh so. Ohranil se je reskript božjega Marka, s katerim je odločil,
da tisti, ki guvernerju predložijo poročilo v zvezi s to zadevo, niso odgovorni, kot da bi sami opravili imenovanje; če pa so
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bili krivi prevare z lažnimi izjavami zaradi spodbude bodisi naklonjenosti bodisi denarja, bodo odgovorni. Jasno je, da če jim
guverner pokrajine odredi, naj zahtevajo varščino, ne dvomimo, da bodo odgovorni, čeprav je morda imenoval skrbnika.
3. Če guverner province, potem ko je od drugih prejel imena strank, ki naj bi bile imenovane za skrbnike, ta imena pošlje
občinskim sodnikom, da bi ti pridobili informacije v zvezi z njimi, in če jih je prejel, imenuje skrbnike; postavlja se
vprašanje, ali naj bodo sodniki odgovorni enako kot tisti, ki posredujejo informacije pretorju. Postavlja se vprašanje, ali je
kakšna razlika v tem, ali magistrati sami dajo imena, ki so izbrana, guvernerju ali pa jih ta prejme od koga drugega? Menim,
da bodo sodniki v obeh primerih odgovorni, če so bili krivi goljufije ali hude malomarnosti.
4. Subsidiarne tožbe lahko izkoristijo ne le podžupani, temveč tudi njihovi pravni nasledniki.
5. Kadar so bili imenovani skrbniki, ki niso povsem plačilno sposobni, je treba reči, da so sodniki odgovorni, če je guverner
imenovanje opravil na njihov predlog ali izmed imen, ki so jih odobrili. Če pa jim guverner pošlje imena v imenovanje ali po
imenovanju od njih zahteva, da sprejmejo varščino, je odgovornost na strani sodnikov.
6. Sodniki so odgovorni tudi, kadar skrbnik ali kurator sploh ni imenovan, vendar so odgovorni le, kadar po tem, ko so bili o
tem obveščeni, imenovanja ne opravijo. Zato bodo sodniki nedvomno odgovorni za kakršno koli škodo, ki bi jo v vmesnem
času utrpeli mladoletniki ali mladoletnice, če niso opravili svojih dolžnosti, potem ko so bili o tem poučeni.
7. Ponovno je treba opozoriti, da če občinski sodniki namenoma odložijo imenovanje skrbnika do izteka svojega mandata ali
če namenoma odložijo zagotovitev varščine, dokler njihovi nasledniki ne začnejo opravljati svojih dolžnosti, jim to ne bo
koristilo.
8. Božanski Hadrijan je v nekem reskriptu določil, da je treba tožbo odobriti celo zoper stranko, ki je bila izbrana, da preveri
vrednost varščine, ki jo je ponudil skrbnik.
9. Kadar je med magistrati obstajal dogovor, da bodo skrbniki imenovani le na tveganje enega od njih, je božanski Hadrijan v
nekem reskriptu izjavil, da taka pogodba ne sme posegati v pravice varovanca; javnega prava namreč ni mogoče spremeniti
zgolj z dogovorom duumvirjev; Vendar pa menim, da bi se bilo treba najprej obrniti na tistega, ki je prevzel odgovornost, in
da bi bilo treba takoj, ko so bila njegova sredstva izčrpana, poklicati na odgovornost njegovega sodelavca, tako kot bi v
primeru, ko je imenovanje opravil eden sam, menili, da je treba najprej zahtevati od njega, nato pa od njegovega sodelavca.
10. Kadar v mestu, kjer so se rodili varovanci, ni mogoče najti oseb, ki se zdijo plačilno sposobne, je dolžnost sodnikov, da
poiščejo nekaj povsem poštenih oseb v sosednjih mestih in pošljejo imena guvernerju pokrajine, vendar sami ne morejo
zahtevati pravice do imenovanja.
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11. Če sodnik imenuje skrbnika, ki je bil v tistem času plačilno sposoben, in od njega ne zahteva varščine, to ne bo
zadostovalo; če pa zahteva varščino in je stranka plačilno sposobna, čeprav pozneje skrbnik ali njegovi porok postanejo
plačilno nesposobni, se na tistega, ki je imenoval, ne more prenesti nobena odgovornost; sodniki namreč ne smejo biti
odgovorni do varovanca za prihodnje dogodke in nesreče.
12. Če sodnik ni zahteval varščine in je bil skrbnik v času, ko je bilo mogoče vložiti skrbniško tožbo, plačilno sposoben, to
zadostuje.
13. Od skrbnika se ne zahteva dokaz, da varščine niso bile plačilno sposobne, ko so bile sprejete; sodniki pa morajo dokazati,
da so bile v tistem času plačilno sposobne.
14. Porok ni prednostni upnik glede premoženja magistrata, vendar bo upravičen do deleža z drugimi upniki.
15. Magistrat zahteva zavarovanje tako, da lahko podžupanov suženj ali sam podžupan, če je do tega upravičen in je navzoč,
s skrbniki, pa tudi z njihovimi porokami, določi, da bo njegovo premoženje varno; če ni nikogar, ki bi sklenil tako določilo,
mora javni suženj določiti varnost podžupanovega premoženja, ali pa mora to storiti sam magistrat.
16. Če javni suženj ali sam sodnik sklene tako določilo, je jasno, da je treba odločiti, da je treba podžupanu odobriti pravično
tožbo.
17. Postavlja se vprašanje, če je sodnik sin pod očetovskim nadzorom in ne sprejme ukrepov, da bi zagotovil varščino za
varovanca, ali če po njegovi krivdi ni zagotovljena ustrezna varščina; ali je treba ugoditi tožbi zoper njegovega očeta, in če je
tako, za kakšen znesek? Julijan pravi, da je treba tožbo proti očetu vložiti v višini peculiuma, ne glede na to, ali je sin postal
dekurion z njegovim soglasjem ali ne; kajti tudi če je upravljal magistrat z očetovim soglasjem, se slednji ne sme tožiti za
znesek, ki presega peculium, in sicer iz razloga, ker se človek, ki da soglasje, da njegov sin postane dekurion, s tem zaveže,
da bo premoženje vlade ostalo varno.
2. Isti, Razprave, III. knjiga.
Predlagan je bil primer, ko sta dva skrbnika, ki so ju občinski sodniki imenovali, ne da bi zahtevali varščino, umrla v
revščini, drugi pa je, potem ko ga je varovanec tožil, plačal celoten znesek. Postavilo se je vprašanje, ali bi bil ta skrbnik
upravičen do tožbe proti občinskim sodnikom, če je vedel, da se od njegovega sospornika ne zahteva varščina. Izrazil sem
svoje mnenje, da ker je slednji poravnal terjatev varovanca do skrbnika, niti varovanec niti skrbnik nimata več pravice do
tožbe proti magistratom, saj skrbnik nikoli nima pravice do tožbe proti magistratu, ker odlok senata daje olajšavo varovancu;
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še zlasti pa je to primer, ko je skrbnik kriv, ker od svojega kolega ni zahteval varščine ali ga ni ovadil kot sumljivega, če je v
skladu z navedenimi dejstvi vedel, da ni dal varščine po odredbi sodnikov.
3. Julianus, Digeste, knjiga XXI.
Če se varuhu zaradi tega ne pripisuje nobena krivda, ne bo krivično, če mu bo odobrena tožba zoper sodnike.
4. Ulpianus, Disputations, knjiga III.
Sodnikovi dediči niso odgovorni na enak način kot slednji, saj dedič skrbnika ni odgovoren zaradi malomarnosti pokojnika;
saj sodnik dejansko prevzame vso odgovornost, njegov dedič pa je odgovoren le v primeru goljufije ali malomarnosti, ki je
podobna goljufiji.
5. Julianus, Digeste, knjiga XXI.
Dva skrbnika sta si razdelila upravljanje skrbništva in eden je umrl, ne da bi zapustil dediča. Postavilo se je vprašanje, ali naj
se skrbniku odobri tožba zoper sodnika, ki ni poskrbel, da je bilo dano zavarovanje, ali zoper drugega skrbnika. Odgovoril
sem, da je bolj pravično, da se tožba odobri proti drugemu skrbniku kot proti sodniku, saj bi moral prvi, ko je vedel, da
skrbniku ni bila zagotovljena varščina, prevzeti celotno upravljanje; glede dela, ki ga je zaupal drugemu skrbniku, pa je bil
podoben tistemu, ki ni poskrbel za nekatere posle svojega skrbnika. Čeprav je lahko opravil določen del poslov svojega
varovanca, je še vedno odgovoren, ker ni poskrbel za to, kar bi moral storiti.
6. Ulpianus, O ediktu, I. knjiga.
Ohranjen je reskript božanskega Pija, ki se nanaša na dediča magistrata in navaja, da je treba po izkazanem ustreznem
razlogu zoper njega vložiti tožbo; če je namreč malomarnost magistrata tako velika, da ni sprejel nobenega zavarovanja, je
pravično, da ima položaj poroka, tako da je lahko odgovoren tudi njegov dedič. Če pa je sprejel varščino in so bili poroki
takrat plačilno sposobni, vendar so pozneje prenehali biti; tako kot lahko sam sodnik zelo pravilno zavrne odgovornost v
takšni tožbi, jo lahko še bolj pravično zavrne njegov dedič. Nazadnje, tožbe proti sodnikovemu dediču ne bi smeli odobriti,
razen če je očitno, da je sodnik sprejel poroštva, ki niso bila popolnoma plačilno sposobna.
7. Celsus, Digeste, knjiga XI.
Prosim te, da v primeru magistratov, ki so postavili skrbnika, skrbno opaziš, ali je treba tožbo zoper njih odobriti za enake
zneske ali pa je pri varovancu neobvezno, da toži kateregakoli od njih, ki mu je po volji. Odgovor je bil, da če so sodniki
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ravnali goljufivo, tako da skrbnik ni dobil zadostnega zavarovanja, je treba slednjemu odobriti tožbo za celoten znesek zoper
kogar koli, ki ga izbere; če pa se je to zgodilo zgolj zaradi njihove malomarnosti in ni posledica slabe vere, menim, da bi bilo
bolj pravično, če bi vsakega od njih tožili za njegov delež, če se bo na ta način ohranilo skrbnikovo premoženje.
8. Modestin, Mnenja, VI. knjiga.
Sodniki so od skrbnikov mladoletnika zahtevali varščino za ohranitev njegovega premoženja, eden od njih pa je umrl, ne da
bi zapustil dediča. Sprašujem, ali bo njegov kolega dolžan poravnati skrbniku celoten znesek. Modestin je odgovoril, da ni
razloga, da tega ne bi bil dolžan storiti.
9. Isti, Pandekti, IV. knjiga.
Pojavilo se je vprašanje, ali je treba v primeru ugoditve tožbi zoper sodnike izterjati glavnico skupaj z obrestmi ali pa se
obresti ne smejo zahtevati, saj je bilo odločeno, da obresti od kazni ni mogoče izterjati. V reskriptu božanskih Severa in
Antonina je bilo navedeno, da se obresti lahko izterjajo, ker je proti sodnikom odobrena ista tožba kot proti varuhom.

Tit. 9. Glede premoženja tistih, ki so pod skrbništvom ali kuratorstvom, in glede odtujitve ali obremenitve njihovega
premoženja brez dekreta.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXV.
Z dekretom cesarja Severa je skrbnikom in kuratorjem prepovedano razpolaganje z zemljišči varovancev in drugih oseb, ki
so pod njihovim nadzorom, ne glede na to, ali se nahajajo na podeželju ali v mestu.
(1) Ta odlok je bil objavljen v senatu v času konzulata Tertylla in Klementa.
(2) Njegove določbe so naslednje: "Poleg tega, očetje konzulenti, prepovedujem skrbnikom in kuratorjem, da bi prodajali
bodisi podeželska bodisi mestna posestva, razen če so starši z oporoko ali kodicilom določili, da se to lahko stori. Če pa
obstajajo dolgovi v taki višini, da jih ni mogoče poplačati iz prihodkov drugega premoženja, se lahko zaprosi slavnega
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mestnega pretorja, ki bo po svoji presoji določil, katera zemljišča se smejo odtujiti ali obremeniti, pri čemer bo pridržana
pravica do tožbe za varovanca, če bi se pozneje izkazalo, da je bil pretor prisiljen. Če je nepremičnina v skupni lasti z drugim
in solastnik zahteva delitev ali če upnik, ki je od očeta varovanca prejel zemljišče v zastavo, zahteva svoje pravice, menim,
da ni treba izdati novega odloka."
(3) Kadar je imel zapustnik premoženje, ki bi ga bilo mogoče prodati za časa njegovega življenja, vendar z oporoko ni
določil, da se to stori, se prodaja tega premoženja ne bi smela izvesti; kajti tudi če je zapustnik želel prodati premoženje,
morda ni mislil, da je treba z njim razpolagati po njegovi smrti.
(4) Če mladoletnik, mlajši od petindvajset let, kupi zemljišče pod pogojem, da ga zastavi prodajalcu, dokler ne plača njegove
cene, menim, da zastavna pogodba ni veljavna, saj vedno, ko mladoletnik pridobi lastninsko pravico na nepremičnini,
preneha biti zavezanec.
2. Paulus, O odloku božanskega Severa.
Toda tu se pojavi težava, in sicer iz razloga, ker zastava začne veljati hkrati s pridobitvijo lastništva in obveznost postane del
posla od samega začetka. Kaj pa, če je mladoletnik kupoval iz državne zakladnice? V tem primeru ni dvoma, da bi pravica do
zastavne pravice ostala nedotaknjena. Zato je treba, kadar se tak primer pojavi pri prodaji zasebnemu prodajalcu, vložiti
prošnjo pri cesarju, da se zastavna pravica potrdi z reskriptom.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXV.
Če pa bi en oskrbnik kupil zemljišče z denarjem drugega in bi bilo izročeno oskrbniku ali mladoletniku, ali je tisti, s čigar
denarjem je bilo omenjeno zemljišče kupljeno, upravičen do obveznosti ali zastavne pravice? Boljše mnenje je, da pravica do
zastavne pravice v skladu z ustavo našega cesarja in njegovega božanskega očeta ostaja nedotaknjena v korist tistega
podžupana, s čigar denarjem je bilo zemljišče kupljeno.
(1) Zemljišče, ki pripada podaniku, se lahko kljub temu zaseže in proda po odredbi sodnika, guvernerja ali katerega koli
drugega pristojnega uradnika. Tudi pretor lahko vsakogar postavi v posest premoženja podžupana; zastavna pravica se lahko
sklene bodisi zaradi ohranitve zapuščine bodisi zaradi zavarovanja pred grozečo škodo, pretor pa lahko odredi, da se
premoženje prevzame v posest, kakor on odredi. Te obveznosti ali odtujitve se izvajajo po pooblastilu sodnikov in ne s
soglasjem skrbnika ali kuratorja.
(2) Kadar skrbnik zahteva vrnitev zemljišča, ki pripada varovancu, se lahko zastavi tudi vprašanje, ali ponudba njegove
vrednosti na sodišču učinkuje kot odtujitev. Boljše mnenje je, da učinkuje, saj takšna odtujitev ni odvisna od volje skrbnika.
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(3) Enako je treba reči, kadar se zahteva zemljišče, ki je pripadalo varovancu, in ga skrbniki vrnejo v nasprotju z
varovancem; v tem primeru bo namreč odtujitev veljavna zaradi avtoritete izdane odločbe.
(4) Kadar ima varovanec pravico do večnega najema ali posesti, poglejmo, ali jo lahko odtujijo njegovi skrbniki. Boljše
mnenje je, da ne more, čeprav je lahko lastninska pravica druge stranke na zemljišču boljša.
(5) Prav tako ni mogoče odtujiti užitka, čeprav je samo užitek v lasti varovanca. Zato je treba domnevati, da se pravica izgubi
z neuporabo, če je skrbnik dal povod za to? Jasno je, da jo je treba ponovno vzpostaviti. Če pa je skrbnik lastnik
nepremičnine, ne more odtujiti niti pravice do uporabe niti pravice do uporabe, čeprav v odloku ni ničesar navedeno v zvezi s
pravico do uporabe. Podobno je mogoče reči, da na zemljišču podžupana ali mladoletnika ni mogoče ustanoviti služnosti, niti
je ni mogoče ukiniti. To pravilo je uveljavljeno tudi v zvezi z zemljišči, na katerih se opravlja dotalna služba.
(6) Če ima podružnica rudnike glinenca, kovine ali katere koli druge snovi, kredne jame, rudnike srebra ali kaj drugega te
vrste,
4. Paulus, O odloku božanskega Severa. ki jih imajo zasebniki pravico posedovati:
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXV.
Menim, da je boljše mnenje, da odtujitve ni mogoče izvesti v skladu z duhom dekreta.
(1) Ugotoviti je treba, da bo enako pravilo veljalo tudi v primeru, ko ima podžupan v lasti soline.
(2) Če ima varovanec v dobri veri zemljišče, ki pripada drugemu, menim, da je treba odločiti, da ga njegovi skrbniki ne
morejo odtujiti; kajti če se proda kaj, za kar se zdi, da pripada varovancu, prodaja ne bo veljavna.
(3) Če je bila zemljiška parcela zastavljena varovancu, jo lahko njegovi skrbniki prodajo? Menim, da lahko, saj je to tako
rekoč lastnina zavezanca, se pravi, da prodajo, kar pripada drugemu. Če pa varovanec ali njegov oče pridobi pravico do
posesti nepremičnine na podlagi lastninske pravice, je treba posledično reči, da je ni mogoče prodati, ker se šteje za
zemljišče, ki pripada varovancu. Enako pravilo velja, kadar je bilo skrbniku odrejeno, da prevzame posest nepremičnine
zaradi preprečitve grozeče škode.
(4) Če je bilo zemljišče zapuščeno ali zaupno prepuščeno varovancu, ki je bil imenovan za dediča, da se prenese na Seiusa,
ali lahko njegovi skrbniki izročijo "navedeno zemljišče brez pooblastila pretorja? Menim, da če je oporočitelj podaril svoje
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premoženje, se odlok ne bo uporabljal; če pa se zapuščina nanaša na premoženje varovanca, je treba šteti, da spada pod
pogoje odloka in da ga ni mogoče odtujiti brez dovoljenja pretorja.
(5) Če bi varovanec sklenil oporoko, ali lahko izposojeni denar plača brez pooblastila pretorja. Boljše mnenje je, da tega ne
more storiti; v nasprotnem primeru bi dobil izgovor za odtujitev varovančevega premoženja.
(6) Če pa bi oče z določilom obljubil zemljišče in bi ga varovanec nasledil v prevzemu obveznosti, je mogoče bolj pozitivno
reči, da se lahko odpove zemljišču brez pooblastila pretorja. Isto pravilo velja tudi, kadar varovanec po dedni pravici nasledi
drugega, ki se je zavezal.
(7) Po istem načelu, če bi se oče ali kdo drug, ki ga je varovanec nasledil, dogovoril za prodajo zemljišča, je mogoče reči, da
lahko varovanec sklene vse druge pogoje prodaje, ne da bi se obrnil na pretorja.
(8) Oskrbovanec ne more zavrniti oporoke o oddaji zemljišča brez pooblastila pretorja; nihče namreč ne dvomi, da gre v tem
primeru za odtujitev, saj premoženje pripada oskrbovancu.
(9) Skrbnikom ne bi smeli podeliti pravice do neselektivne prodaje premoženja varovanca pod pretvezo plačila dolgov; kajti
takega načina razpolaganja s takim premoženjem ne bi smeli dovoliti. Zato je senat odločanje o tej zadevi prepustil pretorju,
čigar dolžnost je bila, da jo najprej preuči in ugotovi, ali denarja za poplačilo dolga ni mogoče dobiti drugje. Zato bi moral
preveriti, ali ima varovanec kakšna sredstva, bodisi v denarju bodisi v menicah, na podlagi katerih bi bilo mogoče vložiti
tožbo, ali delež na pridelkih, ki so bili shranjeni, ali pa pričakuje, da bo prejel kakršen koli dohodek ali drugo premoženje.
Ugotoviti mora tudi, ali je poleg zemljišča še kaj drugega, kar bi bilo mogoče prodati in iz katerega bi bilo mogoče poplačati
terjatev. Če ugotovi, da dolga ni mogoče poravnati drugače kot s prodajo zemljišča, mora to dovoliti, če upnik vztraja pri
plačilu ali če obrestna mera, po kateri je bil dolg dogovorjen, spodbuja njegovo poravnavo.
(10) Pretor mora tudi odločiti, ali bo zanj ugodneje, da dovoli prodajo zemljišča ali njegovo obremenitev. Prav tako mora
zelo paziti, da si z obremenitvijo zemljišča ne izposodi večjega zneska, kot bi se mu zdelo potrebno za plačilo dolga; če pa se
zemljišče proda, da se ne odtuji velik del zemljišča, da bi se izpolnila zmerna obveznost. Če pa je oskrbnik lastnik zemljišča
manjše vrednosti ali zemljišča, ki je zanj manj koristno, je bolje, da pretor odredi prodajo tega zemljišča kot pa večjega in
koristnejšega.
(11) V prvi vrsti je torej treba od pretorja zahtevati, da se, kadar koli ga stranka zaprosi za dovoljenje za razpolaganje z
zemljiščem, pouči o premoženju varovanca in ne zaupa preveč izjavam skrbnikov ali kuratorjev, ki so včasih zaradi lastne
koristi navajeni pretorju zagotavljati, da je treba prodati ali obremeniti zemljišče varovanca. Zato mora poizvedeti pri bližnjih
sorodnikih varovanca ali njegovih starših, pri katerem koli od njegovih zvestih svobodnjakov ali pri katerem koli drugem, ki
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pozna premoženje varovanca, in če nikogar takega ni mogoče najti ali če so tisti, ki so bili najdeni, lahko sumljivi, mora
odrediti, da se izdelajo računi in sestavi zapisnik o premoženju varovanca, ter za slednjega imenovati odvetnika, ki lahko
pretorju svetuje, ali naj privoli v prodajo ali obremenitev premoženja.
(12) Kadar pretor, potem ko je bil zaprošen, dovoli prodajo premoženja, ki se nahaja v pokrajini, se lahko vprašamo, ali je to
dejanje veljavno. Menim, da je veljavno, če se skrbništvo izvaja v Rimu in če so skrbniki zadolženi za upravljanje
premoženja.
(13) Da pa bi preprečili nepravilno uporabo denarja, ki so si ga skrbniki izposodili zaradi domnevnega dolga varovanca, mora
pretor poskrbeti, da se izposojeni denar izplača upnikom, in v zvezi s tem izdati odlok ter imenovati sodnega uradnika, ki mu
mora poročati, da je bil denar uporabljen za namen, za katerega je bila zahtevana odtujitev ali obremenitev.
(14) Če ni dolga, ki bi ga bilo treba plačati, skrbniki pa trdijo, da je smotrno nekatera zemljišča prodati, druga kupiti ali se
drugih znebiti, je treba razmisliti, ali naj pretor to dovoli. Boljše mnenje je, da tega ne more storiti, saj pretorju ni podeljeno
polno pooblastilo za razpolaganje s premoženjem, ki pripada varovancu, ampak le v primeru, ko je treba plačati dolg. Če
torej ne gre za dolg, če bi dovolil prodajo zemljišča, posledično menimo, da prodaje ni in da je odlok ničen, saj pretorju ni
dano dovoljenje, da brez razlikovanja razpolaga s premoženjem podžupana, temveč le, kadar je zahteva po plačilu dolga
nujna.
(15) Oskrbovanec ohrani pravico do tožbe, če lahko pozneje dokaže, da je bil pretor prevaran. Vendar je treba razmisliti, ali
mu moramo priznati stvarno ali osebno tožbo. Boljše mnenje je, da je treba odobriti stvarno tožbo, pa tudi osebno tožbo
zoper njegove skrbnike ali kuratorje.
(16) Z zemljišči v skupni lasti bi morali razumeti taka, ki so v skupni lasti in nerazdeljena. Kadar pa so v skupni posesti,
vendar so deleži ločeni, obstaja razlog za sodno odločbo, saj se dekret ne uporablja.
6. Isto o vseh sodiščih, II. knjiga.
Kadar ena oseba uživa lastninsko pravico na zemljišču, druga pa pravico do uporabe tega zemljišča, je boljše mnenje, da se
del dekreta, ki se nanaša na delitev premoženja, ne uporablja, ker ni dejanske skupnosti interesov.
7. Isto, O ediktu, knjiga XXXV.
Kadar so zemljišča v skupni lasti varovancev, ki imajo različne skrbnike, poglejmo, ali pravica do odtujitve pripada vsakemu
od njih. In ker je za to potrebna prošnja za dovoljenje, menim, da bo odtujitev preprečena, saj nobena od strank ne more
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zaprositi zanjo in mora vsaka počakati na prošnjo druge. Če imata ista skrbnika, je spet še večji razlog za trditev, da do
odtujitve ne more priti.
(1) Če varovanec z dovoljenjem pretorja da v zastavo zemljišče, ni dvoma, da je mogoče preprečiti odtujitev navedenega
zemljišča. Vendar je treba povedati, da lahko upnik uveljavlja svojo pravico, vendar bo varneje, če bo najprej vložil prošnjo
pri pretorju.
(2) Če je oče ali sorodnik skrbnik otroka, se je treba obrniti na pretorja, če želi obremeniti nepremičnino? Boljše mnenje je,
da je to treba storiti; vendar bi moral biti pretor bolj naklonjen privolitvi v zahteve očeta kot v zahteve kogar koli drugega.
(3) Če pretor dovoli skrbnikom, da prodajo zemljišče, ti pa ga obremenijo, ali obratno, ali bo takšno dejanje veljavno? Moje
mnenje je, da je dejanje, kadar stranka stori nekaj drugega, kot je dovolil pretor, neveljavno.
(4) Kaj pa, če bi pretor odredil naslednje: "Dovoljujem, da se nepremičnina proda ali obremeni"? Ali bo imel skrbnik pravico
storiti, kar se mu zljubi? Boljše mnenje je, da bo imel, če upoštevamo, da pretor ni pravilno opravil svoje dolžnosti, saj bi
moral ugotoviti in izbrati, ali je zanj bolje, da dovoli obremenitev ali prodajo premoženja.
(5) Če skrbnik obremeni premoženje brez odredbe, čeprav obveznost ni veljavna, bo kljub temu obstajal razlog za izjemo na
podlagi goljufije, če bi skrbnik posojeni denar plačal upniku, ki ima zemljišče v zastavi.
(6) Prav tako je treba preučiti, ali lahko skrbnik obremeni nepremičnino, ki mu pripada. Reči je treba, da če prejme enako
glavnico in obrestna mera ni višja, bo obveznost veljavna in pravice prvega upnika preidejo na drugega.
8. Isto, O vseh sodiščih, II. knjiga.
Nobenega dvoma ni, da osebe, ki niso zakoniti skrbniki ali kuratorji, vendar opravljajo posle, ko delujejo kot taki, v tej vlogi
ne morejo razpolagati s premoženjem varovancev ali mladoletnikov.
(1) Razmisliti je treba, ali bo v teh okoliščinah prodaja veljavna po starem pravu ali pa se ta odlok uporablja v primeru
kuratorja blazne osebe ali kogar koli drugega, ki ni mladoletna oseba. Ker se cesar sklicuje na skrbnike in ker se dolžnosti
kuratorjev razumejo kot povezane z dolžnostmi skrbnikov, menim, da je treba v skladu z namenom odloka šteti, da za vse te
osebe velja isto pravilo.
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(2) Postavlja se vprašanje, ali se lahko skupno premoženje, na katerem ima skrbnik delež, obremeni. In menim, da tega ni
mogoče storiti brez sodne odločbe; kajti to, kar je v odloku izključeno, se nanaša le na prenehanje skupne lastnine, ne pa na
povečanje njenih težav.
9. Isto, Mnenja, knjiga V.
Čeprav je nekdanji guverner morda dovolil prodajo zemljišča, ki pripada varovancu, in bi ga nato njegov skrbnik kupil zase s
posredovanjem drugega kupca; če bi naslednik omenjenega guvernerja ugotovil, da je skrbnik s kršitvijo odloka senata
zagrešil goljufijo in slabo vero, mora vseeno določiti, v kolikšni meri bo takšno goljufivo dejanje kaznoval, in sicer s
primerom.
10. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Če je bilo zemljišče varovanca ali mladoletnika prodano nezakonito in v nasprotju z odlokom senata ter je bila zaradi tega v
skrbniški tožbi ali v pravdnem postopku ocenjena škoda in je bil ocenjeni znesek plačan, je vračilo zemljišča prepovedano po
načelih pravičnosti.
11. Isto, O dolžnostih prokonzula, III. knjiga.
Če se vloži prošnja za prodajo zemljišča, ki pripada mladoletniku, staremu petindvajset let, mora guverner province po
ustrezni preiskavi to dovoliti. Enako pravilo je treba upoštevati glede premoženja blazne osebe, razsipneža ali kogar koli
drugega, čigar zemljišče želijo odtujiti njegovi kuratorji.
12. Marcianus, O hipotekarni formuli.
Odlok senata ni kršen, če skrbnik varovanca plača upniku očeta slednjega, da bi mu lahko podržavil premoženje.
13. Paulus, O odloku božanskega Severa.
Kadar je zemljišče, ki pripada varovancu, neplodno, kamnito ali kužno, je treba preučiti, ali ga lahko skrbnik odtuji ali ne.
Cesar Antonin in njegov božanski oče sta v reskriptu v zvezi s to zadevo navedla naslednje: "Dejstvo, da trdite, da je
zemljišče, ki ga želite prodati, nerodovitno, za nas nima nobene teže, saj je zanj mogoče dobiti ceno le v sorazmerju s
pridelki, ki jih bo dalo."
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(1) Čeprav skrbnik ne more niti prodati niti obremeniti zemljišča, ki pripada njegovemu varovancu, Papinijan v peti knjigi
mnenj vseeno navaja, da skrbnik ne more zakonito razpolagati z zemljiščem svojega varovanca brez odloka pretorja. Vendar
pa pravi, da če skrbnik zaradi nevednosti proda zemljišče in prejeto kupnino plača upnikom mladoletnikovega očeta, ta pa
nato vloži tožbo za izterjavo zemljišča z dobičkom od lastnika; se lahko ustrezno sklicuje na izjemo zaradi goljufije, če
mladoletnik ne ponudi kupnine in obresti za vmesni čas, ki so pripadale upniku, če dolg ni mogel biti plačan iz premoženja,
ki pripada varovancu. V zvezi s tem sem navedel, da tudi če bi lahko varovanec dolg plačal iz drugega premoženja in je bilo
slednje ohranjeno, je treba reči, da je mogoče uveljavljati ugovor zaradi goljufije, če se je varovanec skušal okoristiti z
izgubo drugega.
14. Isto, Mnenja, IX. knjiga.
Paulus je podal mnenje, da četudi bi bila očetova oporoka pozneje razglašena za nično, še vedno velja, da skrbniki ali
kuratorji njegovega sina niso storili nobenega dejanja proti odloku božjih cesarjev, če so v skladu z željo pokojnika, izraženo
v njegovi oporoki, zemljišče, ki je pripadalo varovancu in je bilo na podeželju.

Tit. 10. O imenovanju kuratorjev za blazne osebe in druge osebe, ki niso mladoletne.

1. Ulpianus, O Sabinu, I. knjiga.
Po zakonu dvanajstih tabel je zapravljivcu prepovedano upravljanje lastnega premoženja. Ta določba je bila že prej uvedena
po običaju. V današnjem času pa, kadar pretorji ali guvernerji naletijo na takšnega človeka, ki ne upošteva ne časa ne meje,
kar zadeva izdatke, ampak zapravlja svoje premoženje tako, da ga razmetava in zapravlja, mu imenujejo kuratorja, tako kot
to storijo za blazneža, in oba ostaneta pod kuratorstvom, dokler si blaznež ne opomore ali dokler se zapravljivec ne obnaša
primerno. Ko se to zgodi, stranki po zakonu prenehata biti pod nadzorom svojih skrbnikov.
(1) Kuratorstvo tistega, ki mu je bilo prepovedano razpolagati s svojim premoženjem, je bilo nekdaj zavrnjeno njegovemu
sinu. Vendar se je ohranil reskript božanskega Pija, v katerem izjavlja, da je treba kuraturo prednostno podeliti sinu, kadar je
njegov oče nor, če je ta pošten človek.
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2. Paulus, O dolžnostih prokonzula, I. knjiga.
Prokonzul mora imenovati ali odrediti imenovanje kuratorjev za druge osebe, ki ne morejo skrbeti za svoje zadeve; ne bo
okleval, če bo sina imenoval za kuratorja svojega očeta.
3. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXI.
Pretor imenuje kuratorja za zapuščino, medtem ko imenovani dediči razmišljajo, ali jo bodo sprejeli.
4. Isti, O Sabinu, knjiga XXXVIII.
Kuratorstvo nore matere pripada njenemu sinu, saj obema staršema pripada enaka sinovska naklonjenost, čeprav njuna oblast
ni enaka.
5. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
Kurator je imenovan na podlagi odloka senata, kadar je oseba imenitna, kot v primeru senatorja ali njegove žene; in obstaja
razlog, da se njihovo premoženje proda, da bi se iz njega, kolikor je mogoče, pošteno poplačali upniki; kuratorja imenuje
bodisi pretor bodisi guverner province, da bi razpolagal s premoženjem.
6. Ulpianus, O vseh sodiščih, I. knjiga.
Pretor mora paziti, da kuratorja ne imenuje nepremišljeno in brez temeljite preiskave primera, saj se veliko oseb pretvarja, da
so nore ali blazne, da bi se z imenovanjem kuratorja lažje izognile civilnim obveznostim.
7. Julianus, Digeste, knjiga XXI.
Z nasveti in prizadevanji kuratorja je treba zaščititi ne le premoženje, temveč tudi osebo in varnost tistega, ki je blazen.
(1) Nespametni osebi je bil imenovan kurator in izdana odredba, ki je od njega zahtevala, da da varščino, česar ni storil, kljub
temu pa je v skladu s pravnimi formalnostmi odtujil določeno premoženje nespametne osebe. Dediči navedene blazne osebe
so vložili tožbo za izterjavo premoženja, ki ga je kurator odtujil, in vložili ugovor, ker kurator premoženja ni prodal. V tem
primeru bi bilo treba ugoditi ugovoru, da je premoženje prodal, ne da bi predložil zavarovanje v skladu z odlokom. Če pa je
kurator plačal upnikom duševno bolne osebe ceno, ki jo je prejel za premoženje, bo triplikacija zaradi slabe vere zagotovila
zavarovanje imetnikov.
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(2) Če je prokonzul odstranil kuratorja blazne osebe iz upravljanja njenega premoženja iz razloga, ker ni predložil varščine in
je nepravilno opravljal posle skrbništva, ter namesto njega postavil drugega kuratorja, je slednji, ki sam ni predložil varščine,
vložil tožbo na podlagi prostovoljnega posredovanja proti odstranjenemu kuratorju, in ko so pozneje dediči navedene
duševno bolne osebe vložili tožbo na podlagi prostovoljnega zastopanja proti drugemu kuratorju, ta pa se je skliceval na
izjemo, ki je temeljila na rešitvi zadeve med njimi in njegovim predhodnikom, je treba dedičem priznati pravico do odgovora,
da ob vložitvi tožbe sam ni dal varščine. Vendar pa mora sodnik ugotoviti, ali bi tak odgovor koristil kuratorju, kajti če je
drugi kurator denar, ki ga je izterjal s sodbo zoper prvega, uporabil v korist premoženja duševno bolne osebe, je mogoče
vložiti tripartitno tožbo zaradi goljufije.
(3) Postavilo se je vprašanje, ali se lahko plačilo zakonito izplača enemu od kuratorjev blazne osebe in ali lahko eden od njih
odtuji njeno premoženje. Odgovoril sem, da je takšno plačilo zakonito in da lahko stranka, ki z ustreznimi formalnostmi od
enega od več kuratorjev kupi zemljišče, ki pripada duševno bolni osebi, pridobi pravico do njega na podlagi zastaranja; ker so
plačilo, prodaja in izročitev bolj stvarne kot pravne zadeve, zato zadošča dejanje enega od kuratorjev, ker se razume, da se
drugi strinja. Če je torej prisoten drugi skrbnik in nasprotuje plačilu ali izročitvi, dolžnik ni oproščen odgovornosti, kupec pa
tudi ne more pridobiti nepremičnine na podlagi zastaranja.
8. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, VI. knjiga.
Za premoženje nerojenega otroka je treba imenovati kuratorja in prokonzul, da bi bilo varno, od njega zahteva, da da takšno
varščino, kot bi jo sprejel zanesljiv človek. To velja v primeru, ko imenovanje ni opravljeno po preiskavi, kajti če se
preiskava opravi, zavarovanje ne bo potrebno.
9. Neratius, Pergamenti, Knjiga I.
Kadar senat dovoli imenovanje kuratorjev za prodajo premoženja, upnikom ne dovoli, da bi z njim razpolagali, četudi bi ga
po podelitvi tega privilegija raje prodali; kajti čeprav imajo ti pravico, da izberejo tistega, ki ga želijo, se po tem, ko so izbrali
enega kuratorja, še vedno ne smejo obrniti na drugega. To pravilo je veliko bolj pravično upoštevati, kadar kurator, ki je bil
imenovan za prodajo premoženja, umre, preden je bil posel sklenjen; v tem primeru je namreč treba imenovati drugega
kuratorja za ureditev celotne zadeve, pri čemer je ni mogoče zaupati dediču prvega kuratorja, saj se lahko zgodi, da dedič ni
primeren za to zadevo bodisi zaradi spola, starostne oslabelosti bodisi zaradi višjega ali nižjega položaja prejšnjega kuratorja;
poleg tega je lahko več dedičev prvega kuratorja in ni primerno, da vsi opravljajo to dejavnost, ali pa se lahko navede kakšen
razlog, zakaj bi moral biti eden od njih zadolžen za to dolžnost bolj kot drugi.
10. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.
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Julijan pravi, da tisti, ki jim je pretor prepovedal upravljanje njihovega premoženja, ne morejo nikomur ničesar prenesti, saj
nimajo nadzora nad premoženjem, ker so izključeni iz izvrševanja svojih civilnih pravic.
(1) Kurator blazne osebe lahko zakonito izroči svoje premoženje kot last omenjene blazne osebe in prenese lastninsko
pravico na njem; če pa bi izročil premoženje blazne osebe kot lastno, je treba reči, da ne prenese lastninske pravice, ker tega
ni storil pri opravljanju poslov blazne osebe.
11. Paulus, O Placiju, VII. knjiga.
Zastava, ki jo je dal skrbnik blazne osebe, je veljavna, če je bilo to storjeno, ker je to zahtevala korist slednje.
12. Marcellus, Digest, I. knjiga.
Ugotovljeno je, da premoženja blazne osebe v verske namene ne more nameniti niti njen starš niti kateri koli drug kurator;
starš blazne osebe namreč nima absolutne pravice do odtujitve njenega premoženja, temveč lahko to stori le, kadar to zahteva
upravljanje njenih zadev.
13. Gaj, O pokrajinskem ediktu, III. knjiga.
Kuratorstvo nad norcem ali razsipnikom je po zakonu dvanajstih tabel pogosto dodeljeno drugi osebi in ne sorodniku, pretor
pa lahko prenese upravljanje njegovega premoženja na drugo osebo; in sicer kadar se zdi, da stranka, ki jo določa zakon, ni
primerna za upravljanje skrbništva.
14. Papinianus, Mnenja, V. knjiga.
Mož ne sme biti imenovan za skrbnika svoje žene, če je ta duševno razsodna.
15. Paulus, Sentence, III. knjiga.
Ženski, ki živi razsipno, se lahko prepove upravljanje lastnega premoženja.
(1) Privilegij nad premoženjem kuratorja je pridržan v korist blazne osebe obeh spolov. Razsipniki in vse druge osebe, čeprav
jih edikt ne omenja, so z dekretom upravičeni do podobnega privilegija v zvezi s premoženjem kuratorja.
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16. Tryphoninus, Disputations, Book XIII.
Kadar oče z oporoko imenuje kuratorja za svojega blaznega sina, čeprav je ta morda starejši od petindvajset let, ga mora
pretor potrditi v skladu z očetovo željo; kajti pravico do imenovanja takšnega kuratorja ima pretor, kot je navedeno v
reskriptu Božjega Marka.
(1) Iz tega sledi, da bi moral pretor, kadar oče določi kuratorja za svojega sina, ki je potraten, spoštovati njegovo voljo in
imenovati istega kuratorja. Obstaja dvom, ali to pravilo velja za vse primere; kajti če oče z oporoko ni ničesar določil, ali bi
moral pretor prepovedati omenjenemu sinu, da upravlja njegovo premoženje, zlasti če ima ta razsipnik sam otroke?
(2) Kljub temu ima oče še en način, kako poskrbeti za vnuke, če jih imenuje za svoje dediče, sinove pa razdedini; lahko jim
namreč zapiše določen del svojega premoženja, ki bo zadostoval za preživljanje sinov, pri čemer navede nujnost in razlog, ki
sta ga spodbudila k temu koraku; ali če nima vnukov pod svojim nadzorom, ker so se rodili po emancipaciji sina, jih lahko
imenuje za svoje dediče pod pogojem, da jih bo emancipiral njihov potratni oče.
(3) Kaj pa, če potratni oče ne bi dal soglasja za njihovo emancipacijo? Na vsak način je treba upoštevati oporočiteljevo voljo,
da sodnik ne bi mislil, da je tisti, ki ga je oče po ustreznem premisleku imel za razsipnika, kljub temu, da mu ne uspeva,
poslovno sposoben človek.
17. Gaj, O manuminacijah, I. knjiga.
Kurator blazne osebe nikakor ne more podeliti svobode svojemu sužnju, ker to ni stvar, ki bi spadala v njegovo upravo; pri
razpolaganju s premoženjem blazne osebe ga namreč odtuji le, kadar je to povezano z vodenjem zadev njegovega skrbništva,
in zato, če odtuji kakšno premoženje z donacijo, prenos ne bo učinkoval, razen če to stori zaradi kakšne velike koristi, ki jo
prinaša blazni osebi, potem ko je sodišče opravilo preiskavo.
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Knjiga XXVIII
1. Kdo lahko napravi oporoko in na kakšen način jo je treba izvršiti.
2. Glede imenovanja in razdedinjenja otrok in posmrtnih dedičev.
3. O nezakonitih, neveljavnih in razdrtih oporokah.
4. O izbrisih, preklicih ali dodatkih k oporoki.
5. Glede imenovanja dedičev.
6. Glede navadnih in zenicevskih nadomestnih dedovanj.
7. O pogojih imenovanja.
8. O pravici do posvetovanja.

Tit. 1. Kdo lahko napravi oporoko in na kakšen način jo je treba izvršiti.

0. Modestinus, Pandekti, II. knjiga.
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Oporoka je zakonit izraz naših želja glede tega, kaj kdo želi, da se stori po njegovi smrti.
(23) Labeo, Okrajšave Javolnovih poslednjih del, I. knjiga.
Od oporočitelja se ob sestavi oporoke zahteva zdrava pamet, telesno zdravje pa ni potrebno.
2. Papinianus, Vprašanja, XIV. knjiga.
Izvršitev oporoke ni zasebna pravica, temveč stvar javnega prava.
3. Gaj, Inštituti, II. knjiga.
Če se sprašujemo, ali je oporoka veljavna, moramo najprej preveriti, ali je imel tisti, ki jo je sestavil, pravico to storiti, in
nato, če jo je imel, preveriti, ali je bila sestavljena v skladu s pravili civilnega prava.
(1) Ulpianus, O Sabinu, VI. knjiga.
Razmislimo, pri kateri starosti lahko moški ali ženske sestavijo oporoko. Boljše mnenje je, da morajo moški doseči starost
štirinajst let, ženske pa dvanajst let, da izpolnijo zakonske zahteve. Ali je za sestavo oporoke dovolj, da je stranka dopolnila
štirinajst let, ali mora to starost že preseči? Ali bo oporoka osebe, rojene na Kalend januarja, veljavna, ko bo dopolnila
štirinajst let? Menim, da bo veljavna, in grem še dlje in pravim, da bo veljavna, če bo oporoka na dan pred Kalendami
januarja, po šesti uri ponoči, saj se po Marcijanu šteje, da je takrat dopolnil štirinajsto leto.
4. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga LXX.
Kadar je posameznik pod nadzorom svojega očeta, nima pravice sestaviti oporoke; in to v tolikšni meri, da tudi če bi mu oče
dal dovoljenje, kljub temu ne more zakonito sestaviti oporoke.
5. Gluhe in neme osebe ne morejo sestaviti oporoke, če pa kdo postane nem ali gluh zaradi bolezni ali kakšne druge nesreče,
potem ko je bila oporoka sestavljena, je še vedno veljavna.
(0) Aemilius Macer, O dvajsetodstotnem dednem pravu, I. knjiga.
Če oseba, ki je nema ali gluha, pridobi dovoljenje cesarja za sestavo oporoke, bo ta veljavna.
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5120. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
Oporoka, ki jo je oseba sestavila, ko je bila v sovražnikovi oblasti, ni veljavna, četudi bi se vrnila.
(23) Če sta bila ogenj in voda komu prepovedana, ne bo veljavna nobena oporoka, ki jo je sestavil prej ali pozneje, in vse
premoženje, ki ga je imel ob obsodbi, bo zaplenjeno; če pa se zdi, da ni dovolj dragoceno, da bi se to lahko storilo, bo
prepuščeno upnikom.
(24) Osebe, ki so bile deportirane na otok, so v enakem položaju.
(25) Tisti, ki so bili pregnani na otok, in tisti, ki jim je bilo prepovedano ostati v Italiji ali v lastni pokrajini, pa ohranijo
pravico do oporoke.
(26) Poleg tega tisti, ki so bili obsojeni na boj v areni, na vrženje divjim zverem ali na delo v rudnikih, izgubijo svobodo,
njihovo premoženje pa je zaplenjeno; iz tega je razvidno, da izgubijo pravico do oporoke.
0. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLV.
Če kdo, ki je obtožen kaznivega dejanja, umre v zaporu, preden je obsojen, bo njegova oporoka veljavna.
23. Paulus, Mnenja, III. knjiga.
Če je človek izgubil roke, lahko sestavi oporoko, čeprav ne more pisati.
9. Ulpianus, O Sabinu, X. knjiga.
Zastopniki ne morejo sestaviti oporoke, razen če se jim to dovoli.
10. Julianus, Digest, knjiga XLII.
V skladu z Lex Cornelia se oporoke tistih, ki umrejo, ko so v sovražnikovi oblasti, potrdijo, kot da tisti, ki so jih izvršili,
nikoli ne bi bili v sovražnikovih rokah, in njihovo premoženje preide na tiste, ki so do njega upravičeni v skladu z
oporočnimi določbami. Zato v primeru, da je suženj imenovan za dediča po osebi, ki je umrla, ko je bila v sovražnikovi
oblasti, postane svoboden in dedič oporočitelja, ne glede na to, ali to želi ali ne; čeprav se nepravilno pravi, da je nujni dedič,
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saj mora sin človeka, ki je umrl, ko je bil v sovražnikovih rokah, prevzeti obveznosti zapuščine, tudi če tega ne želi, čeprav ni
mogoče reči, da je njegov dedič, saj v času njegove smrti ni bil pod njegovim nadzorom.
11. Marcijan, Inštituti, IV. knjiga.
Tisti, ki so jih ujeli roparji, lahko, ker ostanejo svobodni, sestavijo oporoko.
0. Poleg tega lahko oporoko sestavijo tudi tisti, ki opravljajo naloge odposlancev v tujih državah.
1. Če se nekdo, ki je bil obsojen zaradi smrtnega zločina, pritoži in medtem sestavi oporoko, medtem ko je pritožba v teku, in
nato umre, je njegova oporoka veljavna.
13. Paulus, Pravila, II. knjiga.
Kadar suženj, ki je bil po volji svojega gospodarja manumitiran, ne ve, da je slednji mrtev in da je dedič vstopil v njegovo
premoženje, ne more sestaviti oporoke, čeprav je morda že oče družine in lastni gospodar; kajti kdor je negotov glede svojega
stanja, ne more napraviti absolutnega oporočnega razpolaganja s premoženjem.
14. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.
Tisti, ki dvomijo glede svojega stanja ali se glede njega motijo, ne morejo sestaviti oporoke; kot je v nekem reskriptu izjavil
božanski Pij.
15. Pomponij, Pravila.
Velja, da imajo sin pod očetovskim nadzorom, suženj drugega, posmrtni otrok in gluha oseba pravico do prevzema na
podlagi oporoke; kajti čeprav je ne morejo izvršiti, lahko z oporoko pridobijo premoženje zase ali za druge.
(1) Marcellus ugotavlja, da ima tudi duševno bolna oseba pravico do sprejema na podlagi oporoke, čeprav je ne more izvršiti;
zato se razume, da ima stranka to pravico, ker lahko zase pridobi bodisi zapuščino bodisi premoženje, saj pravico do vložitve
osebne tožbe pridobijo tudi stranke, ki se tega ne zavedajo, vendar so pri zdravi pameti.
16. Paulus, Sentence, III. knjiga.
Kadar stranka zaradi telesne bolezni izgubi razsodnost, ne more sestaviti oporoke, dokler to stanje obstaja.
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(1) Ulpianus, O Sabinu, I. knjiga.
Kdor po zakonu ne sme upravljati svojega premoženja, ne more sestaviti oporoke, in če jo sestavi, ne bo pravno veljavna. Če
pa je oporoko sestavil pred prepovedjo, bo ta veljavna. Zato je razumno, da ga ni mogoče predlagati za pričo pri oporoki, ker
sam nima pravice sestaviti oporoke.
0. Če je bil kdo obsojen zaradi javnega obrekovanja, je v odloku senata navedeno, da ne more sestaviti oporoke; zato je ne
more niti sestaviti niti ponuditi kot pričo v dokaz oporoke drugega oporočitelja.
(1) Modestin, Pandekti, knjiga V.
Če sin pod očetovskim nadzorom, varovanec ali suženj sestavi oporoko in jo zapečati, se posest v njej navedenega
premoženja ne more podeliti volilojemnikom, četudi bi bil oporočitelj ob svoji smrti samostojen sin ali varovanec, ki je
dosegel puberteto, ali suženj, ki bi postal svoboden; iz razloga, ker je oporoka, ki jo sestavi tisti, ki za to nima pravice, nična.
18. Ulpianus, O Sabinu, I. knjiga.
Kadar je dedič določen z oporoko, ne more biti njena priča. Nasprotno pravilo velja za volilojemnika in tistega, ki je
imenovan za skrbnika, kajti take osebe so lahko priče, če ni drugih ovir; kot na primer, če stranka še ni dosegla pubertete ali
je bila pod nadzorom oporočitelja.
0. Izraz "nadzor" se ne nanaša samo na otroke, ki so v oblasti svojega očeta, ampak tudi na osebo, ki jo je oporočitelj odkupil
iz rok sovražnika, čeprav je določeno, da taka oseba ni suženj, ampak je le pod prisilo, dokler ne plača zneska odkupnine.
1. Po drugi strani pa se lahko zastavi vprašanje, ali se lahko oče predlaga za pričo oporoke, s katero njegov sin razpolaga s
svojim peculium castrense. In Marcel v deseti knjigi Digest navaja, da je lahko priča in da je lahko priča tudi njegov brat.
2. Poleg tega to, kar smo navedli v zvezi s pričanjem tistih, ki so pod nadzorom oporočitelja in jim je onemogočeno, da bi bili
priče oporoke, velja za vse primere, ko se opravi kakršen koli posel, s katerim se pridobi premoženje.
3. Prav tako ni mogoče ponuditi za pričo blazne osebe, ker ni pri zdravi pameti. Če pa ima jasne trenutke, lahko priča med
njihovim trajanjem; oporoka, ki jo je sestavila, preden je postala blazna, bo veljavna; in upravičena bi morala biti do posesti
premoženja v skladu s pogoji oporoke.
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4. Menim, da kdor je bil obsojen zaradi poneverbe, ne more biti priča oporoke, saj je njegovo pričanje na sodišču
prepovedano.
5. Ženska ne more biti priča oporoki, čeprav je lahko priča na sodišču; tako določa Lex Julia de Adulteriis, ki priči, ki je bila
obsojena zaradi prešuštva, prepoveduje pričanje ali izpovedovanje.
6. suženj ne more sodelovati pri formalnostih, povezanih z izvršitvijo oporoke, in to zelo pravilno, saj nima nikakršnega
deleža v pravicah, ki jih podeljuje civilno pravo, ali celo v tistih, ki jih podeljuje Pretorski edikt.
7. Starodavne oblasti so menile, da morajo tisti, ki so povabljeni, da sodelujejo pri slovesnih formalnostih pri sestavi oporoke,
ostati, dokler se ne opravi zadnja potrditev.
8. Ne zahtevamo pa, da bi morala priča razumeti jezik oporočitelja; božanski Markus je namreč v reskriptu, naslovljenem na
Didija Juliana, to navedel v zvezi s pričo, ki ni znala latinskega jezika; zadostuje namreč, če priča s svojimi čutili zazna, s
kakšnim namenom je bila poklicana.
9. Če so priče zadržane proti svoji privolitvi, oblasti menijo, da oporoka ni veljavna.
23. Isto, O Sabinu, II. knjiga.
Ime dediča mora biti jasno izrečeno, da se lahko sliši. Oporočitelj lahko torej dediče bodisi omeni poimensko bodisi zapiše
njihova imena, če pa jih omeni, mora to storiti razločno. Kaj pomeni izraz "razločno"? Ne pomeni, da je treba to storiti javno,
temveč tako, da se imena slišijo, vendar ne vsi, temveč oporočne priče; če je prič več, zadostuje, da jih sliši število, ki ga
določa zakon.
23. Kadar želi oporočitelj spremeniti svojo oporoko, je določeno, da je treba vse narediti znova od začetka. Vendar se
postavlja vprašanje, ali lahko po izpolnitvi pravnih formalnosti z besedami ali pisno pojasni vse, kar je v njegovi oporoki
morda nejasno. Kot na primer, če zapusti Stichusa, čeprav ima več sužnjev s tem imenom in ni navedel, na katerega se
nanaša; ali če zapusti Titiusa, čeprav ima več prijateljev, ki se imenujejo Titius; ali če se je zmotil bodisi v imenu, nazivu ali
priimku stranke, ni pa se zmotil glede zapuščenega predmeta; ali lahko pozneje navede, kaj je mislil? Menim, da lahko, saj s
tem ne da ničesar, ampak le opozori na to, kar je bilo dano. Če pa naknadno k zapuščini ustno ali pisno doda opombo ali doda
določeno vsoto ali vpiše ime volilojemnika, ki ga še ni izpolnil, ali navede vrsto denarja, s katerim naj se zapuščina plača, ali
bo ravnal v skladu z zakonom? Menim, da se lahko tudi vrsta denarja, ki ga je treba plačati, določi naknadno, kajti če tega ni
storil, bo to treba določiti glede na zapuščino, in sicer iz listin, ki so bile sestavljene istočasno, ali v skladu z običajem
njegove družine ali pokrajine.
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24. V primeru oporok, ko se priče pozove, naj se udeležijo zaradi potrditve oporoke, velja, da če so bile pozvane za kak drug
namen, ne bodo pristojne; v tem primeru je treba razumeti, da čeprav so bile morda pozvane ali zbrane za kak drug namen in
so, preden nastopijo kot priče, obveščene, da jih je treba uporabiti v ta namen, lahko zakonito nastopajo kot priče.
25. Oporoka mora biti sestavljena samo glede same sebe, kar se stori, če se ne uvede nič tujega namenu listine; če pa se
opravi kakšno dejanje, povezano z oporoko, to ne vpliva na veljavnost slednje.
23. Isto, O ediktu, knjiga XXXIX.
Da bi hkrati pridobili zakonsko določeno število prič, se lahko pokličejo oče, sin in vse druge osebe, ki so pod njegovim
nadzorom.
Da bi ugotovili stanje prič, moramo upoštevati čas, ko so na oporoko pritrdile svoje pečate, in ne čas, ko je oporočitelj umrl.
Če so bile torej v času, ko so pritrdile svoje pečate, za to sposobne, veljavnosti oporoke ni mogoče izpodbijati, če bi se
pričam pozneje kaj zgodilo.
24. Če vzamem prstan od samega oporočitelja in ga uporabim za zapečatenje njegove oporoke, bo slednja veljavna, kot če bi
jo zapečatil z drugim prstanom.
25. Če bi pečate prelomil sam oporočitelj, oporoka ne bo veljala za zapečateno.
26. Če se ena od prič ni podpisala, a je kljub temu pritrdila svoj pečat, je to enako, kot če ne bi bila navzoča; če pa je oporoko
podpisala (kar mnogi storijo), ne da bi pritrdila svoj pečat, menimo, da velja isto pravilo.
27. Ali lahko pečate pritrdimo samo z obročem, ali če ne uporabljamo obroča, ali lahko to storimo s katerim koli drugim
predmetom, kot ljudje pogosto počnejo? Boljše mnenje je, da se pečat lahko odtisne samo z obročem, saj mora imeti obliko
in biti na njem vgraviran pripomoček.
28. Nobenega dvoma ni, da je mogoče oporoko zapečatiti ponoči.
29. Za zapečateno oporoko je treba šteti, ko so pečati odtisnjeni na tkanino, v katero je zavita.
(1) Isti, Razprave, IV. knjiga.
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Če je oporočitelj prelomil pečate oporoke in jo je drugič zapečatil sam in sedem prič, ne bo nična, ampak bo veljavna tako po
pretorskem kot civilnem pravu.
0. Florentin, Inštituti, knjiga X.
Vsakdo lahko naredi več prepisov iste oporoke in to je včasih res potrebno; na primer, če se oporočitelj odpravlja na
potovanje po morju in želi oporoko pustiti za seboj ter s seboj vzeti prepis.
23. Javolen, O zadnjih delih Labeja, knjiga V.
Kadar kdo, ki sestavi oporoko, potem ko je navedel prve dediče, izgubi govorno moč, preden lahko navede druge, je boljše
mnenje, da je začel sestavljati oporoko, kot pa da jo je sestavil; to mnenje je po Verusovih besedah v prvi knjigi Digest imel
Servij; zato prvi imenovani dediči ne morejo prevzeti po taki oporoki. Zato Labeo meni, da je to pravilno, če se ugotovi, da je
oporočitelj, ki je izvršil oporoko, nameraval imenovati več dedičev. Sam menim, da Servij ni nameraval ničesar drugega.
23. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXII.
Kadar je kdo po zakonu razglašen za nesposobnega, da postane priča, to pomeni, da njegovega pričanja ni mogoče sprejeti,
poleg tega pa (kot menijo nekatere avtoritete), da v njegovem imenu ni mogoče predložiti nobenega pričanja.
3584. Celsus, Digeste, knjiga XV.
"Domicij Labeo svojemu prijatelju Celsusu: Pozdrav. Sprašujem, ali ga je treba vključiti med priče, ki so po tem, ko so jih
prosili, naj napišejo oporoko, nanjo pritrdile svoj pečat, potem ko so to storile." "Jubencij Celsus svojemu prijatelju Labeu:
Pozdrav. Ali ne razumem točke, v zvezi s katero se želiš posvetovati z menoj, ali pa je tvoja prošnja za nasvet zagotovo
neumna, saj je smešno dvomiti, ali lahko taka oseba nastopa kot priča, ker je sama sestavila oporoko."
(1) Modestin, Pravila, IX. knjiga.
Sužinu, čeprav pripada drugi osebi, ni prepovedano sestaviti oporoke po naročilu oporočitelja.
0. Paulus, Mnenja, XIV. knjiga.
Na podlagi pisne listine, ki je bila sestavljena kot oporoka, ni mogoče zahtevati ničesar, če ni bila pravno zaključena, tudi če
je bilo nekaj zapuščeno v obliki zaupanja.
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29. Z naslednjimi besedami, ki jih je vodja gospodinjstva dodal pisnemu dokumentu, in sicer "Želim, da je ta oporoka
veljavna, kolikor je to mogoče"; zdi se, da je želel, da bi bila vsaka oporoka, ki jo je zapustil z navedeno listino, veljavna,
čeprav bi lahko umrl brez oporoke.
0. Isto, Mnenja, III. knjiga.
Prav je, da se vsaka priča oporoke lastnoročno podpiše tako s svojim imenom kot tudi z imenom stranke, na katere oporoko
je pritrdil svoj pečat.
23. Isto, Mnenja, knjiga V.
Državna zakladnica ne more zaseči premoženja nikogar, ki javno razglasi, da bo cesarja naredil za svojega dediča.

Tit. 2. Glede imenovanja in razdedinjenja otrok in posmrtnih dedičev.

0. Ulpianus, O Sabinu, I. knjiga.
Razmislimo, kaj pomeni izraz "posebno razdedinjenje". Ali je treba navesti ime, naziv in priimek ali zadostuje, da se navede
kateri koli od njih? Ugotovljeno je, da zadostuje, če se navede eden od njih.
33. Isto, Pravila, VI. knjiga.
Velja, da je sin izrecno razdedinjen z naslednjimi besedami: "Naj bo moj sin razdedinjen", tudi če njegovo ime ni izrecno
navedeno, kadar ima oporočitelj samo enega sina; če jih ima več, večina avtoritet v skladu z bolj koristno razlago meni, da ne
bo razdedinjen nobeden od sinov.
34. I, O Sabinu, I. knjiga.
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Kadar oporočitelj svojega sina ne omeni z imenom, ampak zgolj navede, da se je rodil iz Seje, ga zakonito razdedini. Če pa
ga omeni z izrazom zavrženost, kot npr: "Tisti, ki naj ga ne omenjam" ali "Tisti, ki ni moj sin, ki je razbojnik in gladiator", je
boljše mnenje, da je sin zakonito razdedinjen. Enako pravilo velja, kadar ga omenja kot rojenega iz prešuštnega razmerja.
35. Julijan meni, da je treba sina brezpogojno razdediniti; to mnenje smo sprejeli.
36. Sin je lahko zakonito razdedinjen med ločenima imenovanjema dveh dedičev in v tem primeru bo izvzet iz vseh stopenj
dedovanja, razen če bi ga oporočitelj razdedinil le kot enega od dedičev; če to stori, bo namreč razdedinjenje pomanjkljivo,
tako kot če bi se izrazil v naslednjih besedah: "Kdorkoli bo moj sin, ga razdedinim." Kajti (kot pravi Julijan) je tovrstno
razdedinjenje pomanjkljivo, ker oporočitelj želi, da bi bil njegov sin izključen, potem ko je vstopil v zapuščino, kar pa je
nemogoče.
37. Sin, ki je razdedinjen pred imenovanjem dediča, je izključen iz vseh stopenj.
38. V skladu s Scaevolovim mnenjem, za katerega menim, da je pravilno, je sin, ki je razdedinjen med dvema dednima
stopnjama, izključen iz obeh.
39. Mauricianus pravilno meni, da bo v primeru, ko sta pomešani dve stopnji dedovanja, akt o razdedinjenju veljaven, npr:
"Prvega dediča postavljam za polovico mojega premoženja; če prvega dediča ni, drugi dedič deduje polovico mojega
premoženja, tretji pa drugo polovico. Če ni tretjega dediča, razdedinim svojega sina, namesto njega pa imenujem četrtega";
saj je sin v tem primeru izključen iz vseh stopenj.
40. Če oče sestavi oporoko tako, da svojega sina izpusti iz prve stopnje in ga razdedini le v drugi stopnji, Sabin, Kasij in
Julijan menijo, da je prva stopnja odpravljena, oporoka začne veljati od tiste stopnje, iz katere je bil sin razdedinjen. To
mnenje je treba potrditi.
(0) Isti, O Sabinu, III. knjiga.
Ugotovljeno je, da lahko vsak človek postavi posmrtnega otroka za svojega dediča, ne glede na to, ali je poročen ali ne. Mož
se namreč lahko odpove svoji ženi, tisti, ki ni sklenil zakonske zveze, pa lahko to stori naknadno; in kadar mož določi
posmrtnega dediča, velja, da to ne velja samo za otroka, ki se rodi iz sedanje zapustnikove žene, ampak tudi za tistega, ki še
ni rojen, in dejansko se lahko rodi iz katere koli žene.
36. Javolenus, O Kasiju, I. knjiga.
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Če je torej nekdo določil posmrtnega dediča in se po izvršitvi oporoke ponovno oženi, velja, da je bil določen tisti, ki je otrok
iz poznejše zakonske zveze.
(1) Ulpianus, O Sabinu, III. knjiga.
Pojavilo se je vprašanje, ali lahko človek, ki nima popolne razmnoževalne sposobnosti, imenuje posmrtnega dediča. Kasij in
Javolen pravi, da to lahko stori, ker se lahko poroči in posvoji otroke. Labeo in Kasij trdita, da lahko posmrtnega dediča
imenuje tudi tisti, ki je začasno impotenten, saj v tem primeru niti starost niti neplodnost ne moreta biti oviri.
23. Če pa je bil zadevni posameznik kastriran, Julijan po Prokulovem mnenju meni, da ne more imenovati posmrtnega
dediča. Takšna je sodobna praksa.
24. Hermafrodit lahko imenuje posmrtnega dediča, če v njegovi telesni zgradbi prevladujejo moški organi.
23. Paulus, O Sabinu, I. knjiga.
Če bi bil sin, ki je pod očetovim nadzorom, v očetovi oporoki izpuščen in bi umrl za časa očetovega življenja, oporoka ni
veljavna, če pa obstaja prejšnja oporoka, se ne razveljavi. To je pravilo, ki velja tudi v sedanjem času.
23. Pomponij, O Sabinu, I. knjiga.
Če svojega sina razdedinim s postavitvijo dediča prve stopnje, ne razdedinim pa ga iz druge stopnje zamenjave, in če sin,
medtem ko prvi postavljeni dedič okleva, ali bo vstopil v zapuščino ali ne, umre, drugi dedič po pravilu, ki smo ga sprejeli,
ne bo imel nobenih pravic iz oporoke zaradi tega, ker je bil na začetku nepravilno postavljen, saj sin ni bil razdedinjen iz
druge stopnje. Če se to zgodi v primeru posmrtnega otroka, tako da se rodi za časa življenja očeta, ki ga je razdedinil, in nato
umre, je treba šteti, da velja enako pravilo glede nadomestnega dediča, saj je ta otrok ob rojstvu zasedel mesto tistega, ki je
preživel.
(23) Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Kadar kdo, ki zaradi starosti ali slabega zdravja ne more imeti otrok, določi posmrtne dediče, je prejšnja oporoka kršena, saj
je treba prej upoštevati naravo človeka in sposobnost rojevanja kot pa začasno napako ali bolezen, zaradi katere je človek
prikrajšan za sposobnost rojevanja.
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40. Če pa moški za svojega dediča imenuje posmrtnega otroka, ki naj bi se rodil iz žene drugega, imenovanje ne bo pravno
veljavno, ker je nečastno.
41. Če svojega sina razdedinim in svojega vnuka, ki se je rodil omenjenemu sinu, prepuščam in za dediča imenujem drugo
osebo, moj sin pa preživi, četudi umre, preden se vpiše v mojo zapuščino, moj vnuk kljub temu ne more kršiti moje volje;
tako menijo Julianus, Pomponius in Marcellus. Drugače je, če je moj sin v rokah sovražnika in tam umre, saj lahko moj vnuk
v tem primeru prekrši mojo oporoko, ker je bila sinova pravica, ko je umrl njegov dedek, v suspenzu in ni ugasnila kot v
prvem primeru. Če pa imenovani dedič zapuščino zavrne, bo vnuk zakoniti dedič, saj se te besede: "Če bi umrl brez oporoke"
nanašajo na čas, ko je oporoka prenehala veljati, in ne na čas, ko je stranka umrla.
42. Kadar pa določim posmrtnega dediča, ki se rodi iz ženske, s katero se je napačno poročiti, Pomponij meni, da oporoka ni
kršena.
43. Če imam posvojeno sestro, lahko določim njenega posmrtnega otroka za svojega dediča, in sicer iz razloga, da se lahko z
njo poročim, če je posvojitev razveljavljena.
41. Pomponij, O Sabinu, I. knjiga.
Otroka, ki še ni rojen, je mogoče zelo priročno imenovati za dediča, in sicer z naslednjimi besedami: "Če se mi za časa
mojega življenja ali po moji smrti rodi otrok, ga postavljam za svojega dediča"; ali pa se to stori absolutno, brez omembe
obeh časov. Če se eden od teh pogojev izpusti in se otrok rodi, je oporoka glede izpuščenega pogoja kršena, ker se ne
razume, da je bil otrok rojen pod pogojem, pod katerim je bil z oporoko imenovan za dediča.
(1) Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
V primeru pravih dedičev je povsem očitno, da pravno ostaja nadaljevanje lastništva, tako da se zdi, da ni nasledstva; saj bi
bilo treba za lastnike zapuščine šteti tiste, za katere se je že za časa življenja njihovega očeta štelo, da zasedajo ta položaj.
Zato se sin družine tako imenuje, tako kot se oče imenuje oče družine, tako da se starš od otroka razlikuje le po predponi.
Zato se po očetovi smrti ne šteje, da so otroci pridobili dediščino, temveč da so pridobili prosto upravljanje premoženja. Zato
so lastniki, čeprav niso bili imenovani za dediče, saj ni razloga, da ne bi imel pravice izločiti iz dediščine tistih, ki jih je imel
prej pravico umoriti.
0. Ulpianus, O Sabinu, IX. knjiga.
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Ko je rečeno, da rojstvo otroka razdre oporoko, je treba izraz "rojstvo" razumeti tako, da velja tudi v primeru, ko je bil otrok
vzet iz maternice s kirurškim posegom. V tem primeru namreč otrok prekine voljo, če se rodi pod očetovskim nadzorom.
0. Kaj pa, če bi se otrok rodil deformiran, vendar še vedno zdrave pameti; ali bi bila v tem primeru volja prelomljena? Treba
je reči, da je.
0. Julianus, Digest, knjiga XXIX.
V oporoki je bilo zapisano naslednje: "Če se mi rodi otrok, ga postavljam za dediča dveh tretjin mojega premoženja, svojo
ženo pa za dedinjo preostale tretjine; če pa se mi rodi hči, jo postavljam za dedinjo ene tretjine mojega premoženja, svojo
ženo pa za dedinjo preostalih dveh tretjin." Če se rodita sin in hči, je treba šteti, da je treba zapuščino razdeliti na sedem
delov, od katerih je sin upravičen do štirih, žena do dveh in hči do enega dela. V skladu z oporočiteljevo voljo naj bi torej sin
dobil dvakrat toliko kot žena, žena pa dvakrat toliko kot hči, in čeprav bi v skladu s strogim pravnim pravilom lahko rekli, da
je bila oporoka prelomljena; ker je oporočitelj želel, da bi njegova žena nekaj dobila, če bi se rodil kateri od omenjenih otrok,
se je iz človeških vzgibov zatekel k tej razlagi in jo je jasno sprejel tudi Juvencij Celsus.
45. V civilnem pravu je bilo določeno pravilo, da enkrat podeljene zapuščine ni mogoče odvzeti; zato je v primeru, da je
sužnju naročeno, naj postane svoboden in dedič, čeprav bi mu gospodar z isto oporoko odvzel svobodo, kljub temu upravičen
tako do svobode kot do zapuščine.
46. Če je oporoka sestavljena v naslednjih besedah: "To je brez učinka, ker je sin po oporočiteljevi smrti razdedinjen, zato
lahko pridobi posest posesti v nasprotju z oporoko očetovih svobodnih podložnikov.
46. Africanus, Vprašanja, IV. knjiga.
Če je bil posmrtni otrok razdedinjen v prvi stopnji in prešel v drugo stopnjo, čeprav je bil rojen v času, ko je zapuščina
pripadala dedičem, imenovanim v prvi stopnji, velja, da je oporoka glede druge stopnje prelomljena, tako da če dediči, ki so
bili imenovani, ne vstopijo v zapuščino, sam postane dedič. Še več, če dediči, ki so bili imenovani, po njegovi smrti ne
vstopijo v zapuščino, tega ne morejo storiti nadomestni dediči. Če bi torej posmrtni otrok, ki je bil v prvi stopnji razdedinjen,
v drugi prešel in v tretji razdedinjen, umrl, medtem ko prvi dediči razmišljajo, ali bodo sprejeli zapuščino ali ne, se lahko
vprašamo, ali bo, če bodo prvi zavrnili zapuščino, ta pripadla tistim, ki so imenovani v tretji stopnji, ali zakonitim dedičem.
Tudi v tem primeru velja, da je bolj pravično, da pripada zakonitim dedičem. Če sta bila namreč imenovana dva dediča in je
bil vsak od njiju nadomeščen, pri čemer je bil posmrtni otrok v prvi stopnji izločen, v drugi pa prešel, če kateri od
imenovanih dedičev ne bi sprejel zapuščine ? čeprav je bil posmrtni otrok morda izključen ?, še vedno ni mogoče sprejeti
nadomeščenega dediča.
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47. Čeprav se običajno trdi, da pravilo, ki se nanaša na stopnjo, na kateri je otrok prešel, ne velja, to ne drži v vseh primerih;
če je bil namreč sin imenovan za dediča na prvi stopnji, ga pri nadomestnem dedovanju ne bi smeli izločiti. Če sta bila torej
sin in Titius imenovana za dediča in je bil Maevij nadomeščen s Titiusom, pri čemer je Titius zapuščino zavrnil, lahko
Maevij vstopi vanjo, čeprav sin morda ni bil razdedinjen na drugi stopnji.
48. Če bi kdo v oporoki navedel naslednjo izjavo: "Takšna klavzula ne bo imela nobene veljave ali učinka, če se dokaže, da
je stranka, na katero se nanaša, zapustnikov sin; saj se ne šteje, da je bil sin razdedinjen samo zato, ker je njegov oče o njem
takrat govoril zaničevalno in dodal, da ga je razdedinil iz tega razloga, in če se dokaže, da se je oče zmotil glede svojega
motiva za njegovo razdedinjenje.
48. Ulpianus, O Sabinu, I. knjiga.
Enako pravilo velja, če bi oporočitelj rekel: "Izročam dediščino So in So, sinu So in So,"
in mu po pomoti pripisal prešuštniškega očeta.
49. Africanus, Vprašanja, IV. knjiga.
Kadar oče postavi za dediča sina, ki preide na posmrtnega otroka, in ga pozneje nadomesti vnuk, ki je sin omenjenega dediča,
sin pa medtem umre in se posmrtni otrok ne bi rodil, bo omenjeni vnuk dedič tako svojega očeta kot dedka. Če pa sina nihče
ne nadomesti in je za dediča imenovan le on sam, potem bo iz razloga, ker je v času, ko je sin umrl, začelo biti gotovo, da ne
bo dediča po oporoki, sam sin postal dedič svojega očeta, če ta umre na podlagi oporoke; tako kot se pogosto zgodi, kadar je
sin, ki je pod nadzorom svojega očeta, imenovan za dediča pod nekim pogojem in umre, preden ga je izpolnil.
(1) Florentin, Inštituti, X. knjiga.
Sinove je mogoče tudi razdediniti pod naslednjimi pogoji: "Naj bo moj sin razdedinjen"; "Moj sin bo razdedinjen".
(1) Ulpianus, O ediktu, knjiga LVII.
(2) Mnogi očetje izobčijo svoje otroke ne zaradi kakšne sramote ali da bi jim škodovali, temveč z namenom njihove lastne
koristi (kot na primer tiste, ki še niso dosegli pubertete), in jim zapišejo svoje premoženje v skrbništvo.
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51. Paulus, O Vitelliju, I. knjiga.
Neki mož je svojo hčerko imenoval za edino dedinjo svojega premoženja, svojemu sinu, ki je bil pod njegovim nadzorom, pa
je zapustil deset aurei in dodal: "Moj sin bo razdedinjen, kar zadeva preostanek mojega premoženja." Postavilo se je
vprašanje, ali se lahko šteje, da je bil pravno razdedinjen. Scaevola je odgovoril, da se zdi, da ni bil pravilno razdedinjen, in
med razpravo o tem vprašanju dodal, da je bilo razdedinjenje neveljavno, saj otroka ni mogoče zakonito razdediniti, če se to
nanaša le na določeno zemljišče; in da je primer drugačen, kadar je kdo imenovan za dediča, in sicer iz razloga, ker se za
imenovanja razume, da so podvržena najbolj liberalni razlagi, razdedinjenja pa se ne sme spodbujati.
52. Modestin, Pandekti, II. knjiga.
Če je sin imenovan za dediča pod nekim pogojem in se med trajanjem tega pogoja prepusti aroganci, preneha biti nujni dedič.
53. Pomponij, O Kvintu Muciju, II. knjiga.
Če bi svojega sina razdedinil po imenu in ga nato imenoval za svojega dediča, bo postal moj dedič.
54. Terencij Klemens, O Lex Julia et Papia, knjiga XVII.
Če je posmrtni otrok imenovan za dediča pod nekim pogojem in je pogoj izpolnjen, preden se rodi, oporoka z rojstvom
omenjenega posmrtnega otroka ne preneha veljati.
55. Papinianus, Vprašanja, XII. knjiga.
Kadar oče po emancipaciji, ki jo je odobril svojemu sinu, z arogancijo ponovno prevzame nadzor nad njim, sem navedel, da
bo razdedinjenje, ki ga je prej opravil njegov oče, poseglo v njegove pravice; v skoraj vsakem pravu je namreč treba
upoštevati, da se posvojenega sina nikoli ne more razumeti kot tistega, ki ima do svojega pravega očeta tak odnos, da bi
preprečili, da bi resnico narave zameglila zgolj formalnost; tako se ne šteje, da je bil sin vzet pod skrb očeta, temveč da je bil
vrnjen pod njegov nadzor. Menim, da v predlaganem primeru ni bistvene razlike, ali je oče svojega razdedinjenega sina
podedoval kot svojega sina ali kot vnuka.
56. Če je Titius imenovan za dediča in posvojen namesto vnuka, nato pa sin, ki je veljal za očeta omenjenega vnuka, umre, se
oporoka z nasledstvom vnuka ne prekine, kar zadeva tistega, ki je bil imenovan za dediča.
57. Paulus, Vprašanja, IX. knjiga.
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Kadar se posmrtni otrok, ki je imenovan za dediča pod nekim pogojem, rodi med trajanjem tega pogoja in za časa življenja
svojega očeta, to razdre oporoko.
58. Isti, Mnenja, XII. knjiga.
Titius je z oporoko določil dediča, ki je imel sina in ga je razdedinil, kot sledi: "Naj bodo vsi drugi moji sinovi in hčere
razdedinjeni." Paulus je menil, da je bil sin očitno zakonito razdedinjen. Ko so ga nato vprašali, ali je mogoče šteti, da je bil
sin, za katerega je oče menil, da je mrtev, razdedinjen, je odgovoril, da so v skladu z navedenim primerom sinovi in hčere
izrecno razdedinjeni, vendar bi moralo glede primera očeta, ki se je zmotil glede smrti svojega sina, o tem odločiti sodišče.
59. Lucij Titius je med sestavljanjem oporoke v mestu, ko je imel vnukinjo po hčeri, ki je bila takrat na deželi in noseča,
navedel, da bi moral biti njen nerojeni otrok dedič dela njegovega premoženja. Sprašujem, če je prav na dan, ko je Titius v
mestu sestavil oporoko, okoli šeste ure, njegova vnukinja Maevia na deželi rodila otroka moškega spola; ali je takšna
določitev veljavna, saj je bil otrok v času, ko je bila oporoka sestavljena, že rojen? Paulus je odgovoril, da se je zdelo, da se
pogoji oporoke nanašajo na pravnuka, ki naj bi se rodil po sestavi oporoke; če pa se je oporočiteljeva vnukinja rodila na dan,
ko je bila oporoka sestavljena, in pred sestavo oporoke, čeprav oporočitelj tega morda ni vedel, je treba vseeno šteti, da je
bilo imenovanje zakonito; to mnenje je v skladu z zakonom.
60. Paulus, Odločbe, III. knjiga.
Če sin pod očetovim nadzorom služi v vojski, ga je treba, tako kot vsakega drugega civilista, imenovati za dediča ali pa ga
mora oče poimensko razdediniti; saj je bil edikt božanskega Avgusta, s katerim je bilo določeno, da oče ne sme razdediniti
sina, ko je v vojski, razveljavljen.
61. Isti, O Neratiju, III. knjiga.
Oče lahko za svojega dediča določi posmrtnega otroka, ki izhaja iz njega in katere koli vdove.
62. Tryphoninus, Disputations, knjiga XX.
Sin, ki ga je oče imenoval za dediča, ko je bil pod njegovim nadzorom, odvisen od določenega pogoja, s katerim ni imel
ničesar opraviti, in ki je bil razdedinjen, ko pogoj ni bil izpolnjen, je umrl, ko je pogoj njegovega imenovanja in tudi
razdedinjenja še trajal. Odločil sem, da je bil sin, ko je umrl, dedič svojega oporočnega očeta, saj za časa njegovega življenja
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ni bil niti dedič po njegovi oporoki niti ni bil izobčen. Če je sin določen za dediča določenega dela zapuščine, se lahko po
sinovi smrti določi njegov sodedič.
(1) Sin pod očetovim nadzorom, ki je bil v vojaški službi, je napravil oporoko, s katero je razpolagal s svojim peculium
castrense, hkrati pa je imel sina pod svojim nadzorom. Ko je zapustil službo in je njegov oče, ki je bil tudi ded, umrl; pojavilo
se je vprašanje, ali je bila njegova oporoka kršena. Dejansko ni nikogar posvojil, prav tako se mu pred kratkim ni rodil noben
sin, niti ni bil njegov najbližji dedič odstranjen iz njegovega nadzora, da bi ga lahko nadomestil naslednji po vrsti; kljub temu
je začel imeti pod nadzorom osebo, ki prej ni bila v tem položaju, in hkrati je postal glava družine, njegov lastni sin pa je
postal podrejen njegovi oblasti. Njegova volja se je torej zlomila. Če pa bi bil omenjeni sin z njegovo voljo imenovan ali
razdedinjen, ne bi bila razbita; zato, ker oblasti ni pridobil s kakšno inovacijo z njegove strani, ampak po naravnem poteku
stvari.
(2) Kadar stranka določi dediča, ki naj bi se rodil od določene njene žene, tvega, da bo prelomila svojo voljo, če se mu otroci
rodijo od kakšne druge ženske.
(3) Če oporočitelj imenuje za dediča otroka, ki naj bi se rodil od neke ženske, ki v tistem času ni mogla biti njegova žena,
pozneje pa se je z njo pravno lahko poročil; se postavi vprašanje, ali je otrok, rojen v takih okoliščinah, lahko dedič po
oporoki. Če na primer danes za dediča določite otroka, ki se rodi vam in Titii, in je Titija v tistem času sužnja ali mladoletna
oseba, mlajša od petindvajset let, ali ker je vaš oče upravljal njeno skrbništvo ali ste ga upravljali sami, Titija pa bi pozneje
postala vaša zakonita žena, bodisi ker je dobila svobodo ali ker je dopolnila petindvajset let, svojo polnoletnost, ali ker so bili
opravljeni vaši računi kot skrbnika; ali je vaš otrok, ki se je rodil od nje, vaš dedič? Zagotovo nihče ne bo dvomil, da bi bil
tak otrok, rojen po vaši poroki z njo, vaš dedič, čeprav zaradi svoje starosti v času, ko je bila oporoka sestavljena, ni mogla
biti zakonito poročena. In na splošno velja, da kadar koli se dedič, določen z oporoko, rodi po njeni sestavi, ima pravico
vstopiti v zapuščino, ne glede na to, v kakšnem stanju je bila ženska, ki se je pozneje poročila z oporočiteljem, v času
sestavljanja oporoke.
(4) Kaj pa, če je oporočitelj sina in hčer, ki se bosta rodila po njegovi oporoki, določil za dediča, in sicer sina za dve tretjini,
hčer pa za eno tretjino svojega premoženja, ne da bi določil kakšnega sodediča ali nadomestil enega za drugega? Otrok, ki se
je rodil, bi bil edini dedič po oporoki.
63. Scaevola, Vprašanja, VI. knjiga.
Gallus je navedel, da se lahko posmrtni vnuki imenujejo za dediče pod naslednjimi pogoji, in sicer "Če bi moj sin umrl za
časa mojega življenja in bi se v desetih mesecih po moji smrti njegovi ženi rodili vnuki, bodisi moškega bodisi ženskega
spola, naj bodo moji dediči."
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64. Nekatere avtoritete menijo, da bo imenovanje dedičev zakonito, tudi če oče ne omeni smrti sina, ampak za dediče
imenuje samo svoje vnuke, saj je iz njegovih besed mogoče sklepati, da bo v takem primeru imenovanje veljavno.
65. Verjeti je treba tudi, da je Gallus menil enako v zvezi z vnuki, ko oporočitelj pravi: "Če bi moj vnuk umrl za mojega
življenja, potem moj pravnuk, ki je njegov potomec," itd.
66. Če pa bi vnuk umrl za časa življenja sina, ki bi zapustil nosečo ženo, in bi oporočitelj sestavil oporoko; lahko reče: "Če
moj sin umre za časa mojega življenja, je moj dedič moj pravnuk, ki izvira iz njega."
67. Ali lahko oporočitelj, medtem ko sta oporočiteljeva sin in vnuk še živa, predvidi dedovanje svojega pravnuka ob
predpostavki, da bosta oba umrla za časa njegovega življenja? Tudi to je treba dopustiti, da se prepreči, da bi bila oporoka
zaradi dedovanja razdrta, če bi dejansko umrl vnuk, za njim pa sin.
68. Kaj pa, če bi oporočitelj predvidel le primer sinove smrti, in kakšen bi bil rezultat, če bi oporočitelj utrpel prepoved
uporabe vode in ognja? Kaj če bi se vnuk, oče pravnuka, imenovanega za dediča, kot smo navedli, osamosvojil? Ti primeri,
pa tudi vsi tisti, v katerih se zakoniti dedič rodi po smrti svojega dedka, nimajo nobene povezave z zakonom Lex Velleia.
Vendar je treba v skladu z duhom Lex Velleia vse te zadeve upoštevati, tako kot je treba dopustiti tudi druge primere, na
primer primere, ko pride do smrti.
69. Kako je treba ravnati, če ima oseba, ki napravi oporoko, sina v rokah sovražnika? Zakaj ni bilo odločeno, da če sin umre
pred vrnitvijo iz ujetništva, vendar po očetovi smrti, potem vnuk, ki se je rodil za časa njunega življenja ali celo po dedovi
smrti, ne more prelomiti oporoke? Ta primer ni povezan z zakonom Lex Velleia. Zato je boljše mnenje, da je treba zaradi
priročnosti in zlasti po Lex Velleia, ki je odpravil številne primere, v katerih je bilo mogoče oporoko prelomiti, sprejeti
razlago, da če oporočitelj imenuje vnuka, ki se je rodil po njegovi smrti, velja, da ga je imenoval zakonito. In ne glede na to,
v kakšnih okoliščinah lahko vnuk, rojen po oporočiteljevi smrti, postane njegov dedič, kadar koli je bil v oporoki izpuščen, jo
lahko razdre. Tudi če so njene določbe navedene na splošno, na primer: "Vsi otroci, ki se mi rodijo po moji smrti, ali kdor se
rodi po moji smrti, naj bo imenovan za mojega dediča"; pod pogojem, da se tak otrok rodi kot njegov dedič.
70. Če ima kdo sina in za svojega dediča imenuje vnuka, ki se rodi iz omenjenega sina, in njegovo snaho, ki je noseča, ujame
sovražnik in jo, ko je v njegovih rokah, za časa življenja dedka in njegovega sina rodi otroka, ta pa se po smrti očeta in dedka
vrne; ali je ta primer vključen v Lex Velleia ali se je treba sklicevati na staro pravo, tako da vnuk, ki je imenovan, ne sme
kršiti oporoke niti po starem pravu niti po Lex Velleia? To vprašanje se lahko zastavi, če dedek po smrti sina imenuje vnuka
za dediča, ta pa se po dedkovi smrti vrne. Vendar če tisti, ki je bil imenovan, oporoke ne more prelomiti, ni nobene razlike,
ali je izključen iz dedovanja po starem pravu ali po Lex Velleia.
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71. Morda bo kdo podvomil, ali je v tem primeru, če bi se vnuk rodil po izvršitvi oporoke in za časa življenja očeta in dedka,
mogoče, da je imenovan za dediča, ker njegov oče ni bil zakonito imenovan. Na tej podlagi ne bi smelo biti nobenih
pomislekov, saj se vnuk rodi zakonitemu dediču po smrti njegovih prednikov.
72. Če je torej pravnuku, ki se je rodil vnuku, mogoče priznati pravico do dedovanja, bo, če bo pozneje živel njegov sin, do
dedovanja upravičen tudi sin, ki se je rodil njemu.
73. V vseh teh primerih je treba upoštevati, da se lahko za dediča katerega koli dela zapuščine določi samo sin, ki je pod
starševskim nadzorom, saj bo njegovo razdedinjenje po zapustnikovi smrti neveljavno. Vendar ni nujno, da je sin
razdedinjen, če je v rokah sovražnika in tam umre; vsekakor pa v zvezi z vnukom in pravnukom nikoli ne zahtevamo njunega
imenovanja, če so za dediče imenovani njuni otroci, ker jih je mogoče prenesti.
74. Preučimo zdaj Lex Velleia. Ta predpisuje, da otroci, rojeni za časa našega življenja, na podoben način ne morejo
prelomiti naše oporoke.
75. Prvi del zakona se nanaša na tiste, ki bodo po rojstvu postali pravi dediči. Sprašujem, če bi imel sina in bi za dediča
določil svojega vnuka po omenjenem sinu, ki še ni rojen, in bi sin umrl, vnuk pa bi se rodil za časa tvojega življenja, kakšen
bo rezultat? Iz besed zakona je treba sklepati, da oporoka ni kršena, saj v prvem odstavku ne navaja le, če je vnuk imenovan
v času, ko sina še ni bilo, ampak tudi, če bi se rodil za časa očetovega življenja. Zakaj bi bilo v tem primeru treba upoštevati
čas, ko je bila oporoka izvršena, saj zadostuje, da upoštevamo čas, ko se je vnuk rodil? V resnici so besede zakona naslednje:
"Tisti, ki sestavi oporoko, lahko postavi za dediče vse tiste otroke moškega spola, ki bodo njegovi pravi dediči"; in tudi:
"čeprav so se morda rodili za časa očetovega življenja".
76. V naslednjem delu zakona ni določeno, da lahko tisti, ki nasledijo na mesto otrok, prelomijo oporoko; in to je treba
razlagati tako, da če imaš sina, vnuka in pravnuka in po smrti prvih dveh, ko je bil tvoj vnuk imenovan in nasledil zakonitega
dediča, ne bo prelomil oporoke. Zelo pravilno je bilo odločeno, da so besede: "Če kateri od njegovih dedičev preneha biti
njegov dedič"; se nanašajo na vse tiste primere, za katere smo navedli, da se uporablja formula Gallusa Akvilija; kajti ne le
kadar vnuk umre za časa očetovega življenja, pravnuk, ki nasledi svojega umrlega dedka, ne krši oporoke, ampak tudi kadar
preživi očeta in nato umre, če je bil imenovan za dediča ali pa je bil razdedinjen.
77. Treba je razmisliti, ali je z besedami tega zadnjega oddelka, tj: "Če kateri od njegovih dedičev preneha biti njegov dedič,
postanejo njegovi otroci dediči namesto njega", je mogoče razlagati, da če, če imaš sina v rokah sovražnika, imenuješ svojega
vnuka po omenjenem sinu za svojega dediča, ne le, če tvoj sin umre za časa tvojega življenja, ampak tudi po tvoji smrti in
preden se vrne iz ujetništva, z dedovanjem ne krši oporoke, saj oporočitelj ni dodal ničesar, s čimer bi lahko nakazal čas,
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razen če bi lahko precej nepremišljeno trdili, da je prenehal biti zakoniti dedič za časa očetovega življenja (čeprav je umrl po
njegovi smrti), ker se ni in ni mogel vrniti.
78. Naslednji primer je težaven. Če imaš sina in svojega vnuka, ki še ni rojen, postaviš za svojega dediča, ta pa se rodi za
časa življenja svojega očeta in nato njegov oče umre, ni njegov dedič ne takrat, ko se je rodil, ne pozneje, saj se za tistega, ki
se je že rodil, zaradi njegovega nasledstva šteje, da ne sme prelomiti oporoke. Zato je po prvem razdelku zakona dovoljeno za
dediče določiti tiste otroke, ki še niso rojeni in ki bodo po rojstvu ustrezni dediči. Po drugem razdelku njihovo imenovanje ni
dovoljeno, zakon pa jim prepoveduje, da bi prekršili oporoko; prav tako zaradi tega drugega razdelka ne bi smeli šteti za
manj pomembnega. Otrok, ki v času imenovanja še ni bil rojen, pa mora prevzeti mesto svojega očeta (česar po zakonu
dejansko ne bi mogel storiti), kot če bi bil imenovan po zakonu. Julijan pa je menil, da je mogoče ta dva zmedena dela
zakona uskladiti tako, da se prepreči kršenje oporok.
79. Potem ko smo sprejeli Julijanovo mnenje, pa preverimo, ali lahko vnuk, ki se rodi za časa očetovega življenja in je
pozneje emancipiran, prostovoljno vstopi v zapuščino. To mnenje je treba potrditi, saj stranka z emancipacijo ne more postati
pravi dedič.
65. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XVII.
Med drugimi stvarmi, ki so nujno predvidene pri izvrševanju oporok, se ena najpomembnejših nanaša na imenovanje ali
razdedinjenje otrok za dediče; da ne bi bila oporoka zaradi njihovega prehoda kršena; oporoka je namreč nična, če je prešel
sin, ki je pod očetovskim nadzorom.
(1) Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Če je sin ujetnik v rokah sovražnika, lahko njegov oče zakonito sestavi oporoko in ga prepusti; če pa je bil sin pod
očetovskim nadzorom, je oporoka neveljavna.
66. Marcijan, Pravila, II. knjiga.
Če je bil sin po osamosvojitvi razdedinjen in je prešel na drugega, ki je bil pod očetovim nadzorom, in če razdedinjeni
oporeka oporoki, bo njegovo dejanje neveljavno; kajti tako pravi dedič kot razdedinjeni sin bosta imela pravico do dedovanja
ab intestato.

1558

Tit. 3. O nezakonitih, neveljavnih in razdrtih oporokah.

67. Papinianus, Definicije, I. knjiga.
O oporoki pravimo, da ni bila sestavljena v skladu z zakonom, če manjkajo pravne formalnosti; ali da je brez veljave in
učinka, če je sin, ki je pod očetovim nadzorom, izpuščen; ali da jo je razbila druga kasnejša oporoka, če je po določilih
slednje ustanovljen dedič ali se rodi ustrezen dedič; ali če ne začne veljati, ker se v zapuščino ne vstopi.
68. Ulpianus, O Sabinu, II. knjiga.
Zato je prva oporoka razbita, ko je pravilno izvršena druga, razen če je bila slednja izvršena v skladu z vojaškim pravom ali
če je oporočitelj v njej navedel, kdo bi bil upravičen do nasledstva ab intestato; v tem primeru je prva oporoka razbita z
drugo, čeprav morda ni popolna.
69. Isto, O Sabinu, III. knjiga.
Posmrtni otroci, ki izvirajo po moškem spolu, so razdedinjeni po imenu, prav tako kot živi zapustnikovi otroci, razen če s
svojim rojstvom prelomijo oporoko.
70. Stiliziramo samo tiste otroke "posthumne", ki so rojeni po očetovi smrti; tisti, ki so rojeni po izvršitvi oporoke, v skladu z
Lex Velleia ne smejo kršiti oporoke, če so razdedinjeni po imenu.
71. Zato so lahko otroci tudi razdedinjeni bodisi pred imenovanjem dediča bodisi med imenovanjem več dedičev bodisi med
različnimi dednimi stopnjami; božji Marcus je namreč določil, da je treba glede posmrtnega otroka upoštevati isto pravilo kot
pri živem otroku, saj ni mogoče navesti razloga za določitev razlike.
72. Iz teh zadev je razvidno, da obstaja razlika med živimi in pozneje rojenimi otroki. Prvi vedno povzročijo nezakonitost
oporoke, drugi pa jo kršijo in se ob rojstvu ne znajdejo v položaju, ko bi bili razdedinjeni.
73. Če obstaja prejšnja oporoka, s katero je posmrtni otrok razdedinjen, je ugotovljeno, da je razdrta, ne glede na to, ali se
otrok rodi po oporočiteljevi smrti ali za časa njegovega življenja; prvo razdre druga, drugo pa rojstvo posmrtnega otroka.
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74. Tudi za posmrtnega otroka velja, da je izrecno razdedinjen, kadar oporočitelj pravi: "Razdedini se vsak otrok, ki se mi je
rodil, pa najsi ga je rodila Seja ali pa je še nerojen." Če pa reče: "Naj bo moj posmrtni otrok razdedinjen" in se rodi bodisi po
smrti bodisi za življenja oporočitelja, to ne bo kršilo oporoke.
75. Vendar pa, čeprav posmrtni otrok, ki je bil razdedinjen, s svojim rojstvom razdre oporoko, se včasih zgodi, da je razdrt le
del oporoke; kot na primer, če je bil posmrtni otrok razdedinjen na prvi stopnji, razdedinjen pa na drugi; v tem primeru bo
namreč imenovanje na prvi stopnji veljavno, če je imenovanje na drugi stopnji neveljavno.
71. Isti, Razprave, IV. knjiga.
Če torej dediči, imenovani na prvi stopnji, nameravajo sprejeti zapuščino, je tisti, imenovani na drugi stopnji, ne morejo
pridobiti, ker je druga stopnja pretrgana in oslabljena, zapuščine ni več mogoče pridobiti iz tega vira.
72. Isto, O Sabinu, III. knjiga.
Kadar je kdo imenovan za dediča pod nekim pogojem, s katerim posmrtni otrok ni razdedinjen, je stopnja še vedno
prekinjena, dokler pogoj traja, kot je navedel Julijan. Kadar pa je nekdo nadomeščen, tudi kadar ni izpolnjen pogoj, od
katerega je odvisno imenovanje v prvi stopnji, nadomeščeni dedič ne bo sprejet v zapuščino, iz katere posmrtni dedič ni bil
razdedinjen. Zato menim, da bo imel, če je izpolnjen pogoj, od katerega je odvisno imenovanje v prvi stopnji, prednost
posmrtni dedič. Vendar pa rojstvo posmrtnega otroka po neizpolnitvi pogoja ne izniči imenovanja v prvi stopnji, saj slednje
postane nično. S kršitvijo oporoke si posthumni otrok zagotovi mesto, čeprav sin povzroči, da postane veljavna druga
stopnja, iz katere je bil razdedinjen. Če pa se posmrtni otrok, ki je bil prepuščen v prvi stopnji in razdedinjen v drugi stopnji,
rodi v času, ko je eden od imenovanih dedičev živ, je celotna oporoka razbita; z uničenjem prve stopnje si namreč ustvari
mesto v dedovanju.
73. Isto, O Sabinu, X. knjiga.
Če kdo, potem ko je razdedinil svojega sina, umre in pusti svojo snaho nosečo, ter za dediča pod nekim pogojem imenuje
neznanca, in medtem ko je pogoj v teku in po očetovi smrti ali ko dedič premišljuje, ali bo vstopil v zapuščino, razdedinjeni
sin umre in se rodi vnuk, ali to razdre oporoko? Pravimo, da oporoka ni razdrta, saj vnuka ne bi smel na ta način razdediniti
njegov dedek, ki je bil v dedovanju pred njegovim očetom. Jasno je, da če bi imenovani dedič zavrnil sprejem zapuščine, ni
dvoma, da bi ta dedič dedoval po svojem dedku ab intestato. Oba primera temeljita na dobrih in zadostnih razlogih, saj
posmrtni otrok razdre oporoko s svojim rojstvom, kadar ob zapustnikovi smrti nihče ni imel prednosti pred njim, in deduje ab
intestato, kadar dediščina ni bila dodeljena nikomur pred njim. V tem primeru je očitno, da dedovanje ni bilo podeljeno sinu,
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saj je umrl, ko je imenovani dedič razmišljal o tem, ali naj sprejme zapuščino. Vendar je to pravilo le, kadar vnuk v času
dedove smrti še ni bil rojen; Marcellus namreč pravi, da če bi bil spočet po tem času, ne bi mogel biti sprejet v dedovanje niti
kot pravi dedič, niti kot vnuk, niti kot sorodnik, niti ne bi bil upravičen do pretorske posesti posesti.
74. Če je bil oče vnuka, ki je bil v času dedove smrti v rokah sovražnika in je umrl v ujetništvu, omenjeni vnuk s tem, da je
po dedovi smrti pridobil dediščino, razveljavi oporoko, ker mu omenjeni oče ni bil na poti; ker je namreč umrl v ujetništvu,
se ne šteje, da je bil ob dedovi smrti živ, in tudi če bi se ujetniški oče vrnil, bi to oporoko njegovega očeta naredilo
nezakonito, ker je bil v njej preminil.
75. Če je bil vnuk spočet bodisi v lastni državi bodisi med sovražniki, saj je pravica postliminium priznana tudi nerojenim
otrokom, je oporoka z njegovim rojstvom razveljavljena.
76. Zato tisti, ki dedujejo po pravih dedičih, ne prelomijo oporoke, ne glede na to, ali so imenovani za dediče ali pa so
razdedinjeni v stopnji, v kateri je podeljeno dedovanje, če je to veljavno.
77. Ne glede na to, na kakšen način očetje, ki so prvi v nasledstvu, prenehajo biti pod očetovskim nadzorom, bodisi zaradi
ujetništva, smrti ali izreka kakšne kazni, pa njihovi otroci, ki jih nasledijo in so bodisi imenovani za dediče bodisi
razdedinjeni z oporoko, ne morejo kršiti oporoke.
78. Oporoka postane neveljavna, kadar se kaj zgodi z oporočiteljem samim; kot na primer, če izgubi svoje državljanske
pravice, ker je bil nenadoma spravljen v suženjstvo, na primer, če ga ujame sovražnik; ali če, ker je starejši od dvajset let,
dovoli, da se proda zaradi opravljanja posla njegovega kupca ali da bi bil deležen svoje cene.
79. Kadar pa je kdo, ki je bil obsojen za smrtni zločin, obsojen, da ga vržejo divjim zverem ali da se bo boril kot gladiator, ali
mu je izrečena kakšna druga kazen, ki mu odvzame življenje, postane njegova volja neveljavna ne od časa, ko je bil
kaznovan, ampak od datuma izreka kazni, saj takrat takoj postane kazenski suženj; razen če je kot vojak obsojen za kak
vojaški prekršek, saj je v takih okoliščinah običajno, da mu je dovoljeno sestaviti oporoko, kot je božanski Hadrijan navedel
v nekem reskriptu; mislim, da jo lahko sestavi v skladu z vojaškim pravom. Če mu je torej po tem načelu dovoljeno sestaviti
oporoko po obsodbi, ali naj velja oporoka, ki jo je prej izvršil, če mu je bilo dovoljeno, da jo sestavi, ali pa naj velja za nično
zaradi kazni, potem ko je bila sestavljena? Nobenega dvoma ni, da se bo, če ima po vojaškem pravu pravico sestaviti oporoko
in želi, da je prva oporoka veljavna, štelo, da jo je izvršil.
80. Oporoka osebe, ki je bila izgnana, ne postane neveljavna takoj, ampak šele potem, ko cesar potrdi kazen, kajti takrat
obsojeni izgubi svoje državljanske pravice. Kadar pa gre za kaznovanje dekuriona ali njegovega sina ali vnuka in guverner
zadevo predloži cesarju, menim, da obsojenec ne postane takoj kazenski suženj, čeprav je v navadi, da se ga zapre v zapor za
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varovanje. Zato njegova volja ne postane neveljavna, preden cesar izda odlok, da mora trpeti kazen. Če torej umre, preden se
to zgodi, je njegova oporoka veljavna, razen če si sam vzame življenje; po cesarskih ustavah so namreč oporoke tistih, ki se
zavedajo svoje krivde, neveljavne, čeprav lahko umrejo, ko imajo državljanske pravice. Kadar pa kdo zaradi utrujenosti od
življenja ali ker ne more prenašati trpljenja bolezni ali zaradi želje po slavi stori samomor, kot to počnejo nekateri filozofi, to
pravilo ne velja, saj so oporoke takih oseb veljavne. Tudi božanski Hadrijan je v pismu, naslovljenem na Pomponija Falca, to
razlikoval v zvezi z oporoko vojaka in navedel, da če se kdo, ki pripada vojski, raje ubije, ker je kriv vojaškega prekrška, je
njegova oporoka neveljavna; če pa to stori, ker je utrujen od življenja ali zaradi trpljenja, bo veljavna, in če umre po smrti,
lahko njegovo premoženje zahtevajo njegovi sorodniki ali, če jih nima, njegova legija.
81. Vse tiste osebe, katerih oporoke, kot smo navedli, postanejo neveljavne zaradi njihove obsodbe, ne izgubijo svojih
civilnih pravic, če se pritožijo na odločitev sodišča; zato vse oporoke, ki so jih morda prej sestavile, ne postanejo neveljavne
in zelo pogosto je bilo odločeno, da lahko še vedno sestavijo oporoko. Niso podobni tistim, ki dvomijo o svojem stanju in
nimajo oporočne sposobnosti, saj so prepričani o svojem stanju in so negotovi o sebi le, dokler traja postopek o pritožbi.
82. Kaj pa, če guverner ni sprejel pritožbe, ampak je odložil izrek kazni, dokler je ni potrdil cesar? Menim, da bi zadevna
stranka medtem prav tako ohranila svoj status in da njena volja ne bi postala neveljavna. Kajti (kot je bilo navedeno v
Nagovoru božjega Marka), kadar pritožba, ki jo je vložila stranka neposredno ali nekdo, ki je deloval zanjo, ni prejeta, mora
izrekanje kazni ostati odloženo, dokler cesar ne odgovori na pismo guvernerja in skupaj s pismom vrne svojo odločitev; razen
če je obtoženec znan ropar, če je kriv spodbujanja upora, če je povzročil prelivanje krvi ali če obstaja kak drug utemeljen
razlog, ki ga guverner lahko navede v svojem pismu in ki ne dopušča odlašanja, ne zato, da bi pospešil kazen, temveč zato,
da se zavaruje pred nevarnostjo za skupnost; v takih okoliščinah je namreč dovoljeno izreči kazen in nato dejstva sporočiti
cesarju.
83. Poglejmo, ali bo v primeru, ko je bil nekdo nezakonito obsojen in kazen ni bila izrečena, njegova volja neveljavna.
Recimo, da je bil na primer dekurzant obsojen na vrženje divjim zverem, ali bo izgubil svoje državljanske pravice in ali bo
njegova oporoka postala neveljavna? Menim, da to ne bo tako, saj ga obsodba ne more pravno zavezati. Če torej sodnik za
krivega spozna nekoga, ki ni pod njegovo pristojnostjo, njegova oporoka ne bo nična, kot je bilo pogosto odločeno.
84. Neveljavne so oporoke tistih, katerih spomin je po njihovi smrti obsojen, na primer zaradi veleizdaje ali kakšnega
podobnega kaznivega dejanja.
85. V zvezi s tem, kar smo navedli, namreč da oporoka kogarkoli, ki ga ujame sovražnik, postane neveljavna, pa je treba
dodati, da oporoka ponovno pridobi veljavnost s pravico postliminium, če se oporočitelj vrne; če pa umre v ujetništvu, jo
potrdi Lex Cornelia. Če je torej nekdo obsojen za smrtni zločin in se mu zaradi cesarjevega odpustka povrnejo državljanske
pravice, njegova oporoka spet postane veljavna.
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86. Ugotovljeno je bilo, da oporoka sina pod očetovskim nadzorom, ki je odslužil vojaški rok in s smrtjo očeta postal sam
svoj gospodar, ni nična; ko namreč sin z oporoko razpolaga s svojim castrense peculium, ga je treba obravnavati kot glavo
gospodinjstva, zato je gotovo, da oporoka vojaka ali veterana z njegovo emancipacijo ne postane nična.
75. Ulpianus, O Sabinu, X. knjiga.
Če bi vojak sestavil oporoko v skladu s civilnim pravom in določil dediča prve stopnje, kar ima pravico storiti po vojaškem
pravu, v drugi stopnji pa bi nekoga nadomestil za dediča, kar lahko stori po splošnem pravu, in bi umrl leto dni po odpustu,
postane prva stopnja neveljavna, oporoka pa se začne z drugo.
76. Isto, O Sabinu, XI. knjiga.
Res je, da se oporoka razdre bodisi s posvojitvijo bodisi s prisvojitvijo sina ali hčere, tako kot se običajno razdre z rojstvom
dediča.
(1) Kadar sta hči in vnuk osamosvojena, to ne razdre oporoke, saj sta z eno samo prodajo osvobojena očetovskega nadzora.
77. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Kadar sovražnik ujame očeta, njegov sin pa obdrži državljanstvo, očetova oporoka z njegovo vrnitvijo ni prekinjena.
78. I. knjiga o Vitelliju.
Sin, ki se vrne iz ujetništva, tudi ne prekine očetove volje zaradi pravice postliminium, kot je menil Sabin.
1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLVI.
Če sta predloženi dve oporoki, sestavljeni ob različnih časih, in je vsaka od njiju zapečatena s pečati sedmih prič, pri čemer
se po odprtju zadnje oporoke izkaže, da je prazna, torej brez kakršne koli pisave, prva oporoka ni razbita, ker je druga
oporoka nična.
2. Isti, Razprave, IV. knjiga.
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Posmrtni otrok, ki je bil preminuli, se je rodil in umrl za časa oporočiteljevega življenja. Čeprav se lahko s strogo razlago
zakona in z uporabo pretirane pretkanosti ugotovi, da je oporoka prelomljena, pa vendarle, če je bila pravilno zapečatena,
dedič, ki je bil v skladu z določili oporoke upravičen do posesti premoženja, to pridobi; kot sta navedla božanski Hadrijan in
naš cesar v Reskriptih. Zaradi tega bodo tako volilojemniki kot tudi upravičenci do oporoke varno posedovali vse, kar jim je
bilo zapuščeno. Enako je treba reči glede nepravilno izpolnjene oporoke ali oporoke, ki je neveljavna, kadar je bila posest
premoženja dodeljena tistemu, ki bi jo lahko pridobil ab intestato.
3. Če civilni oseba, ki je že sestavila eno oporoko, sestavi drugo in v slednji določi, da se dediču zaupa izvršitev prve
oporoke, je prva nedvomno kršena. Ker je bila prelomljena, se lahko vprašamo, ali ne bi smela biti veljavna kot kodicil. Ker
se oporočiteljeve besede v drugi oporoki nanašajo na skrbništvo, se nedvomno vse zadeve, ki jih vsebuje, nanašajo na
skrbništvo, ne le zapuščine in premoženje, ki je prepuščeno v fiduciarno upravljanje, temveč tudi vse manuminacije in tudi
imenovanje dediča.
4. Gaj, Inštituti, II. knjiga.
Med posmrtne otroke spadajo tudi tisti, ki z nasledstvom na mestu pravih dedičev s svojim rojstvom postanejo zakoniti dediči
svojih staršev. Če imam na primer sina in vnuka ali vnukinjo, ki sta se mu rodila, vse pod mojim nadzorom, ima, ker ima sin
v nasledstvu prednost po stopnji, samo on pravico neposrednega dediča, čeprav sta vnuk in vnukinja, ki sta njegova otroka,
prav tako pod mojim nadzorom. Če pa bi sin umrl za časa mojega življenja ali bi se iz kakršnega koli razloga izvzel iz
mojega nadzora, bosta omenjena vnuk in vnukinja zasedla njegovo mesto v zapuščini in tako bosta pridobila pravice
neposrednih dedičev kot po rojstvu, vendar moja oporoka s tem ne bo kršena, tako kot če bi za dediča določil ali izobčil
svojega sina; prav tako ne morem zakonito sestaviti oporoke tako, da bi bilo treba za dediča imenovati ali razdediniti vnuka
ali vnukinjo, razen če bi moj sin umrl za časa mojega življenja in bi vnuk ali vnukinja prevzela njegovo mesto v dedovanju,
kar bi razdrlo oporoko, kot se to zgodi z rojstvom; to pa je predvidel Lex Julia Velleia.
5. Paulus, O dodelitvi svobodnih ljudi.
kjer je razdedinjenje izraženo na naslednji način: "Če se rodi otrok moškega ali ženskega spola, naj se ga razdedini"; in oba
se rodita, oporoka ni prekinjena.
6. Javolen, Pisma, IV. knjiga.
Moški, čigar žena je bila noseča, je padel v roke sovražnika. Sprašujem, kje se je rodil sin, ob katerem času je bila
prelomljena oporoka, ki jo je izvršil oporočitelj, ki je tam užival svoje državljanske pravice, in če bi sin umrl pred očetom, ali
bodo oporočni dediči upravičeni do zapuščine. 1 sem odgovoril, da menim, da v skladu s kornelijskim zakonom, ki je bil
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sprejet za potrditev oporok tistih, ki so umrli v ujetništvu, ne more biti nobenega dvoma, da se v primeru rojstva sina oporoka
oporočitelja, ki je bil v rokah sovražnika, razdre. Iz tega sledi, da zapuščina po tej oporoki ne bo pripadla nikomur.
7. Pomponij, O Kvintu Muciju, II. knjiga.
Kadar v drugi oporoki določimo živega dediča, ne glede na to, ali je to storjeno absolutno ali pogojno, in je pogoj mogoče
izpolniti, čeprav se to morda ne bo zgodilo, je prva oporoka prelomljena. Pri tem pa je zelo pomembno, kakšen je bil
postavljeni pogoj; kajti vsak, ki si ga je mogoče zamisliti, se nanaša bodisi na preteklost, sedanjost ali prihodnost. Nekomu je
na primer naloženo s sklicevanjem na preteklost: "Če je bil Titius konzul"; in če je ta pogoj resničen (torej če je bil Titius
dejansko konzul), bo dedič imenovan tako, da bo prva oporoka prelomljena, saj bo dedič postal iz tega razloga. Če pa Titius
ni bil konzul, prva oporoka ne bo prekinjena. Kadar se pogoj, določen v zvezi z imenovanjem dediča, nanaša na sedanji čas,
kot npr: "Če je Titius konzul", bo rezultat enak, tako da lahko stranka postane dedič, če je konzul, in prejšnja oporoka bo
razdrta. Če pa ni konzul, stranka ne more postati dedič in prejšnja oporoka ne bo razdrta. Če so pogoji določeni glede na
prihodnji čas in so možni ter jih je mogoče izpolniti, čeprav se morda ne bodo uresničili, povzročijo, da se prejšnja oporoka
razdre. Če pa so nemogoči, kot na primer: "Naj bo Titius moj dedič, če se je s prstom dotaknil neba", velja, da je ta pogoj
enak, kot če ne bi bil predpisan, saj je nemogoč.
8. Papinijan, Mnenja, V. knjiga.
Če je bil sin, ki je bil pod očetovim nadzorom, preminil, niso veljavne nobene manuminacije ali zapuščine, podeljene z
oporoko, če preminuli sin od svojih bratov ne zahteva svojega deleža zapuščine. Če pa noče sprejeti nobenega dela očetovega
premoženja, se lahko oporoka v skladu s strogo razlago zakona sicer šteje za nično, vendar pa bo želja oporočitelja izpolnjena
na podlagi načel pravičnosti in enakosti.
9. Scaevola, Vprašanja, knjiga V.
Kadar se kdo, ki ga je oporočitelj določil za dediča, prilasti, je mogoče reči, da je zanj storil dovolj, saj je bil, preden ga je
posvojil, njegov imenovanec zgolj tujek.
10. Isti, Vprašanja, VI. knjiga.
Če bi bila Titius in jaz imenovana za dediča in bi bil z najinim imenovanjem posmrtni otrok razdedinjen ali pa nekdo ne bi bil
razdedinjen zaradi najine zamenjave za dediča in bi Titius umrl, ne bi mogel vstopiti v zapuščino; oporoka je namreč kršena
zaradi imenovanja osebe, s katerim je razdedinjen posmrtni otrok, in ki je poklicana k dedovanju kot nadomestni dedič, s
katerim posmrtni otrok ni razdedinjen.
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11. Če pa se Titius in jaz nadomestita drug drugega, čeprav posmrtni otrok morda ni bil razdedinjen v tistem delu oporoke, ki
omenja nadomestitev, in če Titius umre ali zapuščino zavrne, menim, da lahko vstopim v zapuščino in postanem dedič
celotne zapuščine.
12. V prvem primeru pa, čeprav je Titius morda še živ, ne morem vstopiti v zapuščino brez njega in tudi on ne brez mene, in
sicer iz razloga, ker ni gotovo, ali ne bo oporoka prelomljena, če eden od naju zavrne sprejem, zato bi morala oba skupaj
vstopiti v zapuščino.
13. Isto, Digest, knjiga XIII.
Lucij Titius je, ko je bil zdravega uma in dobrega zdravja, sestavil oporoko na ustrezen način, nato pa je zbolel in med
norostjo listino poškodoval. Sprašujem, ali lahko dediči, določeni z omenjeno oporoko, vstopijo v zapuščino. Odgovor je bil,
da v skladu z navedenimi dejstvi tega ne bodo mogli storiti.

Tit. 4. V zvezi z izbrisi, preklici ali dodatki k oporoki.

14. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XV.
Če so bile v oporoki kakšne besede nenamerno izbrisane ali prečrtane, tako da jih je še vedno mogoče prebrati, bodo kljub
temu veljavne; to pa ne velja, če je bilo to storjeno namerno. Če je bilo kar koli izbrisano ali izbrisano brez oporočiteljevega
ukaza, to ne učinkuje. Izraz "prebrati" je treba razumeti tako, da ne pomeni, da je mogoče ugotoviti smisel, temveč da je
zapisano mogoče zaznati z očmi. Če pa je pomen mogoče razbrati iz kakšnega drugega vira, se besede ne štejejo za čitljive.
Zadostuje pa, da so čitljive, če jih je oporočitelj ali kdo drug proti njegovi volji nepremišljeno izbrisal. Besedo "izbrisan" je
treba razumeti tako, da pomeni, da so besede zabrisane.
15. Kadar je bilo torej kaj takega storjeno nenamerno in je pisavo mogoče prebrati, je enako, kot da to sploh ne bi bilo
storjeno. Če je torej na koncu oporoke (kot je običajno) zapisano: "Če bi oporočitelj zapisal, da je vse izbrise, vstavitve in
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spremembe v tej oporoki opravil nenamerno, bi besede ostale, če pa jih je naredil nečitljive, se to ne bi štelo za tako, ker če bi
oporočitelj zapisal, da je izbrise opravil nenamerno.
16. Če tovrstnih besed ni mogoče prebrati in so bile nenamerno izbrisane, je treba šteti, da se z njimi nič ne podeli; vendar
pod pogojem, da je bilo to storjeno pred dokončanjem oporoke.
17. Če pa so bile besede namerno izbrisane, bodo stranke, ki na podlagi njih uveljavljajo zahtevke, izključene z izjemo, če pa
je bilo to storjeno nenamerno, ne bodo izključene, ne glede na to, ali se besede lahko ali ne morejo prebrati; ker če celotna
oporoka ne obstaja, je določeno, da bo vse, kar vsebuje, veljavno. Če je oporočitelj oporoko res poškodoval, bodo tožbe
zavrnjene strankam, navedenim v oporoki; to pa ne bo veljalo, če so bili popravki opravljeni proti oporočiteljevi privolitvi.
18. Če je bil dediču odvzet del zapuščine ali vsa zapuščina in je bil imenovan nadomestni dedič, se bo štelo, da je bilo dejanje
zakonito opravljeno; vendar se ne bo štelo, da je bila zapuščina dediču odvzeta, temveč da mu nikoli ni bila dana, saj če je
bila zapuščina enkrat dana, je ni mogoče zlahka odvzeti.
19. Če je kdo z oporoko potrdil svoje kodicile in v kodicilu dodal nekaj, kar je pozneje izbrisal, a je še vedno čitljivo; ali bo s
tem nastala kakšna obveznost? Pomponij pravi, da je kodicil, ki je bil izbrisan, ničen.
20. Isti, Razprave, IV. knjiga.
Neki posameznik je preklical ali izbrisal svojo oporoko in navedel, da je to storil zaradi nekega dediča, in to isto oporoko so
potem zapečatile priče. Postavilo se je vprašanje glede veljavnosti listine in tistega njenega dela, za katerega je oporočitelj
dejal, da ga je preklical zaradi omenjenega dediča. Menil sem, da če je oporočitelj izbrisal ime enega od dedičev, bi bil
preostali del oporoke nedvomno veljaven, pravica do tožbe pa bi bila omenjenemu dediču popolnoma odvzeta; če pa je bil
izrecno zadolžen za zapuščino, bi bila ta zapadla, če je bil namen oporočitelja razveljaviti samo njegovo imenovanje za
dediča. Če pa je izbrisal ime imenovanega dediča in ohranil ime nadomestnega dediča, tisti, ki je bil imenovan, ne bi bil
upravičen do ničesar iz zapuščine. Če pa (kot v navedenem primeru) oporočitelj izbriše vsa imena in trdi, da je to storil zaradi
nenaklonjenosti enemu dediču, menim, da je velika razlika, ali je želel omenjenega dediča zgolj prikrajšati za njegovo
dediščino ali pa je zaradi njega nameraval razveljaviti celotno oporoko; tako da bi bili, čeprav je bil razlog za izbris le en
dedič, s tem prizadeti vsi dediči. Če pa je želel le enemu dediču odvzeti njegov delež zapuščine, izbris ne bo škodoval
drugim, kakor če bi oporočitelj, čeprav je nameraval izbrisati ime enega dediča, nenamerno izbrisal tudi ime drugega dediča.
Če je oporočitelj menil, da je treba celotno oporoko razveljaviti, ker si eden od dedičev tega ne zasluži, bo pravica do tožbe
odvzeta vsem dedičem. Lahko pa se vprašamo, ali je treba pravico do tožbe odreči tudi volilojemnikom. Kar zadeva to
dvomljivo vprašanje, je treba odločiti, da so volila zapadla in da imenovanje sodediča ni razveljavljeno.
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21. Marcellus, Digest, knjiga XXIX.
Nedavno je bil cesar opozorjen na primer, ko je neki oporočitelj izbrisal imena dedičev in se je zapuščina zahtevala kot
zasežena v korist državne blagajne. Dolgo časa je obstajal dvom, kako naj se razpolaga z zapuščino, zlasti s tisto, ki je bila
zapuščena tistim, katerih imenovanje za dediče je bilo izbrisano. Več organov je odločilo, da je treba volilojemnike izključiti,
in sam sem menil, da je treba tako ravnati, če je oporočitelj razveljavil celotno oporoko; drugi so menili, da je tisto, kar je
bilo izbrisano, razveljavljeno po samem zakonu, vendar je preostanek veljaven. Kako bi bilo treba ravnati v tem primeru? Ali
ni mogoče včasih šteti, da se je oporočitelj, ki je izbrisal imena svojih dedičev, zavedal, da bo v enakem položaju, kot če bi
umrl kot oporočni dedič? Kadar je zadeva vprašljiva, je pravičnejše in varnejše, če se uporabi prizanesljivejša razlaga.
Naslednja je odločitev cesarja Antonina Avgusta v času konzulata Pudensa in Pollia: "Ker je Valerij Nepos, potem ko si je
premislil, poškodoval svojo oporoko in izbrisal imena svojih dedičev, se zdi, da njegovo premoženje v skladu z ustavo
mojega božanskega očeta ne pripada v njej navedenim dedičem." Prav tako je zagovornikom državne zakladnice izjavil:
"Imate svoje sodnike". Vivij Zenon je dejal: "Prosim, o gospod cesar, da me potrpežljivo poslušate, kaj odločate glede
zapuščine?" Cesar Antonin je odgovoril: "Zeno je rekel, da se odločite za to, kar ste storili: "Ali se ti zdi, da je oporočitelj, ki
je izbrisal imena svojih dedičev, želel, da njegova oporoka ostane veljavna?" Leonov zagovornik Kornelij Priscijan je rekel:
"Dediči so se odpovedali zapuščini, ki so jo zapustili: "Oporočitelj je samo izbrisal imena svojih dedičev. Calpernius
Longinus, zagovornik zakladnice, je odgovoril: "Nobena oporoka ne more biti veljavna, če v njej ni imenovan dedič".
Priscianus je dodal: "Manumitiral je nekaj sužnjev in zapustil zapuščino." Cesar Antonin, ki je vse stranke pozval, naj se
umaknejo, medtem ko bo preučil zadevo, in ukazal, naj jih ponovno sprejmejo, je dejal: "Zdi se, da je v tem primeru
dopustna prizanesljiva razlaga, tako da menimo, da je oporočitelj Nepos želel razveljaviti le tisti del oporoke, ki ga je izbrisal.
Dejansko je izbrisal ime sužnja, ki ga je ukazal osvoboditi. Antonin je v reskriptu navedel, da bo suženj kljub temu
osvobojen. Vprašanje je tako odločil zaradi ugodnosti, ki jo je priznal svobodi.
22. Papinianus, Mnenja, knjiga VII.
Neki oporočitelj je svoje želje slovesno navedel v oporoki, katere več izvodov je bilo narejenih hkrati; pozneje je nekatere od
teh, ki so bili shranjeni na javnem mestu, odstranil in izbrisal. Kakršne koli določbe, ki so bile zakonito sprejete v navedeni
oporoki in ki jih je bilo mogoče dokazati z drugimi izvodi oporoke, ki jih oporočitelj ni odstranil, se niso štele za
razveljavljene. Paulus navaja, da če je oporočitelj oporoko uničil, da bi lahko umrl po samem zakonu, in če so tisti, ki so
želeli dedovati ab intestato, to lahko dokazali, so bili dediči, navedeni v oporoki, prikrajšani za premoženje.

Tit. 5. O določitvi dedičev.
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23. Ulpianus, O Sabinu, I. knjiga.
Tisti, ki izvršuje oporoko, mora na splošno začeti z določitvijo dediča. Lahko začne tudi s posebej določenim
razdedinjenjem; božanski Trajan je namreč v nekem reskriptu določil, da je mogoče sina razdediniti po imenu še pred
imenovanjem dediča.
24. Pravimo tudi, da je bil dedič imenovan, kadar oporočitelj ni napisal, ampak je samo omenil njegovo ime.
25. Za dediča je lahko zakonito imenovana oseba, ki je nema, ali oseba, ki je gluha.
26. Kadar oporočitelj ne namerava nikomur zapustiti nobene zapuščine ali ga izobčiti, lahko oporoko sestavi v petih besedah,
tako da reče: "Naj bo moj dedič Lucij Titius". To formulo lahko uporabi tudi oseba, ki svoje oporoke ne zapiše, in lahko
oporoko sestavi celo v treh besedah, kot če reče: "Lucij naj bo dedič"; besedi moj in Titius sta namreč odveč.
27. Kadar je kdo imenovan za edinega dediča zemljišča, bo imenovanje veljavno, ne da bi bilo omenjeno zemljišče.
28. Če bi kdo zapisal naslednje: "Če bi kdo zapisal, da je dedič, je treba, da je dedič, da je dedič: Če bi kdo napisal: "Lucij
dedič", čeprav ne bi smel dodati: "Naj bo", menimo, da gre za nuncupative in ne za pisno oporoko. In če zapiše: "Naj bo
Lucij", menimo, da je to enako. Če bi torej napisal samo "Lucij", Marcellus meni, in to ne brez razloga, da ta oblika v
sedanjem času ne bi bila sprejeta. Božanski Pij pa je v primeru, ko je oporočitelj, ki je razdeljeval določene dele zapuščine
med svoje dediče, zgolj dejal: "cesar v reskriptu izjavil, da je imenovanje veljavno, in to mnenje je sprejel tudi Julijan.
29. Božanski Pij je v nekem reskriptu prav tako navedel, da je imenovanje veljavno, če je bilo opravljeno z naslednjimi
besedami: "Naj bo moja žena", čeprav je manjkala beseda "dedič".
30. Julijan ne meni, da je imenovanje, ki je bilo opravljeno na naslednji način: "Tako in tako naj bo dedič", veljavno, ker
nekaj manjka. To imenovanje pa bo veljavno, ker so razumljene besede "zapovedujem".
31. Isto, O Sabinu, II. knjiga.
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Kadar oporočitelj uporabi besede: Marcellus glede tistih, ki so imenovani za dediče, meni, da to ne postanejo, če jim niso bili
dodeljeni nobeni deleži, tako kot če bi bili imenovani z naslednjimi besedami: "Imenujem So in So ter So in So, da sta moja
dediča glede na njune deleže": "Če jim določim deleže". Boljše je mnenje, da je treba, kadar se ne upošteva pokojnikova
volja, vsako imenovanje razumeti tako, na primer "Postavljam ju za dediča za deleže zapuščine, ki jima jih bom dodelil,
vendar ne za enake deleže"; enako, kot če bi bilo opravljeno dvojno imenovanje. To mnenje Celsus potrjuje v šestnajsti knjigi
Digest. Vendar meni drugače, kadar je imenovanje opravljeno na naslednji način: "Naj bo Seij moj dedič za isti delež, za
katerega me je Titius imenoval za dediča"; kajti če ga Titius ni imenoval, tudi Seija ne bo imenoval on. To mnenje ni
neutemeljeno, saj gre v tem primeru za pogoj. Marcel je mnenja, da sta primera podobna.
32. Razlika je, če stranka zapiše: "Od tistih deležev, ki sem mu jih dodelil" ali "Ki mu jih bom dodelil", kajti v prvi vrsti
lahko rečemo, da če deleži niso določeni, ni imenovanja; tako kot je Marcellus odločil v primeru, ko je bilo imenovanje
opravljeno na naslednji način: "Če bi mati umrla po oporoki, ne bi bila zakonito imenovana.
33. Isto, O Sabinu, III. knjiga.
Suženj, ki v celoti ali delno pripada drugemu, je lahko imenovan za dediča oporočitelja, ne da bi mu bila podeljena svoboda.
34. Če svojega sužnja imenujem za absolutnega dediča, vendar mu pod določenim pogojem podelim svobodo, se njegovo
imenovanje odloži do trenutka, ko mu bo podeljena svoboda.
35. Če je stranka v svoji oporoki navedla: "če bo Titius moj dedič, naj bo Seius moj dedič in naj bo Titius moj dedič", se
pričakuje sprejem Titiusa kot pogoj, da bo Seius postal dedič. In to je res razumno in tako se zdi Julijanu in Tertillianu.
36. Če je dedič sprejel skrbništvo, s katerim je sužnju pogojno podeljena svoboda, lahko omenjenega sužnja prvi imenuje za
dediča z absolutno podelitvijo svobode, ne da bi čakal na izpolnitev pogoja, in bo dobil tako svobodo kot zapuščino. Medtem
bo nujni dedič, po izpolnitvi pogoja pa bo postal prostovoljni dedič, tako da ne bo prenehal biti dedič, vendar se bo dedna
pravica glede njega spremenila.
37. Zamuda pri odpiranju oporoke ne vpliva na pravice nujnega dediča, kot smo navajeni meniti, kadar je kdo nadomestil
mladoletnika. Ugotovljeno je bilo namreč, da če se nadomestni dedič da zapovedati mladoletniku kot sin pokojnika, postane
njegov nujni dedič.
38. Isto, O Sabinu, IV. knjiga.
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Neposredni dedič je lahko imenovan tudi pod določenim pogojem. Vendar je treba izvzet zapustnikov sin, saj ga ni mogoče
postaviti pod nobenim pogojem. Resda ga je mogoče imenovati pod pogojem, ki ga mora izpolniti, in glede tega mnenja se
strinjajo vse avtoritete; toda ali bo imenovanje začelo veljati, če bo izpolnil pogoj, ali bo začelo veljati, če ga ne bo izpolnil in
bo umrl? Julijan meni, da če je sin imenovan za dediča pod takšnim pogojem, ga ni mogoče izločiti iz zapuščine, tudi če
pogoja ne bi izpolnil, in zato, kadar je imenovan na ta način in ima sopediča, ta ni dolžan čakati, da sin izpolni pogoj; ker
čeprav lahko ta z neizpolnjevanjem pogoja povzroči, da je njegov oče nesposoben za dedovanje, ni dvoma, da mora sopedič
počakati. To mnenje se mi zdi pravilno, tako da če je sin imenovan pod pogojem, katerega izpolnitev je odvisna od njegove
volje, ne more z izogibanjem povzročiti, da bi bil njegov oče nesposoben za dedovanje.
39. Menim, da gre na splošno za dejansko vprašanje v primeru, ko je pogoj odvisen od sinove moči, da ga izpolni, ali ne. Za
pogoj, kot je ta: "Če bo šel v Aleksandrijo", ni odvisen od volje sina, če bo vreme ostro, lahko pa je odvisen, če je bil pogoj
naložen osebi, ki je živela le eno miljo od Aleksandrije. Naslednji pogoj: "Če bo plačal deset aurejev Titiusu, je to težavno,
če bo Titius odsoten na daljšem potovanju. Zato je treba uporabiti splošno opredelitev pogoja, ki ga zadevna stranka lahko
izpolni.
40. Če pa je oporočitelj potem, ko je svojega sina določil za dediča pod pogojem, ki ga je ta lahko izpolnil, ali če je določil
tujca, menim, da nadomestni dedič ne more postati dedič za časa sinovega življenja, lahko pa po njegovi smrti; in ni treba, da
bi bil sin z določitvijo nadomestnega dediča razdedinjen. A tudi če bi do izobčenja prišlo, bi bilo to neveljavno, saj smo na
drugem mestu pokazali, da je izobčenje po sinovi smrti neveljavno. Zato menimo, da če je bil sin imenovan pod takim
pogojem in je pod nadzorom očeta, ga ni treba razdediniti od naslednjih stopenj; sicer ga je treba razdediniti tudi z
imenovanjem sodediča.
41. Marcellus, O Julijanu, v devetindvajseti knjigi Digest, ugotavlja, da:
Če je pogoj, pod katerim je bil sin imenovan za dediča, takšne narave, da je gotovo, da ga v zadnjem trenutku njegovega
življenja ne bo mogoče izpolniti, in medtem ko je v teku, sin umre, bo dedič po očetu prav tako, kot če bi bil ta oporočni
dedič; na primer "Če bo šel v Aleksandrijo, naj bo moj dedič". Če pa je pogoj mogoče izpolniti v zadnjih urah njegovega
življenja, na primer: "Če bo plačal deset aurejev Titiusu, naj bo moj dedič", menim, da velja nasprotno.
42. Ulpianus, O Sabinu, IV. knjiga.
Kjer je v pogoju omenjen določen čas, na primer: "Če je v pogoju omenjen določen čas, je v pogoju omenjen določen čas,
npr: "Če gre v tridesetih dneh na Kapitol", lahko rečemo, da bo sin, če ne bo izpolnil pogoja, izključen iz nasledstva, v
nasledstvo pa bo sprejet njegov namestnik. To je rezultat mnenja Julijana in mene.
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43. Vnuki in drugi oporočiteljevi nasledniki, ki ob imenovanju ne kršijo oporoke po Lex Velleia, so lahko imenovani pod
kakršnim koli pogojem, čeprav zasedajo položaj sina.
44. Navajeni smo reči, da vse, kar se zgodi v vmesnem času, ne vpliva škodljivo na dediča; na primer, če je imenovana
stranka rimski državljan in postane tujec za časa oporočiteljevega življenja, nato pa ponovno pridobi rimsko državljanstvo,
to, kar se mu je zgodilo v vmesnem času, ne posega v njegove pravice. Če je za dediča imenovan suženj, ki pripada drugemu,
nato pa je izročen drugemu sužnju, ki pripada zapuščini, in ga nato z izročitvijo pridobi tujec, se njegovo imenovanje za
dediča ne razveljavi.
45. Če gospodar imenuje sužnja, ki je v njegovi skupni lasti z drugim, za svojega dediča z dodelitvijo njegove svobode in ga
odkupi od solastnika, postane nujni dedič. Kadar pa je suženj nadomeščen z mladoletnikom in ta odkupi delež drugega
solastnika, Julijan pravi, da omenjeni suženj ne postane nujni dedič.
46. Julijan se sprašuje, ali se lahko temu sužnju, ki je bil imenovan za dediča z dodelitvijo svobode, ta svoboda pozneje
odvzame s kodicilom. Meni, da v primeru, ko omenjeni suženj postane nujni dedič, kakršen koli odvzem svobode ne bo
veljaven, saj bi bil prisiljen odvzeti svobodo samemu sebi; kajti kadar je suženj imenovan za dediča, dobi svobodo od samega
sebe. To mnenje je razumno, saj si svobode ne more zapustiti, zato si je tudi ne more odvzeti.
47. Julianus, Digeste, knjiga XXX.
Kadar je suženj, ki je v skupni lasti, imenovan za dediča pod nekim pogojem in pridobi svobodo za časa zapustnikovega
življenja, lahko vstopi v zapuščino, dokler še traja pogoj, pod katerim naj bi po oporoki pridobil svobodo.
48. Spet bo upravičen do posesti po nalogu svojega gospodarja, tudi če ga je zapustnik odtujil za časa svojega življenja ali če
je dedič to storil po zapustnikovi smrti.
49. Isto, O Urseiusu Feroxu, II. knjiga.
Dva družbenika sta z oporoko določila, naj bo nek suženj, ki je bil v njuni skupni lasti, njun dedič in svoboden, oba pa sta
istočasno umrla zaradi padca hiše. Več avtoritet je menilo, da je v tem primeru suženj postal dedič obeh partnerjev in od njiju
dobil svobodo; in to mnenje je pravilno.
50. Kadar dva družbenika naročita, naj suženj, ki je v njuni skupni lasti, postane svoboden in njun dedič pod istim pogojem,
in je ta pogoj izpolnjen, se uporabi isto pravilo.
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51. Ulpianus, O Sabinu, V. knjiga.
Kadar oporočitelj, ki želi imenovati dediča, zaradi napake v osebi imenuje drugo osebo (kot na primer: "Moj brat, moj
varovanec"), je določeno, da nobeden od njiju ne bo njegov dedič; tisti, ki je omenjen, zaradi tega, ker ga zapustnik ni
nameraval imenovati; niti tisti, ki ga je nameraval imenovati, ker ni bil omenjen.
52. Podobno tudi, če se oporočitelj zmoti glede premoženja (na primer, če zapusti oblačilo, čeprav je nameraval zapustiti
posodo), ne bo dolžan nobenemu. To pravilo velja ne glede na to, ali je oporočitelj oporoko napisal sam ali pa jo je narekoval
drugemu.
53. Kadar pa se oporočitelj ni zmotil glede samega predmeta, temveč le glede dela tega, kar naj bi zapustil (če je na primer
med narekovanjem navedel, da naj bi bila neka stranka imenovana za dediča polovice njegovega premoženja, dejansko pa je
bila imenovana le četrtina), Celsus v dvanajsti knjigi vprašanj in enajsti knjigi Digest pravi, da je mogoče trditi, da je stranka
dedinja polovice premoženja, saj je bil omenjen večji znesek, zapisan pa je bil manjši; in to mnenje podpirajo nekateri splošni
prepisi. Enako pravilo bo veljalo, če oporočitelj sam zapiše manjši znesek, čeprav je nameraval zapisati večji.
54. Če pa je oseba, ki je sestavila oporoko, zapisala večji znesek ali (kar je težje dokazljivo), je to storil sam oporočitelj, kot
na primer polovico namesto četrtine, Prokulus meni, da bo dedič upravičen le do četrtine, saj je četrtina vsebovana v polovici.
To mnenje potrjuje tudi Celsus.
55. Kadar pa oporočitelj v številkah zapiše dvesto za sto, bo veljalo isto pravno pravilo, saj sta bila hkrati zapisana tako
znesek, ki ga je nameraval, kot tisto, kar mu je bilo dodano. To mnenje ni nerazumno.
56. Marcellus razpravlja o isti točki v zvezi s stranko, ki je nameravala v oporoko vnesti pogoj, pa tega ni storila; in meni, da
se ne sme šteti, da je bil dedič pravilno določen. Če pa je dodal pogoj, ne da bi to nameraval storiti, se oporoka razveljavi in
dediču se prizna dedovanje; saj se šteje, da vse, kar je zapisano v nasprotju z oporočiteljevo namero, ni bilo omenjeno s strani
oporočitelja. To mnenje je sprejel Marcellus in mi ga odobravamo.
57. Razpravlja tudi o tem, da če oseba, ki sestavi oporoko, izpusti pogoj proti volji oporočitelja ali ga spremeni, dedič ne bo
upravičen do dediščine in bo veljalo, da ni imenovan.
58. Če pa oporočitelj, ki je nameraval določiti enega dediča za polovico svojega premoženja, določi tako prvega kot drugega
dediča, se bo prvi dedič štel izključno za njegovega dediča in bo edini določen za polovico premoženja.
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59. Če oporočitelj ne navede imena svojega dediča, ampak ga imenuje z oznako, ki ne dopušča dvoma in ki se zelo malo
razlikuje od navedbe njegovega imena, ne da bi mu dodal kakršen koli epitet, ki bi mu lahko škodoval, bo imenovanje
veljavno.
60. Nihče ne more imenovati dediča, ne da bi ga z gotovostjo določil.
61. Ko oporočitelj reče: "Kateri koli od mojih bratov, Titius in Maevius, ki se bo morda poročil s Seio, naj bo moj dedič treh
četrtin mojega premoženja, tisti, ki se ne bo poročil z njo, pa naj bo moj dedič preostale četrtine"; v tem primeru je gotovo, da
je imenovanje zakonito opravljeno.
62. Jasno je, da je imenovanje, ki je bilo opravljeno z naslednjimi besedami, in sicer "Kateri koli od mojih zgoraj navedenih
bratov, ki se poroči s Seio, naj bo moj dedič", spada pod isto pravilo. Menim, da je to imenovanje veljavno, saj je bilo
opravljeno pod določenim pogojem.
63. Dediči so pravni nasledniki, in če jih je imenovanih več, mora oporočitelj mednje razdeliti njihove pravice; če tega ne
stori, bodo namreč vsi enako deležni kot dediči.
64. Če sta imenovana dva dediča, eden za tretjino kornelijanske posesti, drugi pa za dve tretjini iste posesti, Celsus sprejme
zelo ustrezno Sabinovo mnenje, da so dediči, katerih imena so navedena v oporoki, upravičeni do posesti, kot če njihovi
deleži ne bi bili navedeni; če je povsem očitno, da zapustnikova volja ni bila prezrta.
65. Če oporočitelj v oporoki navede: "Labeo, Neratius in Aristo menijo, da bo suženj dobil svobodo in zapuščino hkrati, če se
izpusti beseda "potem".
66. Če bi kdo določil dediča za tretjino svojega premoženja in drugega prav tako za tretjino, in če drugega dediča ne bi bilo,
bi določil še drugega dediča za dve tretjini; v tem primeru, če bi drugi zavrnil premoženje, bo tretji določeni dedič upravičen
do dveh tretjin premoženja ne le po pravici zamenjave, ampak tudi po pravici imenovanja; to pomeni, da bo imel tretjino
premoženja po pravici zamenjave in eno tretjino po pravici imenovanja.
67. Če je suženj imenovan za dediča s podelitvijo svobode in je nato odtujen, lahko vstopi v zapuščino po nalogu stranke, na
katero je bil prenesen. Če pa ga oporočitelj odkupi, bo njegovo imenovanje veljavno in bo postal nujni dedič.
68. Če se sužnju podeli svoboda od določenega časa in se mu zapusti zapuščina absolutno, nato pa je odtujen ali
manumitiran, poglejmo, ali bo njegovo imenovanje veljavno. In res, če ne bo odtujen, lahko trdimo, da bo njegovo

1574

imenovanje veljavno, tako da bo postal nujni dedič, ko nastopi dan, ko prejme svobodo in ki odloži njegovo pravico do
posesti.
69. Kadar pa mu je svoboda podeljena od določenega časa in mu je zapuščina prepuščena pod določenim pogojem, bo, če bo
pogoj izpolnjen, potem ko pride dan njegove svobode, postal tako svoboden kot nujni dedič.
70. Kadar je suženj določen za dediča brezpogojno in je njegova svoboda določena od določenega časa, je treba reči, da
lahko postane dedič, če bi bil bodisi odtujen bodisi manumitiran.
71. Če pa ni odtujen sam suženj, ampak samo užitek na njem, bo njegovo imenovanje veljavno, vendar bo odloženo do časa,
ko bo ugasnil užitek.
72. Paulus, O Sabinu, I. knjiga.
Če kdo imenuje dediče na različne dele različnih zemljišč, bo to enako, kot če ne bi bili imenovani na določene dele istega
zemljišča; ni namreč lahko ugotoviti, kakšni bodo njihovi deleži na različnih zemljiščih. Zato je bolj primerno, kot pravi
Sabinus, da se šteje, da oporočitelj ni navedel niti zemljišča niti deležev, do katerih so bili upravičeni.
73. Javolen, Pisma, knjiga VII.
"Naj bo Attius moj dedič kornelijskega posestva, dve osebi z imenom Titius pa naj bosta moja dediča za takšno in takšno
hišo." Osebi z imenom Titius bosta upravičeni do polovice premoženja, Attius pa do preostale polovice. Tega mnenja je
Prokul; kaj menite o tem? Odgovor je, da je Prokulovo mnenje pravilno.
74. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Če je oporočitelj zapustil neenake deleže premoženja in dodal: "Dediči, ki sem jim dodelil neenake deleže, naj si jih delijo po
enakih delih", je treba šteti, da si jih delijo po enakih delih, če je bila ta klavzula dodana pred dokončanjem oporoke.
75. Ulpianus, O Sabinu, knjiga VII.
Včasih ta dodatek: "Moji dediči naj delijo enako" izraža namen oporočitelja; kot npr: "Prvi in sinovi mojega brata naj si
delijo enako"; ta dodatek namreč nakazuje, da so vsi dediči določeni za enake deleže, kot navaja Labeo; če je izpuščen, bo
prvi upravičen do polovice zapuščine, sinovi zapustnikovega brata pa do druge polovice.
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76. Oče družine lahko razdeli svoje premoženje na poljubno število delov, vendar se redna delitev zapuščine opravi na
dvanajst deležev, imenovanih unciae.
77. Če torej zapustnik razdeli svoje premoženje na manjše število od tega, se po zakonu uporabi to pravilo; na primer, če
zapustnik imenuje dva dediča, vsakega za četrtino svojega premoženja, saj se v tem primeru preostanek premoženja razdeli
tako, da se šteje, da je bil vsak dedič imenovan za šest deležev.
78. Če pa je en dedič imenovan za četrtino zapuščine, drugi pa za polovico, se preostala četrtina doda sorazmerno z deleži, ki
jih dedujeta.
79. Če oporočitelj razdeli svojo zapuščino na več kot dvanajst deležev, se nato opravi sorazmerno zmanjšanje, kot na primer:
če je mene določil za dediča dvanajstih deležev, tebe pa za šest, bom jaz upravičen do osmih deležev zapuščine, ti pa do
štirih.
80. Kadar oporočitelj imenuje dva dediča za celotno zapuščino in dva druga za dvanajst delov, Labeo v četrtem delu svojih
Zadnjih del poizveduje, ali naj se opravi enaka razdelitev. In meni, da so prvi upravičeni do polovice zapuščine, tisti, ki so
imenovani za dvanajst njenih delov, pa bodo dediči druge polovice. Menim, da je treba to mnenje sprejeti.
81. Če pa bi oporočitelj določil dva dediča za celotno zapuščino, nato pa določil tretjega za polovico in šestino te zapuščine,
Labeo v isti knjigi pravi, da je treba celotno zapuščino razdeliti na dvajset delov, od katerih bosta imela prva dva dediča
dvanajst, tisti, ki je bil določen za polovico in šestino, pa bo upravičen do osmih.
82. Labeo kot primer navaja tudi naslednje: "Za tretjino mojega premoženja naj se določi Titius"; potem, ko je bilo celotno
premoženje razdeljeno, pa je bilo dodano: "Za šestino naj se določi isti Titius". Trebatius pravi, da je treba to premoženje
razdeliti na štirinajst delov.
83. Javolenus, O Kasiju, I. knjiga.
Če bi kdo določil dediče na naslednji način: "Titius naj bo dedič prvega dela, Seius drugega, Maevius tretjega in Sulpicius
četrtega", bodo imenovanim pripadli enaki deleži zapuščine; to pa zato, ker velja, da jih je oporočitelj imenoval bolj zato, da
bi pokazal vrstni red njihovega imenovanja, kot pa da bi predpisal način delitve zapuščine na dele.
84. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.
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Julianus v trideseti knjigi navaja, da če je oporočitelj določil svoje dediče na naslednji način: "Titius naj bo dedič polovice
mojega premoženja, Seij polovice, od deleža, ki sem ga zapustil Seiju, pa naj bo Sempronij moj dedič enakega deleža", je
mogoče dvomiti, ali je zapustnik nameraval svoje premoženje razdeliti na tri deleže ali pa je nameraval Seija in Sempronija
združiti kot dediča iste polovice. Slednje je boljše mnenje, zato se šteje, da sta bila imenovana za dediča istega dela
zapuščine; iz tega sledi, da bo Titius upravičen do polovice zapuščine, vsak od drugih pa do četrtine iste zapuščine.
85. Ista avtoriteta je v isti knjigi navedla, da kadar oporočitelj reče: "Če je prvi dedič polovice, bo drugi dedič druge polovice;
če pa prvi ne bo dedič, naj se tretji nadomesti kot dedič za tri četrtine mojega premoženja". To je sicer dejansko vprašanje,
vendar lahko zelo pravilno rečemo, da če prvi dedič vstopi v zapuščino, bodo drugi upravičeni do enakih deležev; če pa jo
zavrne, jo je treba razdeliti na petnajst delov, od katerih bo tretji dedič upravičen do devetih, drugi pa do šestih.
86. Julianus, Digest, knjiga XXX.
Tretji dedič namreč zaseda položaj tistega, ki je bil hkrati imenovan in nadomeščen, saj velja, da je bil imenovan za tri dele
zapuščine, nadomeščen pa za šest.
87. Ulpianus, O Sabinu, knjiga VII.
Sabinus pravi, da je treba v primeru, ko delež ni bil dodeljen enemu od dedičev, to raziskati. Če je na primer oporočitelj
določil dva dediča, vsakega za četrtino zapuščine, tretjemu pa ni določil ničesar, bo slednji upravičen do preostanka. To
mnenje sprejema tudi Labeo.
88. Ista avtoriteta obravnava to vprašanje: "Če je oporočitelj določil dva dediča za enajst deležev svoje zapuščine, dva pa
brez vsakega, potem pa je eden od tistih, ki mu ni bil dodeljen noben delež, zavrnil dediščino, ali bo štiriindvajsetina, do
katere je bil upravičen, pripadla vsem dedičem ali samo njemu, ki mu ni bil dodeljen noben delež? Tega vprašanja ne določi.
Servij pa pravi, da delež pripada vsem dedičem, in menim, da je to mnenje boljše; kajti kar zadeva pravico do prirastka, tisti,
ki so imenovani brez deleža, niso skupni dediči z drugimi. To mnenje je sprejel Celsus v šestnajsti knjigi Digest.
89. Sabinus tudi meni, da če je oporočitelj razpolagal s celotnim premoženjem in imenoval dva dediča, ne da bi jima dodelil
kakršen koli delež, nobeden od njiju ne bo skupni dedič z drugimi.
90. Če pa bi potem, ko je razpolagal s celotno zapuščino, imenoval drugega, ne da bi mu dodelil kakršen koli delež, bo
slednji upravičen do polovice dvojnega zneska prvotnih deležev navedene zapuščine. Drugače pa bo, če bo zapustnik po
razpolaganju s celotnim premoženjem določil: "Naj bo ta in ta moj dedič za preostanek"; ker ni ostalo ničesar, ni mogoče
določiti dediča za kakršen koli delež.
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91. Če pa se po razpolaganju s celotnim premoženjem navedeta dva dediča, ne da bi jima bili dodeljeni deleži, se postavi
vprašanje, ali se ta dva dediča združita v podvojitvi zapuščine ali samo v eni delitvi zapuščine? Labeo meni, in to je boljše
mnenje, da bosta upravičena do deleža v eni delitvi; kajti če je bil eden imenovan brez dodelitve deleža, potem pa sta dva
imenovana skupaj, ne da bi jima bil dodeljen delež, Celsus v šestnajsti knjigi pravi, da se zapuščina ne sme razdeliti na tri
deleže, ampak samo na dva.
92. Če pa bi zapustnik po podvojitvi deležev zapuščine le-to razdelil med dva dediča in določil tretjega brez kakršnegakoli
deleža, se število prvotnih deležev ne bi potrojilo, temveč bi bil omenjeni tretji dedič upravičen do tretjega dela iste
zapuščine, kot je v četrti knjigi svojih Poslednjih del navedel Labeo, tega mnenja pa ne omenjata niti Aristo niti Paulus,
morda zato, ker sta ga imela za pravilnega,
93. Paulus, O Vitelliju, I. knjiga.
Sabinus pravi: "Postavlja se vprašanje, če je oporočitelj med svoje dediče razdelil večje število deležev, kot jih zahteva
običajna delitev zapuščine, in določil enega dediča brez deleža; ali bo slednji upravičen do polovice dvojne delitve ali le do
tistega, kar manjka od štiriindvajsetih deležev?" Menim, da je slednje mnenje pravilnejše, tako da se enako razmerje
upošteva, kadar se delitev podvoji ali se opravi kakršno koli drugo večje število deležev, kot se opravi pri običajni delitvi
zapuščine. Paulus: "Pri drugi delitvi je treba upoštevati enako razmerje kot pri prvi."
94. Ulpianus, O Sabinu, knjiga VII.
Pomponij in Arrijan trdita, da je prišlo do razprave v zvezi z naslednjo točko, in sicer če je nekdo pustil del svojega
premoženja nerazporejen in nato določil: "Če Seij" (ki ga ni določil) "ne bo moj dedič, naj bo moj dedič Sempronij", ali
lahko slednji prevzame tisti del premoženja, ki ni bil nikomur dodeljen. Pegaz meni, da bi bil do tega deleža upravičen.
Aristo je nasprotnega mnenja, saj mu je bil dodeljen delež, ki ni obstajal. Javolen, Pomponij in Arrijan odobravajo to mnenje,
ki prevladuje v sedanjem času.
95. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Ni razlike, na katero mesto je dodeljen dedič, ki mu ni bil dodeljen noben delež zapuščine, ali na prvo, vmesno ali zadnje
mesto.
96. Če je bila četrtina zapuščine zapuščena osebi, ki je že mrtva, preostale tri četrtine pa drugemu, in je bil omenjen tretji del,
ne da bi mu bil dodeljen kakršen koli delež zapuščine, Labeo pravi, da bo tisti, ki je bil določen za dediča brez deleža,
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upravičen do polovice podvojenih delov zapuščine in da je bil to namen zapustnika. Tudi Julianus odobrava to mnenje in je
pravilno.
97. Kadar sta živeča in mrtva oseba imenovana za sodediča polovice zapuščine, tretja oseba pa za drugo polovico; pravi, da
bosta upravičena do enakih deležev, ker se šteje, da delež, dodeljen pokojniku, ni bil omenjen.
98. Pomponij, O Sabinu, I. knjiga.
Trebatius pravi, da naslednje ni pravilno navedeno: "Kdorkoli bo moj dedič, naj bo Stichus svoboden in moj dedič", ampak
da bo suženj kljub temu postal svoboden. Labeo meni, in to zelo pravilno, da bo tudi on postal dedič.
99. Menim, da je zelo verjetno, da se sužnju lahko absolutno podeli svoboda in da se lahko hkrati pod nekim pogojem zapiše
premoženje, vendar tako, da bosta obe določbi odvisni od pogoja.
100. Julianus, Digest, knjiga XXX.
Ker je pogoj izpolnjen, bo suženj postal svoboden in dedič; ne glede na to, v katerem delu oporoke mu je bila podeljena
svoboda. Če pa pogoj ni bil izpolnjen, se šteje, da mu je bila svoboda podeljena brez zapuščine.
101. Pomponij, O Sabinu, I. knjiga.
Kadar je dedič določen za določen ali negotov čas, lahko zahteva posest premoženja in z njim razpolaga kot dedič.
102. Če pa ne zahteva posesti posesti, ampak odloži izpolnitev pogoja, ki ga lahko zlahka izpolni (na primer, če je bil pogoj,
da mora manumitirati sužnja, ki je pod njegovim nadzorom, pa tega ne stori), je v tem primeru dolžnost pretorja, da izda
edikt, v katerem določi rok, v katerem mora dedič vstopiti v posest.
103. Podobno velja, če dedič ne more izpolniti pogoja, ker to ni v njegovi moči (na primer, če gre za nekaj, kar mora storiti
nekdo drug, ali je odvisno od nekega negotovega dogodka, npr: "Če bi postal konzul"); tedaj bi moral pretor na zahtevo
upnikov odločiti, da če zapuščina ne bo sprejeta in vpisana v določenem roku, bo omenjenim upnikom zapuščine ukazal, naj
prevzamejo posest pokojnikovega premoženja, medtem pa bo odredil, naj vse premoženje, s katerim je treba razpolagati,
prodajo v ta namen imenovani zastopniki.
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104. Če pa je dedič imenovan pod pogojem in je zadolženost zapuščine precejšnja ter se lahko poveča z naložitvijo kazni,
zlasti če gre za javni dolg, je treba zadolženost poravnati s pomočjo zastopnika, tako kot v primeru, ko je v posesti zapuščine
nerojen otrok ali je v posesti mladoletni dedič, ki nima skrbnika.
105. In zato pravi, da je treba opraviti preiskavo glede tistih dedičev, ki so odsotni, ne da bi namerno zamujali; vendar jim
akutna ali kronična bolezen preprečuje, da bi prišli na sodišče, in nimajo nikogar, ki bi nastopil v njihovo obrambo.
106. Celsus, Digeste, knjiga XVI.
"Titius in Seij ali tisti, ki bo preživel enega od njiju, naj bo moj dedič." Menim, da bosta, če bosta oba preživela, oba dediča,
če pa umre eden od njiju, bo preživeli dedič dedič celotnega premoženja:
107. Ulpianus, Pravila, VI. knjiga.
Zaradi tega, ker se zdi, da je v imenovanje vključena tiha zamenjava.
Celsus, Digeste, knjiga XVI.
Senat je to vprašanje odločal tudi v primeru, ko je bila zapuščina zapuščena na enak način.
109. Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.
Če te imenujem za absolutnega dediča polovice svoje zapuščine, za drugo polovico pa pod nekim pogojem imenujem
drugega dediča in nato imenujem tvojega namestnika, Celsus pravi, da če pogoj ni izpolnjen, bo namestnik dedič tega dela
zapuščine.
110. Če pa te imenujem za dediča brezpogojno, nato pa te imenujem pod nekim pogojem, drugo imenovanje ne bo veljavno,
ker ima prvo prednost pred drugim.
111. Če pa je bilo za isti delež zapuščine pod različnimi pogoji opravljenih več imenovanj in je prvi pogoj izpolnjen, bo
rezultat enak, kot smo navedli zgoraj, če je bilo imenovanje opravljeno absolutno in tudi pod nekim pogojem.
112. Ulpianus, O Sabinu, V. knjiga.
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Če bi bil kdo imenovan za dediča na naslednji način: "Naj bo Titius moj dedič, če Secundus noče biti moj dedič", nato pa
reče: "Naj bo Secundus moj dedič", velja, da je Secundus imenovan na prvi stopnji.
113. Pomponij, O Sabinu, knjiga V.
Z izrazom "bodisi" so mišljeni vsi dediči, zato Labeo pravi, da če je bilo v oporoko dodano naslednje, in sicer "Titius in Seij
naj bosta moja dediča do višine, do katere me je kateri od njiju določil za svojega dediča". Če oba nista določila oporočitelja
za svojega dediča, nobeden od njiju ne bo njegov dedič, saj se stavek nanaša na dejanje vseh; vendar menim, da je treba v
tem primeru upoštevati namen oporočitelja. Zato je bolj pravično, da je tisti, ki bi ga oporočitelj določil za dediča svojega
premoženja, njegov dedič v tem obsegu, in da tisti, ki ga ne bi določil, ne sme biti pripuščen k udeležbi na njegovem
premoženju.
114. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXI.
Cesar Severus je v nekem reskriptu navedel, da je lahko suženj v primeru zastavitve nujni dedič svojega gospodarja, če je bil
pripravljen vnaprej zadovoljiti upnika.
115. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XVII.
Za dediče lahko določimo ne le sužnje, temveč tudi svobodne ljudi, če sužnji pripadajo strankam, ki jih sami lahko določimo,
saj je sestava oporoke v zvezi s sužnji pravica, ki izhaja iz avtoritete njihovih gospodarjev.
116. Pooblastilo za imenovanje sužnja, ki je del zapuščine, preden je bila zapuščina vpisana, temelji na načelu, da se šteje, da
je zapuščina lastnik sužnja in da zaseda mesto pokojnika.
117. I. knjiga: I. del, o oporokah, o ediktu mestnega pretorja, I. knjiga.
Imenovanje dediča, kot sledi: "Tisti, ki jih bo Titius želel", je pomanjkljivo, ker je odvisno od želje drugega. Starodavne
oblasti so namreč zelo pogosto odločale, da mora veljavnost oporoke izhajati iz njih samih in ne sme biti odvisna od želja
drugih.
118. Kdor je v rokah sovražnika, je lahko zakonito imenovan za dediča, ker po zakonu postliminium vse njegove osebne
državljanske pravice ostanejo v suspenzu in niso razveljavljene. Če se torej vrne iz ujetništva, lahko vstopi v zapuščino. Tudi
njegov suženj je lahko zakonito imenovan za dediča, in če se njegov gospodar vrne iz ujetništva, se mu lahko odredi vstop v
zapuščino. Če pa bi umrl, bo njegov pravni naslednik postal njegov dedič na podlagi dejanja sužnja.
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119. Isto, glede oporok; o ediktu mestnega pretorja, II. knjiga.
Če bi kdo v oporoko zapisal naslednje, in sicer: "Titius naj bo dedič polovice mojega premoženja, isti Titius pa naj bo dedič
druge polovice, če pride ladja iz Azije", ker dedič vstopi v premoženje na podlagi brezpogojnega imenovanja, čeprav pogoj
drugega imenovanja morda še ni izpolnjen, postane dedič celotnega premoženja, tudi če se pogoj ne izpolni, saj mu
izpolnitev pogoja nikakor ne koristi; saj ni dvoma, da če je stranka imenovana za dediča polovice zapuščine in se pozneje ne
pojavi noben drug dedič, velja, da je bila imenovana za dediča celotne zapuščine.
120. Papinianus, Definicije, I. knjiga.
Premoženja ni mogoče zakonito zapustiti od določenega časa ali do določenega časa, vendar se pomanjkljivost glede časa ne
upošteva, zato imenovanje dediča velja.
121. Ulpianus, Disputations, knjiga IV.
V primeru, ki je bil naveden, je neki oporočitelj določil dva dediča, enega za svoje premoženje, ki je bilo v neki pokrajini,
drugega pa za svoje premoženje, ki je bilo v Italiji; in ker je bilo v njegovi navadi, da je v Italijo prinašal blago, je poslal
denar v pokrajino, da bi nekaj kupil, in to blago je bilo kupljeno bodisi za časa njegovega življenja bodisi po njegovi smrti,
vendar še ni bilo prineseno v Italijo. Postavilo se je vprašanje, ali je omenjeno blago pripadalo dediču, ki mu je bilo
zapuščeno premoženje v Italiji, ali pa je bil do njega upravičen tisti, ki mu je bilo zapuščeno premoženje v pokrajini?
Navedel sem, da je ustaljeno, da je mogoče določiti dediče za različne vrste premoženja in da določitev ni nična, vendar je
dolžnost sodnika, pristojnega za delitev zapuščine, da poskrbi, da noben dedič, ki mu je bil zapuščen določen del premoženja,
ne dobi več, kot mu pripada po oporoki. To je treba razumeti takole: recimo, da sta bila imenovana dva dediča, eden na
kornelijsko posest, drugi na livijsko posest, in da eno od teh zemljišč predstavlja tri četrtine premoženja, drugo pa preostalo
četrtino; navedena dediča bosta potem podedovala enake dele zapuščine, kot če bi bila imenovana brez določitve deležev;
vendar bo naloga sodišča, da poskrbi, da se zemljišče, ki je bilo namenjeno vsakemu od njiju, prisodi ali dodeli njemu.
122. Zato se zavedam, da se postavlja vprašanje, za kateri del dolgov zapuščine bo odgovoren vsak od teh dedičev.
Papinianus, čigar mnenje sem sam potrdil, meni, da bi moral biti vsak od njih odgovoren za dolgove zapuščine sorazmerno s
svojim dednim deležem, torej za polovico; razume se namreč, da so bila ta zemljišča prejeta kot prednostna zapuščina. Če je
bil torej dolg tako velik, da po njegovi poravnavi ne bo ostalo ničesar; posledično menimo, da takšna imenovanja, ki se
nanašajo na razpolaganje z določenim posebnim premoženjem, nimajo nobene veljave ali učinka. Če bi uporaba falcidijskega
prava povzročila zmanjšanje zapuščin, bo potem dolžnost sodnika, da zmanjša te prednostne zapuščine, tako da nobeden od
dedičev ne bo mogel prejeti več, kot bi bil upravičen, če bi dobil zapuščino ali katero koli drugo premoženje ali celo
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omenjene zapuščine. Če pa bi obstajal kakršen koli dvom glede uporabe falcidijskega prava, bo povsem prav, da sodnik od
strank zahteva, da druga drugi predložijo zavarovanje.
123. Glede na to imenovanja, ki ga obravnavamo, ne bi smeli zavrniti kot neveljavnega, če je bilo enemu dediču zapuščeno
premoženje, ki se nahaja v pokrajini, drugemu pa premoženje, ki se nahaja v Italiji. Sodnik bo moral vsakemu od dedičev
dodeliti tisti del premoženja, ki mu je bil zapuščen. Kljub temu bosta navedena dediča upravičena vsak do polovice
zapuščine, ker jima oporočitelj ni dodelil nobenega deleža. Posledica tega je, da če je določenega premoženja zapuščine v
enem kraju več kot v drugem (na primer več v Italiji kot v pokrajini) in je plačilo dolgov neodložljivo, je treba ugotoviti, da
je treba opraviti enako zmanjšanje, kot smo ga navedli zgoraj. Zato morajo dediči, kadar so bile zapuščine zapuščene drugim,
prispevati za njihovo poravnavo.
124. Zdaj je treba ugotoviti, kaj je mišljeno s premoženjem, ki se nahaja v Italiji ali v provincah. To je treba določiti na
podlagi namere pokojnika, saj je treba upoštevati, kaj je imel v mislih. Kljub temu je treba razumeti, da izraz "premoženje v
Italiji" vključuje vse tiste stvari, ki jih je zapustnik vedno imel tam in se je dogovoril, da jih bo tam obdržal. Če je premoženje
začasno prenesel iz enega kraja v drugega ne zato, da bi ga tam obdržal, ampak da bi ga vrnil na prejšnje mesto, to ne bo
povečalo zneska premoženja v kraju, kamor ga je prenesel, niti zmanjšalo zneska v kraju, od koder ga je vzel; kot na primer,
če bi iz svoje italijanske posesti poslal nekatere sužnje v provinco (kot v Galiji) bodisi z namenom plačila dolga bodisi
nakupa blaga, ki bi se po opravljenem nakupu vrnili, je nedvomno treba reči, da še naprej pripadajo italijanski posesti; kot je
dejal Mucij, kadar je bila zemljiška površina zapuščena bodisi z vsemi sredstvi za obdelovanje bodisi z lastnino, ki se nahaja
na njej. Mucij namreč pravi, da suženj po imenu Agaso, ki ga je njegov gospodar poslal na podeželsko posestvo, ni pripadal
zapuščenem zemljišču, ker tja ni bil poslan, da bi tam ostal za stalno; zato, kadar je suženj poslan na podeželsko posestvo, da
tam ostane določen čas, ker je užalil svojega gospodarja, je tako rekoč začasno izgnan, in velja, da ni del zapuščenega
zemljišča. Zato sužnji, ki so navajeni delati na eni kmetiji in so poslani na drugo, saj so tako rekoč posojeni z enega zemljišča
drugemu, niso del zapuščine, ker se zdi, da niso trajno vezani na zemljišče. V tem primeru je treba šteti, da je premoženje, ki
se nahaja v Italiji, takšno, za katero je zapustnik želel, da tam ostane trajno.
125. Zato, če nekdo pošlje denar v pokrajino z namenom, da bi kupil blago, pa to še ni bilo kupljeno, pravim, da je treba šteti,
da je denar, ki je bil tam poslan, da bi se pridobilo blago, ki naj bi se prineslo v Italijo, del italijanskega premoženja; če je
namreč zapustnik poslal v pokrajino denar, ki ga je bil navajen uporabljati v Italiji, in je bil odnesen in vrnjen iz enega kraja v
drugega, je treba šteti, da spada v italijansko zapuščino.
126. Zato sem navedel, da bo iz tega izhajalo, da bo omenjeno blago, ki je bilo kupljeno za prevoz v Rim, ne glede na to, ali
je bilo prepeljano za časa zapustnikovega življenja ali pa to še ni bilo storjeno in ali je zapustnik vedel ali ni vedel, da je to
dejstvo, pripadlo tistemu dediču, ki mu je bilo zapuščeno italijansko premoženje.
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127. Isto, Razprave, VIII. knjiga.
Če kdo imenuje dediča na naslednji način: "Titius naj bo dedič tistega dela mojega premoženja, za katerega sem ga določil s
kodicilom", bo še vedno dedič, ker je bil določen brez določenega deleža, čeprav njegov delež v kodicilu ni bil omenjen.
128. Julianus, Digest, knjiga XXIX.
Če oporočitelj v oporoki določi naslednje razpolaganje: "Če bi moj sin umrl za časa mojega življenja in bi se vnuk po njem
rodil po moji smrti, naj bo moj dedič," obstajata dve stopnji dedovanja, saj obema v nobenem primeru ni mogoče priznati
deleža v zapuščini. Iz tega je razvidno, da če bi Titius nadomestil vnuka in bi bil sin dedič svojega očeta, Titius ne bi mogel
biti dedič svojega sina, ker ni nadomeščen v prvi, temveč v drugi stopnji.
129. Naslednji stavek: "Naj bodo moji dediči Publij, Mark in Gaj, ki se med seboj nadomeščajo", je treba razumeti tako, da
se zdi, da je oporočitelj z nekaj besedami določil tri dediče in jih med seboj nadomeščal, kot da bi zapisal: "Naj bodo moji
dediči določeni in nadomeščeni tako in tako, tako in tako ter tako in tako".
130. Če ima nekdo tri sinove in je v oporoki zapisal: "se šteje, da je v prvem delu oporoke za dediča določil le dva od svojih
sinov.
131. Isti, Digest, knjiga XXX.
Če je oporočitelj zapustil sužnja z imenom Pamfilij svojemu izobčenemu mladoletnemu sinu, lahko omenjenega sužnja
imenuje za dediča dela svojega premoženja na enak način po sinovi smrti, tako kot lahko vsakdo, ki je zapustil sužnja
Semproniju, imenuje omenjenega sužnja za dediča dela svojega premoženja po Sempronijevi smrti.
132. Če je suženj z oporoko brezpogojno imenovan za dediča, vendar ni določeno, da bo svoboden, če ne plača deset aurejev
pred decembrskimi kalendami, in pozneje pridobi absolutno svobodo s kodicilom, ne bo ne svoboden ne dedič, če ne plača
deset aurejev pred decembrskimi kalendami; če pa tega ne stori, bo postal svoboden zaradi kodicila.
133. Če bi oporočitelj absolutno določil sužnja za svojega dediča, vendar bi mu pod pogojem podelil svobodo in ga prodal,
ko pogoj še ni izpolnjen, lahko suženj vstopi v zapuščino po nalogu svojega kupca, ker je določitev veljavna in ima kupec
pravico dati sužnju nalog.
134. Ko je bil suženj odtujen, potem ko je prišlo do neizpolnitve pogoja, ne more vstopiti na nepremičnino po nalogu kupca,
ker je v času, ko je prešel v roke slednjega, imenovanje, ker je postalo neveljavno, neveljavno.
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135. Če je torej sužnju naročeno, naj postane svoboden pod določenim pogojem, in prejme absolutno zapuščino, in je med
trajanjem pogoja manumitiran ali odtujen, bo upravičen do zapuščine ali jo bo pridobil za svojega gospodarja, čeprav v času
zapustnikove smrti pogoj, od katerega je bil odvisen njegov pogoj, ni bil izpolnjen. Če pa je bil manumitiran ali odtujen po
tem, ko pogoj ni bil izpolnjen, bo zapuščina postala neveljavna.
136. Če prodajalec naroči sužnju, ki je bil pred izročitvijo slednjemu imenovan za dediča dela kupčevega premoženja, naj
sprejme zapuščino, bo moral vrniti, kar je prejel, sopogodbeniku sužnja, ker se ne sme okoristiti s pravico sužnja, ki ga je
prodal. Očitno je, da mu ni treba vrniti vsega, kar je prejel, temveč le sorazmerni delež, ki ga je imel suženj skupnega s
svojim sodedičem.
137. Marcijan, Pravila, II. knjiga.
To pomeni polovico sužnja in četrtino zapuščine, kot ugotavlja Marcellus v trideseti knjigi Julijanovih Digest, in meni, da bi
moral to vrniti, ker prodajalec tega ne bi mogel izterjati, če bi bil suženj izročen, preden je vstopil v svoj delež zapuščine, in
to mnenje je pravilno.
138. Julianus, Digeste, knjiga XXX.
Poglavar neke družine je za svojega dediča določil Titiusa, za katerega je domneval, da je svobodnega rodu, in ga nadomestil
s Sempronijem, če ta ne bi bil njegov dedič; in ko je Titius, ki je bil suženj, po ukazu svojega gospodarja vstopil v posest, je
mogoče trditi, da je treba Semproniju priznati delež posesti; kajti kadar človek, ki ve, da je nekdo suženj, nekoga določi za
svojega dediča in mu da nadomestnega, kot sledi: "če Stichus ne bi bil moj dedič, naj bo moj dedič Sempronius," se razume,
da želi povedati, da če Stichus ne bi bil dedič, ne more prenesti posesti na nikogar drugega. Kadar pa kdo imenuje za svojega
dediča osebo, za katero meni, da je svobodna, se s temi besedami, namreč: "Če ne bi bil moj dedič," šteje, da ne misli nič
drugega kot to, da če bi posest pridobil zase ali če bi se njegov položaj spremenil, ne more za svojega dediča imenovati
drugega. Ta dodatek se nanaša na tiste, ki so imenovani za dediče glave družine, nato pa se znajdejo v suženjstvu; zato se v
tem primeru zapuščina razdeli na dva dela, od katerih bo polovico dobil tisti, ki je bil gospodar sužnja, imenovanega za
dediča, drugo polovico pa nadomestni dedič.
139. Pomponij, Različni odlomki, knjiga XII.
Tiberij Cezar je to odločitev sprejel v zvezi s Partenijem, ki je bil imenovan za dediča, saj je bil svobodnega rodu in je vstopil
v posest, ko je bil cesarjev suženj; kot namreč pripoveduje Sekst Pomponij, je bila posest razdeljena med Tiberija in osebo, ki
je bila nadomeščena za Partenia.
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140. Julianus, Digeste, knjiga LXIV.
Človek, ki ni bil solventen, je z oporoko naročil, naj bosta dva sužnja po imenu Apolonij svobodna in njegova dediča. Ker je
eden od omenjenih sužnjev umrl, preden je bila oporoka odprta, ni mogoče neustrezno šteti, da bi preživeli suženj postal
svoboden ter edini in nujni dedič oporočitelja. Če pa bi živela oba, bi bilo imenovanje neveljavno v skladu z zakonom Lex
Aelia Sentia, ki prepoveduje imenovanje več kot enega nujnega dediča:
141. Paulus, O zakonu Aelia Sentia, Knjiga I. Kajti takrat stojita drug drugemu na poti.
142. Alfenus, Digest, knjiga V.
Poglavar neke družine je z oporoko določil dva dediča in jima naročil, naj mu v določenem roku postavita spomenik, ki ga je
nato vstavil v oporoko: "Kdor tega ne stori, naj bo razdedinjen". Eden od dedičev je zavrnil vstop v zapuščino, drugi pa je,
ker je sam postavil spomenik, zaprosil za mnenje, ali ne bo upravičen do zapuščine, ker je njegov sostanovalec zavrnil njen
sprejem. Odgovor je bil, da nihče ne more biti zavezan za posest ali prikrajšan za posest z dejanjem drugega; če pa je kdo
izpolnil pogoj, bo postal dedič posesti, čeprav nihče od drugih dedičev ni vstopil vanjo.
143. Isto, Paulus, O epitomih Digest, II. knjiga.
"Če bosta živeli moja mati Maevia in moja hči Fulvia, naj bo moj dedič Lucij Titius." Servij je menil, da bi bil Titius še
vedno njegov dedič, če oporočitelj ne bi nikoli imel hčere in bi njegova mati živela, saj kadar je v oporoko vključeno nekaj,
kar je nemogoče, to nima nobene veljave.
144. Africanus, Vprašanja, II. knjiga.
Neki posameznik, ki je želel, da bi sin pod očetovim nadzorom postal njegov dedič, vendar tako, da nič od premoženja ne bi
pripadlo njegovemu očetu, je svojo željo izrazil sinu. Ta je v strahu, da bi užalil očeta, prosil oporočitelja, naj ga postavi za
svojega dediča pod pogojem, da ga bo oče emancipiral, in pridobil njegovo soglasje, da za dediča postavi enega od njegovih
prijateljev, in tako je bil za oporočnega dediča postavljen sinov prijatelj, ki ga oporočitelj ni poznal, in od njega ni bilo treba
ničesar zahtevati. Pojavilo se je vprašanje, ali bi se v primeru, da omenjeni prijatelj ne bi hotel vstopiti v zapuščino ali če bi
jo po vstopu v zapuščino zavrnil in se ji ne bi hotel odpovedati, od njega lahko zahtevalo, da postane skrbnik, ali bi se zoper
njega lahko vložila kakšna tožba ali pa bi se ta nanašala na očeta ali na sina. Odgovor je bil, da četudi je očitno, da je
imenovani dedič zgolj skrbnik, vseeno od njega ni mogoče zahtevati zapuščine, razen če se dokaže, da ga je zapustnik sam
obravnaval v tej luči. Če pa se je prijatelj na zahtevo sina pod očetovim nadzorom strinjal, da bo vstopil v zapuščino in se ji
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odpovedal, potem ko je postal njegov lastni gospodar, ni mogoče neupravičeno trditi, da je bilo mogoče vložiti tožbo na
podlagi pooblastila in da taka tožba ne bi bila v korist očeta, ker dobra vera ni zahtevala, da se mu da tisto, česar zapustnik ni
želel, da bi prišlo v njegove roke. Sin tudi ne bo imel na voljo običajne mandatne tožbe, temveč bo imel na voljo pretorsko
tožbo; saj je bilo določeno, da jo je treba odobriti stranki, ki je, medtem ko je bil sin pod očetovim nadzorom, postala
poroštvo za nekoga in je, potem ko je postala svoj lastni gospodar, dolžna plačati.
145. Isto, Vprašanja, knjiga IV.
Kadar je v oporoki navedeno: "Moj dedič naj bo Titius in ne Seij", je veljalo mnenje, da bo dedič samo Seij. Kadar pa so
uporabljene naslednje besede: Če pa so v oporoki navedene naslednje besede: "Titius naj bo moj dedič, ne pa Seij," velja
enako pravilo.
146. Neki oporočitelj je določil naslednje dediče: "Če se mi za časa mojega življenja ali po moji smrti rodijo otroci, naj eden
ali več tistih moškega spola, ki se rodijo, podeduje polovico in četrtino mojega premoženja, eden ali več tistih ženskega
spola, ki se lahko rodijo, pa naj bodo dediči četrtega dela mojega premoženja"; oporočitelju se je posmrtno rodil moški otrok
in vprašal se je, kateri del premoženja bo podedoval. Odgovor je bil, da je treba zapuščino razdeliti na sedem delov in da bo
hči upravičena do štirih, posmrtni otrok pa do treh; iz razloga, ker je bilo celotno premoženje zapuščeno hčeri, tri četrtine pa
posmrtnemu otroku, tako da je bila hči upravičena do četrtine več kot posmrtni otrok. Če se je torej rodila tudi posmrtna hči,
bi morala biti prva hči upravičena do toliko kot oba posmrtna otroka skupaj. Zato bi bilo treba v navedenem primeru, ker je
bila celotna zapuščina dodeljena hčeri, tri četrtine pa posmrtnemu otroku, zapuščino razdeliti na enaindvajset deležev, tako da
bi hči lahko imela dvanajst deležev, sin pa devet.
147. Če je bila v oporoki navedena naslednja določba: V tem primeru se je pojavilo vprašanje, kakšno bi bilo pravo v tem
primeru: "Lucij Titius naj bo dedič šestih deležev mojega premoženja, Gaj Attius enega deleža, Maevius enega deleža in
Seius dveh deležev". Odgovor je bil, da je treba oporoko razlagati tako, da Lucij Titius dobi eno šestino, ostali, ker so bili
imenovani brez določenih deležev, pa so dediči preostalega premoženja, ki se razdeli tako, da Seius prejme pet deležev,
Attius in Maevius pa preostalih pet deležev.
148. Marcijan, Inštituti, knjiga IV.
Imenovanje dediča je zakonito opravljeno, če je izraženo na naslednji način: "Titius naj bo lastnik mojega premoženja."
149. Veljavno je naslednje imenovanje: "Naj bo moj najbolj nenaravni sin, ki je tako slabo zaslužen zame, moj dedič"; saj je
absolutno imenovan za dediča, čeprav v izrazih očitkov, in vsa tovrstna imenovanja so sprejeta.
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150. Včasih suženj ni zakonito imenovan za dediča s tem, ko mu gospodarica podeli svobodo, kot je navedeno v ustavi
božanskih Severa in Antonina, ki je v naslednjih besedah: "Smiselno je, da suženj, obtožen prešuštva, pred izrekom sodbe ne
dobi zakonite pravice od iste ženske, s katero je bil vpleten, če je ta obtožena istega kaznivega dejanja. Iz tega sledi, da
njegovo imenovanje za dediča s strani njegove ljubice nima nobene veljave in učinka."
151. Če oporočitelj poda lažno izjavo glede očeta, državljanstva ali podobnega razmerja svojega dediča, bo imenovanje
veljavno, če se ugotovi identiteta imenovane stranke.
152. Florentin, Inštituti, knjiga X.
Če bi sužnja, ki pripada drugemu, določil za svobodnega in za svojega dediča in bi ta suženj pozneje postal moj, nobena od
teh določb ne bo veljavna, in sicer iz razloga, ker svobode ni mogoče zakonito podeliti sužnju drugega.
153. Kar zadeva tuje dediče, je treba upoštevati pravilo, da kadar imajo vsi oporočno sposobnost, ne glede na to, ali so sami
imenovani za dediče ali so imenovani drugi, ki so pod njihovim nadzorom, se imenovanje nanaša na dva različna časa, in
sicer na čas izvršitve oporoke, da bi se imenovanje lahko opravilo, in na čas smrti oporočitelja, da bi lahko začelo veljati.
Poleg tega se izvršitev listine nanaša na sprejem zapuščine, ne glede na to, ali je bil dedič imenovan absolutno ali pod
določenim pogojem; glede pravice dediča je namreč treba posebno pozornost nameniti času, ko pridobi zapuščino.
Sprememba dedičeve pravice, če se je zgodila v vmesnem času, tj. v razdobju med izvršitvijo oporoke in oporočiteljevo
smrtjo ali izpolnitvijo pogoja imenovanja, mu ne bo škodovala, saj moramo, kot sem že navedel, upoštevati te tri različne
datume.
154. Ulpianus, Pravila, VI. knjiga.
Če bi za časa svojega življenja prodal svojega sužnja, ki sem ga določil za svojega dediča s podelitvijo svobode, osebi, ki ni
imela oporočne sposobnosti, in bi nato omenjenega sužnja odkupil, je lahko moj dedič po oporoki; vmesni čas, ko je bil v
rokah drugega gospodarja, ne bo razveljavil imenovanja, saj je gotovo, da je bil moj v obeh časih, tj. v času izvršitve oporoke
in v času smrti. Če bi torej ostal v rokah drugega gospodarja, bi imenovanje postalo neveljavno; če pa bi bil prenesen na
nekoga, ki je bil oporočno sposoben, bi za slednjega pridobil moje premoženje, tako da bi vanj vstopil po njegovem navodilu.
155. Če je bilo v pogoju, od katerega je bilo odvisno imenovanje dediča, navedeno, da se neko dejanje ne sme opraviti, pa to
ni bilo mogoče, bo imenovana oseba v skladu z mnenjem vseh oblasti dedič, tako kot če bi bila imenovana brezpogojno.
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156. Zapuščina je na splošno razdeljena na dvanajst delov, ki so vključeni v imenovanje kot. Vsi ti deli imajo svoja lastna
imena od uncia do as, na primer naslednja: "Šesti, četrti, tretji, pet dvanajstin, polovica, sedem dvanajstin, dve tretjini, tri
četrtine, pet šestin, enajst dvanajstin, as."
157. Marcijan, Pravila, III. knjiga.
Nekatere avtoritete so menile, da naslednje imenovanje ni bilo veljavno: "Naj bo Stichus svoboden, in če bo postal svoboden,
naj bo moj dedič." Božji Marcus je v reskriptu navedel, da je to imenovanje veljavno, kot če ne bi bilo dodatka: "Če bo postal
svoboden".
158. Če kdo v oporoki določi naslednje določbe, in sicer: "Če bo Stichus po moji smrti še vedno pripadal meni, naj bo
svoboden in moj dedič." Če je Stichus odtujen, ne more vstopiti v zapuščino po naročilu kupca, čeprav suženj, tudi če
oporočitelj tega ni izjavil kot svoj namen, ne more postati svoboden in dedič, razen če je bil ob njegovi smrti pod njegovim
nadzorom. Če pa bi ga manumitiral za časa svojega življenja, Celsus v petnajsti knjigi Digest pravi, da bo Stichus postal
njegov dedič; očitno je namreč, da zapustnik tega primera ni nameraval izključiti, niti si njegove besede nikakor ne
nasprotujejo, kajti čeprav ni več njegov suženj, je zagotovo njegov osvobojenec.
159. Paulus, Pravila, II. knjiga.
suženj, ki pripada zapuščini, je lahko imenovan za dediča, če je imel pri pokojniku oporočno sposobnost, čeprav to morda ni
veljalo za dediča, ki ga je imenoval oporočitelj.
160. Marcellus, Mnenja.
Lucij Titius je po tem, ko je določil Seija in Sempronija za enakovredna dediča svojega premoženja in so bili njegovi drugi
sinovi razdedinjeni, nadomestil vsakega od navedenih dedičev z drugim, nato pa zapisal nekatere zapuščine in manumitiral
nekatere sužnje, nato pa dodal še naslednje: "Kornelij, Sallustius in Varo naj bodo dediči enakih delov mojega premoženja, ki
sem jih nadomestil drug drugega. 1 sprašujem, kakšen delež zapuščine naj bi imeli prvi dediči, ki so določeni za celotno
zapuščino, in kakšen delež naj bi imeli zadnji dediči? Marcellus je odgovoril, da je dvomljivo, ali je oporočitelj nameraval
imenovati Kornelija, Sallustija in Varo za svoje dediče prve, druge in tretje stopnje; vendar se v skladu z navedenimi pogoji
oporoke zdi, da je bilo premoženje po podvojitvi deležev dodeljeno vsem dedičem.
161. Neratius, Pergamenti, Knjiga I.
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Oče je svojega sužnja nadomestil za dediča svojega mladoletnega sina in mu hkrati podelil svobodo, mladoletnik pa je
omenjenega sužnja prodal Titiusu. Titius, ki je že sestavil eno oporoko, je v drugi oporoki ukazal, naj bo suženj svoboden in
njegov dedič. Titijeva prva oporoka je bila razdrta, ker bi bil omenjeni suženj lahko njegov dedič; in ker je bila prva oporoka
razdrta, zadostuje, da je pozneje sestavljena oporoka določala, da z njo določeni dedič v določenem primeru nasledi
oporočitelja. V zvezi z učinkom tega imenovanja bo rezultat ta, da dokler lahko dedič nasledi mladoletnika zaradi te
zamenjave, ne more pridobiti svobode in premoženja po Titijevi oporoki. Če bi dedič pridobil nadzor nad seboj, bi potem
pridobil svobodo in premoženje po določbah Titijeve oporoke, kot če ne bi bil nadomeščen z mladoletnikom; in če bi postal
dedič mladoletnika, je najboljši razlog za sklepanje, da bi lahko postal tudi dedič Titijeve oporoke, če bi to želel.
162. Paulus, O Lex Aelia Sentia, I. knjiga.
Če bi nekdo, ki ni plačilno sposoben, na prvem mestu imenoval Stiha za svojega dediča s podelitvijo svobode, na drugem
mestu pa drugega sužnja, ki mu je podelil svobodo pod pogoji zaupanja, Neratius pravi, da bo suženj, imenovan na drugem
mestu, dedič, ker se ne šteje, da je bil manumitiran z namenom ogoljufanja upnikov.
163. Isto, O drugi oporoki.
Vsakdo lahko imenuje dediča na naslednji način: "Če umrem v svojem sedemdesetem letu, naj bo moj dedič ta in ta." V tem
primeru se ne bi smelo šteti, da je oseba, ki oporoko izvrši, delno oporočna, temveč da je imenovanje opravila pod določenim
pogojem.
164. Isto, O ediktu, knjiga LI.
Če kdo, ki je plačilno nesposoben, imenuje svojega sužnja s podelitvijo svobode za dediča in ga nadomesti s svobodnim, bo
nadomestni dedič prvi upravičen do zapuščine, saj Lex Aelia Sentia potrjuje svobodo sužnja le, če ni bil imenovan za dediča
z namenom ogoljufanja upnikov, če ni nikogar drugega, ki bi lahko bil dedič po oporoki.
165. Isto, O Vitelliju, IV. knjiga.
Nihče ne dvomi, da je dediča mogoče zakonito imenovati na naslednji način: "Naj bo moj dedič", kadar je navedena stranka
navzoča.
166. Če oseba ni brat oporočitelja, vendar do njega goji bratsko naklonjenost, jo je mogoče zakonito postaviti za njegovega
dediča tako, da se njeno ime navede s pridevnikom brat.
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167. Celsus, Digeste, knjiga XVI.
Človek, ki je svoboden, a ti služi kot suženj, potem ko je bil imenovan za dediča, vstopi v zapuščino po tvojem ukazu.
Trebatius pravi, da je dedič, Labeo pa trdi, da ni, če je ravnal po nujnosti in ne, nasprotno, ker se je nameraval zavezati.
168. Če bi kdo določil dediča na naslednji način: "Če bi oporočitelj to izjavo izrekel po razdelitvi celotnega premoženja,
čeprav je bil Titius partner v zelo velikem obsegu, imenovani ne bi bil dedič; če pa bi obstajal določen delež, ki ni bil
zapuščen, bi bil dedič tega deleža. To mnenje je nesmiselno in napačno, kajti kaj preprečuje oporočitelju, da bi zakonito
določil Titija za dediča četrtega dela, ki je bil morda znesek, v katerem je bil udeležen kot družbenik, potem ko je bilo
celotno premoženje razdeljeno v okviru običajne delitve?
169. "Naj bo Titius moj dedič, pa tudi Seius in Maevius naj bosta moja dediča." Res je, kot meni Prokul, da je treba
premoženje razdeliti na dva dela, od katerih se eden dodeli dvema dedičema, ki sta bila imenovana skupaj.
170. Če eden od več dedičev, ki ni bil imenovan skupaj z nikomer drugim, odkloni prevzem po oporoki, pripada njegov delež
vsem drugim sorazmerno z njihovimi dednimi deleži; pri tem ni nobene razlike, ali je bil kateri od njih imenovan na prvem
mestu ali je bil nadomeščen s kom drugim.
171. Če je bila oseba, imenovana za dediča, rimski državljan v času, ko je bila oporoka izvršena, potem pa je bila internirana
iz vode in ognja, bo dedič, če se vrne med časom izreka kazni in časom smrti oporočitelja ali če je bila imenovana za dediča
pod določenim pogojem in se vrne v času, ko je bil pogoj izpolnjen. Isto pravilo velja tudi za zapuščino in pretorijansko
posest posesti.
172. "Titius naj bo moj dedič do polovice mojega premoženja, Seij do četrtine, Titius pa do druge četrtine, če se povzpne na
Kapitol." Če se bo obnašal kot dedič, preden se povzpne na Kapitol, bo upravičen do polovice posesti; če bo to storil pozneje,
bo dedič četrtine iste posesti; saj mu ne bo treba izraziti, da se s tem strinja, ker je že dedič.
173. Če je v oporoki navedeno naslednje: "Titius naj bo moj dedič tretjine mojega premoženja, Maevius naj bo moj dedič
druge tretjine, Titius pa naj bo moj dedič preostale tretjine, če bo v treh mesecih prišla ladja iz Azije." Poglejmo, ali ne bo
Titius takoj postal dedič polovice mojega premoženja, saj sta bila določena dva dediča. Titius bo bodisi dedič polovice bodisi
dveh tretjin, tako da bo šestina zapuščine v mirovanju, in če bo pogoj izpolnjen, bo Titius dedič dveh tretjin zapuščine, če pa
ne bo izpolnjen, bo šestina pripadla Maeviju. Če pa Titius umre, preden se pogoj izpolni, in se izpolni pozneje, šestina
zapuščine, ki je ostala v mirovanju, ne bo pripadla Titiusovemu dediču, temveč Maeviusu; Titius je namreč umrl, ko je bilo
še vprašljivo, ali bo do navedene šestine upravičen on ali Maevius, saj se ni moglo razumeti, da je bila dana tistemu, ki v
času, ko bi morala biti dodeljena, ni več obstajal.
1591

174. Če bi Attius določil za dediče enakih delov svoje zapuščine Titiusa, Maevija in Seija, medtem pa bi bil edini, ki bi to
sprejel, in bi imenoval Seija za svojega dediča, bi Seij vstopil v Titiusovo zapuščino in bi lahko sprejel ali zavrnil Attiusovo;
toda preden bi sprejel ali zavrnil Attiusovo zapuščino, bi bil še vedno dedič polovice te zapuščine. Če bi Seij vstopil v
Atijevo premoženje, bi bil Titius dedič le ene tretjine tega premoženja, z dedovanjem pa bi v roke Seija prišla le tretjina
Atijevega premoženja, vendar bi bil na podlagi svojega imenovanja upravičen do druge tretjine. Kaj pa, če bi Titius in Seius,
potem ko sta bila imenovana za dediča Attija, vstopil v zapuščino, Seius pa bi postal Titiusov dedič, ali bi lahko ali ne bi
mogel zavrniti Attijeve zapuščine ali bi bil nujno dedič celotne zapuščine? Ker ni bil imenovan nihče drug kot oseba, ki je že
bila dedič določenega dela zapuščine, je to enako, kot če bi bil za edinega dediča imenovan Titius.
175. Celsus, Digeste, knjiga XXIX.
Človek, ki je bil plačilno nesposoben, je za svoje dediče imenoval najprej enega sužnja, nato pa še drugega. Samo tisti, ki je
bil imenovan na prvem mestu, je upravičen do zapuščine, saj je z zakonom Lex Aelia Sentia določeno, da če sta dva ali več
imenovana na enak način, postane dedič prvi navedeni.
176. Modestinus, Mnenja, knjiga VIII.
Oporočitelj, ki je želel svojo hčerko razdediniti, je v oporoko vključil naslednjo klavzulo: "Kar zadeva tebe, hči, sem te
razdedinil, ker sem želel, da bi se zadovoljila s svojo doto." Sprašujem se, ali je bila zakonito razdedinjena. Modestin je
odgovoril, da v navedenem primeru ni bilo ničesar, kar bi preprečevalo, da bi bila razdedinjena po oporočiteljevi volji.
177. Isti, Pandekti, II. knjiga.
Za dediča je prijazno dejanje, če je imenovan za čas, ko lahko pridobi korist od dediščine, kot npr: "Lucij Titius naj bo moj
dedič za čas, ko bo lahko pridobil mojo zapuščino." Enako pravilo velja za zapuščino.
178. Kadar ni razvidno, kdo je imenovani dedič, imenovanje ne bo veljavno; to se lahko zgodi, kadar je imel oporočitelj več
prijateljev z istim imenom, pri imenovanju tistega, ki ga je imenoval, pa je uporabil le eno ime; razen če se z najjasnejšim
dokazom razkrije, koga je imel oporočitelj v mislih.
179. Javolenus, O Kasiju, VI. knjiga.
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Kadar so dediči imenovani brez navedbe njihovih deležev, je pomembno ugotoviti, ali so imenovani skupaj ali ločeno; če
namreč umre kateri od skupaj imenovanih, njegov delež ne pripada vsem dedičem, ampak le preostalim, ki so imenovani
skupaj z njim; če pa umre eden od ločeno imenovanih, bo njegov delež pripadel vsem dedičem, imenovanim po oporoki.
180. Isto, Pisma, knjiga VII.
Labeo je pogosto izjavil, da je suženj osebe, ki se je rodila po moji smrti, lahko imenovan za mojega dediča. Resničnost tega
se zlahka ugotovi, in sicer iz razloga, ker se lahko suženj, ki je del zapuščine, imenuje za dediča, preden se zapuščina vpiše,
čeprav v času izvršitve oporoke ni pripadal nikomur.
181. Isto, Pisma, knjiga XII.
Zapuščina v nobenem primeru ne more pripadati Statiusu Primusu, ker ni bil imenovan za dediča, in ne bi mu bilo v nobeno
korist, če bi bil zadolžen za plačilo zapuščine ali če bi mu bil z oporoko zaupan v oskrbo pokojnikov osvobojenec; saj bo za
vse čase ostal suženj, če ne bo manumitiran.
182. Pomponii, O Kvintu Muciju, I. knjiga.
Če bi kdo določil dediče na naslednji način: "Titius naj bo moj dedič, Gaj in Maevij pa dediča enakih delov mojega
premoženja"; čeprav je beseda "in" veznik, pa vseeno, če katera od strank umre, njen delež ne bo pripadel samo drugi stranki,
ampak vsem njegovim sodedičem v sorazmerju z njihovim deležem v premoženju; ker velja, da oporočitelj ni hotel združiti
obeh dedičev, ampak ju je hotel natančneje omeniti.
183. Isto, O Kvintu Muciju, II. knjiga.
kjer je bilo v oporoko vstavljeno naslednje: "Drugi stavek bo imel večji učinek, ker je popolnejši od prvega.
184. Isto, O Kvintu Muciju, VII. knjiga.
Neki mož je določil Sempronija za svojega dediča pod naslednjim pogojem: "Če se Titius povzpne na Kapitol." Čeprav
Sempronij ne bi mogel postati dedič, če se Titius ne bi povzpel na Kapitol, in je to absolutno odvisno od Titiusove
naklonjenosti, bo zaradi tega, ker Titiusova želja v oporoki ni izrecno omenjena, imenovanje veljavno. Če pa bi oporočitelj
rekel: "Če Titius želi, naj bo Sempronij moj dedič", bi bilo imenovanje neveljavno. Nekatere stvari, ki so omenjene v
oporoki, namreč nimajo nobene moči ali učinka, če imajo, ko so zakrite z besedami, enak pomen, kot če bi bile izražene, in
imajo določeno težo; na primer razdedinjenje sina bo veljavno, če obstaja dedič, in še vedno nihče ne dvomi, da če bi
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oporočitelj razdedinil svojega sina na naslednji način: "Titius naj bo moj dedič, in ko bo moj dedič, naj bo moj sin
razdedinjen", da takšno razdedinjenje nima nikakršne veljave.
185. Prokul, Pisma, II. knjiga.
"Naj bo moj dedič Kornelij ali Maevij, katerikoli od njiju bi želel imeti moje premoženje." Trebatius meni, da nobeden od
njiju ni dedič, Kartilij pa trdi, da sta oba dediča. Čigavo mnenje sprejmeš? Prokul: Strinjam se s Kartilijem in menim, da je
dodatek: "Kdor koli od njiju bi želel imeti mojo zapuščino", odveč; kajti če tega dodatka ne bi bilo, bi bilo tako, da bi bil
dedič tisti, ki bi želel sprejeti po oporoki, tisti, ki tega ne bi želel, pa ne bi bil dedič. Če pa bi bili ti stranki vključeni v število
nujnih dedičev, potem ta klavzula ne bi bila dodana zaman; in ne bi samo preprečila videza, ampak bi imela tudi učinek
pogoja; še vedno bi rekel, da bi bili obe dediči, če bi to hoteli biti.
186. Papinianus, Mnenja, VI. knjiga.
Ko senat ni odobraval oporočnih imenovanj dedičev, ki so bila pridobljena z intrigami, ni imel v mislih takih, ki jih je
narekovala vzajemna naklonjenost, ampak tista, pri katerih je bil pogoj postavljen z namenom, da bi na skrivaj pridobili
korist z voljo drugega.
187. Paulus, O Lex Julia et Papia, knjiga V.
Naslednje imenovanje ne spada med tiste, ki so koruptivno iskani; na primer, če oporočitelj imenuje dediča na naslednji
način: "Maevij naj bo moj dedič, in sicer za isti delež, za katerega me je Titius določil za svojega dediča"; iz razloga, ker se
imenovanje nanaša na preteklost in ne na prihodnost.
188. Lahko pa se vprašamo, ali je treba isto pravilo, ki ga je določil senat, upoštevati, kadar poskuša oporočitelj zagotoviti
premoženje za neko drugo osebo; na primer, če bi rekel: "Naj bo Titius moj dedič, če lahko pokaže in dokaže, da je bil
Maevij z oporoko imenovan za njegovega dediča". Nobenega dvoma ni, da to sodi v okvir odloka senata.
189. Terencij Klemens, O Lex Julia et Papia, IV. knjiga.
Kadar kdo, ki je bil določen za dediča celotne zapuščine, iz nekega pravnega razloga ne more pridobiti te zapuščine in ga je
določila stranka, ki je umrla zaradi insolventnosti, Julijan meni, da lahko podeduje celotno zapuščino, saj zakon ne velja za
zapuščino tistega, ki je bil insolventen.
190. Gaj, O zakonu Lex Julia et Papia, knjiga XIII.
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Kadar je dedič imenovan pod določenim pogojem in ga nadomestimo z drugim, če ob tem ne ponovimo istega pogoja, se
nadomestitev dediča razume kot absolutna.
191. Licinij Rufin, Pravila, II. knjiga.
Če bi kdo določil dediča na naslednji način: "Naj bo moj dedič z izjemo zemljišča in užitka", bo to po civilnem pravu enako,
kot če bi bil dedič imenovan brez premoženja; to pravilo je bilo vzpostavljeno z avtoriteto Gaja Akvilija.
192. Papinianus, Vprašanja, XII. knjiga.
Če je sin zamenjan za preminulega dediča, bo upravičen do zapuščine na podlagi oporoke in ne zaradi tega, ker je njegov oče
umrl po smrti; če bi bil namreč zamenjan kdo drug in bi bil sin brez dedovanja, bi oporoka začela veljati od stopnje, v kateri
je bil sin brez dedovanja.
193. Isto, Vprašanja, knjiga XV.
Kadar mož da sužnja svoji ženi, mortis causa, ta ostane last moža, kot je menil Julijan. Še več, če hkrati prejme svobodo in
posest, bo nujni dedič moža, saj mu ni mogoče ničesar zapustiti, ne da bi mu podelili svobodo.
194. Isti, Vprašanja, knjiga XVII.
Ker celotno premoženje ni bilo razdeljeno, je oporočitelj v svojo oporoko vstavil: "Naj bo dedič tisti, ki ga bom določil s
svojim kodicilom." S kodicilom je za dediča določil Titiusa. To imenovanje je veljavno, saj čeprav zapuščine ni mogoče
zapustiti s kodicilom, se v tem primeru šteje, da je bila zapuščina zapuščena z oporoko. Vendar je dedič upravičen le do
tistega dela zapuščine, s katerim še ni razpolagal.
195. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Moški, ki ni bil v vojski, je določil svojega svobodnjaka za dediča določenega premoženja, ki je izviralo od njegove matere
in ga je imel v Panoniji, Titiusa pa je določil za dediča njegovega očetovskega premoženja, ki ga je imel v Siriji. Zakon
določa, da bi bil vsak od dedičev upravičen do polovice njegovega premoženja; vendar je sodišče, pristojno za razdelitev tega
premoženja, upoštevalo oporočiteljevo poslednjo voljo in vsakemu od dedičev prisodilo, kar jim je zapustil, potem ko je od
njih zahtevalo, da zagotovijo jamstvo za vsak postopek, ki bi se lahko začel po falcidskem zakonu; to pomeni, da si morajo

1595

pridržati pravico do zadržanja četrtine zapuščine, tako da bi se vse, kar bi moral vsak od njih plačati, lahko pobotalo z izjemo
zaradi slabe vere.
196. Ker sta bila Lucij Titius in Publij Maevij imenovana za dediča, prvi za dva deleža zapuščine, drugi pa za tri deleže, sem
menil, da je bil namen, da se zapuščina razdeli na devet delov, ker je oporočitelj vrednost dveh deležev odštel od vrednosti
preostalih treh. Na enak način so starodavni organi odločili, da se lahko v primeru, ko je bila Titiusu zapuščena denarna vsota
in vrsta kovanca ni bila določena, to ugotovi s pregledom drugih zapuščin, ki jih je zapustnik zapuščal.
197. Kadar so bili otroci določeni za dediče enakih delov zapuščine, nato pa je bil sin brata določen za dva deleža, je bilo
odločeno, da je bil namen, da prevlada običajna delitev zapuščine; v skladu s tem naj bi otroci prejeli deset deležev iste
zapuščine. Razume se, da je bila oporoka dana z namenom podvojitve števila deležev, kadar je bilo premoženje izrecno
zapuščeno ali razdeljenih dvanajst deležev, preostalega deleža ni mogoče najti. Vendar ni pomembno, na katerem mestu je
bil dedič določen brez deleža, če se zdi, da je prejel preostanek zapuščine.
198. Seij je Maevija imenoval za dediča deleža premoženja, ki ga je lahko prevzel v skladu z zakonom, za dediča preostalega
dela pa je imenoval Titiusa. Če bi Maevij lahko vzel celotno zapuščino, Titius, ki bi mu bil dodan ali ga nadomestil, ne bi bil
dedič.
199. I. knjiga, Opredelitve, I. knjiga.
Če ostanek ne bi bil omenjen in bi se število deležev podvojilo, bi bil Maevij upravičen le do toliko, kolikor bi bil najprej
upravičen Titius.
200. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Če pa Maevius ne bi bil sposoben prevzeti po oporoki, bi bil nadomestni lastnik upravičen do celotnega premoženja.
201. Paulus, Vprašanja, IX. knjiga.
Klemens Patronus je z oporoko določil, "da če se mu rodi sin, naj bo njegov dedič; če se mu rodita dva sinova, naj bosta
dediča enakih delov njegovega premoženja; če se mu rodita dve hčeri, naj se enako razdeli; če se rodita sin in hči, naj se dve
tretjini premoženja dodeli sinu, ena tretjina pa hčeri". Ker sta se rodila dva sinova in hči, se je pojavilo vprašanje, kako bi
morali opraviti delitev zapuščine v navedenem primeru? Ker sinova dedujeta enako, bi moral vsak od njiju dobiti dvakrat
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toliko kot njuna sestra; zato bi bilo treba premoženje razdeliti na pet delov, od katerih bi morali štiri dobiti moški dediči,
enega pa ženska dedinja.
202. Oporočitelj je v oporoko vključil naslednje: "Sempronij naj bo moj dedič do deleža, za katerega me je za dediča določil
Titius in za katerega bom osebno zaprosil." To imenovanje ne sodi v okvir prizadevanj za zapuščino, saj je očitno, da bo
imenovanje neveljavno, če oporočitelj sam ne bo ponudil oporoke Titiusa, s čimer je bil odpravljen vsak sum, da gre za
imenovanje v zainteresirane namene.
203. Scaevola, Vprašanja, knjiga XV.
Če oporočitelj imenuje dediča na naslednji način: "Če moj zakoniti dedič noče sprejeti moje zapuščine", menim, da pogoj
oporoke ni izpolnjen, če bi dedič zahteval zapuščino.
204. Isto, Vprašanja, knjiga XVIII.
Če drug zakon, ki ni zakon Aelia Sentia, ali odlok senata ali celo cesarska ustava preprečuje podelitev svobode sužnju, ta ne
more postati nujni dedič, čeprav je oporočitelj morda insolventen.
205. V času božanskega Hadrijana je senat odredil, da če oporočitelj ob smrti ni bil plačilno sposoben in je podelil svobodo
dvema ali več sužnjem ter naročil, naj se njegovo premoženje izroči njim, bo moral nujni dedič, če bo rekel, da sumi, da mu
bo premoženje naložilo breme, to sprejeti, da bi suženj, ki je prvi omenjen v oporoki, lahko prejel svobodo in se mu izročilo
premoženje. Enako pravilo je treba upoštevati v primeru tistih, ki jim je bila svoboda podeljena na podlagi zaupanja. Če torej
dedič, ki je bil imenovan na prvem mestu, želi vstopiti v zapuščino, ne bo nobenih težav; če pa tisti sužnji, ki so omenjeni
pozneje, trdijo, da bi morali biti tudi oni svobodni, in zahtevajo izročitev zapuščine njim, mora pretor opraviti preiskavo
glede plačilne sposobnosti zapuščine in poskrbeti, da se izroči vsem omenjenim sužnjem, ki bodo postali svobodni. Kadar pa
je prvi suženj odsoten in želi pozneje omenjeni vstopiti v posestvo, se ga ne sme zaslišati, ker če prvi želi, da se mu posestvo
izroči, mora imeti prednost, drugi pa mora ostati suženj.
206. Paulus, Vprašanja, knjiga XXIII.
Če je bila sužnju podeljena svoboda na podlagi skrbništva in je dedič istega sužnja s podelitvijo svobode imenoval za svojega
dediča, se je pojavilo vprašanje, ali je omenjeni suženj postal nujni dedič. Bolj pravično in v skladu z načeli pravičnosti je, da
ne postane nujni dedič, saj se zdi, da tisti, ki je lahko izsilil, da se mu podeli svoboda, tudi če zapustnik ni bil pripravljen, ko
mu je ukazal, naj bo svoboden, ni pridobil velike usluge od zapustnika, in dejansko se šteje, da je prej prejel svobodo, do
katere je bil upravičen, kot pa da mu je bila podeljena usluga.
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207. Isto načelo velja za primer sužnja, ki ga je oporočitelj kupil pod pogojem, da ga bo manumitiral, če bo imenovan za
dediča; ker ne upoštevamo oporočiteljeve naklonjenosti, lahko dobi svobodo v skladu z ustavo Božjega Marka.
208. Isto pravilo velja za sužnja, ki ga je drug kupil s svojim denarjem, saj lahko tudi on prisili istega oporočitelja, da mu
podeli svobodo.
209. Scaevola, Mnenja, II. knjiga.
Lucij Titius, ki je imel brata, je v svoji oporoki določil naslednje: "Moj brat Titius naj bo dedič mojega celotnega
premoženja. Če Titius ne bo hotel biti moj dedič ali (česar si ne želim), če bi umrl, preden bi vstopil v moje premoženje, ali
če se mu ne bi rodil sin ali hči, potem naj bosta Stichus in Pamphilus, moja sužnja, svobodna in dediča enakih delov mojega
premoženja." Sprašujem, ali lahko Stichus in Pamphilus postaneta svobodna in dediča na podlagi zamenjave, če bi Titius
sprejel zapuščino in takrat ne bi imel otrok. Sprašujem tudi, če ne moreta postati niti svobodna niti dediča na podlagi
navedene substitucije, ali ju je mogoče šteti za sodediča dela zapuščine. Odgovor je bil, da je jasno, da zapustnik ni imel
namena imenovati nobenega sodediča s svojim bratom, ki ga je očitno določil za dediča celotne zapuščine. Če torej brat
vstopi v zapuščino, Stichus in Pamphilus ne bosta dediča iz razloga, ker zapustnik ni želel, da bi bila, če bi njegov brat umrl
in zapustil otroke, preden jo sprejme. Opozoriti je treba na modro voljo oporočitelja, saj ni dal prednosti le bratu pred
nadomestnimi dediči, temveč tudi bratovim otrokom.
210. Marcianus, Trusts, knjiga VII.
Ni več prostora za dvom, da je dediče mogoče imenovati pod naslednjim pogojem, in sicer "Če hočejo biti dediči, če pa
nočejo biti, naj se namesto njih postavi drug, ki se zdi sprejemljiv." V tem primeru je bilo zanikano, da je treba sina
razdediniti pod nasprotnim pogojem; najprej zato, ker je to potrebno le, kadar je pogoj v njegovem ? moči, ali pa je dedič
svojega očeta, in je njegova izpolnitev odvisna od nekega zunanjega vpliva in jo je treba počakati; drugič, ker ne glede na to,
kakšen pogoj je bil postavljen, je treba sina pod nasprotnim pogojem razdediniti, v navedenem primeru pa do razdedinjenja
ne more priti; in vsekakor, če bi bilo to izraženo z besedami, bi bilo to absurdno, saj si je mogoče zamisliti, kateri drugi
pogoji bi bili v nasprotju s tem pogojem: "Če hoče, naj bo moj dedič", kot so ti: "Če noče biti moj dedič, naj bo razdedinjen"?
Vsakomur je jasno, da je takšna določba smešna.
211. Zdi se, da ni tuje tej temi, če tu kot dopolnilo dodamo, da kadar so dediči imenovani pod pogojem: "Če hoče biti dedič",
jim ne bi smelo biti dovoljeno, da zapuščino zavrnejo, in sicer iz razloga, da kadar so imenovani pod tem pogojem, niso nujni
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dediči, ampak to postanejo prostovoljno. Prav tako niso upravičeni do pravice do zavrnitve zapuščine pod drugimi pogoji, ki
jih lahko izpolnijo in so jih izpolnili.
212. Hermogenianus, Epitome prava, III. knjiga.
Če je bil dedič prvi po vrsti imenovan za polovico zapuščine, drugi za dve tretjini in tretji za preostali del ali če je bil
imenovan, ne da bi navedel, kaj bo prejel, bo omenjeni tretji dedič upravičen do petih dvanajstin zapuščine; če je namreč ta
razdeljena na štiriindvajset delov, bo po pravilih izračuna dobil deset štiriindvajsetin, kar je enako petim deležem.
213. Gaj, O primerih.
Kadar se zgodi, da ima oporočitelj, ki je insolventen, poleg sužnja, ki je bil imenovan za njegovega dediča z dodelitvijo
svobode, še dediča, na primer kadar je oporočitelj pri imenovanju sužnja za svojega dediča z dodelitvijo svobode dodal "ker
Titius ne more biti dedič, preden to po oporoki ne postane Stichus, in ker je suženj takoj postal dedič, tisti, ki mu je bil dodan,
ne more biti udeležen pri zapuščini; tako da kadar suženj postane dedič, drugi preneha biti dedič.
214. Paulus, Priročniki, II. knjiga.
Če je partner imenovan za edinega dediča zapuščine in je zapuščina zapisana sužnju, ki je v skupni lasti obeh partnerjev, ne
da bi mu bila podeljena svoboda, je ta zapuščina nična. Očitno je, da se lahko zapuščina zakonito zapiše pod pogojem in brez
podelitve svobode, saj se lahko zapuščina zakonito zapiše lastnemu sužnju in se dediča zadolži za njeno izvršitev pod
pogojem. Zato je lahko, kadar je za dediča imenovan partner, za njegovega sodediča imenovan tudi suženj, ne da bi mu bila
podeljena svoboda, kot na primer, kadar pripada drugemu; suženj je namreč lahko imenovan za dediča po tem, ko je bil
njegov gospodar že imenovan.
215. Tryphoninus, Disputations, knjiga XXI.
Kadar je suženj imenovan za dediča s podelitvijo svobode, vendar pogojno, z oporoko svojega gospodarja; in medtem ko
pogoj še ni izpolnjen, odkrije morilce svojega gospodarja, pretor pa odloči, da si zasluži svobodo, čeprav bi moral biti pogoj
oporoke pozneje izpolnjen, bo omenjeni suženj postal svoboden iz drugega razloga, to je, da bo osvobojen zaradi nagrade in
ne zaradi oporoke. Zato ni nujni dedič svojega gospodarja, čeprav lahko vstopi v zapuščino, če to želi.
216. Paulus, Sklepi, knjiga V.
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Oziroma, če kdo imenuje cesarja za svojega dediča, da bi nadaljeval sodni postopek, saj ni primerno uporabljati cesarske
oblasti z namenom spodbujanja nadležnih sodnih postopkov.
217. Isti, O prvi od šestih knjig, ki se nanašajo na cesarske odločbe, ali Druga knjiga odločb.
Paktumej Androsten je imenoval Paktumejo Magno, hčerko Paktuma Magna, za dedinjo celotnega svojega premoženja in jo
nadomestil z očetom. Ker je bil Pactumeius Magnus ubit in se je razširila govorica, da je umrla tudi njegova hči, je
oporočitelj spremenil svojo oporoko in za dediča določil Noviusa Rufa s to preambulo: "Novij Rufus naj bo moj dedič, ker
nisem mogel obdržati tistih dedičev, ki sem jih želel imeti. Pactumeia Magna se je obrnila na naše cesarje in po obravnavi
zadeve je bilo odločeno, da je upravičena do olajšave, saj je bilo to v skladu z oporočiteljevo voljo; čeprav je za imenovanje
drugega dediča obstajal določen razlog, pa ga zaradi slabe utemeljitve ni bilo mogoče zakonito posredovati. Zato je bilo
odločeno, da zapuščina pripada Magni, da pa bo morala plačati zapuščino, zapuščeno z drugo oporoko, tako kot če bi bila
sama imenovana za dedinjo z navedeno oporoko.

Tit. 6. V zvezi z navadnim in zenicilnim nadomestilom.

218. Modestinus, Pandekti, II. knjiga.
Dediči naj bi bili bodisi imenovani bodisi nadomeščeni. Tisti, ki so imenovani, pripadajo prvi stopnji, tisti, ki so
nadomeščeni, pa drugi ali tretji stopnji.
219. Obstajata dve vrsti zamenjav, preprosta, kot na primer: "Lucij Titius naj bo moj dedič, in če Lucij Titius ne bo moj
dedič, naj bo moj dedič Seij; če ne bo moj dedič ali pa bo in umrl, preden bo dosegel puberteto, naj bo moj dedič Gaj Seij."
220. Dediča lahko zamenjamo za druge, ki so bili imenovani, pa tudi za tiste, ki so se izneverili; zamenjamo lahko tudi
dediča, ki je že bil imenovan, ali kogar koli drugega.
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221. Oče ne more zamenjati dediča za svoje otroke, razen če ga ne imenuje zase; kajti brez imenovanja dediča nobeno
določilo oporoke ni veljavno.
222. Ulpianus, O Sabinu, VI. knjiga.
Po navadi je bilo uvedeno, da če je kdo napravil oporoko za svoje otroke v puberteti, je ta veljala le, dokler njegovi sinovi
niso dopolnili štirinajst let, hčere pa dvanajst let. Vendar je treba to razumeti tako, da velja, kadar so otroci pod njegovim
nadzorom. Polnoletnih otrok ne moremo nadomestiti z drugimi dediči, jasno pa je, da to lahko storimo za posmrtne otroke,
kot tudi za vnuke in njihove naslednike, če ne morejo ponovno priti pod očetovo oblast. Če pa so pred starši, jih lahko
nadomestimo le, če so bili imenovani za dediče ali razdedinjeni; po Lex Velleia namreč z dedovanjem ne prelomijo dedove
oporoke, saj če je prelomljena glavna oporoka, pupilarna ne more obstati. Če pa kdo imenuje za dediča otroka, ki še ni
dosegel pubertete, lahko imenuje njegovega namestnika, če ga je posvojil namesto vnuka ali ga je arogiral in je njegov sin
pred njim.
223. Če kdo sestavi oporoko v korist otroka, ki še ni dosegel pubertete, jo mora sestaviti tudi zase. Ne more pa napraviti
oporoke samo za svojega sina, razen če je ta slučajno vojak; zato, če je ne napravi tudi zase, ne bo veljavna, in če se ne vpiše
v očetovo zapuščino, bo oporoka za dijaka brez učinka. Očitno je, da bo, če na podlagi glavne oporoke zapuščina ni
prizadeta, prišla v last dediča ab intestato, in treba je šteti, da se bo pupilarna substitucija ohranila.
224. Včasih je za ugotovitev veljavnosti pupilarne substitucije mogoče imenovanega dediča prisiliti, da vstopi v zapuščino,
ali pa se to stori za ohranitev zaupanja v drugi oporoki; na primer, če je mladoletnik že umrl. Če pa je ta še živ, Julijan meni,
da je zaničevanja vreden tisti, ki nagovarja zapuščino za časa lastnikovega življenja.
225. Mislim, da kadar se mladoletniku, mlajšemu od petindvajset let, odobri restitucija, ker je vstopil v posest, da bo to
potrdilo drugo oporoko in omogočilo pretorju, da odobri pravično tožbo nadomestnemu lastniku.
226. Oporočitelj mora najprej omeniti svojega dediča, nato pa lahko imenuje namestnika sina, in tega vrstnega reda
imenovanja ne sme spremeniti. Tudi Julijan meni, da bi moral najprej imenovati dediča zase, nato pa še dediča za svojega
sina. Če pa bi najprej določil oporoko za sina, nato pa še zase, njegova dejanja ne bi bila veljavna. To mnenje je sprejeto v
reskriptu našega cesarja, naslovljenem na Virija Luppa, guvernerja Britanije, saj je jasno, da obstaja samo ena oporoka,
čeprav sta dve posesti, tako da kadar kdo imenuje potrebne dediče zase, jih imenuje tudi za svojega sina, in človek lahko
svojega posmrtnega otroka nadomesti s sinom, ki še ni dosegel starosti pubertete.
227. Če je oporočitelj v oporoki navedel: "Če bi moj sin umrl, preden dopolni štirinajst let, naj bo moj dedič Seius, nato pa je
dodal: "Moj sin naj bo moj dedič", bo zamenjava veljavna, čeprav je določbo vstavil v obrnjenem vrstnem redu.
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228. Toda tam, kjer je rekel: "Svoj sin bo umrl," je dejal, da bo umrl: "Če moj sin ne bo moj dedič, naj bo moj dedič Seius,
naj bo moj sin moj dedič"; Seius je imenovan za dediča druge stopnje; in če bo njegov sin postal njegov dedič, ni dvoma, da
bo Seius dedič sina; če pa sin postane dedič in umre, preden doseže polnoletnost; velja, da je bil Seius pravilno sprejet v
dedovanje, saj je treba upoštevati ne vrstni red, upoštevan v oporoki, ampak vrstni red dedovanja.
229. Zato je bilo, ko je bilo rečeno, da je mogoče vsakega od otrok nadomestiti, to dodano zato, da bi pokazali, da oče ne sme
začeti z oporoko sina, ki še ni dosegel starosti pubertete.
230. Modestin, Razlike, I. knjiga.
Kjer je oče naredil zamenjavo za svojega sina, ki še ni dosegel pubertete, kot sledi: "Kdor postane moj dedič, naj bo tudi
dedič mojega sina, ki še ni dosegel pubertete", je bilo odločeno, da so do deleža v zapuščini upravičeni samo tisti dediči, ki so
bili v oporoki navedeni v zvezi s to zamenjavo. Zato gospodar, ki je s pomočjo svojega sužnja pridobil del premoženja, ni
mogel postati dedič na podlagi substitucije za otroka, ki še ni dopolnil pubertete, če suženj ni bil več pod njegovim
nadzorom.
231. Enako glede izumov.
V sedanjem času nas ureja Ustava božjega Marka in Vera, ki določa, da kadar oče opravi zamenjavo za svojega otroka, ki še
ni dopolnil pubertete, namesto drugega, kadar sta dva, se šteje, da je opravil zamenjavo v obeh primerih; to je, kadar sin ni bil
njegov dedič ali pa je bil njegov dedič, vendar je umrl pred dopolnitvijo pubertete.
232. Menimo, da je treba ta privilegij razširiti tudi na tretjo vrsto zamenjave. Če namreč oče za dediča imenuje svoja dva
sinova, ki še nista dopolnila pubertete, ju zamenja drug za drugega, in božanski Pij je določil, da je treba šteti, da je
zamenjava v obeh primerih vzajemna.
233. Kadar pa sta dva otroka, od katerih je eden dosegel puberteto, drugi pa ne, vzajemno nadomeščena po običajni formuli:
"cesarja Severus in Antoninus sta odločila, da je treba v tem primeru šteti, da je bila opravljena le navadna substitucija, saj se
je zdelo nedosledno, da je bila dvojna substitucija opravljena glede enega od dedičev, glede drugega pa je bila predvidena le
navadna substitucija; zato bi moral oče v tem primeru opraviti zamenjavo za vsakega posebej, tako da bi ga, če otrok, ki je
dosegel puberteto, ne bi bil njegov dedič, zamenjal tisti, ki pubertete še ni dosegel; če pa bi bil njegov dedič tisti, ki pubertete
še ni dosegel, in bi umrl, preden bi dosegel to starost, bi se lahko njegov brat zamenjal za delež njegovega sodediča. V teh
okoliščinah se bo štelo, da je bil brat nadomeščen na oba načina; če ne bi bil nadomeščen na običajen način za dediča, ki ni
dosegel pubertete, bi se pojavilo vprašanje o očetovem namenu in o tem, ali se je razumelo, da je imel v mislih le eno
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nadomeščanje za oba svoja otroka, saj se razume, da je eno nadomeščanje vključeno v drugo le, če si želje staršev ne
nasprotujejo; ali če bi moral zaradi posebnega namena, da bi se izognil sporu, v vsakem primeru zamenjati brata za otroka, ki
še ni prišel v puberteto, kot sledi: "Ne glede na to, ali ne bo postal moj dedič ali pa bo postal, vendar bo umrl pred puberteto."
234. Gaj, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.
Če je več dedičev, navedenih v oporoki, nekoga nadomestilo, kot sledi: "Če je bil nekdo v oporoki naveden kot dedič, ga je
treba nadomestiti z naslednjimi dediči: "Če ne bo moj dedič, naj njegov delež mojega premoženja podeduje tisti, ki bo", je
določeno, da bo vsak dedič poklican k deležu dediča tistega, ki manjka; in ni razlike, ali tisti, ki postane dedič večjega dela
premoženja, to stori na podlagi svojega imenovanja ali pa ga je pridobil na podlagi nekega zakona, s katerim mu je bil
dodeljen delež drugega.
235. Terencij Klemens, O Lex Julia et Papia, IV. knjiga.
Kadar kdo, ki ni sposoben pridobiti celotnega zapustnikovega premoženja, nadomesti sina slednjega, ki še ni dosegel
polnoletnosti, lahko pridobi celotno premoženje iz razloga, ker ga pridobi prek mladoletnika. Naš Julianus meni, da je treba
to mnenje razlagati tako, da zadevna stranka ne bo upravičena do celotnega zapustnikovega premoženja. Če pa bi
mladoletnik pozneje kaj pridobil iz drugega vira ali če bi bil razdedinjen, nadomestnemu lastniku ne bo preprečeno, da
pridobi zapuščino, ker jo pridobi od mladoletnika.
236. Papinianus, Mnenja, VI. knjiga.
V skladu z določili civilnega prava po štirinajstem letu ni dovoljeno opraviti substitucije. Stranke, ki je ni mogoče sprejeti kot
substituta, ni mogoče sprejeti kot dediča, da ne bi sin v nasprotju z oporočiteljevo voljo medtem ne dobil tega, kar mu je oče
dal z oporoko.
237. Ulpianus, O Sabinu, IV. knjiga.
Kadar oče določi nadomestnega dediča za svoje otroke, ki še niso dosegli pubertete, to običajno stori absolutno ali pod
določenim pogojem. To stori absolutno, ko reče: "Če bi moj sin umrl, preden bi dosegel puberteto, naj bo moj dedič Seij."
Bodisi je Seij tu imenovan za dediča in je imenovan za namestnika mladoletnika brez kakršnegakoli pogoja, bodisi je zgolj
nadomeščen. Če pa oporočitelj nadomešča dediča, ki je bil imenovan, to je takole: "Če naj bo moj dedič"; ta ne postane dedič
zaradi nadomeščanja, razen če je bil dedič po imenovanju. Takšna substitucija je podobna naslednji substituciji, in sicer:
"Kdor bi bil moj dedič v skladu s tem, kar je bilo prej navedeno"; ta substitucija namreč vsebuje pogoj, ki je podoben
prejšnjemu.
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238. Te besede: "Naj bo dedič mojega mladoletnega sina, ki bi bil moj lastni dedič", imajo naslednji pomen, da ni mogoče
šteti za substituenta vsakega, ki bi lahko bil očetov dedič, ampak samo testamentarnega imenovalca. Zato do substitucije ni
upravičen niti oče, ki postane dedič prek svojega sina, niti gospodar, ki postane dedič prek svojega sužnja; prav tako ne more
biti upravičen dedič dediča, ker te osebe niso upravičene do zapuščine po oporočiteljevi volji. Namestniki imajo pravico do
enakih deležev, do katerih bi bili upravičeni iz zapuščine samega poglavarja družine.
239. Labeo, Skrajšani deli Javolena, I. knjiga.
Če je oče nadomestil sina, ki še ni bil polnoleten, z istimi osebami, ki jih je določil za svoje dediče, in zraven še tebe, boš ti
upravičen do polovice premoženja sina, drugi dediči očeta pa do druge polovice, tako da bo nerazdeljena polovica pripadla
tebi, preostala polovica pa se bo razdelila sorazmerno z deleži premoženja njihovega očeta, do katerih bi bili drugi upravičeni
na podlagi dedovanja.
240. Ulpianus, O Sabinu, IV. knjiga.
Kjer pa je bilo več strank zamenjanih, kot sledi: "Kdorkoli bo moj dedič v skladu s tem, kar je bilo prej navedeno", in nato
nekateri od njih umrejo, potem ko so postali očetovi dediči, lahko preživeli dediči v skladu s substitucijo vzamejo le tisti del
zapuščine, do katerega so upravičeni sorazmerno s svojim imenovanjem, nihče pa ne bo upravičen do njega kot zastopnik
umrlih dedičev.
241. Tiste, ki jih lahko imenujem za svoje nujne dediče, lahko nadomestim tudi za dediče svojega sina, sužnja ali brata,
čeprav še niso rojeni. Zato je lahko posmrtni otrok nujni dedič svojega brata.
242. Nekega moškega je oporočitelj nadomestil za otroka, ki še ni prišel v puberteto in je bil določen za dediča celotne
zapuščine. Če sin postane očetov dedič, ali lahko nadomestni dedič loči obe posesti, tako da lahko prevzame sinovo, ne pa
tudi očetove? Tega ne more storiti; ker mora sprejeti ali zavrniti zapuščino obeh, ker sta nerazdeljeni.
243. Isto pravilo velja, če bi me oče določil za dediča enega dela svojega premoženja, sin pa drugega dela, in bi zavrnil
očetovo zapuščino, ker ne morem imeti sinove.
244. Če je kdo imenovan za edinega dediča zapuščine in po tem, ko je bil nadomeščen za izobčenega sina, zavrne očetovo
zapuščino, ker ni bil nadomeščen, ne more pridobiti sinove zapuščine; sinova oporoka namreč ne bo veljavna, če ni sprejel
očetove zapuščine, saj mora biti za ugotovitev veljavnosti nadomeščanja oporoka sestavljena tako, da je dedič lahko vstopil v
zapuščino.
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245. Vse, kar pride v roke učenčevega namestnika po zapustnikovi smrti, pripada njemu, saj ga zapustnik ni nadomestil za
svoje premoženje, temveč za premoženje mladoletnika; saj lahko vsakdo opravi zamenjavo za izobčenega sina, razen če kot
zgled navedete primer vojaka, ki nadomesti dediča za svojega sina z namenom, da bo nadomestniku pripadlo samo tisto
premoženje, ki bi prišlo v roke sinu.
246. Prav tako menimo, da v primeru mladoletnika, ki je bil arogiran, premoženje, do katerega bi bil upravičen, če do tega ne
bi prišlo, ne bo pripadalo njegovemu namestniku, ampak samo tisto, ki mu ga je dal sam arogator; razen če razlikujemo, da
četrtega dela, ki mu ga je v skladu z določili reskripta božjega Pija dolžan zapustiti, namestnik ne more pridobiti. Scaevola pa
v Deseti knjigi vprašanj meni, da je treba arogatorju to dovoliti, in to mnenje je razumno. Jaz pa grem še dlje in menim, da bo
imel namestnik pravico do vsakega premoženja, ki je bilo pridobljeno zaradi posvojitve, kot na primer, če je arogatorjev
prijatelj ali sorodnik kaj zapustil dediču.
247. Nihče, ki je imenovan in hkrati nadomeščen, ne bo ničesar pridobil brez zamenjave strank; to pa se zgodi, kadar je samo
ena stopnja. Kadar pa sta dve stopnji, je mogoče reči, da bo zamenjava veljavna, kot meni Julijan v trideseti knjigi Digest. Če
oporočitelj imenuje dediča, kadar je Titius njegov sodedič, z naslednjimi besedami: "Če Stichus ne bo moj dedič, naj bo
svoboden in naj bo moj dedič", zamenjava ne bo veljavna. Če pa bi rekel: "Če Titius ne bo moj dedič, naj bo Stichus
svoboden in naj bo dedič svojega deleža", obstajata dve stopnji substitucije, zato bo Stichus, če Titius zavrne svoj delež
zapuščine, postal svoboden in zapustnikov dedič.
248. Paulus, O Sabinu, I. knjiga.
Če je stranka, ki je določena za dediča, nadomeščena s sinom, se ji ne bo preprečilo, da bi prevzela na podlagi nadomeščanja,
če bo to lahko storila po sinovi smrti. Po drugi strani pa se mu lahko naložijo nekatere kazni na podlagi oporoke
mladoletnega otroka, čeprav se mu ne morejo naložiti na podlagi očetove oporoke.
249. Papinianus, Vprašanja, III. knjiga.
Če sin, ki je bil imenovan za dediča svojega očeta in je pozneje postal dedič svojega brata zaradi substitucije, zavrne očetovo
premoženje, ampak raje obdrži bratovo, ga je treba zaslišati. Menim namreč, da je bolj pravično, da pretor dovoli ločitev
bratovega in očetovega premoženja; ima namreč pravico odločiti, da se otroci osvobodijo bremen premoženja, ki ga niso
prostovoljno prevzeli, nobena pravica pa jih ne izključuje iz premoženja proti njihovi volji; še posebej, če bi bil nadomestni
brat upravičen do premoženja, če ne bi upoštevali zamenjave. Zato je treba v skladu z nadomestitvijo izplačati le zapuščino in
upoštevati pravilo delitve, ki ga določa falcidijsko pravo, ne glede na očetovo premoženje, kot je običajno, temveč glede na
premoženje otroka, ki še ni dosegel pubertete.
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250. Pomponij, O Sabinu, knjiga XIII.
Pri tem ni razlike, v kolikšni meri se lahko dedič nadomesti z otroki.
251. Isto, O Sabinu, II. knjiga.
Pri substanciranju z zenicami, četudi je bil morda določen daljši čas, se substanca vseeno konča pri starosti pubertete.
252. Papinianus, Mnenja, VI. knjiga.
Stotnik je neposredno nadomestil dediča namesto svojega sina: "Če bi ta umrl brez potomca, preden bi dopolnil petindvajset
let." Zastopnik sina bi po splošnem pravu pridobil njegovo zapuščino, če bi ta umrl pred štirinajstim letom starosti; po tej
starosti pa po vojaškem privilegiju ni mogel pridobiti ničesar več kot očetovo zapuščino in dobičke, ki izhajajo iz nje,
najdene med sinovim premoženjem.
253. Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.
Če bi kdo z oporoko zapustil sužnja, potem pa bi namestniku, ki ga je določil za svojega sina, ukazal, naj omenjenega sužnja
osvobodi, bi ta postal svoboden, kot če bi bila oporoka razveljavljena; glede zapuščine je namreč treba upoštevati, kar je bilo
nazadnje navedeno v teh oporokah, kot se to naredi v primeru iste oporoke ali kadar so bili kodicili potrjeni z oporoko.
254. Če oporočitelj po tem, ko je izvršil oporoko, v navzočnosti pristojnih prič sestavi oporoko za svojega sina, bo to dejanje
kljub temu veljavno in očetova oporoka bo veljala; če pa bi oče sestavil oporoko zase in za svojega sina, nato pa samo zase,
bosta tako oporoka kot prva zamenjava razbiti. Če pa je oče sestavil drugo oporoko in določil svojega dediča, kot sledi: "Če
bi njegov sin umrl za časa njegovega življenja", potem je mogoče reči, da prva oporoka ni kršena, ker je druga oporoka, v
kateri je bil sin prepuščen, neveljavna.
255. Isto, O Sabinu, IV. knjiga.
Vsakdo lahko nadomesti otroka, četudi bi se rodil po smrti otroka, za katerega je bil nadomeščen kot dedič.
256. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.
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Če je suženj, ki je v skupni lasti z drugim, nadomeščen za sina, ki še ni dosegel pubertete, skupaj z dodelitvijo njegove
svobode, in ga kupi oporočitelj, bo postal nujni dedič mladoletnika; če pa ga kupi slednji, ne bo njegov nujni, temveč
prostovoljni dedič; kot navaja Julianus v trideseti knjigi Digest. Ne glede na to, ali ga je kupil oče ali mladoletnik, pa
pravičnost nakazuje, da lahko sam, če ponudi ceno gospodarjevega deleža, pridobi tako svobodo kot zapuščino.
257. Kadar je suženj zapuščen Titiusu, ga lahko s podelitvijo svobode zamenja zapustnikov mladoletni sin; prav tako kadar je
zapuščen in imenovan za dediča, pa zapuščina izgine, ko je izpolnjen pogoj, od katerega je odvisna zamenjava.
258. Julianus, Digest, knjiga XIII.
Enako pravilo velja, kadar je suženj nadomeščen po smrti volilojemnika.
259. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVI.
Očetova in sinova oporoka se v skladu s pretorijanskim zakonom štejeta za eno; kajti (kot navaja Marcellus v deveti knjigi
Digest), zadostuje, da je očetova oporoka zapečatena, če je zapečatena tudi sinova; in sedem pečatov prič, priloženih očetovi
oporoki, zadostuje.
260. Če oče sestavi pisno oporoko zase in ustno oporoko za sina ali obratno, sta obe oporoki veljavni.
261. Isto, O ediktu, knjiga XLI.
Če oporočitelj naredi naslednjo zamenjavo: "Če moj sin umre, preden dopolni deseto leto, naj bo moj dedič Seius"; in sin
umre po desetem letu, vendar preden dopolni štirinajsto leto, je boljše mnenje, da namestnik ne more zahtevati posesti
zapuščine, saj velja, da v tem primeru ni bil imenovan za namestnika.
262. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XVII.
Če sin zahteva posest očetovega premoženja v nasprotju s pogoji očetove oporoke in je bil z omenjeno oporoko nadomeščen
z bratom, ki še ni dopolnil polnoletnosti, se ga izključi iz nadomeščanja.
263. Papinianus, Mnenja, VI. knjiga.
Če je oporočitelj določil več dedičev in rekel: "Če je oporočitelj določil več dedičev, je treba v oporoki zapisati, da so dediči:
"če je bil izpolnjen pogoj, od katerega je bila odvisna substitucija, in če drugi dedič zavrne svoj delež, bo ves pripadel
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preživelim, ker se šteje, da so bili med seboj nadomeščeni glede celotne zapuščine, in če so bili vsi dediči vzajemno
nadomeščeni, in če je bil po njegovi smrti eden od njih mrtev. Če pa oporočitelj imenuje dediče in reče: "Vzajemno jih
nadomeščam", se bo štelo, da so bili nadomeščeni tisti, ki so sprejeli zapuščino.
264. Ulpianus, Disputations, knjiga IV.
Če je več dedičev imenovanih za različne deleže zapuščine in so vsi med seboj nadomeščeni, je treba na splošno šteti, da so
nadomeščeni za iste deleže, za katere so bili imenovani za dediče; na primer, če je bil eden imenovan za dediča ene
dvanajstine, drugi za eno osmino, tretji pa za četrtino zapuščine in bi slednji zavrnil svoj delež, se četrtina razdeli na devet
delov, od katerih bo do osmih upravičen tisti, ki je bil imenovan za dediča dveh tretjin, razen če je bil zapustnikov namen, da
tisti, ki je bil imenovan za dediča ene dvanajstine, prejme en delež, kar pa je težko verjeti, če to ni izrecno navedeno.
265. Julianus, Digest, knjiga XXIV.
Kadar je oče vzajemno nadomestil svoja dva mladoletna sinova in Titiusa za tistega, ki bo umrl zadnji, je veljalo mnenje, da
sta do posesti upravičena samo brata in da v tem primeru obstajata dve stopnji imenovanja, tako da je treba najprej
nadomestiti brata med seboj, in če nista dediča, je treba k dedovanju poklicati Titiusa.
266. Isto, Digeste, knjiga XXIX.
Če bi oče določil za dediča svojega sina, ki še ni polnoleten, in za njegovega namestnika določil posmrtnega otroka, otrok pa
bi se rodil za časa očetovega življenja, bi bila oporoka prelomljena, če bi bil drugi otrok živ. Če pa se omenjeni otrok rodi za
časa očetovega življenja, vendar po smrti svojega brata, bo edini dedič svojega očeta.
267. Isto, Digest, knjiga XXX.
Če naj bi bil Titius nadomeščen za svojega sodediča, nato pa naj bi ga nadomeščal Sempronij, menim, da je boljše mnenje, da
je bil Sempronij nadomeščen za oba deleža zapuščine.
268. Isto, Digeste, knjiga XXX.
Lex Cornelia, ki potrjuje oporoke tistih, ki umrejo v rokah sovražnika, se ne nanaša le na premoženje oseb, ki so sestavile
oporoko, temveč na vse premoženje, ki lahko pripada komur koli z oporočnim razpolaganjem, tudi če ne bi padlo v roke
sovražnika. Če je torej oče umrl v ujetništvu in v svoji domovini zapustil sina, ki še ni bil polnoleten, ta pa je umrl, preden je
dosegel to starost, je premoženje pripadlo nadomestnemu lastniku; prav tako, kot če oče ne bi padel v sovražnikovo
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ujetništvo. Če pa je oče umrl doma in je njegov mladoletni otrok umrl v rokah sovražnika, ker je bil ujet po očetovi smrti, ali
ne bi bilo primerno odločiti, da njegovo premoženje pripada nadomestnemu lastniku v skladu s pogoji navedenega zakona?
Če pa sin pade v roke sovražnika za časa očetovega življenja, menim, da se Lex Cornelia ne bo uporabljal, ker ne določa, da
bi tisti, ki v lastni državi ni zapustil nobenega premoženja, imel dediče. Zato bo, tudi če bo sin, potem ko je dosegel
puberteto, ujet za časa očetovega življenja in bo nato umrl v rokah sovražnika, po očetovi smrti doma, očetovo premoženje
pripadlo njegovim najbližjim sorodnikom na podlagi Zakona dvanajstih tabel, premoženje sina pa mu ne bo pripadlo po
določilih Kornelijinega zakona.
269. Scaevola, Vprašanja, knjiga XV.
Če sovražnik zajame tako očeta kot sina in oba umreta v ujetništvu; čeprav oče umre prvi, kornelijanski zakon ne potrjuje
zamenjave, razen če mladoletnik umre po vrnitvi domov; čeprav bo, če oba umreta doma, nadomestni dedič upravičen do
zapuščine.
270. Julianus, Digest, knjiga LXXVIII.
Neki mož je z oporoko določil Prokulusa za dediča četrtine svoje zapuščine, Kvieta pa za preostale tri četrtine iste zapuščine;
nato je za dediče namesto Kvieta določil Florusa, namesto Prokulusa pa Sosija; če niti Florus niti Sosij ne bi postala dediča,
je za dediče treh četrtin določil kolonijo Leptitov, za znesek, ki presega preostalo četrtino, pa več dedičev. Proculus in Sosias
sta umrla za časa življenja oporočitelja in Quietus je vstopil v zapuščino. Pojavilo se je vprašanje, ali naj četrtina, zapuščena
Prokulu, pripada Quietusu ali tistim, ki so bili nadomeščeni v tretji stopnji. Odgovoril sem, da se zdi, da je bil namen
oporočitelja, da imajo dediči, ki jih je nadomestil v tretji stopnji, pravico do zapuščine le v primeru, da je bila zapuščina v
celoti opuščena, in da je ta namen razviden iz dejstva, da je med nadomestne dediče razdelil več kot dvanajst deležev; zato bi
četrtina zapuščine, ki je predmet spora, pripadla Quietusu.
271. Isto, O dvoumnostih.
Zamenjava je bila opravljena na naslednji način: "Naj bo moj dedič tista oseba, ki bo moj dedič, kot je navedeno zgoraj."
Postavlja se vprašanje, katerega dediča je treba s tem razumeti, ali bi bil to kdor koli, ali samo stranka, ki bi bila dedič v času,
ko bi sin umrl? Pravno izobraženi ljudje so odločili, da bi bil to dedič, ki bi lahko kadar koli nasledil oporočitelja; kajti četudi
bi imenovani dedič umrl za časa življenja mladoletnika in bi bila oporoka glede določenega dela napadena kot nekoristna, bi
bilo treba odločiti, da je drugi dedič še vedno dedič na podlagi substitucije.
272. Ne moremo trditi, da je pravilo enako v naslednjem primeru: na primer, če ima oporočitelj dva sinova, Gaja, ki je
dosegel puberteto, in Lucija, ki je še ni, in opravi substitucijo, kot sledi: "Če bi moj sin Lucij umrl, ne da bi dosegel
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puberteto, in Gaj ne bi bil moj dedič, naj bo moj dedič Seij; pravni organi so to razlagali tako, da je treba pogoj zamenjave
vezati na smrt sina, ki še ni dosegel pubertete.
273. I. knjiga, O Urseiju Feroxu.
Kadar je oporočitelj določil več dedičev, med katerimi je bil tudi Attius, za neenake deleže svojega premoženja, in če Attius
tega ne bi sprejel, je kot dediče nadomestil druge v sorazmerju z njihovimi deleži, nato pa dodal, da mora biti Titius soednik
tistih, ki so bili nadomeščeni. Pojavilo se je vprašanje, do katerega deleža bo upravičen Titius in do katerega drugi. Odgovoril
sem, da bi bil Titius upravičen do enega deleža, drugi pa do deležev v sorazmerju z njihovimi pravicami v zapuščini; če bi
bili na primer trije, bi Titius imel četrtino Atijevega deleža, drugi dediči pa bi imeli preostale tri četrtine v sorazmerju z
deleži, do katerih so bili upravičeni na podlagi imenovanja. Če pa bi zapustnik poleg Titiusa dodal še druge dediče, bi bili
slednji upravičeni do deleža, ki bi bil enak deležu nadomestnega dediča; recimo, če bi bili nadomestni dediči trije in bi bila
dodana dva tuja dediča, bi bila slednja upravičena do petih delov Atijevega deleža, preostali sodediči pa bi dobili preostanek
v sorazmerju s svojimi deleži.
274. Africanus, Vprašanja, II. knjiga.
Če mati sestavi oporoko in imenuje svojega sina za svojega dediča, takoj ko dopolni štirinajst let, in v primeru, da ta ne bi bil
njen dedič, namesto njega imenuje drugega z lutkovno substitucijo, bo to veljavno.
275. Če je sin imenovan za dediča, njegov posmrtni sin pa za drugega, v skladu s pravilom Gallusa Akvilija, in je Titius
nadomeščen za vnuka, če ta ne bi bil dedič, če sin postane očetov dedič, je bilo podano mnenje, da mora biti Titius absolutno
izključen; to je, tudi če se vnuk ne bi rodil.
276. Isto, Vprašanja, IV. knjiga.
Oporočitelj, ki je imel dva sinova, ki še nista prišla v puberteto, je za dediča preživelega nadomestil določeno osebo. Če bi
oba umrla hkrati, je veljalo, da bi bil nadomestni dedič dedič obeh, saj se s preživelim ne razume le tisti, ki pride za drugim,
ampak tudi tisti, ki ga nihče ne nasledi; tako kot se po drugi strani s prvim ne razume le tisti, ki pride pred drugim, ampak
tudi tisti, ki ga nihče ne nasledi.
277. Oporočitelj je za dediča določil sina, ki še ni bil polnoleten, in Titiusa. Namesto Titiusa je postavil Maevija, namesto
sina pa katerega koli od svojih dedičev, ki jih je prej navedel. Titius je zapuščino zavrnil, Maevij pa jo je prevzel. Ker je sin
pozneje umrl, je bilo odločeno, da zapuščina mladoletnika, ki je nastala z zamenjavo, preide na Maevija kot edinega dediča,
ki je vstopil v očetovo zapuščino.
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278. Čeprav je mogoče vložiti zahtevo za posest premoženja v nasprotju z očetovo oporoko, bo pupilarna substitucija še
vedno veljavna in je treba izplačati vse zapuščine, zapuščene na podlagi navedene substitucije.
279. Isto, Vprašanja, V. knjiga.
Če mladoletnik v nasprotju z očetovo voljo zahteva pretorsko posest zapuščine, je treba tožbo za prisilno plačilo zapuščine še
vedno odobriti zoper substitut; in zaradi tega, ker sin ni dolžan nobene zapuščine, zapuščene tujcem, je treba tiste, ki so bile
odobrene v okviru substituta, povečati; tako kot bo v primeru zapuščine, zapuščene v okviru substituta, če sin zaradi
pretorske posesti zapuščine prejme več, kot bi sicer dobil, tudi on več dolgoval osebam, ki so privilegirane. Menim, da bo
posledica tega, da bo v primeru, ko bo sin, ki še ni dosegel pubertete, imenovan za dediča celotne zapuščine in mu bo zaradi
pretorijanske posesti odvzeta polovica te zapuščine, substitut prost obveznosti plačila polovice zapuščine, saj tako kot del, ki
se doda s pridobitvijo posesti zapuščine, poveča zapuščino, tako jo tudi v tem primeru znesek, ki se izgubi, zmanjšuje.
280. Marcijan, Inštituti, IV. knjiga.
Vsakdo lahko v oporoki določi več stopenj dedičev, na primer: "Če ta in ta ne postane moj dedič, naj ta in ta ne bo moj
dedič", in določim več drugih zaporednih stopenj, tako da na zadnjem mestu kot nujnega dediča z rezervo določim sužnja.
281. Namesto enega se lahko postavi več dedičev, namesto več dedičev se lahko postavi eden, namesto vsakega
posameznega dediča se lahko postavijo posamezni dediči ali pa se postavljeni dediči med seboj zamenjajo.
282. Florentin, Inštituti, knjiga X.
Dediča je mogoče zamenjati za vsakega od zapustnikovih otrok ali za enega od njih, ki lahko preživi; za vsakega posebej, če
ne želi, da bi kateri od njih umrl po smrti, za preživelega, če želi, da ostane pravica do zakonitega dedovanja neokrnjena.
283. Paulus, On Pupillary Substitutions.
Kadar ima človek več otrok, lahko dediča nadomesti za katerega koli od njih in mu tega ni treba storiti za vse; prav tako
lahko izvede nadomestno dedovanje za enega od njih.
284. Zato lahko opravi nadomestitev za krajše obdobje v času življenja svojega dediča; na primer: "Če bi moj sin umrl,
preden dopolni deset let, naj bo njegov dedič Titius".
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285. Poleg tega bo substitucija dopustna, če imenuje več dedičev za različne roke starosti sina, kot npr: "Če bi umrl pred
dopolnjenim desetim letom starosti, naj bo njegov dedič Titius; če bi umrl po desetem letu starosti, vendar pred dopolnjenim
štirinajstim letom starosti, naj bo njegov dedič Maevius."
286. Kadar dedič, ki ga je določil oče, ki je bil zadolžen za izročitev zapuščine, vstopi vanjo, potem ko ga je k temu prisilil
upravičenec do zaupanja, čeprav se lahko s tem sprejemom potrdijo tudi druge zapuščine, navedene v oporoki, kot so na
primer volila, in podelitve svobode; vendar, kadar oporoka po civilnem pravu ni več veljavna, se v njej vključena pupilarna
substitucija ne obnovi; kot je menil Quintus Cervidius Scaevola. Vendar pa so mnogi avtorji drugačnega mnenja, ker je
nadomestilo zenice del nekdanje oporoke; in takšna je sedanja praksa.
287. Javolenus, O zadnjih Labejovih delih, I. knjiga.
Neki človek je imel po svojem sinu dva vnuka, ki sta bila v puberteti, od katerih je bil eden pod njegovim nadzorom, drugi pa
ne. Želel je, da podedujeta enake dele njegovega premoženja, in določil, da se v primeru smrti enega od njiju pred
dopolnitvijo pubertete njegov delež prenese na drugega; in v skladu z nasveti Labeja, Ofilija, Cascellija in Trebatija je za
edinega dediča imenoval vnuka, ki je bil pod njegovim nadzorom, in ga zadolžil, da izroči polovico svojega premoženja
drugemu vnuku, ko ta doseže puberteto, drugega dediča pa je nadomestil s tistim, ki je bil pod njegovim nadzorom, če bi ta
umrl pred dopolnitvijo te starosti.
288. Za sina, ki še ni dopolnil pubertete, lahko pod različnimi pogoji nadomestimo dva dediča; enega lahko na primer
nadomestimo, če sin ne bi imel otrok, drugi otrok pa bi se rodil in umrl, preden bi dosegel puberteto.
289. Neki oporočitelj je določil štiri dediče in vse razen enega nadomestil z drugimi, pri čemer je tisti, za katerega ni bil
določen noben nadomestni dedič, in eden od drugih umrl za časa očetovega življenja. Ofilius in Cascellius sta menila, da je
delež tistega, za katerega ni bil nihče imenovan, pripadel tudi namestniku umrlega dediča; to mnenje je pravilno.
290. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXIX.
Umrl je dedič, ki ni dosegel starosti pubertete in ki je bil podeljen po ustrezni preiskavi. Tako kot je treba v primeru zakonitih
dedičev na podlagi cesarske oblasti predložiti obveznico, tako je treba, če je naravni oče nadomestil dediča za svojega sina, ki
še ni dopolnil pubertete, poseči po nadomestku; zakonitim dedičem se namreč lahko odobrijo le pretorijanske tožbe.
291. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
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Dedič je bil nadomeščen za svojega sodediča, vendar je umrl, preden je vstopil v zapuščino ali preden se je izpolnil pogoj, od
katerega je bilo nadomeščanje odvisno. Oba deleža zapuščine bosta pripadla tistemu, ki je bil nadomeščen, bodisi pred
nadomeščanjem dediča bodisi pozneje; prav tako ni nobene razlike, ali nadomestni dedič umre po imenovanem dediču ali
pred njim.
292. Z naslednjimi besedami: "Nadomeščam jih med seboj" bo delež, ki ga je eden od dedičev zavrnil, pripadel tistim, ki so
navedeni v oporoki, v sorazmerju s tem, kar sami pridobijo s svojim imenovanjem ali kar je pridobila oseba, katere nadzoru
so podvrženi.
293. Če oče opravi zamenjavo za svojo hčer ali vnuka, ki zaseda mesto njegovega sina ali ga je zasedel po izvršitvi oporoke,
postane učenčeva zamenjava neveljavna, če kdo od teh ne bi pripadal družini oporočitelja v času njegove smrti.
294. Če oče imenuje svojega sina za svojega dediča in od njega zahteva, naj, če umre pred dopolnitvijo polnoletnosti, izroči
svoje premoženje Titiusu, je bilo ugotovljeno, da se mora zakoniti dedič sina odpovedati očetovemu premoženju, razen
pravice, ki jo daje Lex Falcidia, tako kot če bi bilo premoženje po njegovi smrti podeljeno v skrbništvo dediču omenjenega
mladoletnika. Enako pravilo je treba upoštevati, kadar je pogoj, od katerega je odvisna zamenjava, izražen dvoumno in se
razteza čez puberteto. Vendar to velja le, če je očetova oporoka pravno veljavna; če namreč listina, ki jo je sestavil kot svojo
oporoko, ni veljavna, se ne bo priznala kot kodicil, če to ni izrecno navedeno, niti ne bo na premoženje, ki pripada sinu,
vezano skrbništvo. Če je torej oče sina razdedinil in mu ni zapustil ničesar, bo skrbništvo neveljavno. V nasprotnem primeru,
če je sin od očeta prejel zapuščino ali skrbništvo, bo skrbništvo zapuščine, s katero je obremenjen, zapadlo sorazmerno s
premoženjem, ki ga je prejel, ne glede na delež, ki ga dopušča falcidijsko pravo.
295. Če je oporočitelj več dedičem ločeno zapuščal različne deleže in je po tem rekel "Nadomeščam svoje dediče med seboj",
se šteje, da je nadomestil tiste, ki so bili pridruženi na prvem mestu, vzajemno, in če ti ne sprejmejo svojih deležev, je treba
sprejeti vse druge solastnike.
296. Če je oporočitelj določil očeta in njegovega sina za dediče deleža svojega premoženja in ju nadomestil drug za drugega,
nato pa je preostalo premoženje zapustil njunim sodedičem in nato s celotnim premoženjem razpolagal na naslednji način:
"Pri tem se je pojavilo vprašanje, kakšen je bil njegov namen in ali je z omembo vseh dedičev vključil očeta in sina v
zamenjavo sodediča ali pa je želel, da se oporoka nanaša le na vse druge. Slednje mnenje se zdi bolj verjetno zaradi posebne
zamenjave, ki jo je opravil v zvezi z očetom in sinom.
297. Če je za sodediča določen sin, ki še ni dopolnil polnoletnosti in ga je tudi nadomestil, bo moral plačati vse zapuščine,
zapuščene na podlagi nadomestitve, tako kot če bi del zapuščine prejel absolutno, drugi del pa pogojno. Enako pravilo ne bo
veljalo v primeru substitucije drugega, saj bo ta povzročila uporabo Lex Falcidia, tako kot če bi bil dedič očitno najprej
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določen pod pogojem; čeprav bi bil solastnik, ki ga je dobil sin, zagotovo upravičen do celotne četrtine svojega deleža, kajti
če je bila zapuščina z oporoko dodeljena Titiusu, z substitucijo pa je bilo isto premoženje dodeljeno Semproniju, si bo
Sempronij premoženje delil s Titiusom.
298. Če je oče, ki je imel dve hčeri, obe še nista bili polnoletni, naredil zamenjavo z učencem za tisto, ki naj bi preživela, in
je hči, ki še ni bila polnoletna, umrla, saj jo je preživela njena sestra, ki je dosegla to starost, je bilo ugotovljeno, da je
zamenjava nična tako glede prve zgoraj omenjene hčere, ker ni umrla zadnja, kot tudi glede druge, ker je bila polnoletna.
299. Ugotovljeno je bilo, da substitucija, izražena z naslednjimi besedami: "Če bi moj sin umrl, preden doseže puberteto, kar
se, verjamem, ne bo zgodilo, potem naj bo Titius moj dedič namesto njega in na njegov delež", ni pomanjkljiva; nič bolj, kot
če bi mu naročil, naj ga nadomesti kot svojega dediča, potem ko je predpisal določen pogoj; kajti če je kdo imenovan za
dediča določenega premoženja in ni imenovan soednik, je upravičen do celotnega premoženja.
300. Enako, Opredelitve, I. knjiga.
Če je nekdo zapustil kot dediča dva otroka, ki še nista dosegla polnoletnosti, in ju je nadomestil na naslednji način: "Če bi
oba umrla" in bi oba umrla hkrati, po očetovi smrti, bosta obe zapuščini pripadli namestniku; če pa sta umrla ob različnih
časih, bo namestnik v zapuščini dečka, ki je umrl zadnji, našel zapuščino njegovega brata, ki je umrl prej, vendar v skladu s
pogoji Falcidijevega zakona zapuščina prvega dečka ne bo vključena; namestnik ne more zahtevati več kot osmino zapuščine
na podlagi oporoke; zapuščine, za razdelitev katerih je bil zadolžen namestnik sina, ki je umrl prvi, postanejo brez učinka.
301. Paulus, Vprašanja, IX. knjiga.
Vprašanje se pojavi v naslednjem primeru. Neki moški, ki je imel sina, ki je prešel puberteto in je bil gluh, je od cesarja dobil
dovoljenje, da mu določi namestnika, in nadomestil Titiusa. Omenjeni gluhi sin se je po očetovi smrti poročil z ženo in rodil
se mu je sin. Sprašujem, ali je bila oporoka kršena. Odgovoril sem, da imajo knezi sami navado pojasnjevati pravice, ki so jih
podelili, če pa v tem primeru preučimo knezov namen, lahko rečemo, da je želel pravico priznati očetu le, dokler bo njegov
sin v enakem stanju; in da tako kot se po civilnem pravu učenčevo nadomeščanje konča s puberteto, tako je cesar posnemal
to pravilo v primeru sina, ki zaradi svoje hibe ni bil sposoben sestaviti oporoke. Če bi namreč opravil substitucijo za sina, ki
je bil duševno bolan, bi rekli, da bi oporoka prenehala veljati, ko bi sin postal duševno zdrav, saj bi takrat lahko sam sestavil
oporoko; in dejansko bi privilegij, ki ga je podelil cesar, postal nepravičen, če bi menili, da je bila oporoka veljavna tudi po
tem, saj bi zdravemu človeku odvzeli pravico do sestavljanja lastne oporoke. Zato je treba šteti, da je nadomestna oporoka
razveljavljena tudi z rojstvom zakonitega dediča, saj je vseeno, ali je sin pozneje sam določil drugega dediča ali pa ga je dobil
po zakonu; saj ni verjetno, da bi oče ali cesar v tem primeru imela v mislih razdedinjenje sina, ki se je rodil pozneje. Prav

1614

tako ni nobene razlike v tem, na kakšen način lahko privilegij, ki ga je podelil cesar, ovira izvršitev oporoke, ali se nanaša na
eno ali več oseb.
302. Sprašujem tudi, kje je izvedena zamenjava, kot sledi: "Če bi umrl moj sin, mlajši od desetih let, naj bo moj dedič Titius;
če bi umrl, mlajši od štirinajstih let, naj bo moj dedič Maevij", in je sin umrl pri osmih letih, ali bo Titius na podlagi
substitucije njegov edini dedič ali bo eden od njih tudi Maevij, ker je gotovo, da je sin umrl tako pri desetih kot pri štirinajstih
letih. Odgovoril sem, da je imel oče pravico do substitucije za svojega sina ves čas, preden je ta dosegel puberteto, vendar je
puberteta to pravico ukinila. Boljše mnenje je, da je treba upoštevati čas, ki je predpisan za vsako stranko posebej, razen če je
jasno razvidno, da je bila oporočiteljeva volja temu nasprotna.
303. Lucij Titius je v času, ko je imel pod nadzorom otroke, svojo ženo postavil za dedinjo, otroke pa je nadomestil z njo.
Postavilo se je vprašanje, ali je imenovanje žene brez veljave ali učinka zaradi tega, ker otroci niso bili razdedinjeni v tej
meri. Odgovoril sem, da stopnja, v kateri so bili otroci prepuščeni, ni pomembna, saj so bile za nadomestne dediče
imenovane iste stranke, ki so bile dediči po oporoki, se pravi, ker otroci ne razveljavijo celotne oporoke, temveč le omenjeno
stopnjo, ki ni bila veljavna od začetka; tako kot je bilo določeno, da če je otrok prepuščen na prvi stopnji, je razdedinjen na
drugi stopnji. Ni pa vseeno, iz katerega razloga je institut drugega dediča veljaven, ali zato, ker je bil sin razdedinjen z
njegovim imenovanjem, ali zato, ker je bil sin sam imenovan za nadomestnega dediča.
304. Oče Julij Longin je za svoje otroke nadomestil dediče, ki jih je določil zase, in sicer na naslednji način: "Kdorkoli bo
moj dedič." Eden od imenovanih dedičev se je tiho strinjal, da bo dal delež tistega, kar je prejel, osebi, ki ga ni bila sposobna
prevzeti, saj je bila dopuščena zamenjava sina, ki še ni bil polnoleten; kateri delež naj mu bo dovoljen, tisti, za katerega je bil
imenovan, ali tisti, ki ga je prevzel, da bi se njegov delež pri zamenjavi povečal. Odgovoril sem, da tisti, ki privoli v goljufijo
proti zakonu z vstopom v zapuščino, postane dedič, niti ne preneha biti tak, čeprav mu je odvzeto premoženje, ki mu je ostalo
v takih okoliščinah. Zato je lahko dedič na podlagi lutkovne substitucije le do deleža, v katerega je bil imenovan, saj je dovolj
kaznovan za to, kar je storil v nasprotju z zakonom; in res bi rekel enako, tudi če bi prenehal biti dedič. Isto pravilo je treba
razumeti tako, da velja za vsakogar, ki je po tem, ko je bil imenovan za dediča in je vstopil v zapuščino, padel v suženjstvo in
je pozneje dobil svobodo, ki mu je dovoljeno, da se pripusti k substituciji, ki mu je ostala po oporoki; kajti čeprav je izgubil
zapuščino, do katere je bil upravičen s svojim imenovanjem za dediča, lahko na podlagi substitucije vseeno prejme isti delež,
ki ga je izgubil.
305. Isto, Vprašanja, knjiga X.
Marcijan navaja, da glavne oporoke ni mogoče niti v celoti niti delno potrditi z lutkovno substitucijo.
306. Isto, Mnenja, XII. knjiga.
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Lucij Titius je za dediča določil svojega zakonitega sina in naravnega sina ter ju medsebojno nadomestil. Zakoniti sin Titius,
ki ga je oče zapustil komaj enoletnega, je po očetovi smrti umrl, ne da bi dosegel polnoletnost, preživela pa sta ga mati in
naravni brat, ki je bil tudi njegov sodedič. Sprašujem, ali bo njegovo premoženje na podlagi substitucije pripadlo njegovemu
naravnemu bratu ali pa ga bo dobila njegova mati. Odgovoril sem, da se zadevna substitucija nanaša na prvi primer, ko
imenovani stranki nista dediča, in ne na drugega, ko je eden od dedičev pozneje umrl, ko še ni bil polnoleten; ker dvojna
substitucija v osebi naravnega sina ne more obstajati, zato bo zapuščina pripadla materi zakonitega sina ab intestato.
307. Paulus je podal svoje mnenje, da "če bi bili vsi imenovani dediči med seboj nadomeščeni, bo delež enega od njih, ki je
po smrti nekaterih svojih sodedičev zavrnil svoj delež, na podlagi nadomeščanja pripadel samo tistemu dediču, ki je bil takrat
živ".
308. Isto, Mnenja, knjiga XIII.
Oče neke družine, ki je z oporoko določil za dediča svojega posmrtnega otroka, je zamenjal svojega brata Gaja Seija ali
svojega sina, če bi ta umrl, preden bi dosegel polnoletnost, nato pa je zamenjal Gaja Seija s Titijem in nato rekel "Če bi bil
moj brat Gaj Seij, ki sem ga zamenjal, moj dedič, potem za skrbnika postavljam Titiusa. Sprašujem, ali je treba v primeru, da
bi bil sin dedič svojega očeta in bi njegov brat, ki je umrl pred polnoletnostjo, postal dedič zapustnika na podlagi zamenjave,
razrešiti skrbništvo, ko je bilo ustanovljeno na naslednji način: "Če bo moj brat Gaj Seij postal moj dedič"? Odgovoril sem,
da mora zapustnikov brat, ki je bil imenovan ali nadomeščen v obeh primerih, izročiti premoženje, ki ga je zapustnik zapustil,
če bi sin umrl, preden bi dosegel polnoletnost, in da pomena naslednjih besed ni mogoče izpodbijati: "Če bi bil Gaj Seij moj
dedič, potem želim, da se izroči premoženje", saj je dejstvo, da je bil zapustnikov dedič.
309. Scaevola, Mnenja, knjiga II.
Neka oseba je imela sina in hčerko, ki sta bila oba mlajša od polnoletnosti, in ko je sina določila za dediča, je hčerko
razdedinila in jo nadomestila za sina, "če bi ta umrl pred polnoletnostjo"; nato pa je za nadomestno dedinjo določila svojo
ženo in sestro, če bi ta umrla pred poroko. Sprašujem, ali bi v primeru, če bi najprej umrla hči, potem ko je dosegla puberteto,
nato pa njen brat, preden bi dosegel to starost, zapuščina sina na podlagi pravice do substitucije pripadla oporočiteljevi ženi
in sestri. Odgovoril sem, da jima v skladu z navedenimi dejstvi ne bi pripadlo.
310. Isto, javno obravnavana vprašanja.
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V skupni lasti imamo sužnja; ta je določen za dediča; Maevius pa ga nadomešča, če ne bi bil dedič. Suženj sprejme zapuščino
po navodilu le enega od svojih gospodarjev, zato se pojavi vprašanje, ali obstaja razlog za sprejem nadomestnega dediča ali
ne. Boljše mnenje je, da obstaja razlog za njegov sprejem.
311. "Naj bo Titius moj dedič. Sticija podarjam in zapuščam Maeviju. Naj bo Stichus moj dedič, če pa Stichus ne bi postal
moj dedič, naj bo Stichus svoboden in moj dedič." V tem primeru je treba najprej raziskati, ali gre za eno stopnjo ali dve, in
ali se pogoj substitucije spremeni ali ostane enak. In res se pogosto pojavi vprašanje, ali se lahko stranka zamenja sama, in
odgovor je, da se lahko zamenja, kadar se spremeni pogoj imenovanja. Če je torej Titius imenovan za dediča in če ga ne bi
sprejel, mu je naloženo, naj postane dedič, je zamenjava brez veljave in učinka. Če pa je stranka imenovana za dediča pod
določenim pogojem, vendar je nadomeščena absolutno, se primer spremeni, saj se pogoj, od katerega je odvisno imenovanje,
morda ne bo izpolnil, nadomeščanje pa lahko povzroči določeno korist za dediča. Če pa je pogoj izpolnjen, obstajata dve
absolutni imenovanji in zamenjava ne bo imela nobene veljave ali učinka. Po drugi strani pa, če nekdo dediča imenuje
absolutno, nato pa ga zamenja pod nekim pogojem, je ta pogojna zamenjava neveljavna, niti se ne razume, da bi se kaj
spremenilo, saj bi, če bi bil pogoj izpolnjen, obstajali dve absolutni imenovanji istega posameznika. V skladu s tem se
zastavljeno vprašanje glasi: "Naj bo Titius moj dedič, dajem in zapuščam Stichusa Maeviusu; naj bo Stichus moj dedič, če
Stichus ne bi bil moj dedič, naj bo svoboden in naj bo moj dedič". Vemo, da bo, ker je bil Stichus zapuščen in je na podlagi
iste oporoke prejel svobodo, njegova svoboda imela prednost, in če jo bo, zapuščina ne bo zapadla in ne bo mogel vstopiti v
zapuščino po naročilu zapustnika, zato Stichus ni dedič in je na podlagi besed, ki sledijo, upravičen do svobode; saj velja, da
obstaja le ena stopnja imenovanja. Kaj pa, če Titius ne bi sprejel zapuščine? Stichus bi postal svoboden in dedič na podlagi
substitucije. Dokler torej ne vstopi v zapuščino po naročilu volilojemnika, se razume, da zaradi zapuščine ne postane last
volilojemnika, in zato je gotovo, da ni dedič; vendar postane svoboden in dedič na podlagi naslednjih besed: "Če ne bo moj
dedič, naj bo Stichus svoboden in naj bo moj dedič." Tudi Julijan v svojih delih odobrava naše mnenje.
312. Če mladoletnik odtuji sužnja, ki ga je nadomestil, in ga kupec omenjenega sužnja imenuje za svojega dediča s
podelitvijo svobode, ali je nadomestni suženj zaradi nadomestitve upravičen do celotnega mladoletnikovega premoženja? Če
bo mladoletnik dosegel polnoletnost, bo suženj postal nujni dedič kupca na podlagi njegove oporoke, če pa bo mladoletnik
umrl, preden bo dosegel to starost, bo suženj postal svoboden in njegov dedič zaradi substitucije, prav tako pa bo postal nujni
dedič očeta mladoletnika, vendar bo ta prostovoljni dedič kupca.

Tit. 7. O pogojih imenovanja.
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313. Ulpianus, O Sabinu, V. knjiga.
Ugotovljeno je, da imenovanje, opravljeno pod pogojem, ki je nemogoč, ali zaradi napake, ni neveljavno.
314. Isti, O Sabinu, VI. knjiga.
Če je bilo v oporoki navedeno: Če je v oporoki navedeno: "Naj bo nek suženj, če bo moj"; ali: "Če bo moj ob moji smrti, naj
bo moj dedič", se postavlja vprašanje, kako je treba razumeti izraz "moj". Če bi oporočitelj odtujil pravico uporabe na sužnju,
mu bo ta kljub temu pripadala; vprašanje pa je, ali pogoj imenovanja ne bi bil izpolnjen, če bi oporočitelj odtujil del svoje
lastnine na navedenem sužnju. Boljše mnenje je, da pogoj ne bi bil neuspešen, razen če bi se z najjasnejšimi dokazi izkazalo,
da je bil namen oporočitelja, ko je vstavil besede v zvezi s pogojem, da bi celotno lastništvo sužnja ostalo njemu, saj potem,
če bi bil kateri koli del v njem odtujen, pogoj ne bi bil izpolnjen.
315. Če pa sta dva sužnja imenovana za dediča z naslednjimi besedami: Celsus zelo pravilno meni, da je treba jezik razumeti
enako, kot če bi oporočitelj določil sužnja za svojega dediča ločeno in pod enakim pogojem: "Če bi mi ob moji smrti
pripadala prvi in drugi omenjeni suženj, naj bosta svobodna in moja dediča" in bi bil eden od njiju odtujen, je treba to
razumeti enako, kot če bi oporočitelj določil sužnja za dediča ločeno in pod enakim pogojem.
316. Paulus, O Sabinu, I. knjiga.
Če sem imenovan za dediča pod tem pogojem: Če je pogoj izpolnjen: "Če plačam deset aurei", in stranka, ki ji moram plačati
denar, tega noče sprejeti, se šteje, da je bil pogoj izpolnjen.
317. Ulpianus, O Sabinu, VIII. knjiga.
Če bi bili določeni dediči imenovani na naslednji način: "Če bodo ostali družbeniki mojega premoženja, dokler ne dopolnijo
šestnajst let, naj bodo moji dediči", Marcellus pravi, da je imenovanje v takem jeziku neveljavno. Julijan pa meni, da je
takšno imenovanje veljavno, saj se lahko partnerstvo ustanovi za kakšen prihodnji namen, preden se v zapuščino vstopi. To je
pravilno.
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318. Julijan prav tako pravi, da kadar kdo imenuje dediča pod pogojem: "Če ne odtuji nekega sužnja, ki pripada zapuščini",
da je pogoj izpolnjen, ko dedič svojemu solastniku zagotovi varščino. Kadar pa je omenjen samo en dedič, velja, da je bil
imenovan pod nemogočim pogojem, in to mnenje je pravilno.
319. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Kadar je dediču naloženo več pogojev skupaj, jih je treba izpolniti vse, ker se štejejo za enega; kadar pa so naloženi ločeno,
je treba izpolniti vsakega posebej.
320. Ulpianus, O Sabinu, IX. knjiga.
Če je bil dedič imenovan pod pogojem: "Če bi moral zapustniku postaviti spomenik v treh dneh po njegovi smrti in
spomenika ne bi bilo mogoče dokončati v treh dneh, je treba reči, da je pogoj izginil, ker je nemogoč.
321. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.
Če bi kdo določil dediče pod pogojem: "če bodo drug drugemu dali jamstvo za plačilo zapuščine, zapuščene z oporoko", se
ugotovi, da so oproščeni izpolnjevanja pogoja, ker je bil postavljen v nasprotju z zakoni, ki določenim osebam prepovedujejo
prejemanje zapuščine; čeprav bi bili dediči, tudi če bi se jamstvo dalo, zaščiteni z izjemo v pravdi.
322. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.
Pretor ne odobri vsega, kar zapustnik zapusti pod pogojem prisege. Skrbi namreč, da nihče, ki sprejme kakšno premoženje
pod pogojem prisege ali z opustitvijo izpolnitve pogoja, ne izgubi zapuščine ali dediščine ali da ni sramotno prisiljen
prisegati pod pogojem, da prejme, kar mu je bilo zapuščeno. Pretor torej poskrbi, da lahko vsakdo, ki mu je bilo premoženje
zapuščeno pod pogojem prisege, to premoženje pridobi prav tako kot tisti, ki jim pogoj prisege ni postavljen, in v tem
primeru ravna zelo pravilno, saj so nekateri ljudje, ki so zaradi prezira do vere vedno pripravljeni prisegati, drugi pa so zaradi
strahu pred božanstvom plahi, celo do praznoverja; zato pretor nadvse modro poseže v svojo oblast, da ne eni ne drugi ne bi
niti pridobili niti izgubili tega, kar jim je bilo na ta način prepuščeno. Kajti tisti, ki želi z vplivom vere omejiti tiste, ki jim je
zapustil premoženje pod pogojem, da bodo prisegli, ne bi mogel doseči svojega namena, če tega ne bi storili; saj bi bili tisti,
ki bi izpolnjevali pogoj, sprejeti v dedovanje, če pa ga ne bi izpolnili, bi bili zaradi neizpolnitve pogoja izključeni.
323. Ta edikt se nanaša tudi na zapuščino in ne le na določitev dedičev.
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324. Tudi glede zapuščin je treba, da tisti, ki so pristojni za zapuščino, upoštevajo Pretorjev edikt; in sicer iz razloga, ker se
zapuščine razrešujejo na enak način kot zapuščine.
325. V primeru darovanja mortis causa je treba reči, da obstaja razlog za uporabo edikta; če bi na primer kdo določil, da mora
stranka izročiti vse, kar je prejela, razen če priseže, da bo opravila neko dejanje. Zato bo potrebno, da se zaveza odreče.
326. Če je bil kdo imenovan pod pogojem, da bo prisegel, pa tudi pod kakšnim drugim pogojem, je treba razmisliti, ali ga je
mogoče odvezati od izpolnjevanja pogoja. Boljše mnenje je, da ga je treba odpustiti od pogoja prisege, čeprav je morda
dolžan izpolniti drugi pogoj.
327. Če pa je bil dedič imenovan pod pogojem, da mora dati prisego ali plačati deset tisoč aurei, torej da mora bodisi plačati
denar bodisi dati prisego, je treba razmisliti, ali ga ne bi smeli odvezati od enega pogoja, ker se lahko zavaruje z izpolnitvijo
drugega. Boljše mnenje je, da ga je treba odpustiti od prvega pogoja, da ne bi bil na kakršen koli način prisiljen v prisego.
328. Kadarkoli oporočitelj dediču naroči, naj "nekaj da ali opravi kakšno dejanje", ki ni nečastno, ne bo upravičen do tožbe,
če ne da ali ne opravi tistega, kar mu je bilo naročeno, da mora priseči.
329. Če je bil dedič imenovan pod pogojem, da bo prisegel, da bo manumitiral Stichusa, in je Stichus umrl ali pa je bil
manumitiran za časa življenja oporočitelja, se ne bo štelo, da je bil pogoj kršen; čeprav je res, da bi bil dedič prisiljen
manumitirati sužnja, če bi bil živ. Enako pravilo velja, kadar je bil dedič imenovan na naslednji način: "Titius naj bo moj
dedič, da bo lahko manumitiral Stichusa; ali: "Zapuščam sto aurejev Titiusu, da bo lahko manumitiral Stichusa". Če bi
namreč Stichus umrl, nihče ne more reči, da dedič ne bo mogel prejeti zapuščine, saj se ne šteje, da ni izpolnil pogoja, če tega
ni mogel storiti, in oporočiteljevo voljo je treba izvršiti, če je to mogoče storiti.
330. Za razrešitev te prisege ni treba priti k pretorju, saj je razrešitev, ki jo je enkrat dal pretor, veljavna za vse čase;
razrešitev pa ni obvezna v vsakem posameznem primeru. Zato velja, da se razrešitev odobri od dneva, ko je bila zapuščina
plačljiva, čeprav imenovani dedič tega ni vedel. Zato je v primeru dediča volilojemnika zelo pravilno, da mora njegov dedič,
če volilojemnik umre po dnevu, določenem za plačilo zapuščine, uporabiti tožbo de legato, kot če bi bila zapuščina
brezpogojno prepuščena stranki, ki jo je nasledil kot dedič.
331. Paulus, O ediktu, knjiga XLV.
Dana je tudi oprostitev od pogojev, ki so v nasprotju z dobro moralo, na primer: "Če ne bi odkupil svojega očeta od
sovražnika"; ali "Če ne bi nudil podpore svojim staršem ali svojemu pokrovitelju".
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332. Ulpianus, Razprave, VIII. knjiga.
Imenovanje, kot je naslednje: "Če s kodicilom imenujem Seija za svojega dediča, naj bo moj dedič", ni nična, kar zadeva
imenovanega dediča, razen če je ta dedič sin; ker gre za pogojno imenovanje in se zapuščina ne zapiše s kodicilom, ki je po
zakonu prepovedan, ampak gre za pogojno imenovanje z oporoko. Če torej oporočitelj reče: "Naj bo moj dedič tisti, katerega
ime bom navedel v kodicil", je treba iz istega razloga šteti, da bo imenovanje veljavno, saj tega ne preprečuje noben zakon.
333. Če imenovanje opravimo na naslednji način: "Naj bo ta in ta moj dedič, če ga imenujem za dediča s kodicilom", bo
imenovanje veljavno tudi v zvezi s sinom, ki je pod očetovskim nadzorom, saj pogoj ni postavljen vsakič, ko se omenja
preteklost ali sedanjost; na primer: "Če bo živel partski kralj"; "Če bo ladja v pristanišču".
334. Julianus, Digeste, knjiga XXIX.
Kadar stranka imenuje z oporoko, kot sledi: "Moj sin naj postane moj dedič, če posvoji Titiusa, če pa ga ne posvoji, naj bo
razdedinjen"; in če je sin pripravljen posvojiti, Titius pa ne želi biti razdedinjen, bo sin postal dedič, kot da bi bil pogoj
izpolnjen.
335. Hermogenianus, Epitome prava, III. knjiga.
Naslednje besede: "Publij Maevij naj bo moj dedič, če hoče", določajo pogoj glede nujnega dediča, tako da ta ne bo postal
dedič, če ne bo hotel; te besede so namreč brezplodno dodane glede prostovoljnega dediča, saj tudi če ne bi bile dodane,
imenovani ne bi postal dedič proti svoji volji.
336. Julianus, Digest, knjiga XXX.
Kadar kdo prejme zapuščino ali dediščino pod pogojem: "Če bo plačal deset aurei", ne more pridobiti niti zapuščine niti
dediščine, razen če po izpolnitvi pogoja kot dedič ali volilojemnik izpolni pravne formalnosti, s katerimi se običajno pridobi
zapuščina ali dediščina.
337. Marcianus, Institutes, knjiga IV.
Kadar so pogoji predpisani v nasprotju s cesarjevimi edikti ali v nasprotju z zakoni ali v nasprotju s tem, kar ima moč zakona,
ali so v nasprotju z dobro moralo ali pomenijo posmeh ali so taki, da jih pretorji ne bi odobrili, velja, da niso bili napisani, in
zapuščina ali dediščina preide na dediča ali volilojemnika, kot če pogoj ne bi bil predpisan.
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338. Papinianus, Vprašanja, knjiga XVI.
Če je sin pod očetovim nadzorom imenovan za dediča pod pogojem, ki ga senat ali cesar ne tolerirata, to razveljavi očetovo
oporoko, tako kot če sin pogoja ne bi mogel izpolniti; kajti kadar kakšna dejanja škodljivo vplivajo na našo pobožnost, ugled
ali samospoštovanje in so na splošno v nasprotju z dobro moralo, velja, da jih ne moremo opraviti.
339. Marcijan, Inštituti, IV. knjiga.
Julijan pravi, da je neveljavno naslednje imenovanje, in sicer: "Če naj bo Titius moj dedič, naj bo Seij moj dedič; če naj bo
Seij moj dedič, naj bo Titius moj dedič", ker se pogoj ne more uresničiti.
340. Florentin, Inštituti, knjiga X.
Če je bilo več imenovanj dedičev za isti delež zapuščine opravljenih pod različnimi pogoji, bo pogoj, ki je bil prvi izpolnjen,
dajal prednost imenovanju.
341. Marcianus, Institutes, knjiga VII.
Kadar je bila sužnju absolutno podeljena svoboda, dedič pa je bil imenovan pod določenim pogojem in je bilo določeno, da
če slednji ne bo dedič, bo upravičen do zapuščine, je božji Pij v reskriptu navedel, da se zdi, da so bili pogoji v zapuščini
ponovljeni.
342. Papinianus je v zvezi s tem izjavil, da če je babica določila svojega vnuka za dediča dela svojega premoženja pod
pogojem, da bo emancipiran, nato pa mu je s kodicilom zapustila vse, česar mu ni zapustila kot dediču, se je prav tako zdelo,
da se je pogoj emancipacije ponovil v zapuščini; čeprav z zapuščino ni naredila nobene zamenjave, kakor je ni naredila, ko
mu je zapustila delež svojega premoženja.
343. Isto, Inštituti, knjiga VIII.
kjer je bilo določeno v oporoki: "Če bi Titius sprejel zapuščino, za katero je obstajal sum, da je insolventna, jo lahko Maevij
prostovoljno sprejme in obdrži četrtino te zapuščine, če pa bi bil Titius moj dedič, naj bo Maevij moj dedič.
344. Labeo, Epitome zadnjih del Javolena, II. knjiga.
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Ženska, ki je bila svojemu možu dolžna denar, ki mu ga je obljubila kot doto, ga je postavila za svojega dediča, "pod
pogojem, da ne bo zahteval ali zahteval denarja, ki ga je obljubila kot doto". Menim, da bo mož, če bo obvestil druge dediče,
da ni pripravljen dati odpustka za to, kar mu je bilo dolgovano kot doto, takoj postal dedič. Če pa bi bil imenovan za dediča
pod takšnim pogojem, menim, da bo kljub temu takoj postal dedič, ker je izpolnitev pogoja nemogoča in je treba za vsak tak
pogoj šteti, da ni bil postavljen.
345. Če bi bilo komu naloženo, naj manumitira sužnja, ki pripada zapuščini, in postane dedič, bo kljub temu, da bi ga
manumitiral in opravil dejanje, ki je neveljavno, vendarle postal dedič; kajti čeprav je res, da je manumitiral sužnja, bo
svoboda, ki je bila slednjemu dodeljena po vpisu zapuščine, postala veljavna v skladu z voljo oporočitelja.
346. Če te kdo postavi za dediča pod pogojem, da ga ti postaviš za dediča, ali mu kaj zapustiš, je vseeno, v kakšni meri si ga
ti postavil za dediča ali kaj si mu zapustil, če lahko dokažeš, da si to storil v kakršni koli meri.
347. Celsus, Digeste, knjiga XVI.
suženj, ki pripada drugemu, je lahko imenovan za dediča, "ko postane svoboden"; suženj, ki pripada oporočitelju, pa ne more
biti imenovan na ta način.
348. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XVIII. knjiga.
Razum namreč nakazuje, da mora tisti, ki lahko podeli svobodo, sam podeliti svobodo, bodisi zdaj, bodisi po določenem
času, bodisi pod nekim pogojem, in nima pristojnosti, da bi sužnja imenoval za svojega dediča, če bi ta dobil svobodo na
kakršen koli drug način.
349. Marcellus, Digeste, knjiga XII.
"Kateri koli od mojih bratov, ki se bo poročil z našo sestrično, naj bo moj dedič treh četrtin mojega premoženja, tisti, ki se z
njo ne bo poročil, pa naj bo moj dedič ene četrtine tega premoženja." Omenjena sestrična se poroči z drugim ali pa se ne želi
poročiti z nikomer. Brat, ki se bo poročil s sestrično, bo upravičen do treh četrtin zapuščine, preostala četrtina pa bo pripadla
drugemu. Če pa se nobeden od njiju ne poroči z dekletom, ne zato, ker tega ne bi želel, ampak ker se ona ni hotela poročiti,
bosta oba upravičena do enakih deležev zapuščine; na splošno namreč velja pogoj: "Če bi se poročil z ženo; če bi plačal
denarno vsoto; če bi opravil neko dejanje", je treba razumeti, da ni njegova krivda, če se ne poroči z žensko, ne plača denarja
ali ne opravi dejanja.
350. Papinianus, Mnenja, VI. knjiga.
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"Tisti od mojih bratov, ki se bo poročil s svojo sestrično Titio, naj bo dedič dveh tretjin mojega premoženja, tisti, ki se ne bo
poročil z njo, pa naj bo dedič preostale tretjine tega premoženja." Če bi sestrična umrla za časa zapustnikovega življenja,
bosta oba brata upravičena do enakih deležev njegovega premoženja, saj sta bila resda določena za dediča, vendar sta bila
upravičena do različnih deležev v primeru sklenitve zakonske zveze.
351. Modestinus, Pravila, IX. knjiga.
Kadar je suženj imenovan za dediča pod določenim pogojem, tega pogoja ne more izpolniti brez ukaza svojega gospodarja.
352. Pomponij, O Kvintu Muciju, II. knjiga.
Če je mladoletnik imenovan za dediča pod določenim pogojem, lahko izpolni pogoj tudi brez pooblastila svojega skrbnika.
Enako pravilo velja, če mu je bila zapuščina zapuščena pod določenim pogojem, saj je po izpolnitvi pogoja v enakem
položaju, kot če bi mu bilo premoženje ali zapuščina zapuščena brezpogojno.
353. Modestinus, Mnenja, VIII. knjiga.
Neki človek je z oporoko določil dediča pod pogojem: "Če bo moje ostanke vrgel v morje". Ker dedič ni izpolnil pogoja, se
je pojavilo vprašanje, ali ga je treba izključiti iz dedovanja zapuščine. Modestin je odgovoril: "Dediča je treba prej pohvaliti
kot obsoditi, ker ni vrgel ostankov zapustnika v morje v skladu z njegovo voljo, ampak jih je dal pokopati v spomin na
dolžnost, ki jo ima človeštvo". Najprej je treba razmisliti, ali je človek, ki postavi takšen pogoj, pri zdravi pameti, in zato, če
ta sum ni odpravljen s prepričljivimi dokazi, zakoniti dedič nikakor ne more izpodbijati pravice do zapuščine z dedičem, ki je
bil postavljen.
354. Če je oporočitelj s kodicilom postavil pogoj svojemu dediču, ki ga je z oporoko absolutno določil, sprašujem, ali ga je
treba izpolniti. Modestin odgovarja: "To je pogoj, ki ga je treba izpolniti: "S kodicilom ni mogoče ne podeliti ne odvzeti
zapuščine". Vendar se v tem primeru razume, da je imel oporočitelj v mislih izključitev dediča iz zapuščine, če ta ne bi
izpolnil pogoja.
355. Papinianus, Vprašanja, knjiga XIII.
Če bi bil sin imenovan za dediča pod pogojem in bi ga nadomestili vnuki; ker ni dovolj, da je sin imenovan za dediča pod
kakršnim koli pogojem, oporoka velja za veljavno le, če je izpolnitev pogoja v moči sina. Razmislimo torej, ali je vseeno,
kakšen pogoj je bil postavljen, ali gre za pogoj, ki ga ni mogoče izpolniti, če sin umre, kot na primer: "Če moj sin odide v
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Aleksandrijo, naj bo moj dedič", pa umre v Rimu; ali za pogoj, ki ga je mogoče izpolniti v zadnjem trenutku njegovega
življenja, na primer: "Če plača deset aurejev Titiusu, naj bo moj sin moj dedič", saj lahko ta pogoj izpolni druga oseba v
imenu sina. Prva vrsta zgoraj navedenega pogoja dopušča vnukom dedovanje za časa očetovega življenja, ki, če ne bi imel
nadomestnega dediča, postane zakoniti dedič svojega očeta, ko ta umre. To potrjuje to, kar navaja Servij, saj pripoveduje, da
je bila neka oseba imenovana za dediča pod pogojem: "Če se povzpne na Kapitol, pa tudi če se ne povzpne, se mu dodeli
zapuščina." Dedič je umrl, preden se je povzpel na Kapitol. V zvezi s tem je Servij podal mnenje, da pogoj ni bil izpolnjen s
smrtjo dediča, zato je ta ob svoji smrti začel biti upravičen do zapuščine. Druga vrsta pogoja pa ne dopušča dedovanja
vnukom za časa življenja sina, ki bi bili, če ne bi bili nadomeščeni, dediči svojega zapuščenega deda; za sina bi namreč
veljalo, da jim ni stal na poti, saj po smrti očeta njegova oporoka postane brez učinka; tako kot če bi bili vnuki, potem ko je
bil sin razdedinjen, določeni za dediče v času, ko je sin umrl.

Tit. 8. O pravici do posvetovanja.

356. Ulpianus, O ediktu, knjiga LX.
Če bi bil suženj imenovan za dediča, mu ne moremo dodeliti časa za premislek, temveč ga dobi tisti, ki mu suženj pripada; iz
razloga, ker pretor meni, da sužnji niso pomembni. Poleg tega, če suženj pripada več gospodarjem, dodelimo čas za
premislek vsem.
357. Pretor pravi: "Če kdo prosi za čas za posvetovanje, ga bom odobril."
358. Ko pretor pravi, da bo odobril čas, vendar ne pove, koliko, nedvomno misli, da je v pristojnosti pristojnega sodišča, da
določi čas, ki ga je treba odobriti.
359. Paulus, O ediktu, knjiga LVII.
In ne sme se odobriti manj kot sto dni.
360. Ulpianus, O ediktu, knjiga LX.
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Opozoriti je treba, da se včasih za premislek odobri en rok, včasih pa več, kadar je pretor prepričan, da čas, ki ga je odobril
ob prvi prošnji, ni bil zadosten.
361. Isto, O ediktu, knjiga LXI.
Tega odpustka ne bi smeli odobriti, razen če za to obstaja zelo dober razlog.
362. Isto, O ediktu, knjiga LXX.
Aristo pravi, da bi moral pretor priskočiti na pomoč ne le upnikom, ampak tudi imenovanemu dediču, in da bi morali
slednjemu predložiti prepis svojih zahtevkov, da bi se lahko prepričal, ali je v njegovem interesu, da sprejme zapuščino ali
ne.
363. Če je zapuščina precej dragocena in če je v času, ko se dedič odloča o dedovanju, v njej premoženje, ki bi se s časom
pokvarilo, lahko oseba, ki se odloča o dedovanju, na prošnjo pretorja to premoženje proda po pošteni ceni, ne da bi bila s tem
oškodovana; prav tako lahko proda vsako premoženje, ki je predrago, da bi ga obdržal, kot so na primer tovorne živali ali
sužnji, ki so bili naprodaj; in tudi predmete, ki se zaradi odlašanja pokvarijo. Prav tako mora poskrbeti, da je plačan vsak
dolg, ki je zapadel, za katerega je predpisana kazen ali ki je zavarovan z dragocenimi zastavnimi pravicami.
364. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXIII.
Če torej vino, olje, pšenica ali denar predstavljajo del premoženja, jih je treba uporabiti za plačilo dolgov. Če teh predmetov
ni, je treba denar pobrati od dolžnikov zapuščine, če pa dolžnikov ni ali če ti izpodbijajo terjatve do njih, je treba vsako
odvečno premoženje prodati.
365. Ulpianus, O ediktu, knjiga LX.
Pretor pravi: "Če se v imenu mladoletne osebe moškega ali ženskega spola zahteva čas za razmislek, ali bo zanjo ali zanj
koristno obdržati zapuščino, in se ta odobri, če se zdi, da obstaja utemeljen razlog, da se medtem zmanjša premoženje
zapuščine, bom to prepovedal, razen če to po temeljiti preiskavi priporoča poročilo uglednega državljana."
366. Isto, O ediktu, knjiga LXI.
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Kadar primeren dedič, potem ko je zavrnil zapuščino, zahteva čas za premislek, poglejmo, ali bi ga moral dobiti. Boljše
mnenje je, da bi ga moral dobiti, če je izkazan ustrezen razlog in premoženje zapuščine še ni bilo prodano.
367. Paulus, O ediktu, knjiga LVIII.
Medtem ko sin premišljuje, ga je treba vzdrževati na račun premoženja.
368. Marcellus, Digest, knjiga XXVIII.
Kadar je več stopenj imenovanih dedičev, pretor pravi, da jih bo pregledal enega za drugim v rednem zaporedju, v skladu s
časom, ki ga ima vsak za premislek; da bi, medtem ko zapuščina prehaja s prve na naslednje stopnje, čim prej našel dediča, ki
lahko zadovolji upnike pokojnika.
369. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, IV. knjiga.
Nekdanji suženj je imel sina, ki je bil svobodnjak in ga je določil za svojega dediča ter ga nato vključil v svojo oporoko: "Če
ne bom imel sina, ki bi postal sam svoj gospodar, naj bo suženj Damas svoboden". Oporočiteljev mladoletni sin je bil
osvobojen. Postavilo se je vprašanje, ali naj bo Damas svoboden. Trebatius je izjavil, da ne bi smel, ker je izraz svobodnjak
vključen tudi v poimenovanje sin. Labeo je nasprotnega mnenja, saj je treba v tem primeru razumeti pravega sina.
Sprejemam mnenje Trebatija, če bi se izkazalo, da je imel oporočitelj v mislih omenjenega sina.
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Knjiga XXIX
1. O oporoki vojaka.
2. O pridobitvi ali zavrnitvi posesti.
3. Na kakšen način je treba odpreti, pregledati in prepisati oporoke.
4. Kdaj lahko kdo zaradi zavrnitve imenovanja za oporočnega dediča (...)
5. V zvezi s silanijskim in klavdijskim odlokom senata (...)
6. Kadar kdo drugemu prom prepreči sestavo oporoke ali ga prisili, da jo sestavi.
7. O pravu kodicilov.

Tit. 1. O oporoki vojaka.

0. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLV.
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Božanski Julij Cezar je bil prvi, ki je vojakom podelil svobodno moč za sestavo oporoke, vendar je bila ta koncesija le
začasna. Prvi za njim je to moč podelil božanski Tit, nato pa Domicijan. Božanski Nerva je nato vojakom v tem pogledu
odobril največjo popustljivost, njegovemu zgledu pa je sledil Trajan. Od takrat naprej je bila v cesarske edikte vključena
naslednja določba: "V skladu z dobrotljivimi vzgibi mojega uma, ki se nanašajo na moje odlične in najbolj zveste soborce,
sem menil, da je treba popustiti njihovi neizkušenosti, tako da bodo oporoke potrjene ne glede na to, na kakšen način jih bodo
sestavili, če se bodo strogo uporabljali in izvrševali zakoni. Naj jih torej sestavijo v kakršni koli obliki in na najboljši možni
način, pri čemer bo za razdelitev njihovega premoženja zadostovala že sama želja oporočiteljev."
(1) Izraz "vojak" naj bi bil izpeljan iz milice, to je duritia, torej truda, ki ga vojaki prenašajo za nas, ali iz besede "množica",
ali iz izraza "zlo", pred katerim so nas vojaki vajeni varovati, ali iz tisoč mož iz grškega tanma, saj Grki s tem izrazom
označujejo tisoč zbranih mož, pri čemer se vsak imenuje tisočica celotnega števila, od koder se sam vodja imenuje ciliarcou.
Beseda exercitus (vojska) je dobila svoje ime po vadbi.
2. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XV.
Pretor je izdal poseben edikt v zvezi z oporokami vojakov, ker se je dobro zavedal, da so v skladu s konstitucijami cesarjev v
zvezi z njihovimi oporokami določene posebne in izredne pravice.
0. Ulpianus, O Sabinu, II. knjiga.
Če bi vojak, ki je nameraval sestaviti oporoko v skladu z običajnim pravom, umrl, preden bi mu jo potrdili: Pomponij dvomi
o njeni veljavnosti. Toda zakaj ne bi odobril oporoke, ki jo je vojak sestavil brez upoštevanja običajnih formalnosti? Ali zato,
ker meni, da se je vojak, ki je nameraval izvršiti svojo oporoko v skladu z običajnim zakonom, s tem odpovedal vojaškemu
privilegiju? Ali je mogoče verjeti, da bi kdo izbral določen način sestavljanja oporoke, da bi jo naredil neveljavno; in ali ni
bolj verjetno, da bi raje uporabil oba načina pri sestavljanju oporoke zaradi nesreč, ki jim je bil izpostavljen; tako kot imajo
civilisti, ko sestavljajo oporoke, navado dodati, da želijo, da veljajo vsaj kot kodicili; in ali bi v tem primeru kdo rekel, da
mora oporoka, če je nepopolna, veljati kot kodicil? Božji Marcus je v nekem zapisu izrazil mnenje, ki se ujema z našim.
(1) Isto, O Sabinu, I. knjiga.
Ugotovljeno je, da lahko gluha ali nema oseba sestavi vojaško oporoko, ko je v vojski in preden je bila zaradi svoje
prizadetosti odpuščena.
4. Isto, O Sabinu, IV. knjiga.
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Vojaki lahko naredijo nadomestno oporoko za svoje dediče, vendar le glede tistega premoženja, ki so ga pridobili z oporoko.
0. Isto, O Sabinu, knjiga V.
Če vojak določi edinega dediča za določeno zemljišče, se šteje, da je umrl brez oporoke, kar zadeva preostanek njegovega
premoženja. Vojak namreč lahko umre delno oporočno in delno zaročno.
(23) Isto, O Sabinu, IX. knjiga.
Kadar je oporoka sestavljena v skladu z vojaškim pravom, čeprav oporočitelj morda ne ve, da je bila njegova žena noseča, ali
pa, ker se tega zaveda, to stori z namenom, da bo, če se mu rodi otrok, razdedinjen, oporoka ni kršena.
256. Marcellus, Digest, knjiga X.
Enako pravilo velja, kadar si vojak prisvoji sina ali kadar njegov vnuk pridobi dediščino namesto sina.
(1) Ulpianus, O Sabinu, IX. knjiga.
Isto pravilo je treba uporabiti, kadar vojak, ki se mu je za časa življenja rodil sin, raje umre, ne da bi spremenil svojo
oporoko; v skladu z vojaškim pravom namreč velja, da je obnovil svojo oporoko.
0. To je v reskriptu izjavil božji Pij v zvezi z moškim, ki je izvršil oporoko, ko je bil civilist, nato pa je postal vojak; ta
oporoka je namreč po vojaškem pravu veljavna, če je bila takšna želja vojaka.
5888. Isto, O Sabinu, IV. knjiga.
Kdor je v sovražnikovi oblasti, ne more sestaviti oporoke niti v skladu z vojaškim pravom.
0. Isto, O ediktu, knjiga XLV.
Tisti, ki so obsojeni na smrt zaradi kakšnega vojaškega zločina, lahko sestavijo le oporoko, s katero razpolagajo s
premoženjem, pridobljenim med služenjem; vendar se postavlja vprašanje, ali lahko to storijo po vojaškem ali po civilnem
pravu? Boljše mnenje je, da lahko oporoko sestavijo v skladu z vojaškim pravom; ker je pravica do oporoke podeljena
človeku, ker je vojak, je treba šteti, da iz tega sledi, da jo lahko uveljavlja na podlagi vojaškega privilegija. Vendar je treba to
razumeti tako, da velja za primere, ko ni kršil prisege.
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10. Kadar je vojak v dvomu, ali je sam svoj gospodar, in sestavi oporoko, je v takem položaju, da bo ta v vsakem primeru
veljavna. Če bi namreč oporoko sestavil, ker ni prepričan, ali je njegov oče živ ali ne, bo oporoka veljavna.
11. Če sin pod očetovskim nadzorom, ne da bi vedel, da je njegov oče mrtev, sestavi oporoko, s katero razpolaga s svojim
castrense peculium, medtem ko je bil v službi, očetovo premoženje ne bo pripadlo dediču, temveč le tisto premoženje, ki ga
je sin pridobil v času, ko je bil vojak.
11. Papinianus, Mnenja, VI. knjiga.
Vojaki z oporoko zapustijo le tisto premoženje, ki ga imajo v lasti.
12. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLV.
Enako pravilo velja, kadar se je vojak odločil spremeniti svojo oporoko ne zato, ker bi želel imenovanemu dediču odvzeti
premoženje, pridobljeno v službi, temveč zato, da bi sestavil oporoko, s katero bi razpolagal s premoženjem svojega očeta, in
da bi imenoval drugega dediča.
0. Če pa vojak umre po tem, ko je bil razrešen, bo njegovo celotno premoženje, vključno s tistim, ki ga je dobil od očeta,
pripadlo dediču peculium castrense; kot pravi Marcellus v enajsti knjigi Digest. Kajti tisti, ki ni več v vojski, ne more z
oporoko razpolagati le z delom svojega premoženja.
1. Osebe, ki so bile deportirane, in skoraj vsi tisti, ki nimajo oporočne sposobnosti, lahko za dediče določi vojak. Če pa bi za
dediča imenoval osebo, ki je postala kazenski suženj, imenovanje ne bo veljavno. Če pa bo dedič ob zapustnikovi smrti imel
državljanstvo, bo imenovanje začelo veljati, kot da bi bilo premoženje pravkar zapuščeno. In na splošno je mogoče v vsakem
primeru, ko vojak imenuje svojega dediča, reči, da bo imenovanje začelo veljati, če je bila stranka v času zapustnikove smrti
v takem stanju, da jo je bilo mogoče imenovati za dediča vojaka.
2. Če vojak za dediča imenuje svojega sužnja, za katerega je menil, da je svoboden, ne da bi mu zagotovil svobodo,
imenovanje ne bo veljavno.
3. Če je vojak z oporoko svojemu sužnju podelil svobodo in mu zapustil svoje premoženje v skrbništvo, pri čemer je prvega
dediča in namestnika zadolžil za njegovo izročitev, četudi bi prvi dedič in namestnik umrla pred vstopom v premoženje,
pokojnik ne bo umrl po oporoki, kot je v nekem reskriptu navedel naš cesar in božji Severus; vendar je treba ugotoviti, da je
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primer podoben primeru, ko sta bila svoboda in premoženje neposredno podeljena omenjenemu sužnju; in ni mogoče
zanikati, da je bil namen oporočitelja, da dobi oboje.
14. Marcianus, Trusts, knjiga IV.
Razvila se je razprava o tem, ali bi bilo treba enak odpustek odobriti tudi glede oporok civilnih oseb. Ugotovljeno je bilo, da
v tem primeru obstaja razlika, saj če bi stranke umrle za časa življenja oporočitelja in bi se ta tega zavedal, ni treba ničesar
novega, če pa se tega ni zavedal, je treba olajšavo na vsak način odobriti po njegovi smrti.
15. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLV.
Vojak ne more postaviti več kot enega nujnega dediča, če je očitno, da je to storil z namenom ogoljufati svoje upnike.
(1) Tako kot lahko vojak razpolaga s svojim premoženjem tako, da zgolj izrazi svojo željo, ga lahko tudi odvzame. Če torej
svojo oporoko prekliče ali raztrga, slednja ne bo imela nobene veljave ali učinka. Če pa bi svojo oporoko preklical, potem pa
bi si želel, da bi bila veljavna, bo s tem zadnjim izrazom njegove želje veljavna. Zato mora sodišče, ki je pristojno za
odločanje o zadevi, v primeru, ko vojak, ki je izbrisal svojo oporoko, to naknadno zapečati s prstanom, upoštevati
oporočiteljev namen pri tem; če se namreč dokaže, da je obžaloval, da si je premislil, se šteje, da je bila oporoka obnovljena.
Če pa je to storil z namenom, da se zapisano v oporoki ne bi bralo, se bo štelo, da je to storil z namenom razveljavitve
oporoke.
(2) Božji Pij je v reskriptu navedel, da je oporoka, ki jo je naredil vojak pred vstopom v vojsko, veljavna po vojaškem pravu,
če je oporočitelj umrl v službi in si tega ni kasneje premislil.
(3) Če kdo, ki sestavi oporoko vojaka, vanjo vpiše svoje ime kot dediča, ne bo oproščen kazni, predpisane z dekretom senata.
(4) Vojak lahko določi dediča za določen čas, po tem času pa drugega, ali pa ga določi ob izpolnitvi določenega pogoja, po
izpolnitvi pogoja pa drugega.
(5) Prav tako lahko po vojaškem zakonu sestavi oporoko ne le zase, temveč tudi za svojega sina, in to samo za svojega sina,
čeprav je ne sestavi zase, in taka oporoka velja, če oče umre v službi ali v enem letu po odpustu.
(6) Papinianus v štirinajsti knjigi vprašanj navaja, da prošnje za posest premoženja zapuščine ni mogoče vložiti po roku, ki ga
določa edikt, ker je ta določba splošna.
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23. Paulus, O ediktu, XLIII. knjiga.
Če bi vojak komur koli zapustil dotalno posest, zapuščina po Lex Julia ne bi bila veljavna.
(23) Gaj, O pokrajinskem ediktu, XV. knjiga.
Če vojak določi dediče za določeno premoženje, kot na primer enega za določeno premoženje v mestu, drugega za določena
zemljišča na deželi in tretjega za drugo premoženje, bodo določitve veljavne, saj se bo štelo, kot da je omenjene dediče
določil, ne da bi jim določil njihove deleže v zapuščini, in da je vse svoje premoženje razdelil tako, da je zapuščino
prednostno razdelil vsakemu posebej.
0. Julijan tudi pravi, da če oporočitelj imenuje enega dediča za svoje premoženje, pridobljeno med služenjem vojaškega roka,
drugega pa za dediča preostalega premoženja, je to treba razumeti kot razpolaganje z dvema različnima premoženjema, ki
tako rekoč pripadata dvema različnima človekoma, tako da je samo tisti dedič, ki je bil določen za premoženje, pridobljeno
med služenjem, odgovoren za dolgove, ki jih je vojak naredil med služenjem vojaškega roka, in samo tisti, ki je bil določen
za dediča preostalega premoženja, je zavezan plačati vse dolgove, ki so nastali zunaj služenja. V tem primeru se zdi primerno
odločiti, da bo v primeru, ko je vojaku kar koli dolgovano iz katerega koli vira, po zakonu dolgovano bodisi prvemu bodisi
drugemu dediču. Če pa kateri od deležev premoženja ne zadostuje za plačilo dolgov, za katere je odgovoren, in ga zato
stranka, ki je imenovana za dediča tega deleža, ne sprejme, mora biti drugi, ki ga je sprejel, prisiljen bodisi prevzeti obrambo
celotnega premoženja bodisi v celoti poplačati upnike.
1. Če vojak v isti oporoki določeno osebo imenuje za svojega dediča, nato pa jo razdedini, bo veljalo, da mu je bila zapuščina
odvzeta, medtem ko z oporoko civilne osebe zapuščine ni mogoče odvzeti zgolj s tovrstnim razdedinjenjem.
2. Če bi oče za dediča castrense peculium določil svojega sina pod očetovim nadzorom, ki služi v vojski, ta pa ne bi izkoristil
oporoke in bi imel del premoženja v posesti ali pa bi se mu goljufivo odpovedal, da bi se izognil posesti, bo proti njemu
zapuščinskemu upravičencu priznana tožba.
3. Če vojak sestavi oporoko, ko je v vojski, in kodicil po izteku službenega roka ter umre v enem letu po odpustu, mnogi
organi menijo, da je treba šteti, da je bil kodicil sestavljen v skladu s pravilom civilnega prava; ker ga ni izvršil vojak, ni
treba šteti, da je potrjen z oporoko. Zato ni prostora za uporabo falcidijskega prava v primeru zapuščine, zapuščene z
oporoko, vendar se to pravo uporablja za zapuščino, ki je vključena v kodicil.
(23) Tryphoninus, Disputations, knjiga XVIII.
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Kadar pa zapuščine, podeljene z oporoko, in tiste, podeljene s kodicilom, skupaj znašajo več kot tri četrtine zapuščine, se
pojavi vprašanje, v kolikšni meri je treba zmanjšati tiste, za katere velja falcidijsko pravo. Najprimerneje pa bi bilo, če bi se
odločilo, da se zapuščine, ki jih je vojak zapustil z oporoko, po tem, ko so bile v celoti izplačane iz sredstev celotne
zapuščine, preostanek razdeli med dediče in tiste, ki jim je bila zapuščina podeljena s kodicilom, v razmerju treh četrtin za
prve in ene četrtine za druge.
23. Kaj pa, če bi zapuščine, zapuščene z oporoko, prevzele celoten znesek zapuščine, ali bi bili tisti, ki jim je bilo premoženje
zapuščeno s kodicilom, do česa upravičeni ali ne? Ker bi, če bi vojak te oporoke naredil, ko je bil še v službi, vsi morali
plačati prispevek in bi bilo treba tisti del, ki ga je zapustil in presega njegovo zapuščino, sorazmerno odšteti od vseh oporok,
je treba enako storiti tudi v tem primeru. Potem, ko je znesek zapuščin, zapuščenih s kodificilom, ugotovljen iz zneska, ki je
bil ugotovljen kot dolgovan (če zapuščine spadajo v isti razred), lahko dedič odšteje svojo četrtino samo od tistih zapuščin, ki
so bile zapuščene s kodificilom.
24. Če pa so bile vse zapuščine vključene v izračun in če tisto, kar ostane v rokah dediča, ne zadostuje za četrtino njegovega
deleža navedenih zapuščin, je treba vse, kar manjka, odšteti samo od tistih zapuščin, ki so bile zapuščene s sodnim sklepom.
23. Ulpianus, Disputations, knjiga IV.
Pojavilo se je vprašanje, kaj bi bilo v tem primeru pravno pravilo, če vojak, ki je že sestavil eno oporoko, sestavi še drugo in
v slednji svojega dediča pooblasti za skrbnika, da izvrši določbe prve oporoke? Rekel sem: "Vojak lahko sestavi več oporok,
toda ne glede na to, ali jih sestavi vse naenkrat ali ločeno, bodo veljavne le, če je oporočitelj izrecno izjavil, da to želi; prva
oporoka tudi ne bo razveljavljena z zadnjo, saj lahko vojak določi dediča za del svojega premoženja, to pomeni, da lahko
umre delno oporočno, delno pa po oporoki. Če je najprej sklenil kodicil, lahko to uredi tako, da v oporoki, ki sledi, določi, da
ima kodicil lahko učinek imenovanja in lahko povzroči, da neposredno imenovanje, ki je bilo prej negotovo, postane
učinkovito; zato bom rekel, da v navedenem primeru, če je vojak želel, da velja prva oporoka, mora veljati to, kar je določil,
in posledica je, da bosta obstajali dve oporoki. Kadar pa je izvršitev prve oporoke zaupana dediču kot skrbniku, je očitno, da
ni imel namena, da bi bila veljavna po zakonu, temveč z dejanji skrbnika, torej da je učinek prve oporoke spremenil v učinek
skrbništva in kodicila.
23. Postavlja pa se vprašanje, ali je celotna oporoka spremenjena v kodicil, torej ali je vključeno tudi imenovanje dediča ali
dejansko samo volila, skrbništvo in podelitev svobode. Zdi se mi, da so v oporoko vključene ne le druge zadeve, razen
imenovanja dediča, temveč tudi samo imenovanje, razen če se dokaže, da je bil namen oporočitelja drugačen.
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24. Če je vojak nekoga imenoval za dediča za določen čas, drugo osebo pa za dediča za naslednji čas, se pojavi vprašanje, ali
naj bo zadnji dedič odgovoren za razdelitev zapuščine, ki je prvi ni razdelil. Menim, da ta obveznost ne leži nanj, razen če se
ugotovi, da je bil namen vojaka drugačen.
23. Julianus, Digeste, knjiga XXVII.
Vojaški tribun je med bivanjem v taboru, po prihodu svojega naslednika, sklenil kodicil, nato pa umrl. Ker je po prihodu
njegovega naslednika v tabor prenehal opravljati položaj vojaka, je treba njegov kodicil šteti za izvršenega po splošnem
pravu, ki je veljalo za rimske državljane.
23. Če kdo po izvršitvi oporoke vstopi v vojaško službo, se tudi ta oporoka pod določenimi pogoji šteje za oporoko vojaka;
kot na primer, če je oporoko odprl in prebral ter jo drugič zapečatil s svojim pečatom; še bolj pa, če je del oporoke izbrisal, jo
razmazal ali vanjo kaj dodal ali popravil. Če pa se nič od tega ni zgodilo, njegova oporoka ne bo uživala nobenih privilegijev,
ki veljajo za oporoko vojaka.
23. Africanus, Vprašanja, IV. knjiga.
Odločitev, da je oporoka, sestavljena med vojaško službo, veljavna tudi eno leto po oporočiteljevem odpustu iz vojske, se
zdi, da s svojimi pogoji kaže, da ta privilegij lahko uživajo le tisti, ki so redno odpuščeni. Zato do njega niso upravičeni niti
prefekti, tribuni ali drugi uradniki, ki prenehajo služiti, ko pridejo njihovi nasledniki.
(1) Marcijan, Inštituti, IV. knjiga.
Kadar sin pod očetovskim nadzorom, ki služi kot vojak, izgubi državljanske pravice ali je emancipiran ali ga oče da v
posvojitev, je njegova oporoka veljavna, kot da bi bila izvršena nova.
24. Tertulijan, O kastrenškem pekuliju.
Enako pravilo velja, kadar glava gospodinjstva, medtem ko je vojak, z oporoko razpolaga le s svojim peculium castrense,
pozneje pa se da arogirati. Če pa to stori po tem, ko je bil že razrešen, njegova oporoka ne bo veljavna.
385875968. Florentin, Inštituti, knjiga X.
Božanski Trajan je v zapisu, naslovljenem na Statilija Severa, izjavil, da: "Privilegij, podeljen osebam, ki služijo v vojski, ki
daje veljavnost njihovim oporokam, ne glede na to, kako so bile izvršene, je treba razumeti takole: najprej je treba ugotoviti,
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da je bila oporoka izvršena, kar je mogoče storiti, ne da bi jo dali v pisni obliki, kar velja tudi za druge, ki niso vojaki. Če je
torej vojak, v zvezi s čigar premoženjem je bila pri vas vložena prošnja, sklical osebe, ki so bile priče njegovi oporoki, in v
njihovi navzočnosti izjavil, koga želi imeti za dediča in kateremu sužnju želi podeliti svobodo, se lahko šteje, da je na ta
način sestavil oporoko, ne da bi jo zapisal, in da je treba njegovo voljo uresničiti. Če pa (kar se pogosto zgodi) nekomu reče:
"Postavljam te za svojega dediča ali ti zapuščam svoje premoženje", tega ne smemo šteti za oporoko. Tudi za druge, razen za
tiste, ki jim je ta privilegij podeljen, ni nič bolj pomembno, da se takšno razpolaganje s premoženjem ne sme dovoliti; sicer
namreč po smrti vojaka ne bi bilo težko najti prič, ki bi trdile, da so slišale, kako je ta rekel, da je svoje premoženje zapustil
tistim, ki so jim želeli koristiti, in na ta način bi bile oporoke vojakov ovržene."
26. Marcellus, Mnenja.
Titius je, preden je postal legionarski tribun, sestavil oporoko, po pridobitvi službe pa je umrl, ne da bi jo spremenil.
Sprašujem, ali bi bilo treba takšno oporoko šteti za vojaško. Marcellus odgovarja: Za oporoko, ki jo je napravil, preden je
postal tribun, bi veljala pravila običajnega prava, razen če se po njeni izvršitvi dokaže, da je oporočitelj izjavil, da želi, da je
veljavna. Po cesarskih ustavah namreč niso potrjene oporoke vojakov, temveč oporoke, ki jih vojaki sestavijo, ko so v vojski.
Vendar je očitno, da je treba razumeti, da je oporoko sestavil vojak, ki na kakršen koli način izjavi, da želi, da je prejšnja
oporoka, ki jo je sestavil, veljavna.
27. Macer, Vojaške oporoke, II. knjiga.
Oporoke vojakov, ki so bili nečastno odpuščeni, po vojaškem pravu takoj prenehajo veljati; vendar je ta privilegij za obdobje
enega leta razširjen na oporoke tistih, ki so bili častno odpuščeni ali so bili odpuščeni iz kakšnega utemeljenega razloga.
(1) Pravica do razpolaganja z castrense peculium z oporoko, ki je podeljena sinovom pod očetovskim nadzorom, ki služijo v
vojski, ni priznana tistim, ki so nečastno odpuščeni, saj je ta privilegij podeljen le kot povračilo drugim, ki si ga zaslužijo.
28. Papinianus, Mnenja, VI. knjiga.
Neki stotnik je z drugo oporoko določil svoje posmrtne otroke za dediče, ni pa določil njihovih namestnikov; ker pa nobeden
od njih ni bil naveden, je navedel, da se je treba sklicevati na njegovo prvo oporoko. Odločeno je bilo, da je vse, kar je bilo
vključeno v drugo oporoko, neveljavno, razen imenovanja posmrtnih dedičev; razen če je po sklicevanju na prvo oporoko
izrecno potrdil vse, kar je bilo vključeno v drugo oporoko.
29. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVI.
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Če je sin pod očetovim nadzorom umrl med služenjem vojaškega roka, potem ko je za dediča imenoval svojega sina, ki še ni
dosegel pubertete, in mu imenoval tudi namestnika ter skrbnike, ko je bil pod nadzorom svojega dedka, so božji bratje v
reskriptu navedli, da je nadomestitev veljavna, imenovanje skrbnikov pa ne, in sicer iz razloga, da lahko vojak pri
razpolaganju s svojim premoženjem opravi kakršno koli nadomestitev, ki jo želi, ne more pa storiti ničesar, kar bi škodljivo
vplivalo na pravice drugega.
30. Marcellus, Digest, knjiga X.
Če bi dedič, ki ga določi vojak, prostovoljno sprejel zapuščino in bi se po pozivu k temu odpovedal celotni zapuščini, se
prenesejo tožbene pravice, ki izhajajo iz Trebeljevega odloka senata.
0. Če vojak po svoji volji manumitira sužnja, ki mu Lex Aelia Sentia ali kateri koli drug zakon ne dovoljuje podelitve
svobode, je njegovo dejanje neveljavno.
1. Pretorjev edikt, po katerem so tako imenovani dediči kot tudi volilojemniki oproščeni prisege, velja tudi za vojakove
oporoke, tako kot v primeru skrbništev. Enako pravilo velja, kadar je pogoj nečasten.
2. Ugotovljeno je, da je treba očetu, ki je osebno emancipiral svojega sina, podeliti pretorsko posest deleža zapuščine, do
katerega je bil upravičen, pri čemer je bilo to storjeno v nasprotju z določbami oporoke slednjega, razen glede tistega
premoženja, ki ga je sin pridobil med služenjem in s katerim je lahko prosto razpolagal z oporoko.
23. Paulus, Vprašanja, knjiga VII.
Božanski Pij Antonin je namreč v reskriptu navedel, da se pretorijanska posest premoženja sina, ki je služil vojaški rok, ne
sme podeliti v nasprotju z oporoko slednjega, kar zadeva premoženje, pridobljeno med služenjem vojaškega roka.
23. Marcellus, Digeste, knjiga XIII.
Če je vojak zaročil sužnja Titiusu in Seiju, in medtem ko je Seij premišljeval, ali naj sprejme zapuščino ali ne, je Titius
manumitiral sužnja, Seij pa je nato zavrnil zapuščino, pravim, da mora biti suženj svoboden, in sicer iz razloga, da če dedič
manumitira sužnja, zapuščenega komur koli, zapustnik pa nato zavrne zapuščino, bo suženj postal prost.
0. Modestinus, Pravila, IX. knjiga.
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Če zapuščina vojaka ni vpisana v skladu z očitno željo zapustnika, dediči ne bodo upravičeni do njegovega premoženja,
pridobljenega med služenjem vojaškega roka.
7680. Tertyllianus, O kastrenškem pekuliju.
Če sin pod očetovim nadzorom med služenjem vojaškega roka sestavi oporoko v skladu z vojaškim običajem in se mu
pozneje, po očetovi smrti, rodi posmrtni otrok, je njegova oporoka kršena. Če pa je še vedno istega mnenja in želi, da
omenjena oporoka ostane veljavna, jo lahko naredi tako, kot če bi naredil drugo; pod pogojem, da je do rojstva posmrtnega
otroka služil kot vojak.
(1) Če pa sin pod očetovskim nadzorom, ki služi kot vojak, sestavi oporoko, nato pa se mu za časa njegovega življenja in za
časa življenja njegovega dedka rodi posmrtni otrok, njegova oporoka ne bo razbita, ker omenjeni otrok ne bo prišel pod
njegov nadzor in se ne šteje, da se je rodil kot pravi dedič. Prav tako ta posmrtni vnuk, ker se je rodil za časa življenja sina,
ne more takoj postati dedkov dedič, zato dedkova oporoka ni kršena, saj bo sin kljub temu, da bo takoj prišel pod nadzor
svojega dedka, kljub temu upravičen do prednosti.
(2) Iz tega sledi, da če sin pod očetovim nadzorom sestavi oporoko med služenjem vojaškega roka in po pomoti, in ne zato,
ker bi ga želel razdediniti, izpusti omembo posmrtnega otroka; in če bi se omenjeni posmrtni otrok rodil po dedkovi smrti,
vendar za časa življenja sina, to je lastnega očeta, bo njegova oporoka zagotovo razbita. Če pa bi se rodil po tem, ko je njegov
oče postal civilist, se veljavnost oporoke, ki je bila prelomljena, ne bo obnovila. Če pa se rodi, ko je njegov oče še vedno v
vojski, bo oporoka postala veljavna, če bo ta želel, da je veljavna, kot da bi bila izvršena drugič.
(3) Če pa bi se posmrtni otrok rodil za časa življenja svojega dedka, to ne bo takoj prekinilo očetove oporoke, temveč šele, če
preživi svojega dedka, ko je njegov oče še živ, saj zdaj prvič postane dedič slednjega. Tako je namreč zato, ker nikoli ne
more prelomiti dveh oporok hkrati, tj. očetove in dedove.
0. Paulus, Vprašanja, XIV. knjiga.
Božanski Hadrijan je v nekem reskriptu izjavil, da je oporoka vojaka, ki je raje umrl, kot da bi trpel bolečine ali nadloge
življenja, veljavna in da lahko njegovo premoženje zahtevajo tisti, ki so do njega upravičeni po zakonu, če umre brez
oporoke.
(1) Vojak, ki je bil odpuščen, je začel pisati oporoko v enem letu, vendar je ni mogel dokončati. Lahko rečemo, da je s tem
zakonom oporoka, ki jo je sestavil, ko je bil v vojski, postala neveljavna, če je bila sestavljena v skladu z vojaškim pravom;
sicer je ne bi bilo mogoče pravno razveljaviti, če bi bila veljavna po common law.
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(2) To razlikovanje ne velja za oporoko vojaka, izvršeno med služenjem vojaškega roka, kajti ne glede na to, na kakšen način
je sestavil oporoko, jo naslednja oporoka naredi neveljavno, saj je želja vojaka, ne glede na to, kako je izražena, oporoka.
0. Isto, Vprašanja, knjiga XIX.
Kadar vojak zapusti nepopolno oporoko, ima listina, ko je ponujena, učinek popolne oporoke, kajti oporoka vojaka je
popolna že s samo izjavo njegove želje. Če kdo sestavi več oporok na različne dneve, se šteje, da svojo oporoko sestavlja
pogosto.
23. Isti, Mnenja, VI. knjiga.
Velja tudi, da je premoženje zakonito zapuščeno, če je sklenjen kodicil k oporoki; če torej oporočitelj s kodicilom zapusti
polovico svojega premoženja, bo dedič, ki je bil z oporoko določen za vse premoženje, upravičen do polovice, morebitne
zapuščine, ki jih je zapustil z oporoko, pa je treba razdeliti v skupnem deležu, ko se izplačajo.
39. Vojak, potem ko je določil različne dediče, nekatere za tisto, kar je pridobil v službi, druge pa za premoženje, pridobljeno
na drug način, je pozneje določil še druge dediče za svoje premoženje, pridobljeno v službi. Šteje se, da je iz prve oporoke
vzel vse, kar je z drugo oporoko podaril, ne šteje pa se, da je spremenil svojo prvo oporoko, čeprav je bil z njo določen le en
dedič.
40. Vojak pri sestavljanju oporoke ni vedel, da je njegova žena noseča, zato ni omenil nerojenega otroka. Ker se je po njegovi
smrti rodila hči, se je zdelo, da je bila oporoka kršena in da zapuščina ni zapadla. Če pa bi medtem imenovani dedič izplačal
zapuščino, bi bile hčeri zaradi tega nepričakovanega dogodka odobrene pretorske tožbe za izterjavo premoženja, imenovani
dedič pa, ker je bil dobronamerni posestnik, ne bo dolžan poravnati ničesar, česar ne more izterjati iz zapuščine.
41. Odpuščeni vojak je ob svoji smrti želel, da se oporoka, ki jo je med služenjem vojaškega roka sestavil v skladu z
običajnim pravom, razglasi za nično, in je raje umrl po samem zakonu. Odločeno je bilo, da bodo imenovanja dedičev in
njihove zamenjave ostale nespremenjene, da pa bo tistim, ki bodo zahtevali zapuščino na podlagi oporoke, v skladu z
običajnim pravom prepovedana izjema zaradi slabe vere in da bo moč te izjeme urejena glede na položaj oseb, ki so
zahtevale; sicer pa je ob enakih ostalih pogojih bolj ugoden položaj posestnika.
42. Vojak, ki je sestavil oporoko v skladu z običajnim pravom, je pozneje sestavil oporoko v skladu z vojaškim pravom, s
katero je razpolagal z vsem svojim premoženjem eno leto po odpustu iz službe. Ugotovljeno je bilo, da je bila moč prve
oporoke izničena in je ni bilo mogoče obnoviti.
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(1) Paulus, Vprašanja, knjiga VII.
Vojak, ki je bil svobodnjak, je z oporoko določil dva dediča, in ker je eden od njiju zavrnil sprejem, je veljalo, da je
oporočitelj glede tega določenega deleža umrl na podlagi oporoke, in sicer iz razloga, ker lahko vojak umre delno na podlagi
oporoke in ker lahko patron ab intestato pridobi pretorsko posest; razen če se je izkazalo, da je bil namen zapustnika, da če
eden od dedičev zavrne svoj delež, celotno premoženje preide na drugega dediča.
40. Isto, Vprašanja, VIII. knjiga.
Ko je rečeno, da če vojak umre v enem letu po odpustu, je njegova oporoka, ki jo je sestavil v skladu z vojaškim pravom,
veljavna; to velja tudi, če je treba pogoj imenovanja izpolniti po preteku leta, pod pogojem, da umre v dvanajstih mesecih. Če
bi torej imenoval namestnika svojega sina, ki je bil njegov dedič, ne bo pomembno, kdaj bo sin umrl, saj zadostuje, če njegov
oče umre v enem letu.
41. Vojak je izvršil oporoko in se nato, potem ko je bil brez nečastnega razloga odpuščen, ponovno vpisal v drug vojaški
korpus; pojavilo se je vprašanje, ali bo oporoka, ki jo je izvršil med služenjem, veljavna. Sprašujem, ali jo je izvršil v skladu
z vojaškim ali splošnim pravom. Če jo je sestavil v skladu z običajnim pravom, bi bila nedvomno veljavna; če pa jo je
sestavil kot vojak, se mi je zdelo primerno vprašati, kdaj se je drugič, potem ko je bil odpuščen, vpisal v vojsko, ali v enem
letu ali pozneje. Ugotovil sem, da je bil vpoklican v roku enega leta, in ker je njegova oporoka še vedno veljavna v skladu z
vojaškim pravom in bi lahko po istem pravu sestavil drugo, ali bi bila njegova oporoka veljavna po preteku enega leta, če bi
umrl? V zvezi s tem dvomim, ker je bil njegov drugi rok služenja vojaškega roka krajši. Vendar pa je bolje, da menim, da je
oporoka veljavna, saj sta obe služnosti tako rekoč združeni. Ne namigujem na tistega, ki je po drugem vpoklicu izjavil, da
želi, da bi bila njegova oporoka veljavna; v tem primeru jo je namreč sestavil tako rekoč med drugim služenjem, enako kot v
primeru, ko jo sestavi civilist in nato postane vojak.
(1) Isti, Vprašanja, IX. knjiga.
Kadar je bil sin pod očetovskim nadzorom med služenjem vojaškega roka ujet in je umrl v rokah sovražnika, pravimo, da
velja kornelijanski zakon tudi za njegovo oporoko. Lahko pa se vprašamo, ali je njegov oče umrl pred njim doma in če se mu
je po omenjenem sinu rodil vnuk, ali bi bila na podoben način kršena tudi očetova oporoka. Ugotoviti je treba, da se volja ne
bo razbila, in sicer iz razloga, ker se šteje, da je umrl prav takrat, ko je bil ujet.
42. Isti, Mnenja, XI. knjiga.
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Vojak Lucij Titius je svojemu tajniku narekoval oporoko, naj jo sestavi iz zapiskov, in preden je bila v celoti napisana, je
umrl. Sprašujem, ali je to narekovanje lahko veljavno. Odgovoril sem, da je vojakom dovoljeno, da oporoko sestavijo na
kakršen koli način želijo in kakor koli lahko, če je to storjeno tako, da jo je mogoče potrditi z zakonitimi dokazi.
43. Prav tako je veljalo, da lahko suženj, če je bil na podlagi oporoke, sestavljene v skladu z vojaškim pravom, upravičen do
zapuščine (čeprav pod določenim pogojem), zahteva tudi svojo svobodo.
44. Podobno mnenje je bilo podano tudi v naslednji zadevi. Vojak Lucij Titius je v svoji oporoki navedel: "V drugem stavku
je isto zapuščino zapustil Seproniju, svojemu tovarišu, in mu naročil, naj manumitira omenjenega sužnja. Sprašujem, ali bi
bila Pamfila njegova dedinja, kot če bi dobila svobodo neposredno iz rok oporočitelja? Odgovor je bil, da je treba razumeti,
da vojak v trenutku, ko je svojo sužnjo določil za svojo dedinjo, ni vedel, da bo na podlagi določitve dobila svobodo; zato
pozneje ni imel razloga zahtevati od svojega tovariša, naj jo manumitira, saj je postala svobodna in njegova dedinja na
podlagi prve klavzule, in ker je bila zapuščina brez veljave in učinka, se v namen oporočitelja ni posegalo.
0. Tryphoninus, Disputations, knjiga XVIII.
Vojak lahko imenuje dediča na naslednji način: "Dokler je Titius živ, naj bo moj dedič, po njegovi smrti pa naj bo moj dedič
Septicij". Če pa reče: "Septicij bo postal dedič: "Ker lahko vojak imenuje dediča od določenega časa in do določenega časa,
se zgodi, da preden pride čas, ko je imenovani dedič lahko sprejet v zapuščino, postane nezakoniti dedič; in ker je vojaku
dovoljeno zapustiti del svojega premoženja, lahko zaradi istega privilegija ostane nezakoniti precej časa.
1. Ženska, za katero se sumi, da je razposajena, ne more ničesar prevzeti na podlagi oporoke vojaka, kot je v nekem reskriptu
navedel božanski Hadrijan.
2. Vojak ne more postaviti skrbnika mladoletniku, ki je pod nadzorom drugega.
3. Če bi vojak svojega sina razdedinil ali če bi vedel, da je to njegov sin, in bi ga molče odpustil, se postavi vprašanje, ali
lahko nadomestnega vojaka zadolži za plačilo zapuščine. Menil sem, da tega ne more storiti, čeprav je izdedovanemu sinu
zapustil obsežno zapuščino.
4. Vojak lahko izpraznjenega sina nadomesti s komer koli; vendar lahko prvi uveljavlja svojo pravico le glede premoženja, ki
je od očeta prišlo do sina, in kolikor gre za premoženje, ki ga je ta že imel ali ga je pridobil pozneje. Če je namreč za časa
življenja sina ali ko je ded še živel, opravil substitucijo, nihče ne more reči, da bo premoženje, pridobljeno od deda, pripadlo
substituentu. Če premoženje vojaka ni bilo vpisano, se postavlja vprašanje, ali bo substitucija, ki jo je opravil za
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mladoletnika, veljavna. Rezultat je, da se mora šteti za veljavno, saj sme vojak sestaviti oporoko za svojega sina, čeprav je ne
sme sestaviti zase.
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLV.
Po vojaškem pravu lahko vsakdo sestavi oporoko od dneva, ko je vstopil v vojsko, prej pa tega ne more storiti; zato tisti, ki še
niso dejansko vključeni v vojsko, čeprav so bili morda vpoklicani in z njo potujejo na javne stroške, še ne veljajo za vojake,
saj morajo biti za to vključeni v vojaške vrste.
6. Papinianus, Mnenja, VI. knjiga.
Sin pod očetovskim nadzorom, ki pripada konjeniškemu redu in je vpisan v cesarjevo spremstvo, lahko takoj, ko dobi ukaz,
da se pridruži vojski, sestavi oporoko, s katero razpolaga s svojim castrense peculium.
7. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLV.
Reskripti cesarjev razkrivajo, da če se kdo, ki pripada razredu, katerega pripadniki ne smejo sestaviti oporoke v skladu z
vojaškim pravom, znajde v sovražnikovi deželi in tam umre, lahko sestavi oporoko na kakršen koli način in na kakršen koli
način želi, pa naj bo to guverner province ali kdo drug, ki po vojaškem pravu nima pravice do oporoke.

Naslov 2. V zvezi s pridobitvijo ali zavrnitvijo posesti.

8. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Kdor ima pravico pridobiti celotno posestvo, ne more z delitvijo sprejeti le njegovega dela.
9. Ulpianus, O Sabinu, IV. knjiga.
Če je kdo določen za dediča več delov iste zapuščine, ne more sprejeti nekaterih, drugih pa zavrniti.
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10. Isti, O Sabinu, VI. knjiga.
Dokler lahko prvi dedič, ki je bil imenovan, vstopi v zapuščino, nadomestni dedič tega ne more storiti.
11. Isto, O Sabinu, III. knjiga.
Za dediča, ki nima pravice vstopiti v zapuščino, se ne šteje, da je to zavrnil.
12. I. knjiga, O Sabinu.
Ugotovljeno je, da lahko oseba, ki je nema ali gluha, tudi če se je tako rodila, nastopa kot dedič in se zaveže za zapuščino.
13. Prav tako je določeno, da lahko vsakdo, ki mu zakon prepoveduje razpolaganje s premoženjem, če bi bil imenovan za
dediča, vstopi v zapuščino.
14. Isto, O Sabinu, VI. knjiga.
Kdor je podrejen oblasti drugega, ne more tistega, pod čigar nadzorom je, brez njegovega soglasja zavezati za dolgove
zapuščine, razen če je za dolgove odgovoren oče.
15. V zvezi s posestjo premoženja je določeno, da se šteje za ratificirano tisto, kar je sin priznal v nasprotju z očetovo voljo,
medtem ko je bil pod njegovim nadzorom.
16. Kadar pa se premoženje matere prenese na sina kot zakonitega dediča v skladu s siromašnim dekretom senata, je treba
sprejeti enako pravilo.
17. Če sin zapuščine ni sprejel, a je kljub temu ostal v njeni posesti dalj časa, je treba šteti, da jo je sprejel; kot sta v reskriptu
navedla božanski Pij in naš cesar.
18. Kadar tisti, ki je mislil, da je sin pod očetovim nadzorom, vstopi v posest po očetovem ukazu; velja, da omenjene posesti
ni pridobil niti on niti njegov oče, ki mu je ukazal, naj jo sprejme, četudi je oče po tem umrl, če vstopi v posest po očetovi
smrti in se tako zaveže za njene dolgove; kot navaja Julianus v enaintrideseti knjigi Digest. Kadar je namreč kdo v dvomu, ali
je sin pod očetovim nadzorom ali ne, in z očetovo smrtjo postane sam svoj gospodar, je boljše mnenje, da lahko vstopi v
zapuščino.
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19. Včasih sin pod očetovskim nadzorom pridobi zapuščino, ne da bi jo sprejel tisti, pod čigar nadzorom je; na primer, kadar
je vnuk imenovan za dediča namesto izobčenega sina in ga oče postavi za svojega dediča in celo nujnega dediča, ne da bi ta
formalno sprejel zapuščino.
20. Kadar koga postavi za dediča razdedinjeni sin, ga ne naredi za svojega nujnega dediča, temveč mu mora odrediti, naj
vstopi v zapuščino, ker ob njegovi smrti ni bil pod njegovim nadzorom; nihče namreč ne more postati nujni dedič z dejanjem
stranke, ki sama ne more pridobiti zapuščine.
21. Celsus je v petnajsti knjigi Digest navedel, da kadar se kdo zaradi strahu pred telesno kaznijo ali zaradi kakršne koli
druge prisile pretvarja, da sprejema zapuščino;. če je svobodnjak, ne velja za dediča, če pa je suženj, ne naredi svojega
gospodarja za dediča.
22. Paulus, O Sabinu, I. knjiga.
Če bi kdo določil sina pod očetovskim nadzorom za svojega dediča in bi potem rekel: "Če omenjeni Titius, sin pod
očetovskim nadzorom, ne bo moj dedič, naj bo moj dedič Sempronius"; in bi sin vstopil v zapuščino po očetovem ukazu, bo
nadomestni dedič izključen.
23. Če bi sin, preden bi vedel, da je nujni dedič svojega očeta, umrl in zapustil sina kot nujnega dediča, bi bilo treba vnuku
dovoliti, da zavrne zapuščino svojega dedka iz razloga, ker bi bil ta privilegij podeljen tudi njegovemu očetu.
24. Pri vsakem dedovanju velja, da je vsakdo, ki je dedič stranke, ki je Titov dedič, tudi sam Titov dedič, niti ne more zavrniti
zapuščine slednjega.
25. Ulpianus, O Sabinu, VII. knjiga.
V skladu z običajem naše države se ne moški ne ženski varovanec ne moreta vezati brez pooblastila svojega skrbnika.
Vendar pa je povsem očitno, da s sprejetjem zapuščine, tudi če ta ni plačilno sposobna, postanemo odgovorni za njene
dolgove. V tem primeru imamo v mislih zapuščino, na katero stranke ne preidejo kot nujni dediči.
26. Otrok, ki še ni dosegel pubertete, ki je pod nadzorom drugega in vstopi v zapuščino po nalogu slednjega, jo pridobi,
čeprav ni pravno sposoben za razmislek.
27. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
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Če je varovanec sposoben sam ravnati, čeprav je morda tako star, da ne more razumeti pomena sprejema posesti (čeprav naj
bi deček te starosti ničesar ne vedel ali bil zmožen odločati bolj kot duševno bolna oseba), lahko kljub temu pridobi posest po
pooblastilu svojega skrbnika; ta privilegij se namreč podeli varovancem, da bi jim dal prednost.
28. Ulpianus, O Sabinu, knjiga VII.
Kadar dedič celotne zapuščine namerava sprejeti le njen del, velja, da je ravnal kot dedič celotne zapuščine.
29. Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.
Otrokom, ki še niso dopolnili polnoletnosti, je dana pristojnost, da popolnoma zavrnejo posest svojih očetov, tisti, ki so
dopolnili polnoletnost, pa lahko to storijo le, če se niso vmešavali v posestne zadeve.
30. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.
Če se otrok ni vmešaval v zadeve očetovega posestva, ne glede na to, ali je polnoleten ali mladoleten, mu ni treba vložiti
prošnje pri pretorju, ampak zadostuje, če se ni ukvarjal s posli posestva. V reskriptu v Semestru je bilo Viviju Soteru in
Viktorinu zapisano: "Ni treba v celoti vrniti premoženja varovancem zaradi pogodbe, ki jo je sklenil njihov ded, če je njihov
oče nameraval, da ne sprejmejo njegove zapuščine, kadar ni bilo storjeno nič, niti se ni opravljalo nobenih poslov v imenu
dediča."
31. Isto, O Sabinu, knjiga VII.
Stranka, ki je bila imenovana za dediča, ali tista, na katero je zapuščina prešla po zakonu, jo izgubi, če jo zavrne. To velja le,
če je zapuščina v takem stanju, da je mogoče vanjo vstopiti, če pa je dedič imenovan pod določenim pogojem in zapuščino
zavrne, preden je pogoj izpolnjen, je njegovo dejanje neveljavno, ne glede na to, kakšen je pogoj, in tudi če je odvisno od
njegove volje.
32. Če je dedič v dvomu, ali je zapustnik živ ali ne, in zapuščino zavrne, je njegovo dejanje neveljavno.
33. Podobno velja, če nadomestni dedič zavrne zapuščino, preden se imenovani dedič glede nje odloči, njegova zavrnitev ni
veljavna.
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34. Če zapuščino zavrne sin pod očetovskim nadzorom ali oče, nobeden od njiju ne bo posegel v pravice drugega, lahko pa jo
zavrneta oba skupaj.
35. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Isto pravilo velja tudi v primeru, ko zapuščina po zakonu preide na otroke.
36. Ulpianus, O Sabinu, VII knjiga.
Kdor misli, da je nujni dedič, medtem ko je prostovoljni dedič, ne more zavrniti zapuščine; v tem primeru ima namreč
mnenje večjo težo kot resnica.
37. Isto, O ediktu, knjiga XXIV.
Po drugi strani pa kdor misli, da je nujni dedič, ne more postati prostovoljni dedič.
38. Isti, O Sabinu, VII. knjiga.
Prav tako nihče, ki misli, da je oporoka nična ali ponarejena, ne more zavrniti oporoke. Če pa je gotovo, da oporoka, za
katero se pravi, da je ponarejena, ni taka; ker jo lahko z vstopom v zapuščino pridobi, jo bo tudi z zavrnitvijo izgubil.
39. Če imenovani dedič, ki je hkrati tudi zakoniti dedič, zavrne zapuščino zaradi svojega imenovanja, ga ni mogoče sprejeti v
dedovanje zaradi tega, ker je zakoniti dedič; če pa bi kot zakoniti dedič zavrnil zapuščino, čeprav bi hkrati vedel, da je bil
imenovan za dediča, je treba šteti, da jo je zavrnil v obeh vlogah. Če ni vedel za svoje imenovanje, mu zavrnitev ne bo
škodovala v nobenem od obeh vidikov, ne glede oporočnega dedovanja, ker ga ni zavrnil, niti glede zakonitega dedovanja,
ker mu še ni bilo podeljeno.
40. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Vsakdo, ki lahko pridobi zapuščino, jo lahko tudi zavrne.
41. Isti, O ediktu, knjiga LIX.
Kadar kdo želi vstopiti v posest ali zahtevati njeno pretorsko posest, mora biti prepričan, da je zapustnik mrtev.
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42. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXI.
Za dediča velja, da deluje kot dedič, kdor kar koli stori v vlogi dediča. Julijan pa je na splošno trdil, da v vlogi dediča deluje
le tisti, ki kot tak opravi kakšen posel; da deluje kot dedič, pa ni toliko stvar dejstva kot namere, saj mora imeti namen
opraviti dejanje kot dedič. Kadar pa kaj stori zaradi sinovske naklonjenosti ali da bi zaščitil premoženje zapuščine ali kadar
ne ravna kot dedič ali lastnik, temveč na podlagi kakšne druge pravice, je očitno, da se ne sme šteti, da je ravnal kot dedič.
43. In zato imajo otroci, ki so nujni dediči, navado zatrjevati, da kadar opravijo kakršen koli posel za zapuščino, to storijo le
zaradi naravne naklonjenosti ali zaradi zaščite premoženja ali ker je to njihovo; kot na primer, kadar otrok pokoplje svojega
očeta ali stori le to, kar je pravično in se od njega zahteva. Če pa ravna z namenom, da bi postal dedič, ravna v vlogi dediča,
kajti če zaradi sinovskega spoštovanja stori kar koli, se ne bo štelo, da je ravnal kot dedič. V takih primerih zagotovi hrano za
sužnje, ki pripadajo posesti, ali za tovorne živali ali jih proda. Če to stori kot dedič, ravna kot dedič, če pa tega ne stori,
temveč le poskuša ohraniti premoženje, ker verjame, da je njegovo; ali pa, medtem ko premišljuje, kako naj ravna, le ukrepa,
da se premoženje posesti ohrani; in če sklene, da ne ravna kot dedič, je očitno, da se ne more šteti, da je ravnal v tej vlogi. Če
je torej bodisi zakupil ali popravil zemljišča ali hiše, ki spadajo v zapuščino, bodisi storil kaj podobnega, ne z namenom, da
bi ravnal kot dedič, temveč zgolj v korist substitucije ali dediča ab intestato, ali proda premoženje, ki je pokvarljivo; ni v
položaju osebe, ki ravna kot dedič, ker ni imel namena ravnati tako.
44. Če pa bi kot dedič zahteval kakšno premoženje, ki ne preide na tujega dediča, poglejmo, ali postane odgovoren za
dolgove zapuščine; na primer, če zahteva storitve očetovega svobodnika, ki jih tuji dedič ne more zahtevati, lahko pa jih
pridobi z zahtevo; ugotovljeno je, da ne nastopa kot dedič; kajti tako zahtevo lahko postavijo upniki, zlasti za prihodnje
storitve, ki bodo opravljene.
45. Za sina, ki pokoplje truplo v družinsko grobnico svojega očeta, se ne sme šteti, da je s tem dejanjem postal odgovoren
upnikom svojega očeta; tega mnenja je Papinianus in je bolj pravično, čeprav Julianus trdi nasprotno.
46. Papinianus pravi, da nekatere avtoritete menijo, da če je bil sin imenovan za dediča svojega očeta in zavrne sprejem
zapuščine, če prejme denar od sužnja, ki naj bi bil svoboden pod pogojem plačila, ga lahko upniki zapuščine tožijo, ne glede
na to, ali je bil plačani denar del peculiuma sužnja ali ne; ker je bil tako rekoč sprejet po volji pokojnika, da bi izpolnil pogoj.
Julianus meni, da se isto pravilo uporablja tudi v primeru, ko sin zapuščine ni sprejel. Nazadnje Papinianus pravi, da nastopa
v vlogi dediča le, kadar je edini dedič, če pa bi imel sopediča in bi ta vstopil v zapuščino, sin, ki je prejel denar od sužnja, ne
bi smel biti prisiljen braniti tožb upnikov; ker je kot sin zavrnil zapuščino, bi moral biti po pretorskem pravu upravičen tudi
do pravic, ki jih ima emancipirani otrok, ki zavrne dediščino. Če je torej zapustnik sužnju izrecno naročil, naj izplača denar
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sinu, bi lahko dobil svobodo, tudi če mu ne bi plačal. Zato naj bi deloval kot dedič, saj je prejel tisto, česar ne bi mogel dobiti,
ne da bi prevzel ime in pravice dediča.
47. Kadar sin vloži tožbo zoper osebo, ki je kršila grobnico, čeprav pripada zapuščini, se ne šteje, da se je vmešaval v njene
zadeve, saj ne vzame ničesar iz očetovega premoženja; predmet te tožbe je namreč kazen in kaznovanje, ne pa vračilo
premoženja.
48. Isto, O Sabinu, VII. knjiga.
Če ima tujec v posesti premoženje, ki pripada zapuščini, ki jo je izropal ali ukradel, ne ravna v vlogi dediča, saj njegovo
dejanje kaže na nasprotni namen.
49. Včasih je dedič že zaradi samega namena odgovoren za zapuščino; kot na primer, kadar v vlogi dediča uporablja neko
premoženje, ki mu ne pripada.
50. Še vedno pa nihče ne more pridobiti premoženja z delovanjem v vlogi dediča, če je to že prešlo nanj. Vendar pravimo, da
je treba v primerih, ko smo odločili, da je zavrnitev zapuščine nična, opozoriti, da bo, kadar stranka deluje kot dedič, ničen
tudi njen sprejem.
51. Kadar kdo ne ve, na kateri del zapuščine je bil imenovan za dediča, Julijan pravi, da mu to ne preprečuje, da bi deloval v
tej vlogi. To mnenje odobrava tudi Kasij, če je stranka vedela za pogoj, pod katerim je bila imenovana; pod pogojem, da je
bil pogoj izpolnjen. Kaj pa, če ni vedel, da je bil pogoj izpolnjen? Menim, da lahko vstopi v zapuščino na enak način, kot bi
lahko, če ne bi vedel, da se je delež njegovega sodediča, namesto katerega je bil nadomeščen, povečal z zavrnitvijo slednjega.
52. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Če bi kdo, ki je upravičen do zakonitega dedovanja, v prepričanju, da je bil pokojnik njegov suženj, posledično pridobil
njegov peculium, velja, da ne bo odgovoren za zapuščino. Zato pravimo (kot meni Pomponij), da enako pravilo velja, če bi si
pridobil posest nekoga, za katerega je mislil, da je njegov suženj, čeprav je bil ta v resnici svobodnega rodu. Ker se namreč
vsakdo s tem, ko nastopa v vlogi dediča, naredi odgovornega za zapuščino, mora ugotoviti, na podlagi katerega naslova mu
omenjena zapuščina pripada; na primer, če je najbližji sorodnik imenovan za dediča z veljavno oporoko, in preden je ta
izdelana, in medtem ko misli, da je zapustnik umrl po smrti, četudi bi v vseh pogledih ravnal kot lastnik, vendarle ne bo
dedič. Enako pravno pravilo velja, kadar je za dediča imenovan z nepravilno sestavljeno oporoko, in ko je ta predložena,
misli, da je zakonita, kljub temu ne bo pridobil zapuščine, četudi bi z vsem premoženjem, ki ji pripada, upravljal kot njen
lastnik.
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53. Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.
Kadar kdo zavrne zapuščino ali dediščino, mora biti prepričan o svojih pravicah.
54. Ulpianus, O Sabinu, knjiga VII.
Pojavilo se je vprašanje, ali velja, da je oseba, ki prejme denarni znesek kot nadomestilo za zavrnitev zapuščine, ravnala v
vlogi dediča. Odločeno je bilo, da tisti, ki je prejel denar v zameno za odpoved zapuščini, ni deloval kot dedič, vendar bi bil
še vedno odgovoren za kazen, ki jo nalaga Pretorjev edikt. Zato je ne glede na to, ali je denar prejel od nadomestnega ali
zakonitega dediča, veljalo, da ga je prejel mortis causa. Enako pravilo bo veljalo, če denarja ni prejel, ampak mu je bil le
obljubljen, saj ga dobi na podlagi določila mortis causa.
55. Isto, O Sabinu, VIII. knjiga.
Če suženj, ki pripada drugemu in mi služi v dobri veri, vstopi na posest po mojem ukazu, bo storil dejanje, ki je neveljavno,
in ne bo pridobil omenjene posesti zame, prav tako pa takšno dejanje ne bo veljavno, če ga opravi suženj, katerega uporabnik
sem jaz.
56. Suženj, ki pripada občini, korporaciji ali dekuriji in je imenovan za dediča, lahko vstopi v posest, potem ko je bil
manumitiran ali odtujen.
57. Če omenjeni suženj pripada državnemu premoženju, lahko vstopi v posest po odredbi cesarskega upravitelja, kot je bilo
pogosto navedeno v reskriptih.
58. Če je očitno, da je nekdo postal kazenski suženj, ker je bil obsojen na boj z gladiatorji ali divjimi zvermi ali na delo v
rudnikih, in je imenovan za dediča, se bo njegovo imenovanje štelo, kot da ni bilo opravljeno, kot je v nekem reskriptu
navedel božanski Pij.
59. Ukaz človeka, ki ima drugega pod nadzorom, ni podoben avtoriteti skrbnika, ki se lahko vmeša po opravljenem poslu,
ampak mora biti pred sprejemom; kot pravi Gaj Kasij v Drugi knjigi civilnega prava. Meni tudi, da se ta ukaz lahko sporoči s
poslanico ali s pismom.
60. Če pa se odredba posreduje na splošno, kot sledi: "Katero koli premoženje lahko preide nate", ali posebej? Boljše mnenje
je (kot meni Gaj Kasij), da ga je treba dati posebej.
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61. Postavlja se tudi vprašanje, ali je mogoče ukaz izrecno dati glede premoženja še živečega človeka. Menim, da kadar je
odredba dana v zvezi s premoženjem osebe, ki je še živa, je ne bi smeli upoštevati. Očitno je, da če je bilo v veljavi poročilo,
da je Lucij Titius mrtev, ali če oporoka še ni bila odprta in še vedno ni bilo jasno, ali je bil za dediča določen sin, se lahko
stranki, ki je bila določena za dediča, odredi vstop v zapuščino.
62. Kaj pa, če bi bilo treba odrediti "pridobitev zapuščine"? Ali bi veljalo, da je bilo stranki odrejeno, naj vstopi v dediščino?
Kaj pa, če bi ji bilo odrejeno, naj "zaprosi za pretorsko posest zapuščine" ali "proda premoženje, ki ji pripada"? Ali kaj, če bi
sin vstopil v posestvo, potem ko je oče potrdil njegovo zahtevo za pretorsko posest nad njim? Ali kaj, če bi sin vstopil v
zapuščino po tem, ko mu je bilo naloženo, naj deluje kot dedič? Ali je mogoče dvomiti, da bi se štelo, da je vstopil v
zapuščino po očetovem ukazu? Dejansko je boljše mnenje, da je treba v vseh teh primerih opozoriti na vstop v zapuščino.
63. Neki oče je svojemu sinu napisal naslednje: "Vem, sin moj, da boš preudarno pazil na premoženje Lucija Titija, ki ti je
bilo dodeljeno." Menim, da sin vstopi v zapuščino po očetovem nalogu.
64. Kaj pa, če bi naročil, kot sledi: "Vstopi na posestvo, če je to zate primerno"; "Če misliš, da je primerno vstopiti na
posestvo, to stori"? Vpis na zapuščino bo po očetovem nalogu.
65. Če bi oče sinu ukazal, naj vstopi na posest: "V navzočnosti Titija" ali s soglasjem Lucija Titija, menim, da je ukaz izdan v
skladu z zakonom.
66. Če pa je odredba dana sinu kot dediču celotne zapuščine, pa bi bilo treba ugotoviti, da je dedič le njenega dela; menim, da
na podlagi take odredbe ne more vstopiti v zapuščino. Če pa mu oče odredi, naj sprejme le del zapuščine, lahko sprejme
celotno zapuščino. Drugače je, če mu je ukazal, naj jo sprejme kot ab intestato, in to stori na podlagi oporoke, saj menim, da
takrat njegovo dejanje ni veljavno; če pa je bil ukaz, naj zapuščino sprejme na podlagi oporoke, lahko sin prav tako to stori
ab intestato; saj s tem ne poslabša očetovega položaja. Enako pravilo velja, kadar oče sinu naroči, naj vstopi v zapuščino kot
imenovani dedič, in se ugotovi, da je nadomestni dedič, ali obratno.
67. Kadar pa oče sinu naroči, naj vstopi v zapuščino, pri čemer je nadomestni dedič otrok, ki še ni polnoleten, odredba ne
zadostuje.
68. Jasno je, da če je bil nalog takšen: "Če je bila odredba izdana v skladu z zakonom o dedovanju, se lahko odredba glasi
"Če ti preide kakšno premoženje po oporoki Lucija Titiusa", je mogoče trditi, da lahko vstopi vanj na podlagi takšnega
naloga.
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69. Če pa bi si po tem, ko je dal nalog, premislil, preden bi sin vstopil v zapuščino, in bi to storil, bi bilo njegovo dejanje
neveljavno.
70. Prav tako, če bi dal sinu arogirati, preden ta vstopi na posest, posesti ne bo pridobil.
71. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Če sem imenovan za dediča skupaj s svojim sužnjem ali sinom in naročim svojemu sinu ali sužnju, naj vstopi v posest,
Pomponij pravi, da bom s svojim imenovanjem takoj postal dedič. Marcellus in Julianus se strinjata z njegovim mnenjem.
72. Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.
Labeo pravi, da nihče ne more delovati kot dedič za časa življenja osebe, o upravljanju katere zapuščine gre.
73. Ulpianus, O Sabinu, VIII. knjiga.
Aristo meni, da bi moral pretor dati dediču, ki se dogovarja o sprejemu zapuščine, pravico, da vstopi v zapuščino, da bi od
stranke, pri kateri so bili deponirani, zahteval listine pokojnika.
74. Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.
Če drug dedič, ki je bil imenovan za dediča, drugemu dediču, ki je bil imenovan skupaj z njim in je že vstopil v zapuščino,
prepreči, da bi pregledal listine pokojnika, na podlagi katerih bi lahko ugotovil, ali naj jo sprejme ali ne, se šteje, da ni
deloval kot dedič.
75. Ulpianus, O Sabinu, VIII. knjiga.
Kadar človek, ki je odsoten na veleposlaništvu, ne more ukazati svojemu sinu, ki je bil imenovan za dediča in je v pokrajini,
naj vstopi v zapuščino; božanski Pij je v reskriptu, naslovljenem na konzule, navedel, da mu je treba ob smrti njegovega sina
priznati olajšavo, ker je bil odsoten zaradi opravkov za državo.
76. Kjer je rečeno, da: "Najbližji sorodnik posmrtnega otroka ne more vstopiti v zapuščino, dokler je ženska noseča ali se
domneva, da je noseča, če pa ve, da ni noseča, lahko vstopi v zapuščino"; razume se, da to velja za najbližjega sorodnika
nerojenega otroka, ki bo, ko se rodi, pravi dedič umrlega. Te besede se ne nanašajo samo na osebe, ki umrejo z oporoko,
ampak tudi na oporočne dediče. Enako je treba razumeti tudi za nerojenega otroka, ki bo bodisi pravi dedič bodisi krvni
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sorodnik; saj se prvi v času smrti šteje za že rojenega, kolikor gre za odložitev nasledstva bolj oddaljenih dedičev in
zagotovitev mesta v njem, če bi se rodil. Enako pravilo velja za posest premoženja, podeljeno s Pretorijskim ediktom. Na
koncu pretor nerojenega otroka postavi v posest premoženja.
77. Če torej mislim, da je ženska noseča ali če je dejansko noseča in bo otrok, ki ga bo rodila, pravi dedič pokojnika, ne
morem vstopiti v zapuščino, saj se lahko oporoka z rojstvom dediča razdre, razen če domnevate primer, da je nerojeni otrok
bodisi imenovan za dediča bodisi razdedinjen.
78. Izjavo "Če misli, da je noseča" je treba razumeti tako, da pomeni, če trdi, da je v takem stanju. Kaj pa, če ne bi trdila, da
je noseča, ampak bi to zanikala, drugi pa bi trdili, da je v tem stanju? V tem primeru ni mogoče skleniti pogodbe o
dedovanju, čeprav lahko domnevate, da babice potrjujejo obstoj njene nosečnosti. Kaj pa, če samo dedič meni, da je ženska
noseča? Če ima tehten razlog, da tako misli, ne more vstopiti v zapuščino; če pa se njegovo mnenje ujema z mnenjem
mnogih drugih, lahko vstopi v zapuščino.
79. Kaj pa, če je bila ženska noseča, dedič pa je mislil, da ni, in je vstopil v zapuščino, nato pa je prišlo do splava? Nobenega
dvoma ni, da bo njegovo dejanje neveljavno. Zato bo to mnenje koristilo dediču tolikokrat, kolikor se ujema z resnico.
80. Če pa je za dediča določena ženska, ki se pretvarja, da je noseča, bo z vstopom v posest pridobila posest. Po drugi strani
pa je ne bo pridobila, če misli, da je noseča, pa to ni res.
81. Gotovo je, da je pravi dedič upravičen do celotne zapuščine, čeprav misli, da je ženska noseča, čeprav to ni res. Kako je
treba ravnati, če je noseča z enim otrokom? Ali bo dedič do polovice zapuščine, ne glede na to, ali predpostavljate primer
imenovanja posmrtnega otroka ali da je oče umrl po smrti? To mnenje, ki ga Tertulijan navaja v Četrti knjigi vprašanj, je
imel Sekst Pomponij; menil je namreč, da je, kadar ženska ni noseča, pravi dedič upravičen do celotne zapuščine; ker kadar
je noseča le z enim otrokom, se drugi v skladu z naravo človeškega rodu ne more oblikovati, saj se to zgodi le določen čas po
spočetju, in že rojeni dedič, čeprav se tega ni zavedal, bo upravičen do polovice in ne do četrtine zapuščine, kot meni Julijan.
82. Ali je treba pri določitvi sina pod očetovskim nadzorom ali sužnja za dediča sprejeti vednost ali mnenje gospodarja ali
očeta o nosečnosti? Recimo, da oče meni, da je ženska noseča, sin pa je prepričan, da ni, in v skladu s svojim prepričanjem
vstopi v zapuščino, ali jo bo pridobil? Menim, da bo, v nasprotnem primeru pa menim, da tega ne bo storil.
83. Če sem prepričan, da oporoka ni ponarejena, neveljavna ali razdrta, čeprav se trdi, da je, lahko vstopim v zapuščino.
84. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
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85. Če je dedič imenovan skupaj s posmrtnim otrokom, bo preostanek zapuščine, ki je bil zapisan slednjemu, pripadel
drugemu dediču, če je gotovo, da ženska ni noseča, čeprav dedič tega morda ne ve.
85. Ulpianus, O Sabinu, VIII. knjiga.
Postavljeni dedič ne more vstopiti v zapuščino, če misli, da je zapustnik živ, čeprav je morda že mrtev.
86. Toda tudi če ve, da je bil imenovan za dediča, vendar ne ve, ali je bilo njegovo imenovanje absolutno ali pogojno, ne
more vstopiti v zapuščino, čeprav je bil morda imenovan za dediča absolutno ali če je bil imenovan pod pogojem, čeprav ga
je morda upošteval.
87. Če pa dedič ni prepričan o oporočiteljevem stanju, in sicer o tem, ali je bil vodja gospodinjstva ali sin pod očetovskim
nadzorom, ne more vstopiti v zapuščino, čeprav je bilo njegovo stanje dejansko takšno, da mu je omogočalo sestaviti
oporoko.
88. Paulus, O Placiju, XII. knjiga.
Kadar je dedič v dvomu, ali je pokojnik umrl v rokah sovražnika ali kot rimski državljan doma, ker ima v obeh primerih
pravico vstopiti v zapuščino in je v stanju, da to lahko stori, je treba reči, da lahko vstopi v zapuščino.
89. Ulpianus, O Sabinu, VIII. knjiga.
Kadar je kdo v dvomu glede svojega stanja in glede tega, ali je sin pod očetovskim nadzorom, je bilo že rečeno, da lahko
pridobi posest. Toda zakaj lahko pridobi posest, če ne pozna svojega stanja, če pa ne pozna stanja zapustnika, tega ne more
storiti? Razlog je v tem, da tisti, ki ne pozna oporočiteljevega stanja, ne ve, ali je njegova oporoka veljavna ali ne; kdor pa
pozna svoje, je prepričan o veljavnosti oporoke.
90. Če je bil dedič imenovan absolutno, vendar misli, da je bil imenovan pod določenim pogojem, in po izpolnitvi tega
pogoja vstopi v zapuščino, ali jo lahko pridobi? Iz tega sledi, da lahko zakonito vstopi vanjo, zlasti če mu mnenje, ki ga ima,
ne postavlja nobene ovire na poti in mu ne povzroča nobenega tveganja. To bi bilo lažje priznati, če bi nekdo, ki je bil
absolutno imenovan, menil, da je bil imenovan pod pogojem in da je bil pogoj, ki je bil odvisen od nekega dogodka,
izpolnjen; to mnenje namreč ne predstavlja nobene ovire za njegov sprejem posesti.
91. Isto, O Sabinu, IX. knjiga.
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Če je bil kdo imenovan za dediča dela zapuščine in je bil pozneje nadomeščen s Titijem, svojim sodedičem, ter je deloval kot
dedič, preden mu je zapuščina pripadla na podlagi nadomeščanja; bo dedič tudi zaradi nadomeščanja; saj mu je delež
njegovega sodediča pripadel brez njegove privolitve. Menim, da bo enako pravilo veljalo, kadar sin pod očetovim nadzorom
ali suženj po nalogu svojega očeta ali gospodarja vstopi v posest in jo po emancipaciji ali manumitaciji pridobi na podlagi
substitucije, saj postaneta dediča zaradi učinka predhodnega imenovanja.
92. Če oče, ki je bil izključen, ker pogoj, ki mu je bil naložen, ni bil izpolnjen, naroči sinu, naj vstopi v zapuščino, je treba
šteti, da na ta način ne more pridobiti svojega deleža.
93. Kadar pa odredi enemu od dveh sinov, naj vstopi v zapuščino, mora to odrediti tudi drugemu.
36. Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.
Če oče ali gospodar vstopi v svoj delež nepremičnine, mora naročiti svojemu sinu ali sužnju, ki je njegov sodedič, naj vstopi
tudi vanj.
94. Isti, O Sabinu, knjiga V.
Dedič nasledi vse pokojnikove pravice in ne le lastninske pravice na določenem premoženju, saj nanj preidejo tudi vse
obveznosti, ki so bile sklenjene.
95. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLIII.
Če obstajata dva nujna dediča, od katerih eden noče sprejeti svojega deleža zapuščine, drugi pa se po zavrnitvi prvega
ukvarja z njenimi zadevami, je treba šteti, da ne more zavrniti prevzema vseh obveznosti zapuščine, saj je vedel ali bi lahko
ugotovil, da bo ob zavrnitvi drugega odgovoren za dolgove, in velja, da je vstopil v zapuščino pod tem pogojem.
96. Isto, O ediktu, knjiga XLVI.
Dokler je mogoče na nepremičnino vstopiti na podlagi oporoke, se ta ne spušča kot zapuščina.
97. Isto, Razprave, IV. knjiga.
Postavilo se je vprašanje, ali je mogoče sina, ki ni dobil nobenega dela očetovega premoženja, a je vseeno nekaj prejel ali
opravil neko dejanje v skladu z očetovo oporoko, prisiliti, da odgovarja očetovim upnikom, kot da bi bil nadomeščen s
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sinom, ki še ni dopolnil polnoletnosti? V takem primeru je Julijan v šestindvajseti knjigi Digest zapisal, da bi spadal na
področje uporabe edikta, če bi se vmešaval v zadeve mladoletnikovega premoženja, kajti če kdo nasprotuje volji starša, ne bi
smel dobiti ničesar iz njegovega premoženja. Marcellus pa v tem primeru zelo lepo razlikuje, saj je zelo pomembno, ali je bil
sin z očetovo oporoko določen za dediča celotnega očetovega premoženja ali le njegovega dela; če bi bil namreč dedič le
dela, bi lahko pridobil mladoletnikovo premoženje, potem ko bi bilo ločeno od očetovega.
98. Julianus, Digest, knjiga XXVI.
Če sin zavrne očetovo premoženje in se v vlogi dediča vmeša v premoženje svojega razdedinjenega brata, lahko to
premoženje pridobi na podlagi zamenjave.
99. Ulpianus, Razprave, IV. knjiga.
Julijan v enaindvajseti knjigi Digest pravi, da če mladoletnik zavrne premoženje svojega očeta in se nekdo pojavi kot njegov
dedič, slednjega ni mogoče prisiliti, da bi odgovarjal očetovim upnikom, razen če je zamenjal omenjenega mladoletnika;
nagiblje se namreč k prepričanju, da mora v tem primeru zamenjava odgovarjati za očetove dolgove. Marcellus to mnenje
zelo pravilno zavrača, saj je v nasprotju z interesi mladoletnika, ki ima lahko v vsakem primeru naslednika; kajti vsakdo bi z
velikim odporom vstopil v zapuščino, če bi se bal, da bo odgovoren za očetove dolgove. V nasprotnem primeru, pravi, če bi
imel brata, ki bi zavrnil oporoko, da bi pridobil zapuščino kot zakoniti dedič, bi to lahko storil nekaznovano; saj se ne bi
smelo šteti, da se je hotel izogniti ediktu, ki to predvideva, da bi preprečil obremenitev zapuščine mladoletnika z očetovimi
dolgovi. Vendar menim, da je treba to, kar je bilo navedeno v zvezi z bratom, razumeti tako, da velja za zapustnikovega brata
in ne za brata mladoletnika. Če pa bi mladoletnega brata nadomestil drug brat, bi bil nedvomno njegov nujni dedič.
100. Če bi sin po očetovi smrti še naprej pripadal isti družbi, katere član je bil za časa očetovega življenja, Julijan za
razlikovanje zelo pravilno pravi, da je razlika, ali samo konča posel, ki ga je začel njegov oče, ali sam opravlja nekaj povsem
novega; če namreč začne nekaj povsem novega, kar je povezano z družbo, ki ji pripada, se ne šteje, da je posegel v očetovo
premoženje.
101. Če sin manumitira sužnja, ki pripada njegovemu očetu, se bo nedvomno štelo, da je posegel v očetovo premoženje.
102. Predlagan je bil naslednji primer, in sicer: Sin je od očeta kupil sužnje s svojim castrense peculium, oče ga je imenoval
za dediča in mu naložil, da manumitira omenjene sužnje. Postavilo se je vprašanje, ali bi se štelo, da je posegel v očetovo
zapuščino, če bi zavrnil očetovo zapuščino in manumitiral sužnje? Pravi, da se ne bi smel bati, da bi bil odgovoren za poseg v
zapuščino, če ne bi bilo očitno, da jih je manumitiral, ko je deloval kot dedič.
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103. Julianus, Digest, knjiga XXX.
Dedič ne more s pomočjo sužnja, ki pripada zapuščini, pridobiti deleža te zapuščine ali katere koli nepremičnine, ki je njen
del.
104. Isto, Digeste, knjiga XLVII.
Kadar je mladoletnik dedič svojega očeta in noče sprejeti njegove zapuščine, čeprav premoženje pokojnika preide v roke
njegovih upnikov, je vseeno treba potrditi vse, kar je mladoletnik storil v dobri veri. Če torej kdo kupi zemljišče od
varovanca s soglasjem njegovega skrbnika, mu je treba odobriti olajšavo; pri tem ni pomembno, ali je varovanec plačilno
sposoben ali ne.
105. I. knjiga, O Urseiusu Feroxu, I. knjiga.
Sprejem posesti ni vključen v služnost sužnja.
106. Če bi torej dotalni suženj vstopil v posestvo, ga lahko žena izterja s tožbo na doto, čeprav premoženje, pridobljeno z
delom dotalnih sužnjev, pripada njenemu možu.
107. Kadar je sklenjena partnerska družba zaradi dobička in koristi, mora vsak partner plačati v skupni sklad vse, kar zasluži
s svojim delom, vendar lahko vsak zase pridobi posest.
108. Poleg tega suženj, na katerem ima nekdo užitek, ne more vstopiti v posest po nalogu tistega, ki uživa omenjeni užitek.
109. Nekatere avtoritete so izrazile mnenje, da lahko svobodnjak, ki mi v dobri veri služi kot suženj, če bi bil na moj račun
imenovan za dediča, vstopi v zapuščino po mojem ukazu. To velja, če se razume, da posesti ne pridobi zaradi lastnega dela,
temveč zaradi tega, ker je zadolžen za mojo lastnino; tako kot s tem, ko sklene dogovor in sprejme izročitev, pridobi zame
lastnino na podlagi tega, da opravlja moje posle.
110. Africanus, Vprašanja, I. knjiga.
Za oporoko velja, da je ponarejena, tudi če je dedič sam obtožen, da jo je izdelal, saj mora biti prepričan, da ni storil
ponaredka, da bi lahko zakonito vstopil v zapuščino; če pa je nekdo drug obtožen, da je to storil brez vednosti dediča, ne
more vstopiti v zapuščino, če obstaja kakršen koli dvom, da je oporoka pristna.
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111. Isto, Vprašanja, VI. knjiga.
Neki mož je svojemu sužnju, ki je bil določen za dediča, ukazal, naj sprejme zapuščino, a preden je to storil, je gospodar
postal nor. Rečeno je, da suženj ne more zakonito vstopiti v zapuščino, saj zapuščine ni mogoče pridobiti brez soglasja
gospodarja, blaznež pa soglasja ne more dati.
112. Paulus, Priročniki, I. knjiga.
Kadar ena oseba naroči drugi, naj zanjo zahteva pretorsko posest nepremičnine, če bi se ji to zdelo smotrno, in ta po vložitvi
zahteve postane nora, bo kljub temu pridobila posest nepremičnine. Če pa pred vložitvijo zahteve postane tisti, ki mu je
naročil, naj jo vloži, blazen, je treba reči, da ne bo takoj pridobil posesti nepremičnine. Zato je treba zahtevo za pretorsko
posest potrditi z ratifikacijo.
113. Africanus, Vprašanja, IV. knjiga.
velja, da je varovanec, ki vstopi v posest tudi s soglasjem svojega skrbnika, ki ne opravlja njegovih poslov, odgovoren.
114. Modestinus, O izumih.
Kadar skrbnik s pismom naroči sužnju svojega varovanca, naj vstopi na posestvo, in umre, potem ko ga je podpisal, preden je
suženj vstopil na posestvo v skladu s pismom, nihče ne more reči, da bo varovanec pozneje odgovoren za dolgove posesti.
115. Africanus, Vprašanja, IV. knjiga.
Če je dedič imenovan z dvema oporokoma, ki ju je sestavil isti oporočitelj, in je v dvomu, ali ni zadnja oporoka ponarejena,
velja, da ne more vstopiti v zapuščino na podlagi ene od njiju.
116. Sin pod očetovim nadzorom, ki je bil imenovan za dediča, je očeta obvestil, da se mu zdi, da je zapuščina solventna.
Oče mu je odgovoril, da je bil obveščen, da obstaja dvom o njeni plačilni sposobnosti, zato naj jo natančneje pregleda in jo
sprejme, če ugotovi, da je plačilno sposobna. Ko je sin prejel očetovo pismo, se je podal na zapuščino. Pojavil se je dvom, ali
je to storil v skladu z zakonom. Lahko se reče, da je bolj verjetno, da če ni bil temeljito prepričan, da je zapuščina solventna,
njegov oče ne bi bil odgovoren.
117. Če bi kdo rekel: "Če je zapuščina solventna, jo bom sprejel", je tak sprejem ničen.
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118. Marcijan, Inštituti, IV. knjiga.
Za dediča je bil imenovan sin, ki je bil pod nadzorom očeta, ki je bil nor; božanski Pij je v reskriptu izjavil, da bo prizanesljiv
in da bo, če bo omenjeni sin vstopil v posest, veljalo, kot da je to storil njegov oče, ter da mu bo dovolil manumitirati sužnje,
ki pripadajo omenjeni posesti.
119. Če je kdo določen za dediča enega dela zapuščine absolutno, preostalega dela pa pod pogojem, bo, če vstopi v
zapuščino, dokler pogoj še traja, postal dedič celotne zapuščine; iz razloga, ker bo dedič v vseh okoliščinah, razen če ima
nadomestek za tisti del zapuščine, ki je odvisen od izpolnitve pogoja.
120. Gaj, O Lex Julia et Papia, XIV. knjiga.
Če je bil dedič določen za dva deleža zapuščine, za enega absolutno, za drugega pa pogojno, in sprejme delež, ki mu je bil
prepuščen absolutno, nato pa umre in je pogoj pozneje izpolnjen, bo njegovemu dediču pripadel tudi tisti del zapuščine, ki je
od njega odvisen.
121. Če kdo postane dedič enega deleža zapuščine, bo tudi brez njegove privolitve pridobil deleže svojih sodedičev, ki jih
nočejo sprejeti; to pomeni, da mu bodo njihovi deleži tiho pripadli, tudi v nasprotju z njegovo voljo.
122. Florentin, Inštituti, VIII. knjiga.
Kadar dedič vstopi v zapuščino, se šteje, da je nasledil pokojnika od njegove smrti.
123. Marcijan, Pravila, II. knjiga.
Kadar nujni dedič zavrne očetovo zapuščino, lahko njegov sodedič, ne glede na to, ali je pravi dedič ali tujec, bodisi sprejme
celotno zapuščino bodisi jo zavrne; če je ne more zavrniti sam, pa jo lahko zavrne zaradi tega, ker jo je zavrnil njegov
sodedič. Če pa bi upniki rekli, da se bodo zadovoljili z njegovim deležem, ker ga ni mogoče odvezati odgovornosti, če mu ne
bo dovoljeno, da se odloči, bi se morali odpovedati drugemu deležu, da bi se tožbene pravice, ki izhajajo iz njega, lahko
prenesle na soednika, ki je tožen.
124. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVII.
Kadar eden od dveh dedičev poseže v zapuščino in umre, potem pa ga drugi zavrne, bo njegov dedič upravičen do enake
izbire, kot bi jo imel sam umrli; tako meni Marcellus.
1658

125. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXIII.
Prokonzul daje nujnim dedičem ? ne le tistim, ki še niso dopolnili polnoletnosti, ampak tudi vsem, ki so starejši od te starosti
? pooblastilo, da zavrnejo zapuščino; tako da čeprav so po civilnem pravu odgovorni upnikom istega dediča, se zoper njih ne
more vložiti tožbe, če se želijo odpovedati zapuščini. In res, ta privilegij podeli tistim, ki še niso dopolnili polnoletnosti, tudi
če so se ukvarjali s posestnimi zadevami, podeli pa ga tudi tistim, ki so dopolnili to starost, če tega niso storili.
126. Če so se mladoletniki, mlajši od petindvajset let, nepremišljeno vmešavali v posle insolventne zapuščine svojega očeta,
jim je kljub temu mogoče priznati olajšavo na podlagi splošnih določb edikta v zvezi z mladoletniki, ki so mlajši od te
starosti; če bi namreč kot tujci vstopili v insolventno zapuščino, se jim lahko v skladu z ediktom prizna popolna restitucija.
127. Ta privilegij pa ni podeljen sužnjem, ki so nujni dediči, ne glede na to, ali so starejši ali mlajši od starosti pubertete.
128. Paulus, Pravila, II. knjiga.
Kadar je suženj imenovan za dediča dela posesti, njegov sostanovalec pa še ni vstopil v posest, postane svoboden in nujni
dedič, ker svobode ne prejme od svojega sostanovalca, ampak od sebe; razen če je bilo njegovo imenovanje opravljeno na
naslednji način: "Ko kdo postane moj dedič, naj bo Stichus svoboden in naj bo moj dedič."
129. Neratius, Pergamenti, knjiga II.
Kadar kdo postane očetov dedič in je hkrati imenovan za namestnika otroka, ki še ni polnoleten, ne more zavrniti premoženja
slednjega. To je treba razumeti tako, da velja, tudi če bi dedič umrl za časa življenja mladoletnika in bi nato umrl tudi sam
mladoletnik; kajti kdorkoli postane dedič, bo nujno tudi dedič mladoletnika. Če se namreč drugi dedič zaveže proti svoji
volji, je treba šteti, da je zapuščina mladoletnika združena z zapuščino očeta in jo po pravici prirastka pridobi tisti, ki postane
očetov dedič.
130. Javolen, O zadnjih delih Labeja, I. knjiga.
Neki oče je svojega emancipiranega sina določil za svojega edinega dediča in ukazal, da mora njegov suženj, če ne bo postal
njegov dedič, postati svoboden in biti njegov dedič. Sin je zahteval pretorsko posest očetovega premoženja na podlagi
zapuščine, češ da je oče nor, in na ta način pridobil posest. Labeo pravi, da če se dokaže, da je bil oče ob sestavi oporoke pri
zdravi pameti, bo sin njegov dedič na podlagi oporoke. Menim, da je to mnenje napačno, kajti kadar emancipirani sin odkloni
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sprejetje posesti, ki mu je bila dana z oporoko, ta takoj preide na nadomestnega dediča; prav tako ni mogoče trditi, da je
deloval v vlogi dediča, ki zahteva pretorsko posest na podlagi drugega člena edikta, da bi se izognil izkoriščanju svojih pravic
na podlagi oporoke. Paulus: "Proculus ne odobrava Labeovega mnenja in sprejema Javolenovo mnenje."
131. Macer, O dolžnostih guvernerja, I. knjiga.
Kadar mladoletnik po sprejemu zapuščine pridobi popolno restitucijo, je božji Severus odredil, da njegov sostanovalec ni
dolžan prevzeti odgovornosti za dolgove svojega deleža zapuščine, temveč je treba upnikom podeliti pretorsko posest nad
njo.
132. Javolen, O zadnjih Labejovih delih, I. knjiga.
Antistij Labeo pravi, da če je dedič imenovan na naslednji način: "Naj bo moj dedič, če bo prisegel", kljub temu ne bo postal
dedič takoj, četudi bi moral prisegati, preden opravi kakšno dejanje v tej vlogi, saj velja, da je s prisego le razkril svojo
namero. Vendar menim, da je deloval kot dedič, če je prisegel kot tak. Enako meni tudi Prokul, in takšna je tudi naša praksa.
133. Če je suženj imenovan za dediča in je odtujen, potem ko mu je njegov gospodar ukazal, naj sprejme zapuščino, se pred
tem zahteva nov ukaz njegovega drugega gospodarja in ne ukaz njegovega starega gospodarja.
134. Marcelovi zapiski o Pomponijevih pravilih.
Nespametna oseba ne more na podlagi oporoke zase pridobiti premoženjske koristi, razen če je nujni dedič svojega očeta ali
dedič svojega gospodarja; lahko pa pridobi premoženje s posredovanjem drugega, kot na primer suženj ali nekdo, ki ga ima
pod nadzorom.
135. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, II. knjiga.
suženj dveh gospodarjev je bil imenovan za dediča in mu je bilo ukazano, naj vstopi v posest; če je to storil po ukazu enega
od njiju in bil nato manumitiran, je lahko sam postal dedič polovice omenjene posesti z vstopom vanjo.
136. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Če bi torej istemu sužnju dali nadomestilo v naslednjih pogojih: "če ne bo moj dedič, naj bo moj dedič ta in ta", bo
nadomestni dedič izključen iz dedovanja.
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137. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXI.
Kadar suženj v skupni lasti postane nujni dedič enega, več ali vseh svojih gospodarjev, ne more zavrniti sprejema zapuščine
nobenega od njih.
138. I. knjiga, Pravila, I. knjiga.
Kadar sužnja v skupni lasti za dediča postavi tujec in vstopi v zapuščino po nalogu enega od svojih gospodarjev; to ga
medtem ne naredi za dediča večjega zneska, kot je upravičen njegov gospodar. Če pa mu drugi gospodarji ne odredijo, naj
sprejme zapuščino, mu njihovi deleži pripadejo tiho po zakonu.
139. Paulus, O Lex Julia et Papia, knjiga V.
Kadar je suženj imenovan za edinega dediča, tako kot lahko istočasno vstopi v zapuščino po nalogu vseh svojih gospodarjev,
tako lahko tudi zakonito vstopi v zapuščino po nalogu vsakega od njih v različnih obdobjih; ker namreč pogosto vstopa v
zapuščino, se šteje, da to počne zaradi priročnosti in zaradi pravice svojih gospodarjev, in ne na podlagi oporoke, da se
prepreči, da bi bila pravica enega prizadeta zaradi neupravičene naglice drugega.
140. Ulpianus, O ediktu, knjiga LX.
Dokler je imenovani dedič upravičen do sprejema v zapuščino, ni prostora za namestnika, saj ta ne more naslediti, dokler
imenovani dedič ni izključen; posledica bo torej, da bo potrebno pravno sredstvo pretorja, tako glede zavrnitve dejanj za
dediča kot glede odobritve časa namestniku, saj slednji ne more sprejeti zapuščine ali opraviti nobenega dejanja kot dedič v
roku, ki ga zakon daje tistemu, ki je bil imenovan. Vendar lahko nadomestni dedič, imenovan v tretji stopnji, če drugi dedič
umre, medtem ko se prvi posvetuje, sam deduje. Zato počakamo, da vsak od njiju preide na zapuščino, potem, ko se to zgodi,
čakamo v predpisanem času, in če v tem času stranki ne vstopita v zapuščino ali ne opravita nobenega dejanja kot dediča,
jima odrečemo pravico do tožbe.
141. Paulus, O ediktu, knjiga LIX.
V zvezi z različnimi stopnjami dedičev je treba upoštevati naslednje pravilo: če je predložena oporoka, ima prednost
imenovani dedič; nato preidemo k tistim, ki jim zapuščina pripada po zakonu, tudi če bi bil samo en dedič, ki je upravičen do
nje po obeh naslovih; ta vrstni red je namreč treba upoštevati, da bi lahko dedič najprej zavrnil zapuščino, ki mu je ostala po
oporoki, nato pa tisto, ki mu je bila dodeljena po zakonu. Enako pravilo velja za pretorsko posest, da lahko zapuščinski dedič
zavrne zapuščino, tisti, ki je do nje upravičen po zakonu, pa na podlagi zakona.
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142. Če pa je za tistega, ki mu bo zapuščina pripadla po zakonu, predpisan pogoj, ne more skleniti nobenega dogovora,
preden ne preteče čas, določen za izpolnitev pogoja. Zato je treba v tem primeru reči, da če odgovori, da ne želi, da bi mu
zapuščina pripadla na podlagi katerega koli naslova, se njegovim upnikom dodeli pretorska posest zapuščine pokojnika.
143. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXI.
Če bi kdo od sovražnika odkupil sužnja, ki pripada drugemu, in ga imenoval za svojega dediča z darilom svobode, se
nagibam k temu, da bo svoboden in nujni dedič zapustnika. Kajti slednji ga je, ko mu je podaril svobodo, osvobodil vezi in
mu dal moč, da uživa pravico postliminium, tako da ne bi spet postal suženj stranke, ki ji je pripadal, preden je bil ujet (saj bi
bilo to skrajno hudobno), ampak da bi mu omogočil, da svojemu prejšnjemu gospodarju ponudi ceno odkupnine ali mu
ostane dolžan, dokler je ne more plačati; ta določba je bila uvedena v korist svobode.
144. Če bi bil suženj kupljen po tem zakonu, da bi bil v določenem času manumitiran, in bi bil imenovan za dediča s
podelitvijo svobode, poglejmo, ali bo upravičen do olajšave, če odkloni sprejetje zapuščine. Boljše mnenje je, da lahko do
izteka predpisanega roka postane nujni dedič zapustnika in ne more zavrniti zapuščine; ko pa se ta rok izteče, potem ne
postane nujni, ampak prostovoljni dedič in jo lahko zavrne na enak način, kot to lahko stori tisti, ki mu pripada svoboda v
skladu s pogoji zaupanja.
145. Če bi suženj dal denar svojemu gospodarju, da bi ga lahko manumitiral, menim, da mu je treba na vsak način odobriti
olajšavo.
146. Pretor pravi: "Če bi bodisi moški bodisi ženski dedič storil dejanje, s katerim je bilo iz zapuščine odvzeto kakršno koli
premoženje."
147. Če bi pravilen dedič izjavil, da ne želi obdržati zapuščine in je odnesel katero koli premoženje, ki ji pripada, nima
privilegija zavrnitve.
148. Pretor ni rekel: "Če bi dedič kaj vzel", ampak: "Če bi moški ali ženski dedič storil dejanje, s katerim je bilo iz zapuščine
odvzeto kakšno premoženje." Če bi torej dedič sam odvzel katero koli premoženje ali povzročil, da se to stori, bo veljal edikt.
149. Razumemo, da kdor koli vzame premoženje, ki pripada zapuščini, pomeni, da je navedeno premoženje skril, poneveril
ali zapravil.

1662

150. Pretor pravi: "s katerim je bilo katero koli premoženje odvzeto iz posesti", in edikt velja ne glede na to, ali je bil odvzet
en predmet ali več, ali pa je zadevno premoženje del posesti ali je z njo povezano.
151. Za osebo se ne šteje, da je vzela premoženje, če ni ravnala z goljufivim ali zlonamernim namenom. Prav tako se ne šteje,
da je to storila oseba, ki je bila v zmoti glede premoženja in ni vedela, da to pripada zapuščini. Če jo je torej vzel brez
namena, da bi si jo prilastil ali povzročil škodo posestvu, vendar pod vtisom, da mu ne pripada, je treba šteti, da je ni prilastil
za svojo uporabo.
152. Te besede edikta veljajo za tistega, ki je najprej vzel del nepremičnine, nato pa zavrnil nepremičnino; če pa jo je najprej
zavrnil, nato pa si jo je prilastil, poglejmo, ali bo veljal edikt. Menim, da je v tem primeru bolje sprejeti Sabinovo mnenje,
namreč da bo dedič odgovarjal upnikom zapuščine v tožbi zaradi kraje; če je namreč dedič zavrnil zapuščino, potem postane
odgovoren zaradi kaznivega dejanja.
153. Paulus, O Plautiju, I. knjiga.
Če je dedič imenovan na naslednji način: "Naj v določenem roku vstopi v zapuščino, če pa tega ne bi storil, naj ga zamenja
drug dedič", in prvi dedič umre, preden vstopi v zapuščino, nihče ne more dvomiti, da nadomestnemu dediču ne bo treba
čakati do zadnjega dne, določenega za sprejem.
154. Isto, O Plautiju, VII. knjiga.
Kadar kdo, ki ne deluje kot dedič, temveč kot sin svojega varovanca, ki je v pomanjkanju, zaprosi za podporo svobodnjaka
svojega varovanca, ni dvoma, da s tem ne posega v upravljanje očetovega premoženja. Tudi Labeo zelo pravilno meni, da je
to mnenje pravilno.
155. Isto, O Placiju, XII. knjiga.
Če dedič misli, da mu je bilo naloženo plačati deset aurei, v resnici pa mu je bilo naloženo plačati pet, in jih plača deset, bo z
vstopom v zapuščino postal dedič.
156. Če pa misli, da mu je bilo naročeno plačati pet, čeprav mu je bilo naročeno plačati deset, in plača pet, ne izpolni pogoja.
Vendar bo to zanj nekakšna prednost, saj bo, če bo plačal preostanek, veljalo, da je bil pogoj izpolnjen s plačilom preostalih
petih aurei.
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157. Če svobodnjak v dobri veri služi kot suženj in vstopi na posestvo po naročilu svojega domnevnega gospodarja, ne bo
postal odgovoren.
158. Položaj sužnja, ki ga je treba osvoboditi pod določenim pogojem, je podoben tistemu, ko mu dedič naroči, naj vstopi na
posest, in to stori po izpolnitvi pogoja, od katerega je odvisna njegova svoboda, čeprav se tega ne zaveda.
159. Kadar je nekdo določil sužnja za dediča, obstaja dvom, ali ima pravico do svobode na podlagi volje svojega gospodarja,
če ne ve, ali je bil pogoj, od katerega je odvisna njegova svoboda, izpolnjen ali ne; ali če je bila zapuščina sprejeta, ali lahko
postane dedič z vstopom vanjo. Julijan pravi, da bo postal dedič.
160. Marcellus, Digeste, knjiga IX.
Titius je bil imenovan za dediča polovice neke posesti, zaradi napake pa je zahteval posest le ene četrtine posesti. Sprašujem,
ali takšna zahteva ni nična ali pa so vse njegove pravice ohranjene tako, kot če četrtino posesti ne bi omenil. Odgovor je bil,
da je boljše mnenje, da je zahteva brez veljave in učinka, tako kot če v primeru, ko je bila stranka imenovana za dediča
polovice nepremičnine, pomotoma sprejme le četrtino te nepremičnine.
161. Javolen, Pisma, IV. knjiga.
Če si bil pod določenim pogojem imenovan za dediča šestine neke zapuščine in Titius, ki si ga nadomestil, noče sprejeti
svojega deleža, ti pa sprejmeš zapuščino na podlagi nadomestitve in je izpolnjen pogoj, pod katerim si bil upravičen do
šestine, te sprašujem, ali bo treba vstopiti v zapuščino, da ne bi izgubil svoje šestine. Odgovor je bil, da ni nobene razlike, ali
se zapuščina vpiše na podlagi zamenjave ali na podlagi prvega imenovanja, saj bo v obeh primerih zadostoval en sam
sprejem. Zato šesti del, ki mi je bil podeljen pod pogojem, pripada samo meni.
162. Poleg tega, če ne sprejmeš šestine zapuščine, katere dedič si bil imenovan, ali misliš, da boš s sprejetjem pod pogojem
upravičen do dela Titijevega deleža? Ne dvomim, da če lahko postanem dedič s sprejetjem po prvem imenovanju, bo v moji
moči, da bodisi zavrnem bodisi zahtevam kateri koli del zapuščine, ki bi si ga želel.
163. Pomponij, O Kvintu Muciju, VIII. knjiga.
Lahko se pojavi dvom, ali lahko po tem, ko sem bil z oporoko imenovan za dediča osebe, katere premoženje bi mi, tudi če bi
umrla po zakonu, pripadlo kot zakonitemu dediču, hkrati zavrnem oba naziva do premoženja, in sicer iz razloga, ker mi
premoženje ni pripadalo po zakonu, preden sem ga zavrnil kot zapuščino po oporoki. Res je, da se razume, da sem istočasno
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zavrnil zapuščinsko in zakonsko zapuščino, kot da bi hotel, da mi slednja pripada, ko sem vedel, da mi je bila zapuščena tudi
po oporoki; zato se šteje, da sem najprej zavrnil oporočno zapuščino in na ta način pridobil zakonsko zapuščino.
164. Isto, o Kvintu Muciju, knjiga XXXV.
Dva brata sta imela skupno premoženje, eden od njiju, ki je umrl po oporoki, ni zapustil neposrednega dediča, njegov brat, ki
ga je preživel, pa je zavrnil, da bi bil njegov dedič. Postavljeno je bilo vprašanje, ali je slednji postal odgovoren za dolgove
zapuščine, ker je uporabljal skupno premoženje, potem ko je vedel, da je njegov brat mrtev. Odgovor je bil, da če navedenega
premoženja ni uporabljal, ker je želel biti dedič, ne bi bil odgovoren. Zato bi moral paziti, da ne bi uveljavljal lastninske
pravice na večjem delu premoženja, kot mu je pripadalo kot njegov delež.
165. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, II. knjiga.
Ugotovljeno je, da kadar koli se premoženje ali kar koli drugega pridobi prek neke osebe, ki je pod nadzorom druge osebe, ga
ta takoj pridobi in niti za trenutek ne ostane v lasti tistega, po katerem je bilo pridobljeno, in ga torej neposredno pridobi
upravičenec do njega.
166. Paulus, O Lex Julia et Papia, knjiga IV.
Če bi bil imenovan za edinega dediča več deležev v zapuščini, ne morem zavrniti enega deleža, prav tako ni nobene razlike,
ali imam za omenjeni delež nadomestek ali ne.
167. Menim, da bo isto pravilo veljalo, tudi če sem bil imenovan skupaj z drugimi dediči ali če sem bil imenovan za dediča
več deležev, saj s sprejetjem enega od deležev pridobim vse deleže, če bi jih zavrnil.
168. Poleg tega, če je bil eden od mojih sužnjev absolutno imenovan za dediča nekega dela zapuščine, pogojno pa za drug
del, ker ima na primer sopogodbenika, in če vstopi v zapuščino po mojem navodilu ter je po njegovem manantu izpolnjen
pogoj, od katerega je odvisen drugi del zapuščine; boljše mnenje je, da prvega dela ne pridobim jaz, ampak sledi sam suženj.
Vse bi namreč moralo ostati v enakem stanju, kot je bilo v času, ko je bil izpolnjen pogoj za drugi delež, da bi ga lahko
pridobil tisti, ki je bil upravičen do prvega deleža.
169. Zato menim, da mora suženj, če ostane pod nadzorom svojega prvotnega gospodarja, drugič vstopiti v zapuščino, če naj
se izpolni pogoj; in ko smo navedli, da mora dedič vstopiti v zapuščino le enkrat, se to nanaša na samega dediča osebno in ne
velja, kadar se zapuščina pridobi s posredovanjem drugega.
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170. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga XIII.
Za imenovanega dediča velja, da je svoj sprejem izrazil tudi v primeru substitucije, kadarkoli lahko pridobi premoženje zase;
če namreč umre, substitucije ne bo prenesel na svojega dediča.
171. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, knjiga XVI.
Če bo za dediča imenovan suženj osebe, ki ni sposobna prevzeti po oporoki, in bo pred vstopom v zapuščino po ukazu
svojega gospodarja manumitiran ali odtujen ter ne bo storil nobenega dejanja z namenom izogniti se zakonu, bo sam sprejet v
dedovanje. Če pa lahko njegov gospodar prevzame le določen delež zapuščine, bo enako pravilo veljalo za tisti del, ki ga ne
more prevzeti na podlagi oporoke. Na splošno je namreč vseeno, kje se postavlja vprašanje, ali nekdo ne more vzeti ničesar
na podlagi oporoke ali pa lahko vzame le del zapuščine.
172. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, XVIII. knjiga.
Če se od koga tiho zahteva, naj drugemu odstopi celoten delež zapuščine, katere dedič je bil imenovan, je očitno, da ne more
ničesar prejeti s prirastkom, ker se ne šteje za upravičenca do premoženja.
173. Papinianus, Vprašanja, knjiga XVI.
Kadar je nerojeni otrok prepuščen in je za dediča imenovan emancipirani sin ali tujec, dokler je mogoče oporoko prekiniti z
rojstvom otroka, premoženja ni mogoče prenesti v skladu s pogoji oporoke. Če pa se izkaže, da ženska ni bila noseča, in
dokler to ni gotovo, umre sin, ki ostane v družini, se šteje, da je bil dedič; in ne glede na to, ali je emancipirani sin ali tujec,
ne more pridobiti dediščine, če ne ve, da ženska ni bila noseča. Če bi bila torej ženska dejansko noseča, ali ne bi bilo
nepravično, če bi sin, ki je medtem umrl, svojemu dediču ne mogel zapustiti ničesar? Zato je treba sinu na podlagi dekreta
priznati olajšavo, saj bo ne glede na to, ali se mu bo rodil brat ali ne, še vedno očetov dedič. Iz istega razlogovanja je jasno
razvidno, da je treba olajšavo odobriti tudi emancipiranemu sinu, ki bo v obeh primerih zagotovo upravičen do posesti
zapuščine.
174. Isto, Vprašanja, knjiga XXX.
Če bi kdo, spodbujen s strahom, vstopil v zapuščino, bo posledica tega, da se mu zaradi tega, ker postane dedič proti svoji
volji, lahko podeli pooblastilo, da zapuščino zavrne.
175. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
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Panonij Avit je bil med opravljanjem funkcije cesarskega upravitelja v Kilikiji imenovan za dediča, vendar je umrl, preden je
izvedel za svoje imenovanje. Njegovi dediči so kot zastopniki umrlega vložili prošnjo za popolno restitucijo, ker v tej vlogi
niso mogli prevzeti posesti, ki jo je zdaj zahteval njegov namestnik in do katere po strogi razlagi zakona ni bil upravičen; ker
je Avit umrl v roku, določenem za njen sprejem. Marcellus v Knjigi vprašanj navaja, da je božanski Pij izdal nasprotno
odločitev glede stranke, ki je bila v Rimu kot član veleposlaništva, kjer njegov sin zaradi odsotnosti ni uspel pridobiti posesti
premoženja, ki je izhajalo iz njegove matere, in da je brez upoštevanja te razlike obstajal razlog za restitucijo. To pravilo bi
bilo treba zaradi pravičnosti uporabiti tudi v tem primeru.
176. Emancipirani sin osebe, obtožene izdaje, ki je prepričan o očetovi nedolžnosti, lahko pridobi njegovo premoženje,
dokler traja obravnava zadeve.
Ugotovljeno je, da je sin ravnal kot dedič, če je ob svoji smrti vedel, da je njegova mati umrla po oporoki, in v kodicilu
zaprosi dediča, naj manumitira sužnja, ki spada v materino premoženje, ter postavi spomenik njemu in njegovim staršem na
zemljišču, ki je del njenega premoženja.
178. Isto, Mnenja, knjiga X.
Velja, da sin poseže v očetovo premoženje, če se zdi, da deluje v vlogi dediča, kadar so družinske vezi pretrgane. Zato velja,
da sin, ki sprejme zapuščino svoje matere in pridobi zemljišče, ki spada v zapuščino njegovega očeta, ki ga prevzame v
posest, ne da bi vedel, da je del zapuščine njegove matere, ni izgubil pravice do zavrnitve zapuščine.
179. Odločeno je bilo, da je treba mešane tožbe odobriti mladoletnikom, za katere je bilo ugotovljeno, da morajo biti
oproščeni odgovornosti za dolgove zapuščine.
180. Paulus, Vprašanja, I. knjiga.
V vlogi dediča nastopa oseba, ki izrazi svoj namen, da sprejme zapuščino, čeprav se ne dotakne nobenega premoženja, ki je
del zapuščine. Če bi torej obdržal hišo, ki bi pripadala zapuščini, vendar je bila dana v zastavo, in bi bila njena posest na
kakršen koli način v lasti zapuščine, se bo štelo, da je ravnal kot dedič. Enako pravilo velja, če obdrži v posesti katero koli
drugo premoženje kot del zapuščine.
181. Scaevola, Vprašanja, knjiga XIII.
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Če mladoletnik zavrne zapuščino, je treba ugoditi porokom, ki jih je dal, če bi bila zoper njih vložena tožba zaradi kakšne
pogodbe v zvezi z zapuščino.
182. Paulus, Mnenja, XII. knjiga.
Paulus meni, da zapuščine ni mogoče pridobiti s posredovanjem kuratorja.
183. Prav tako meni, da če vnuk vstopi v zapuščino svojega očeta, ki je po dedovem naročilu napravil oporoko, s katero je
razpolagal s svojim castrense peculium, bo v korist svojega dedka pridobil vse, s čimer je njegov oče lahko razpolagal z
oporoko; kajti kastrenzialna lastnina z zamenjavo oseb preneha biti taka.
184. Isto, Mnenja.
Paulus meni, da če se dokaže, da je sin, ki noče sprejeti očetove zapuščine, s posredovanjem kogar koli kupil to zapuščino, ga
lahko upniki zapuščine tožijo, kakor da bi sam prevzel njeno upravljanje.
185. Isto, Mnenja, knjiga XVII.
Sin pod očetovim nadzorom se je poročil; njegova žena je umrla in pustila otroke; ti so vstopili v zapuščino svoje matere po
očetovem ukazu in ne po ukazu svojega dedka. Sprašujem, ali zapuščino pridobi dedek? Paulus odgovarja, da je v skladu z
navedenim primerom akt ničen.
186. Isti, Odločbe, III. knjiga.
Vsakič, ko oče svojemu sinu naroči, naj vstopi v zapuščino, mora biti prepričan, ali je njegov sin dedič dela ali celotne
zapuščine, in tudi, ali njegova pravica izhaja iz imenovanja za dediča, ali iz zamenjave, ali na podlagi oporoke, ali na podlagi
dedovanja po zakonu.
187. Če je oče ali gospodar nem, je boljše mnenje, da lahko, če je bil sin ali suženj imenovan za dediča, s privolitvijo naroči,
naj vstopi v posest; če ima dovolj pameti, da lahko zakonito pridobi posest, kar se lažje ugotovi, če zna pisati.
188. Nemi suženj, ki deluje kot dedič po navodilu svojega gospodarja, povzroči, da je ta odgovoren za dolgove zapuščine.
189. Hermogenianus, Epitome prava, III. knjiga.
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Tistemu, ki noče sprejeti premoženja živeče osebe, ni prepovedano vstopiti v njeno posest ali zahtevati pretorsko posest po
njeni smrti.
190. Paulus, Odločitve, IV. knjiga.
Premoženje se lahko zavrne ne le z besedami, ampak tudi s katerim koli dejanjem ali drugim znakom volje.
191. Hermogenianus, Epitomi prava, III. knjiga.
Če kdo, ki se zmotno domneva, da je mladoleten, čeprav je v resnici že dosegel puberteto, nastopa kot dedič, njegova pravica
zaradi takšne napake ne bo prizadeta.
192. Paulus, Dekreti, III. knjiga.
Klodij Klodijan, ki je sestavil oporoko, je nato istega dediča določil z drugo oporoko, ki je bila sestavljena tako, da ni imela
nobene veljave ali učinka. Imenovani dedič je mislil, da je druga oporoka veljavna, zato je želel na njeni podlagi vstopiti v
zapuščino, vendar se je pozneje izkazalo, da je neveljavna. Papinianus je menil, da je zavrnil zapuščino, podeljeno s prvo
oporoko, in je ne more sprejeti na podlagi druge oporoke. Jaz sem menil, da ni zavrnil prve oporoke, saj je menil, da je druga
oporoka veljavna. Na koncu je bilo odločeno, da je Klodianus umrl brez oporoke.
193. Scaevola, Digest, knjiga XXVI.
Neka ženska je Semproniju v imenu svoje vnukinje, ki jo je imela s hčerko Seiuo, obljubila denarno vsoto kot doto in mu
plačala določen znesek kot obresti za stroške gospodinjstva. Nato je umrla, Seia je bila njena dedinja, skupaj z drugimi, proti
katerim je Sempronij vložil tožbo, in različni dediči so bili odgovorni za svoje deleže zapuščine, med katerimi je bila tudi
Seia, ki je skupaj z drugimi dala Semproniju jamstvo, da bodo plačali znesek, za katerega je bil vsak od njih obsojen, z istimi
obrestmi, ki jih je za preživljanje družine plačala oporočna dedinja. Pozneje so drugi dediči, razen Seje, zaradi cesarjeve
popustljivosti zavrnili zapuščino in ta je v celoti pripadla Seji. Sprašujem, ali bi bilo treba zoper Seio, ki je bila zdaj edina
dedinja in je kot taka upravljala vse posle zapuščine, vložiti pretorsko tožbo za izterjavo zneska deležev tistih, ki so zaradi
cesarjeve popustljivosti lahko zavrnili zapuščino. Odgovor je, da se tožbe v zvezi z deleži tistih, ki so zavrnili sprejem
zapuščine, običajno odobrijo zoper stranko, ki jo sprejme in raje poravna obveznosti celotne zapuščine.
194. Pomponij, Dekreti senata, I. knjiga.
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Aristo je v zvezi s Frontovimi dekreti izjavil: Dve hčeri sta bili nujni dedinji svojega očeta; ena od njiju je zavrnila sprejem
njegove zapuščine, druga pa je prevzela posest očetovega premoženja in je bila pripravljena poravnati vse njegove
obveznosti. Častitljivi pretor Kasij je po obravnavi primera zelo pravilno odločil, da je treba pretorske ukrepe odobriti tisti, ki
je sprejela očetovo zapuščino, drugi hčeri, ki jo je zavrnila, pa jih je treba odreči.

Tit. 3. Na kakšen način je treba odpirati, pregledovati in prepisovati oporoke.

195. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XVII.
Pretor obljubi, da bo vsem, ki želijo pregledati oporoko ali jo prepisati, podelil privilegij pregleda in prepisa oporoke. Jasno
je, da bo to dovoljenje podelil vsakomur, ki bo to želel bodisi v svojem imenu bodisi v imenu drugega.
196. Razlog za sprejetje tega edikta je jasen, saj brez sodne oblasti ni mogoče izvršiti določb oporoke, prav tako pa sodišče
ne more ugotoviti resnice v sporih, ki nastanejo zaradi razlag oporok, drugače kot s pregledom in preiskavo jezika, ki ga
vsebuje oporoka.
197. Če kdo noče priznati svojega pečata, to ne preprečuje odpiranja oporoke, vendar postane zaradi tega sumljiva.
198. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.
Listina, ki vsebuje določbe oporoke, ne pripada eni osebi, to je dediču, ampak je last vseh tistih, ki jim je bilo kaj zapuščeno;
in dejansko je prej javna listina.
199. Za to pravilno pravimo, da je oporoka pravno popolna; vendar nekatere listine nepravilno imenujemo tudi oporoke, ki so
ponarejene, nezakonite, neveljavne ali polomljene, prav tako pa smo navajeni kot oporoke označevati take, ki so
pomanjkljive.
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200. Velja, da za vse, kar je bilo storjeno v zvezi z oporoko, veljajo enaka pravila kot za samo oporoko, ne glede na to, na
kakšnem gradivu je bila napisana; pod pogojem, da vsebuje zadnjo voljo pokojnika, in da je oporoka sama, pa tudi
zamenjava, vključena v edikt.
201. Če kdo želi predložiti več oporok, je treba podeliti pooblastilo za predložitev vseh oporok.
202. Če bi obstajal dvom, ali je oseba, katere oporoko želi kdo pregledati ali prepisati, živa ali mrtva, mora veljati, da o tem
odloči pretor po ustrezni preiskavi, tako da če se izkaže, da je oporočitelj živ, ne sme dovoliti pregleda oporoke; sicer lahko
prosilcu dovoli pregled pisave, pečatov in vsega drugega, kar pripada listini in kar bi želel pregledati.
203. Pregled oporoke vključuje tudi njeno prebiranje.
204. Pretor ne dovoli prepisa ali pregleda datuma oporoke ali imena konzula, pod čigar upravo je bila oporoka sestavljena, da
bi preprečil možnost goljufije; kajti tudi pregled teh podatkov lahko priskrbi gradivo za izvedbo ponarejanja.
205. Ali lahko pretor odredi, da se pooblastilo za pregled ali prepis oporoke podeli takoj, ali pa mora osebi, ki ima oporoko v
posesti, dati čas za njeno predložitev, če to želi? Boljše mnenje je, da mora odobriti določen čas, ki je odvisen od težavnosti
komunikacije in oddaljenosti kraja.
206. Če kdo ne zanika, da ima oporoko v posesti, vendar ne dovoli, da bi jo pregledali in prepisali, ga je treba na vsak način
prisiliti, da to stori. Če pa zanika, da oporoko poseduje, je treba reči, da je treba uporabiti interdikt, ki določa predložitev
oporok.
207. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XVII.
Dedič je kljub temu upravičen do tožbe za izterjavo oporoke, tako kot za premoženje, ki pripada zapuščini, in zaradi tega
lahko vloži tožbo, s katero zahteva predložitev oporoke.
208. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.
Ko je treba odpreti oporoko, je pretorjeva dolžnost, da zahteva, da se pojavijo priče in potrdijo svoje pečate,
209. Paulus, O Placiju, VIII. knjiga.
ali pa zanikati, da so zapečatile oporoko; saj je primerno, da se zadnja človekova volja uresniči.
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210. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.
Če se najde večina prič, se lahko oporoka odpre in prebere v njihovi navzočnosti.
211. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga VII.
Če je ena od prič odsotna, ji je treba oporoko poslati, kjer koli je, da bi potrdila svoj pečat. Težko bi ga bilo namreč prisiliti,
da bi se v ta namen vrnil, saj nam pogosto povzroča velike nevšečnosti, če nas v takih okoliščinah odtrgajo od naših poslov;
in nepravično bi bilo, da bi kdo trpel škodo, ker je opravil svojo dolžnost. Prav tako ni pomembno, ali je odsotna ena ali vse
priče. Če se zgodi, da so vse odsotne, in je iz takšnih ali drugačnih razlogov nujno treba odpreti oporoko, mora prokonzul
poskrbeti, da se odpre v navzočnosti ljudi z odličnim ugledom; ko je oporoka prepisana in pregledana v njihovi navzočnosti,
jo morajo zapečatiti iste osebe, pred katerimi je bila odprta, nato pa poslati v kraj, kjer so priče, da bi potrdile svoje pečate.
212. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.
Pretor ne dovoli odpiranja zenice oporoke, tudi če na njej ni nobenega zaznamka, ki bi to prepovedoval; če je oporočitelj
oporoko pustil delno zapečateno, lahko pretor vseeno dovoli njeno odprtje, če se pokaže ustrezen razlog.
213. Paulus, O ediktu, knjiga XLV.
Kadar je ženska postavljena v pretorsko posest premoženja v imenu svojega nerojenega otroka, je treba odpreti zornico, da se
ugotovi, komu je bilo zaupano skrbništvo nad otrokom.
214. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga XIII.
Če obstajata dva izvoda oporoke in eden od njiju ostane nezapečaten, velja, da je treba oporoko odpreti.
215. Kadar je sama oporoka odpečatena, ni dvoma, da jo je treba šteti za odprto; ne sprašujemo namreč, kdo naj bi jo odprl.
216. Če oporoke ni mogoče predložiti ali je bila sežgana, sledi, da je treba oporočiteljem odobriti olajšavo; enako pravilo
velja, kadar je bila oporoka potlačena ali prikrita.
217. Gaj, O Lex Julia et Papia, XI. knjiga.
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Tako kot velja, da je kodicil del oporoke, velja, da je del oporoke tudi lutkovna substitucija.
218. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga XIII.
Če kdo sestavi oporoko in tudi njen prepis in je prepis odprt, se oporoka ne šteje za odprto; če pa je odprt izvirnik oporoke, je
odprto tudi vse drugo.

Tit. 4. Kadar kdo zaradi zavrnitve imenovanja za oporočnega dediča pridobi posest zapuščine z dedovanjem ali na kak drug
način.

219. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.
Pretor poskuša uresničiti želje pokojnikov in se zoperstavi zvijači tistih, ki z zavrnitvijo sprejema po oporoki pridobijo posest
zapuščine ali njenega dela na podlagi intestata; da bi ogoljufali volilojemnike, ki bi jim po oporoki zapustnika lahko kaj
pripadalo, če zapuščine ne bi pridobili ab intestato; in obljubi, da bo proti njim ugodil tožbi.
220. Pri tem ni velike razlike, ali zadevna stranka pridobi zapuščino sama ali prek koga drugega; kajti ne glede na to, na
kakšen način bi to lahko storila, če je ne pridobi na podlagi oporoke, jo lahko prizadene Pretorjev edikt.
221. Šteje se, da je opustil izkoristiti ugodnosti, ki mu jih daje oporoka, tisti dedič, ki, ko lahko nekomu naroči, naj vstopi v
zapuščino, to odkloni.
222. Kaj pa, če njegov suženj, ko mu je bilo ukazano, naj vstopi na posestvo, po prejemu ukaza tega ne bi upošteval? Sužnja
je vendarle mogoče prisiliti, da to stori, in zato njegov gospodar spada na področje uporabe edikta.
223. Če suženj gospodarja ni obvestil o svojem imenovanju za dediča in je sam pozneje pridobil posest na podlagi dedovanja,
ne bo odgovoren na podlagi edikta, razen če se izgovarja, da ne pozna dejstev.
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224. Če je predlagani primer, da je bila ista stranka hkrati imenovana za dediča in nadomestnega dediča ter je zanemarila, da
bi izkoristila svoje imenovanje; se pojavi vprašanje, ali spada na področje uporabe edikta. Menim, da ne spada, saj mu je
oporočitelj, ki ga je imenoval za svojega namestnika, podelil privilegij zavrnitve.
225. Če kdo zavrne zapuščino, izgubi vse pravice, do katerih je morda upravičen na podlagi oporoke.
226. Če otroci, ki so podvrženi očetovi oblasti, takoj postanejo dediči po njegovi oporoki, ni razloga, da ne bi mogli zavrniti
njegove zapuščine. Če pa pozneje posežejo vanjo, se štejejo za dediče na podlagi oporoke, razen če se vzdržijo prevzema na
podlagi oporoke in zahtevajo posest na podlagi zapuščine; v tem primeru namreč spadajo pod pogoje edikta.
227. Če je dedič imenovan pod pogojem in ga lahko izpolni, vendar tega ne stori, kadar je pogoj tak, da je odvisen od
privolitve navedenega dediča, ta pa nato pridobi posest na podlagi dedovanja, bi moral biti odgovoren po ediktu; iz razloga,
ker je treba takšno pogojno imenovanje šteti za absolutno.
228. Kadar stranke, ki so zavrnile prevzem po oporoki, pridobijo posest na podlagi zakonitega dedovanja, se ne sprašujemo,
ali so jo pridobile v posest kot zakoniti dediči ali ne, kajti ne glede na to, iz katerega naslova lahko pridobijo posest nad
posestjo ali njenim delom, so lahko tožene po ediktu, če je niso pridobile na kakšnem drugem temelju; na primer, če kdo
zavrne zapuščino in jo pridobi s skrbništvom ter je dan v posest z namenom, da bi izpolnil skrbništvo; ali če bi navedli, da je
pridobil posest, da bi ohranil zahtevek; saj v tem primeru ne more biti prisiljen odgovarjati v tožbi, ki jo vložijo
volilojemniki. Pretorski odlok bo torej veljal vedno, kadar bo kdo imel posest kot zakoniti dedič ali pridobil zapuščino na
podlagi zapuščine ali jo imel kot oderuh, če se bo pretvarjal, da ima do posesti na podlagi zapuščine nek pravni naslov; kajti
ne glede na to, kakšno premoženjsko korist bi imel s pridobitvijo posesti, mora plačati zapuščinske dajatve.
229. Vendar pa morajo volilojemniki zagotoviti, da bodo v primeru, če bo dediču odvzeta zapuščina zaradi boljšega naslova,
zapuščine vrnjene njemu; in tudi če stranka morda nima zapuščine v posesti, ampak je ravnala v slabi veri, da bi se izognila
posesti, bo posledično odgovarjala, kot da bi vstopila v posest.
230. Šteje se, da je oseba ravnala v slabi veri, da bi se izognila posesti, če z goljufijo prenese posest na nekoga drugega, da bi
bili volilojemniki in drugi, ki so kaj prejeli na podlagi oporoke, prikrajšani za vse, kar jim je bilo zapuščeno.
231. Postavljeno je bilo vprašanje, ali se ne sme šteti, da je v slabi veri ravnal nekdo, ki se je, da bi se izognil temu, da bi bil v
posesti, z goljufijo odpovedal posesti, potem ko jo je imel nekaj časa v posesti; ali pa je odgovoren tudi tisti, ki je to storil
zlonamerno, da bi se sploh izognil pridobitvi posesti. Labeo pravi, da se mu zdi, da tisti, ki se je najprej izognil pridobitvi
posesti, ni nič manj kriv kot tisti, ki se ji je goljufivo odpovedal, potem ko jo je pridobil. To je eno od prevladujočih mnenj.
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232. Če kdo z goljufijo zavrne posest, da bi ta prešla na zakonitega dediča, je odgovoren za tožbo, ki jo vložijo volilojemniki.
233. Isto, O Sabinu, knjiga VII.
Čeprav ni mogoče šteti, da je tisti, ki se odpove zapuščini zaradi plačila denarne vsote, prevzel vlogo dediča, je treba proti
njemu kljub temu ugoditi tožbi, kot v primeru stranke, ki, potem ko je zavrnila prevzem zapuščine po oporoki, pridobi posest
na podlagi dedovanja, kot je v nekem reskriptu navedel božanski Hadrijan. Zaradi tega ga bodo lahko tožili volilojemniki in
drugi upravičenci do zapuščine.
234. Toda ali je treba tožbo najprej vložiti proti njemu in se nato obrniti na dediča; ali naj spremenimo vrstni red? Pravičnejše
se mi zdi mnenje, da je treba najprej začeti postopek zoper posestnika zapuščine, zlasti če je posest zanj koristna.
235. Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.
Če od nadomestnega dediča prejmeš denar v zameno za to, da se boš odpovedal svoji zahtevi do zapuščine, on pa vstopi
vanjo, se lahko pojavi dvom, ali bi bilo treba tožbo odobriti volilojemnikom. Menim, da bosta, če bi se tudi namestnik
odpovedal svoji terjatvi iz razloga, ker mu zapuščina pripada po zakonu, in jo pridobi v posest, odgovorna oba; in tožba bo
odobrena v korist tistega, ki mu je bila zapuščina zapuščena, proti kateremu koli od vaju se bo odločil tožiti.
236. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.
Ali bo v primeru, da dedič ne bi prejel nobenega denarja, ampak bi zavrnil prevzem po oporoki, ker želi podeliti ugodnost
bodisi nadomestnemu bodisi zakonitemu dediču, obstajal razlog za uporabo edikta? Nedopustno bi bilo, da bi lahko preprečil
izvršitev oporoke pokojnika; in zato, če je jasno ugotovljeno, da je bilo to storjeno z namenom škodovati volilojemnikom,
čeprav ni prejel nobenega denarja, ampak je dejanje spodbudila pretirana pristranskost, je treba reči, da bo obstajal razlog za
pravično tožbo proti stranki, ki ima v posesti zapuščino.
237. Zelo pravilno velja, da kadarkoli kdo želi drugemu, ki bo postal dedič, podeliti uslugo, ker je zavrnil zapuščino, in je ne
bi zavrnil, če ne bi nameraval podeliti usluge, zlasti če je to storil z namenom, da bi preprečil izvršitev oporoke, je treba v
tem primeru reči, da bo tožba utemeljena zoper tistega, ki ima zapuščino, vendar s to razliko, da kadar je bil sprejet denar,
dedič pa je zavrnil zapuščino, lahko v teh okoliščinah rečemo, da je treba tožbo vložiti zoper njega; če pa je ravnal
pristransko in z namenom, da bi ogoljufal tiste, ki jim je bilo nekaj zapuščeno, je treba tožiti posestnika zapuščine v pretorski
tožbi.
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238. Čeprav se zdi, da se pretor sklicuje na imenovane dediče, pa vendarle ta določba velja tudi za druge; na primer, če
obstaja volilojemnik, ki mu je bilo zaupano, in zaradi svojega goljufivega dejanja povzroči zavrnitev zapuščine, je treba
tožbo vložiti proti njemu.
239. Če kdo proda svojo pravico do zapuščine, velja, da ostane v njeni posesti in da ni ravnal goljufivo, da bi se izognil
posesti.
240. Marcellus, Digest, knjiga XII.
Velja, da je oproščen patron, ki zavrne imenovanje za dediča, če ga je njegov podložnik imenoval za dediča na drugačen
način, kot bi ga moral. Če je bil namreč njegov suženj imenovan za edinega dediča premoženja in zaradi neke nesreče po
gospodarjevem ukazu ni mogel vstopiti vanj, lahko nekaznovano odkloni sprejetje premoženja, ki mu je bilo dodeljeno z
oporoko.
241. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.
Zaradi razloga, da je mogoče tožiti stranko, ki ima premoženje na podlagi oporoke, če se odpove svojim pravicam iz
oporoke, se je pojavilo vprašanje, ali jo je mogoče prisiliti k plačilu, če se zdi, da se jim je odpovedala v skladu z
oporočiteljevo voljo. Nekdo je na primer za svojega dediča določil brata, nato pa je sklenil kodicil, v katerem je od brata
zahteval, naj v primeru, da bi zapuščina prišla do njega po zakonu, izpolni skrbništvo v korist določenih posameznikov; zato
je treba preučiti, ali bo, potem ko se je odpovedal pravicam iz oporoke in pridobil posest nad zapuščino na podlagi oporoke,
odgovarjal volilojemnikom. Julijan v enaintrideseti knjigi Digest navaja, da ga je mogoče najprej prisiliti, da plača zapuščino,
nato pa, ko je ta poravnana, če od treh četrtin zapuščine kaj ostane, se od njega lahko zahteva, da izpolni skrbništvo. Če pa
zapuščine izčrpajo tri četrtine zapuščine, se iz naslova skrbništva ne sme plačati nič, saj mora zakoniti dedič imeti četrtino
nezmanjšano. Zato je Julijan določil, da je treba najprej izpolniti zapuščino, nato pa iz preostanka izplačati skrbništvo, pri
čemer se razume, da mora četrtinka ostati nedotaknjena. Menim, da bi bilo treba sprejeti Julijanovo mnenje, tako da bi bilo
treba v primeru zavrnitve zapuščine po oporoki, da bi jo bilo mogoče pridobiti ab intestato, stranko na vsak način prisiliti k
plačilu volil, in sicer iz razloga, ker ga oporočitelj, ki mu je zapustil volilo, da se v primeru dedovanja po oporoki izpolni, ni
pooblastil za zavrnitev zapuščine v takih okoliščinah.
242. Če pa je očitno, da ga je oporočitelj izrecno pooblastil, da to stori, ne bo postal odgovoren po ediktu, ker je izkoristil
privilegij, ki mu ga je oporočitelj podelil. Če pa mu oporočitelj v oporoki ni izrecno podelil privilegija, da zavrne zapuščino,
je treba upoštevati vrstni red, ki ga je predpisal Julijan.

1676

243. Kaj pa naj rečemo, kadar so zapuščine po oporoki in trsti v primeru zapuščine zapuščeni isti osebi, poleg tega pa so trsti
zapuščeni tudi drugim osebam? Ali naj se ravnamo po istem vrstnem redu, ki ga je določil Julijan, ali pa naj za vse skrbnike
določimo prispevek, kot da bi bili enaki? Boljše mnenje je ugotoviti, ali je velika razlika, če dedič postane odgovoren po
ediktu ali ne; kajti če postane odgovoren, imajo prednost tisti, ki jim je bilo nekaj zapuščeno z oporoko; če pa ne, ker mu je
oporočitelj želel podeliti privilegij nasledstva ab intestato ali ker je bil sprejet iz kakšnega drugega razloga, ki v skladu z
zgoraj navedenim ni v nasprotju z ediktom, je treba reči, da morajo vsi skrbniki prispevati, kot da bi bili vsi v enakem
položaju.
244. Pretor ne obljublja, da bo ugodil tožbi brez razlikovanja, ampak le, če se pokaže ustrezen razlog; če bi namreč ugotovil,
da je bil oporočitelj avtor te ureditve in je sam dovolil dediču nasledstvo ab intestato, ali če bi ugotovil, da je za zavrnitev
zapuščine obstajal kak drug utemeljen razlog, ne bo ugodil tožbi volilojemnikov zoper njega.
245. Tudi če bi pretor ugotovil, da premoženje pripada drugemu, ne bo odobril tožbe, če na pretorjevo odločitev ne vpliva
noben sum spletkarjenja.
246. Če pa ima oseba, ki ji je mogoče odvzeti premoženje, v posesti kak del tega premoženja in se mu odpove, ne da bi bila
kriva goljufije, je boljše mnenje, da preneha biti odgovorna za tožbo.
247. Kateri čas naj torej upoštevamo, ko preiskujemo, ali je v posesti ali ne? Upoštevati je treba čas, ko je bila zadeva
pridružena.
248. Očitno je, da je v primeru, ko ima kdo v posesti premoženje iz neprevzete zapuščine in je pretekel štiriletni rok, zoper
njega nedvomno mogoče vložiti tožbo na podlagi tega člena edikta, tako zaradi tega, ker je zavrnil prevzem na podlagi
oporoke, kot tudi zato, ker ima posest na podlagi dedovanja, in celo zato, ker je zaradi poteka štirih let varen zaradi
zastaranja.
249. Če je patron imenovan za dediča deleža zapuščine, do katerega je upravičen, in je skupaj z njim imenovan tudi sodedič,
on pa zavrne imenovanje za svoj delež, ker je tisto, kar mu pripada, že izčrpano, in tudi sodedič zavrne svoj delež; in takrat
patron pridobi posest celotne zapuščine ab intestato po zakonu; Celsus v šestnajsti knjigi Digest pravi, da je treba zoper njega
vložiti enako tožbo, kot bi jo lahko vložil zoper soediča Titiusa, in da bo zadostovalo, da bo patron dobil v last celoten delež,
do katerega je bil po zakonu upravičen. To pa je pravilno le, če je sodedič v dogovoru s patronom, saj v nasprotnem primeru
slednjega ni mogoče prisiliti k plačilu zapuščine, ker ni prepovedano, da bi kdo zavrnil zapuščino, če to stori, ne da bi bil kriv
goljufije.
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250. Boljše mnenje je, da ta edikt velja tudi za pretorsko posest zapuščine v nasprotju z določili oporoke, tako da mora
stranka, ki je v nasprotju z oporoko prevzela posest, plačati zapuščine otrokom in staršem, in če ji ne uspe pridobiti posesti
zapuščine in jo pridobi na podlagi dedovanja, jo je mogoče prisiliti, da plača vse, kar bi plačala, če bi posest pridobila v
nasprotju z oporoko.
251. Če je bila sužnju dana svoboda pod pogojem, da plača deset aurei, dedič pa se odpove pravicam iz oporoke, se suženj ne
bo osvobodil, če pogoj ne bo izpolnjen.
252. Marcellus, Digeste, knjiga XII.
Neki človek je za svoja dediča postavil Titiusa in Maevija ter Titiusu zapustil sto aurejev, oba pa sta se odpovedala pravicam
iz oporoke in vstopila v posest kot zakonita dediča. Titius ne more pravilno vložiti tožbe za vračilo zapuščine. Enako pravilo
velja, kadar je oporočitelj zapustil zapuščino obema dedičema.
253. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.
Kadar oseba postane dedič pod pogojem, da plača deset aurei, ali pod katerim koli drugim pogojem, ki je sestavljen iz tega,
da nekaj da ali stori, in dedič, ki se je odpovedal svojim pravicam na podlagi oporoke, pridobi posest premoženja na podlagi
dedovanja, je treba razmisliti, ali je treba tistemu, v čigavo korist je bil pogoj določen, priznati olajšavo ali ne. Boljše mnenje
je, da do olajšave ni upravičen, ker ni zapustnik.
254. Paulus, O ediktu, knjiga XLV.
Če pa imajo stranke še vedno čas, da izpolnijo pogoj, ne bo odgovoren po tem razdelku edikta.
255. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.
Kadar tisti, ki se je odpovedal svojim pravicam po oporoki, ni sam, ampak ima skupaj z drugo stranko v posesti zapuščino,
Julijan zelo pravilno pravi, in njegovo mnenje potrjuje Marcel, da je treba pravično tožbo odobriti tudi zoper njega v korist
volilojemnikov, saj ne bi smel ugovarjati, ker mu dejanje postavljenega dediča škoduje, ker je imel od njega tudi korist. To
pa je pravilno, kadar oseba, ki se odpove svojim pravicam na podlagi oporoke, za to ni prejela nobenega denarja, saj bo takrat
odgovorna za celoten znesek.
256. Kadar so zapuščino zapustili imenovani dediči, da bi jo izpolnili v korist nadomestnih dedičev, in so omenjeni
imenovani dediči kot tudi nadomestni dediči pridobili posest nad zapuščino na podlagi oporoke, potem ko so se odpovedali
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svojim pravicam po oporoki, je božji Pij v reskriptu navedel, da lahko imenovani dediči častno zavrnejo plačilo zapuščine,
zapuščene nadomestnim dedičem; saj lahko zelo upravičeno zavrnejo izplačilo zapuščine ali skrbništva nadomestniku, ki jo
zahteva, če je lahko svobodno vstopil v zapuščino in pridobil vse premoženje, ki ji pripada, ne da bi zahteval razrešitev
skrbništva.
257. Če sta dva dediča, od katerih je bil eden imenovan, drugi pa nadomeščen, in oba, ki sta se odpovedala svojim pravicam
po oporoki, pridobita posest nad zapuščino ab intestato; nastane vprašanje, ali je mogoče oba prisiliti k plačilu zapuščine in
ali mora vsak od njiju plačati tisto zapuščino, ki mu je bila naložena, ali morata oba skupaj plačati zapuščino. Menim, da bi
bilo treba v korist volilojemnikov proti vsakemu od njiju vložiti tožbo za plačilo vseh volilojemnikov; vendar razmislimo, ali
je vsak od njiju dolžan plačati volilo, za katero je bil obremenjen sam, ali tudi tisto, za katero je bil obremenjen drugi dedič.
Predpostavimo tudi, da je bil imenovani dedič sam v posesti zapuščine: ali bo odgovoren za tožbo za plačilo zapuščin, ki so
bile naložene njemu, ali bo odgovoren tudi za tiste, ki so bile naložene nadomestnemu dediču? Ugotoviti je treba, da bo
odgovoren za zapuščine, s katerimi je bil obremenjen namestnik, samo v primeru, če bi zapuščina zaradi slabe vere
namestnika prišla v roke dedičev, imenovanih na podlagi oporoke, kadar ni bil plačan noben denar; če bi namreč namestnik
prejel kakršen koli denar, bi moral biti tožen on sam. Poleg tega, če je v posesti zapuščine samo namestnik in bi jo imenovani
dedič zavrnil zaradi prejema denarnega zneska, pravimo, da bo odgovoren svojim volilojemnikom, namestnik pa svojim; če
pa denar ni bil plačan, bomo ugodili tožbi zoper namestnika. Če pa sta obe stranki v posesti, je boljše mnenje, da bo vsaka od
njiju odgovorna svojim volilojemnikom.
258. Javolen, Pisma, knjiga VII.
Če mi je bilo isto premoženje zapuščeno v izročitev tako imenovanemu kot nadomestnemu dediču in če imata ta, potem ko
sta se odpovedala svojim pravicam po oporoki, premoženje v posesti po zakonu, mi celotno zapuščino dolgujeta oba; vendar
če sem jo dobil od enega, je ne morem izterjati od drugega, zato lahko postopam proti kateremu koli od njiju se odločim.
259. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.
V tem primeru se je v zvezi s podelitvami svobode pojavilo tudi vprašanje, ali je primerno, da jih podelita oba dediča, če sta
bila tako tisti, ki je bil imenovan, kot tisti, ki ga je nadomestil, zadolžena za njihovo izvršitev. Boljše mnenje je, da postanejo
operativne tako tiste, ki so bile neposredne, kot tiste, ki so bile podeljene v zaupanje.
260. Ugotovljeno je, da je dedič tistega, ki se je odpovedal svojim pravicam iz oporoke, da bi pridobil posest na podlagi
zapuščine, odgovoren v tožbi, ki jo vložijo volilojemniki, za izterjavo celotnega zneska; postopek se namreč bolj nanaša na
izterjavo premoženja kot na kazen, zato je tožba trajna. To pa ne bo veljalo, če je dedič tožen zaradi zapustnikove slabe vere,
saj se lahko takrat zoper njega vloži tožba za premoženje, ki je prišlo v njegove roke.
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261. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XVII.
Tudi če dedič ne bi prišel v posest celotne zapuščine ali njenega velikega dela na podlagi zapuščine, temveč le zelo majhen
del tiste, za katero je bil določen, in tudi če ima v posesti le en sam predmet, ki ji pripada, bo odgovarjal po tem ediktu.
262. Isto, o oporokah; o ediktu mestnega pretorja, II. knjiga.
Čeprav se, pravilno rečeno, en sam predmet ne razume kot del zapuščine.
263. Isto, O deželnem ediktu, knjiga XVII.
To namreč ni nepravično, saj oseba trpi to neprijetnost po lastni krivdi,
264. Isti, O testamentih; O ediktu mestnega pretorja, II. knjiga.
Ker lahko namreč posest na podlagi dedne pravice zahteva stranka, ki ima v posesti en sam predmet, ki ji pripada, ni mogoče
dvomiti, da je to, kar smo navedli, resnično.
265. Isto, O deželnem ediktu, knjiga XVII.
Če kdo, ki se je odpovedal svojim pravicam po oporoki, ne bi imel v posesti celotne zapuščine, so volilojemniki izključeni;
vsakdo bi namreč moral imeti možnost zavrniti tudi donosno dediščino, čeprav se na ta način lahko razveljavijo volilojemni
zapisi in podelitve svobode. Za zapuščino, zapuščeno s skrbništvom, pa je bilo določeno, da če imenovani dedič noče sprejeti
zapuščine, ga je mogoče z odredbo pretorja prisiliti, da to stori in jo preda upravičencem do skrbništva; vendar te ugodnosti
ne uživajo tisti, ki so jim bili posamezni predmeti zapuščeni s skrbništvom, tako kot je ne uživajo legatarji.
266. Isto, o oporokah; o odloku mestnega pretorja, II. knjiga.
Če dva imenovana dediča, ki sta se oba odpovedala pravicam iz oporoke, pridobita posest nepremičnine na podlagi
zapuščine, se v skladu s pretorskim zakonom šteje, da sta oba vstopila v posest na podlagi oporoke, in zoper vsakega od njiju
je mogoča tožba za njegov delež.
267. Opozoriti moramo, da je treba korist Lex Falcidia priznati tistemu dediču, zoper katerega je s tem razdelkom edikta
odobrena tožba v korist volilojemnikov.
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268. Isto; O deželnem ediktu, knjiga XVII.
Poleg tega mora biti v primeru, ko je bil patron imenovan za dediča celotne zapuščine in z odpovedjo pravicam iz oporoke
pridobi posest ab intestato, vedno upravičen do deleža, ki mu pripada in ki bi ga dobil, če bi vstopil v posest na podlagi
oporoke.
269. Ulpianus, Disputations, knjiga IV.
Če je bilo isto premoženje zapuščeno različnim osebam in sta bila za njegovo izročitev zadolžena tako imenovani dedič kot
nadomestni dedič, do izterjave nista upravičena oba omenjena volilojemnika, temveč le tisti, ki ga je prejel od imenovanega
dediča.
270. Julianus, Digest, knjiga XXVII.
Če bi mati za dediča postavila mojega sina in bi jaz, potem ko sem se odpovedal svojim oporočnim pravicam, zahteval posest
zapuščine v imenu omenjenega sina, bi bilo treba tožbo v korist volilojemnikov odobriti proti meni, tako kot če bi bil sam
postavljen za dediča in bi, potem ko sem se odpovedal svojim pravicam po oporoki, pridobil posest zapuščine na podlagi
dedovanja po zakonu.
271. Isto, Digest, knjiga XXXI.
V oporoko je bila vključena naslednja določba: "Naj bo Titius moj dedič, in če bo Titius postal moj dedič, naj bo Maevij moj
dedič"; in Titius, potem ko se je odpovedal dednim pravicam po oporoki, pridobi posest zapuščine kot dedič po zakonu, se
predlogu za vrnitev zapuščine ne sme ugoditi zoper njega v korist Maevija za delež zapuščine, do katerega bi bil ta
upravičen, če se Titius ne bi odpovedal svojim dednim pravicam. Ker namreč dedič pridobi posest zapuščine, ko se odpove
oporočnim pravicam, je treba upoštevati oporoke in podelitve svobode, saj jih sicer ne more podeliti drugače kot dedič.
Pretor pa ne more posredovati, kadar se s premoženjem razpolaga na tak način, saj je oporočitelj kriv, ker je del premoženja
zapustil pod takim pogojem, čeprav bi ga lahko zapustil absolutno.
272. Če je bila v oporoko vključena naslednja določba: "Če je v oporoki zapisano, da je Titius moj dedič, in če katera od
zgoraj navedenih oseb, ki sem jih imenoval, postane moj dedič, naj bo Stichus svoboden in moj dedič, in če se Titius odpove
svojim pravicam iz oporoke ter pridobi posest nad posestjo, pretor ne more zagotoviti Stichusu svobode, niti mu ne more
odobriti tožbe za vračilo posesti.
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273. Če kdo sestavi oporoko na naslednji način: Če je v zapuščini zapisano: "Naj bo moj dedič Titius, in če Titius ne bo
postal moj dedič, naj bo moj dedič Maevij, in če bo kateri od dedičev, ki sem jih prej določil, postal moj dedič, zapuščam sto
aurejev Maeviju, če ne bo postal moj dedič". Titius se je odpovedal svojim pravicam iz oporoke in pridobil posest na podlagi
zakona, zato se postavlja vprašanje, ali bi bilo treba tožbo za vračilo zapuščine odobriti Maeviusu, v čigar moči je bilo, da jo
je v celoti pridobil z vstopom vanjo na podlagi substitucije. Odločeno je bilo, da bi bil Maevius upravičen do tožbe, ker mu
nič ne preprečuje, da bi imel utemeljen razlog, da se ne bi vključil v posle zapuščine.
274. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLVI.
Kadar sta bila za dediča imenovana sin, ki je pod očetovim nadzorom, in tudi hči, je emancipirani brat, ki je bil prepuščen, v
nasprotju z oporoko pridobil posest nad posestjo. Na ta način so dediči pridobili očetovo premoženje na podlagi oporoke in
plačali vse zapuščine. Hči pa si z bratom ni razdelila dote, saj je veljalo, da je upravičena do svojega deleža zapuščine kot
imenovana dedinja.
275. Paulus, O ediktu, knjiga LX.
Če se varovanec zaradi goljufivih predstav svojega skrbnika odpove svojim oporočnim pravicam in pridobi zapuščino kot
zakoniti dedič, je treba tožbe za izterjavo zapuščine odobriti zoper varovanca, vendar le v obsegu, v katerem je zapuščino
pridobil on. Kaj pa, če je zapuščino pridobil skupaj z drugim?
276. Številne avtoritete menijo, da je treba to pravilo upoštevati le v zvezi z mladeničem, ki je dosegel puberteto, in da mora
biti odgovoren le za delež zapuščine, ki ga ima v posesti; čeprav pretor odobri tožbo zoper njega, kot da bi bil pridobil
zapuščino.
277. Celsus, Digeste, knjiga XVI.
Človek, ki ga je nadomestil njegov lastni suženj, mu je ukazal, naj vstopi na posest. Če je to storil zato, da bi se izognil
plačilu zapuščine, jo mora plačati v celoti, tako zaradi tega, ker je dedič, kot tudi zato, ker ima po tem, ko se je odpovedal
pravicam iz oporoke, na podlagi substitucije v posesti zapuščino, razen dela, ki je pridržan po falcidijskem zakonu.
278. Papinianus, Vprašanja, knjiga XVI.
Julijan pravi, da če je oče ukazal svoji hčeri, ki je bila imenovana za njegovo namestnico, da sprejme zapuščino; bo po
določilih edikta prisiljen plačati zapuščino, ki mu je bila naložena, saj je bila njegova hči nadomeščena namesto očeta, slednji
pa ni imel pravice izbire. Če pa različne zapuščine znašajo več kot tri četrtine zapuščine, je treba najprej upoštevati tiste, ki so
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bile naložene hčeri, saj se očetu pripisuje goljufija, če je po zavrnitvi časti, ki mu je bila dodeljena, raje imenoval drugega za
dediča zaradi koristi, ki bi mu lahko iz tega izhajala.
279. Julijan meni, da če oče, ki je zamenjan za svojo hčer, vstopi v zapuščino, ne bo kriv slabe vere, saj se ne šteje, da bi kdo
zamenjal očeta za hčer proti volji starša, temveč zato, da bi ta imel možnost izbire.
280. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Kadar je mati zamenjana za sina, ki še ni polnoleten, obstaja razlog za uporabo edikta, če po tem, ko se je odpovedala svojim
oporočnim pravicam, pridobi posest nad premoženjem svojega sina na podlagi zakona. Isto pravilo velja, če je imenovana za
dedinjo in hkrati za nadomestno dedinjo svojega sina.
281. Za brata se ne šteje, da spada pod terre edikta, kar zadeva zapuščino, če ni osamosvojil svojega sina, ki ga je z bratovo
oporoko nadomestil deček, ki še ni dopolnil polnoletnosti; vendar bo prek njega pridobil posest zapuščine na podlagi
dedovanja po zakonu.
282. Tožba v korist volilojemnikov bo z dekretom pretorja odobrena proti stranki, ki ni bila imenovana za oporočnega
dediča, če je sodelovala v goljufivem dogovoru z imenovanimi dediči, da bi na podlagi zakona pridobila izključno posest
zapuščine.
283. Marcianus, Trusts, knjiga IV.
Če gospodar proda sužnja, ki ga je imenoval za svojega dediča in ki je bil sam obremenjen s skrbništvom, in to stori, preden
mu odredi vstop v zapuščino, mora razrešiti skrbništvo, ker je s pridobitvijo cene sužnja pridobil tudi vrednost zapuščine.
284. Če je stranka imenovana za dediča in se od nje zahteva izročitev zapuščine ter po tem, ko se je odpovedala oporočnim
pravicam, pridobi posest zapuščine po zakonu, ni dvoma, da jo je mogoče prisiliti, da izroči zapuščino, pa tudi volila in drugo
premoženje, ki je ostalo v skrbništvu, ter izvrši vse podelitve svobode tako neposredno kot tudi posredno. Kadar pa mu je
naloženo, da manumitira sužnje, ki pripadajo drugim, jih mora odkupiti, pri čemer morata tako tisti, ki mu je bila posest
predana, kot tisti, ki jo predaja, oba deliti izgubo.
285. Ulpianus, Trusti, knjiga V.
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Kadar kdo, ki se je odpovedal svojim pravicam na podlagi oporoke, pridobi posest na podlagi zapuščine, mora sužnjem
podeliti svobodo, prav tako pa jim to dejanje tistega, ki se odpove prevzemu na podlagi oporoke, ne more škodovati, saj
postanejo njegovi osvobojenci.
286. Hermogenianus, Epitome prava, III. knjiga.
Če dedič, ki se je odpovedal pravicam iz oporoke, pridobi posest nepremičnine kot kupec ali na podlagi dote, ali na podlagi
darila, ali na podlagi katerega koli drugega naslova, razen dediča ali posestnika, ne bo odgovoren za tožbo, ki jo vložijo
volilojemniki.

Tit. 5. V zvezi s silanijskim in klavdijskim odlokom senata, po določbah katerega oporoke ni mogoče odpreti.

287. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXX.
Ker nobeno gospodinjstvo ne more biti varno, če sužnji niso prisiljeni v nevarnosti za življenje varovati svojih gospodarjev
ne le pred osebami, ki pripadajo njegovi družini, temveč tudi pred tujci, so bili sprejeti nekateri odloki senata v zvezi z
javnim mučenjem vseh sužnjev, ki pripadajo gospodinjstvu, v primeru nasilne smrti njihovega gospodarja.
288. V poimenovanje gospodar je vključena oseba, ki ima lastništvo nad sužnji, četudi je njihov užitek lahko v lasti drugega.
289. Če ima kdo v dobri veri v posesti sužnja, ki pa je dejansko svoboden, ni vključen v naziv gospodarja; prav tako ni
vključen tisti, ki ima samo pravico do uporabe sužnja.
290. Za sužnja, danega v zastavo, velja, kar zadeva dolžnikovo smrt, v vsakem pogledu, kot da ne bi bil zastavljen.
291. V naziv sužnji so vključeni tudi tisti, ki so zapuščeni pod določenim pogojem; medtem namreč pripadajo dediču, in ker
mu po izpolnitvi pogoja prenehajo pripadati, iz tega sledi, da jih medtem ne bi smeli šteti za del njegove lastnine. Enako
pravilo je treba uporabiti za sužnja, ki naj bi bil pod določenim pogojem svoboden.
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292. Ohranil se je reskript božanskega Pija Jubenciju Sabinu, ki se nanaša na sužnja, ki mu je brezpogojna svoboda pripadala
pod pogoji zaupanja; iz njega je razvidno, da se pri mučenju sužnja, ki je upravičen do svobode pod pogoji zaupanja, ne sme
preveč hiteti, in boljše mnenje je, da se ga ne sme kaznovati, ker živi pod isto streho z oporočiteljem, razen če je sodeloval pri
zločinu.
293. Povedati je treba, da je v naziv gospodar vključen tudi tisti, ki ima samo delež pri lastništvu sužnja.
294. Sinovi pod očetovim nadzorom in drugi otroci, ki so v očetovi oblasti, so prav tako vključeni v poimenovanje gospodar;
saj se silanski dekret senata ne nanaša samo na glave družin, ampak tudi na otroke.
295. Kaj pa naj rečemo, če otroci niso podrejeni očetovi oblasti? Marcellus v dvanajsti knjigi Digest izraža negotovost glede
te točke. Menim, da je treba dekret senata razlagati čim bolj liberalno, tako da lahko vključuje tudi otroke, ki niso pod
očetovskim nadzorom.
296. Menimo, da se odlok Senata ne uporablja v primeru sina, ki je bil dan v posvojitev, čeprav se lahko uporablja za
posvojitelja.
297. Odlok senata se ne uporablja v primeru, ko je mladostnik, ki je v vzgoji, ubit.
298. Mučenje se ne sme izvajati nad sužnji matere, če sta bila ubita sin ali hči.
299. Scaevola zelo pravilno pravi, da je treba v primeru, ko je sovražnik ujel očeta in je bil ubit njegov sin, očetove sužnje
mučiti in kaznovati. Odobrava, da se to stori tudi po očetovi smrti, če je bil sin ubit, preden je postal pravi dedič.
300. Scaevola prav tako pravi, da je mogoče enotno trditi, da se lahko v primeru, ko je bil sin imenovan za dediča in je bil
ubit, preden je začel dedovati, sužnje muči in kaznuje, tudi če so bili brezpogojno zapuščeni ali manumitirani. Kajti čeprav
tudi če bi živel in postal dedič, sužnji ne bi pripadali njemu, zato ob njegovi smrti, ker bosta tako zapuščina kot podelitev
svobode ugasnili, meni, da obstaja razlog za uporabo odloka senata.
301. Če je oče ubit, ali je treba mučiti sinove sužnje, če so del castrense peculium? Boljše mnenje je, da je treba sinove sužnje
mučiti in jih kaznovati, čeprav sin ni pod očetovim nadzorom.
302. V primeru umora moža in njegove žene je treba njune sužnje mučiti, čeprav, pravilno rečeno, sužnji moža ne pripadajo
ženi in njene sužnje njemu, vendar je senat zaradi tega, ker sta oba sklopa sužnjev pomešana in ker obstaja samo eno
gospodinjstvo, odredil, da je treba izvesti kazen, kot da bi sužnji enako pripadali obema.
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303. Kadar pa je bila ubita žena ali mož, senat ni odredil, da je treba sužnje tasta podvreči mučenju. Marcellus pa v dvanajsti
knjigi Digest zelo pravilno pravi, da to, kar je bilo določeno glede sužnjev moža, velja tudi za sužnje tasta.
304. Labeo navaja, da se pod izrazom "ubiti" razumejo tisti, ki so bili usmrčeni z nasiljem ali umorjeni; na primer tako, da so
jim prerezali grlo, jih zadavili, vrgli z višine ali jih udarili s kamnom ali palico ali jim odvzeli življenje z uporabo katere koli
druge vrste orožja.
305. Kadar je človek ubit, na primer s strupom ali s kakšnim drugim sredstvom, ki ga je običajno uporabljati na skrivaj, ta
odlok senata ne bo veljal za maščevanje za njegovo smrt; iz razloga, ker so sužnji kaznovani vedno, kadar ne pomagajo
svojemu gospodarju proti vsakomur, ki je kriv nasilja nad njim, kadar to lahko storijo. Toda kaj bi lahko dosegli proti tistim,
ki zahrbtno uporabljajo strup ali katero koli drugo tovrstno metodo?
306. Očitno je, da se bo odlok senata uporabljal, kadar se nasilno uporabi strup.
307. Zato je treba vedno, kadar je uporabljena takšna sila, ki običajno povzroči smrt, šteti, da obstaja razlog za uporabo
senatnega odloka.
308. Kaj pa, če je bil gospodar ubit s strupom in ne z nasiljem, ali bo dejanje ostalo nekaznovano? Nikakor. Kajti čeprav ni
mogoče uporabiti silanijskega odloka senata, niti mučiti in kaznovati tistih, ki so pod isto streho, je treba vseeno kaznovati
vse, ki so vedeli za zločin ali so bili pri njem udeleženi, in v zapuščino je mogoče vstopiti ter odpreti oporoko, še preden se
izvede mučenje.
309. Kadar se oseba nasilno znese nad seboj, res ni razloga za uporabo senatnega odloka; vseeno pa je treba maščevati njeno
smrt. Če je na primer storil dejanje v navzočnosti svojih sužnjev in bi ga ti lahko preprečili, jih je treba kaznovati, če pa ga
niso mogli preprečiti, bodo prosti odgovornosti.
310. Če kdo sam nad sabo položi nasilne roke, ne zaradi kesanja zaradi kakšnega zločina, ki ga je storil, ampak zato, ker je
utrujen od življenja ali ne more prenašati bolečin, način njegove smrti ne preprečuje, da bi se njegova oporoka odprla in
prebrala.
311. Prav tako je treba opozoriti, da če ni ugotovljeno, da je bil človek ubit, se njegovih sužnjev ne sme mučiti. Zato je treba
pozitivno ugotoviti, da je stranka za svojo smrt kriva zaradi kaznivega dejanja, da bi se lahko uporabljal senatni odlok.
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312. Mi pa izraz mučenje razumemo tako, da ne pomeni zgolj postavljanja na vprašanje, temveč vsako poizvedbo in
obrambo, ki se lahko opravi pri preiskavi gospodarjeve smrti.
313. Tudi ta senatni odlok brez izjeme kaznuje vse tiste sužnje, "ki živijo pod isto streho"; vendar pa tisti, ki niso pod isto
streho, ampak v isti soseščini, niso kaznovani, razen če vedo za zločin.
314. Razmislimo, kaj je treba razumeti z izrazom "pod isto streho"; ali to pomeni znotraj istih zidov ali zunaj, v istem
ograjenem prostoru, v istem stanovanju ali v isti hiši, na istem vrtu ali v celotnem bivališču. Sekst pravi, da je bilo pogosto
odločeno, da naj bodo sužnji, kjer koli so bili, če so lahko slišali glas svojega gospodarja, kaznovani enako, kot če bi bili pod
isto streho; čeprav imajo nekatere osebe glas močnejši od drugih in vseh ni mogoče slišati z istega mesta.
315. V zvezi s tem se zdi, da je božanski Hadrijan v nekem reskriptu navedel tudi naslednje: "Kadar koli lahko sužnji nudijo
pomoč svojemu gospodarju, naj ne dajejo prednosti svoji varnosti pred njegovo. Poleg tega lahko sužnja, ki je v isti sobi s
svojo gospodarico, nudi pomoč, če ne s telesom, pa vsekakor s kričanjem, tako da jo slišijo tisti, ki so v hiši, ali sosedje; in to
je očitno, tudi če bi trdila, da ji je morilec grozil s smrtjo, če bi kričala. Zato bi jo morala doleteti smrtna kazen, da drugi
sužnji ne bi mislili, da morajo skrbeti za svojo varnost, kadar je njihov gospodar v nevarnosti."
316. Ta reskript vsebuje veliko določb, saj ne prizanaša nikomur, ki je v istem prostoru, in ne oprosti sužnja, ki se boji smrti,
ter od sužnjev zahteva, da z vpitjem prikličejo pomoč svojim gospodarjem.
317. Kadar je gospodar ubit, ko je na enem od svojih posestev na deželi, bi bilo skrajno nepravično, če bi morali biti mučenju
in kaznovanju podvrženi vsi sužnji, ki so v bližini, če je omenjeno posestvo zelo veliko. Takrat bo dovolj, da se mučijo tisti,
ki so bili z njim, ko naj bi bil ubit, in za katere se zdi, da jih je mogoče sumiti, da so umor zagrešili ali da so zanj vedeli.
318. Če je bil gospodar umorjen med potovanjem, je treba kaznovati sužnje, ki so bili z njim, ko je izgubil življenje, ali tiste,
ki so bili z njim in so pobegnili. Če pa v času, ko je bil ubit, z njim ni bil nihče, ti odloki senata ne veljajo.
319. Moški ali ženski suženj, ki še ni dosegel starosti pubertete, ni vključen v to kategorijo, saj je njegova starost vredna
opravičila.
320. Ali naj sužnju, ki še ni dosegel pubertete, priznamo odpustek samo glede kazni, ali se to nanaša tudi na mučenje? Boljše
mnenje je, da suženj, ki še ni dopolnil pubertete, ne sme biti mučen; poleg tega je običajna navada, da se mladoletnikov ne
muči, ampak se jih samo straši ali pa se jih biča s palico ali usnjenim jermenom.
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321. Opravičeni so sužnji, ki so dobili pomoč brez goljufivega namena; kajti če bi se kdo pretvarjal, da pomaga, ali bi jo
prinesel samo zaradi videza, mu to ne bo koristilo.
322. Šteje se, da je suženj nudil pomoč svojemu gospodarju ne le takrat, ko ga je obvaroval pred škodo, se pravi, ko bi lahko
uporabil svojo moč do te mere, da bi ga rešil, temveč tudi takrat, ko kljub temu, da je storil vse, kar je lahko, ni mogel
preprečiti, da bi bil njegov gospodar ubit; na primer, če je zakričal, da bi dobil pomoč, ali prestrašil osebe, ki so napadale
njegovega gospodarja, ali če je zbral množico ljudi ali se s svojim telesom postavil med njih in gospodarja ali mu na kakršen
koli drug način s svojim telesom zagotovil zaščito.
323. Za sužnja, ki kriči, pa se ne šteje vedno, da je pomagal svojemu gospodarju; kajti kaj, če se je, ko bi lahko odvrnil
nevarnost od njega, odločil kričati zaman? Nedvomno ga je treba kaznovati.
324. Kaj pa, če so sužnji ranjeni, medtem ko varujejo svojega gospodarja? Treba je reči, da bi jih bilo treba opravičiti, razen
če so si namenoma zadali rane, da bi se izognili kazni; ali če niso dobili dovolj resnih ran, da jim ne bi mogli še vedno
pomagati gospodarju, če bi to želeli.
325. Če gospodar, ki je smrtno ranjen, preživi določen čas, ne da bi se pritožil kateri od njegovih sužnjev, tudi če bi bili z
njim pod isto streho, jim je treba prizanesiti.
326. Kalistrat, O sodnih preiskavah, V. knjiga.
Božanski Mark Komod je v zapisu Pisu zapisal naslednje: "Ker je bilo pred teboj, dragi Piso, dokazano, da se je Julij Donat,
potem ko ga je prestrašil prihod roparjev, zatekel v svojo podeželsko hišo in bil ranjen, nato pa je po izvršitvi oporoke izkazal
naklonjenost svojim sužnjem, ne njegovo spoštovanje do njih ne skrb za dediča ne smeta dovoliti, da bi bili kaznovani tisti, ki
jih je gospodar sam oprostil."
327. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.
Če suženj, ki je trpel zaradi hude bolezni, svojemu gospodarju ni mogel nuditi pomoči, mu je treba odobriti olajšavo.
328. Če kdo med umiranjem pove, da ga je ubil njegov suženj, je treba šteti, da se gospodarju ne sme verjeti, če je to izjavil v
trenutku smrti, razen če se to ne da drugače dokazati.
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329. Če mož ubije svojo ženo ali žena ubije svojega moža ponoči, ko sta bila skupaj v spalnici, sužnji ne bodo kaznovani po
odloku senata; če pa so slišali klice in niso nudili pomoči, bodo kaznovani, ne le če pripadajo ženi, ampak tudi če pripadajo
možu.
330. Kadar pa mož ubije svojo ženo, ujeto pri prešuštvu; zaradi tega, ker je sam oproščen, je treba šteti, da so njegovi sužnji
in tudi sužnji njegove žene prosti odgovornosti, če se niso uprli svojemu gospodarju, ko so iskali pravično odškodnino za
krivico.
331. Če je napadenih več gospodarjev, ki imajo skupnega sužnja, in suženj pomaga le enemu od njih, ali je oproščen ali pa je
kaznovan, ker ni pomagal vsem? Boljše mnenje je, da ga je treba kaznovati, če bi lahko pomagal vsem, a je pomagal samo
enemu. Če pa ni mogel pomagati vsem hkrati, ga je treba opravičiti, ker je pomagal le enemu, saj bi bilo kruto trditi, da če
suženj ni mogel zaščititi dveh svojih gospodarjev, da je kriv kaznivega dejanja, ker se je odločil zaščititi le enega od njih.
332. Če bi torej suženj, ki pripada ženi, raje pomagal svojemu možu kot svoji gospodarici ali obratno, je treba reči, da bi ga
bilo treba opravičiti.
333. Opravičiti je treba tiste sužnje, ki so bili v času, ko je bil njihov gospodar ali gospodarica ubita, zaprti brez njihove slabe
vere, tako da niso mogli pobegniti, da bi nudili pomoč ali prijeli tiste, ki so umor zagrešili. Prav tako ni pomembno, kdo jih je
zaprl, če to ni bilo storjeno z namenom, da bi jim preprečil pomoč. Izraz "zaprti" smo razumeli tudi tako, da pomeni, kje so
zvezani, če so bili zvezani tako, da se niso mogli osvoboditi in nuditi pomoči.
334. Opravičeni so tudi tisti, ki so nezmožni zaradi starosti.
335. Tudi gluhega sužnja je treba vključiti med tiste, ki so onemogli ali ki ne živijo pod isto streho; kajti kakor slednji zaradi
oddaljenosti ne more ničesar slišati, tako prvi zaradi svoje prizadetosti ne more ničesar slišati.
336. Tudi slepi suženj si zasluži opravičilo.
337. Podobno moramo oprostiti tudi nemega sužnja, vendar le, če bi lahko nudil pomoč s svojim glasom.
338. Nobenega dvoma ni, da je treba izločiti sužnje, ki so duševno bolni.
339. Če kdo zavestno sprejme ali z goljufijo skrije moškega ali ženskega sužnja, ki je pripadal umrlemu in ki ga je treba
kaznovati, ker mu ni pomagal, ko je bil storjen zločin, je v enakem položaju, kot če bi bil kriv kaznivega dejanja, kot ga
določa zakon, sprejet v zvezi z morilci.
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340. Če je suženj dolžan na podlagi določila in razkrije, kdo je zagrešil umor njegovega gospodarja, in je zaradi tega
odrejeno, da bo za nagrado svoboden, se tožba, ki temelji na določilu, ne odobri določevalcu, ker se ne bi odobrila, če bi bil
suženj podvržen kaznovanju. Če pa suženj ni živel pod isto streho s svojim gospodarjem, se upniku prizna pravična tožba na
podlagi določila, da se izterja ocenjena vrednost sužnja.
341. Toda ali to velja samo za sužnja, za katerega se zdi, da je navedel ali dokazal, kdo je storil zločin, če je to storil
prostovoljno; ali naj bo vključen tudi tisti, ki je, ko je bil obtožen, odgovornost za zločin prevalil na drugega? Boljše mnenje
je, da je do nagrade upravičen tisti, ki se je prostovoljno javil z obtožbo.
342. Tudi tisti sužnji, ki sicer ne bi mogli dobiti svobode, na primer kadar so bili prodani pod pogojem, da ne bodo nikoli
manumitirani, lahko postanejo svobodni s tovrstnim aktom, ker to prispeva k javni blaginji.
343. Tudi za sužnje, ki so bili manumitirani po svoji volji, je treba izreči kazen tako kot za druge sužnje.
344. Mučenje in kazen je treba izreči tudi vsem sužnjem, ki se pred odprtjem oporoke svojega umorjenega gospodarja ali
gospodarice dajo na beg in za katere se potem, ko je oporoka odprta, ugotovi, da jim je bila prepuščena svoboda, tako kot za
druge sužnje. Povsem pravično je namreč, da prijaznost njihovih gospodarjev ne sme ovirati njihovega maščevanja, in bolj
ko je suženj užival njihovo naklonjenost, hujšo kazen si zasluži za svoj zločin.
345. Edikt določa, da v primeru, ko je oseba, ki naj bi bila ubita, kaj zapustila z oporoko, nihče, ki za to ve, ne sme odpreti,
prebrati ali prepisati oporoke, preden so sužnji mučeni in je krivca doletela kazen v skladu z odlokom senata; sicer bo kriv
slabe vere.
346. Šteje se, da je oporoko odprl tisti, ki jo odpre na običajen način, ne glede na to, ali je zapečatena ali ni pritrjena z vrvico,
ampak je samo zaprta.
347. Izraz "odpreti" moramo razumeti tako, da nam je prepovedano odpreti oporoko v prisotnosti kogar koli ali javno ali na
skrivaj; prepovedano je namreč vsako odpiranje.
348. Kadar kdo, ki ni vedel za umor, odpre oporoko, ne sme biti odgovoren po tem ediktu.
349. In če bi vedel za oporočiteljevo smrt, pa ne bi odprl oporoke v slabi veri, prav tako ne bo odgovoren, ali če to stori
zaradi neizkušenosti ali zaradi rustikalnosti ne ve za obstoj Edikta pretorja ali Odloka senata.
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350. Če kdo ne odpre oporoke na običajen način, ampak prereže vrvico, s katero je povezana, bo oproščen, ker ni kriv slabe
vere tisti, ki ne odpre same oporoke.
351. Če se ne odpre celotna oporoka, ampak le njen del, je treba reči, da oseba, ki jo odpre, spada pod pogoje edikta, saj ni
velike razlike, ali se odpre celotna oporoka ali le njen del.
352. Če kdo odpre kodicil, ne odpre pa oporoke, postane odgovoren po ediktu, ker je kodicil del oporoke.
353. Edikt se lahko izvrši ne glede na to, ali je oporoka, ki je bila odprta, veljavna ali ne.
354. Isto pravilo velja za tiste zadeve, ki se nanašajo na zamenjavo, kadar se domneva, da je bil ubit mladoletni moški ali
mladoletna ženska.
355. Kadar ena oseba oporoko odpre, druga jo javno prebere, tretja pa prepisuje, bodo vsi, ki so te stvari opravili ločeno,
odgovorni po Ediktu.
356. Ta edikt se ne nanaša samo na oporočna posestva, ampak tudi na zapuščinsko dedovanje, da bi preprečil, da bi kdo
vstopil v posestvo ali zahteval pretorsko posest premoženja, ki mu pripada, preden je bilo nad sužnji izvedeno mučenje, da ne
bi dedič v svojo korist prikril zločina svojih sužnjev.
357. Scaevola zelo pravilno pravi, da bo vsakdo prenesel na svojega dediča pravico do vložitve pretorskih tožb, če se zgodi,
da bo umrl, preden bo vstopil v posest, in je treba ugotoviti, da tega ni storil, ker se je bal, da bi postal odgovoren po odloku
senata in ediktu.
358. Če bi odredil izpolnitev pogoja med določenim dnem in časom moje smrti in ga dediči zaradi neznanja ne bi izpolnili,
oporoke pa zaradi takšnega neznanja ne bi bilo mogoče odpreti, ne da bi se izpostavili kazni po dekretu senata; je treba
dedičem odobriti olajšave, da bodo lahko izpolnili pogoj.
359. Če obstaja kakšna druga ovira, ki preprečuje vstop v zapuščino ali odprtje oporoke, razen strahu pred kršitvijo odloka
senata, ta, ki izhaja iz odloka senata, če obstaja kakšna druga, dedičem ne bo koristila; kot na primer, če je bila žena
umorjenega noseča ali je bila celo domnevno v takem stanju in zaradi tega imenovani dedič ni mogel vstopiti v zapuščino.
360. Papinianus, Mnenja, VI. knjiga.
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Neki moški je svoje posmrtne otroke določil za svoje dediče in v primeru, da se nobeden ne bi rodil, nadomestil svojo ženo;
rekli so, da so ga ubili njegovi sužnji, žena pa je umrla; ženini dediči so zahtevali, da se jim na podlagi nadomestitve dodeli
zapuščina. Menil sem, da jih je treba zaslišati le, če se dokaže, da žena ni bila noseča, in zavrnil vpis v zapuščino zaradi
odloka senata. Če pa bi umrla med nosečnostjo, se ne bi mogli pritožiti, da jim je bila povzročena kakršnakoli škoda.
361. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.
Menim, da so nujni dediči vključeni v edikt, če se vmešavajo v posle zapuščine.
362. Pretor ne dovoli, da bi se v teh okoliščinah zahtevala posest posestva; mislim, da edikt velja za vso pretorsko posest.
363. Premoženja, ki pripada posesti, se ne sme zapleniti, razen če se ugotovi, da je bil vodja gospodinjstva ubit in da je dedič
vstopil na posest, preden so bili sužnji postavljeni pod vprašaj in kaznovani.
364. Če kdo umre zaradi malomarnosti ali izdaje zdravnika, se lahko poseže v njegovo premoženje; vendar dolžnost
maščevanja za njegovo smrt preide na dediča.
365. Paulus, O ediktu, knjiga XLVI.
Tudi če je morilec dobro znan, je treba še vedno izvesti mučenje, da se odkrije pobudnik zločina. Poleg tega je treba na vsak
način zaslišati samega morilca in kaznovati tudi druge sužnje.
366. Čeprav se sužnjev ne sme mučiti, razen če je njihov gospodar obtožen hudega zločina, pa se mučenje vseeno lahko
pravilno izvede tudi, če je obtožen dedič, pa naj bo ta tujec ali pravi dedič.
367. Če se eden od dveh gospodarjev ne pojavi, je treba sužnje, ki so v skupni lasti, zaslišati, da bi ugotovili, kaj se mu je
zgodilo; mučijo jih namreč, da bi ugotovili kaj v zvezi z usodo gospodarja, ki se ne pojavi, in ne zato, da bi maščevali
njegovo smrt ali pridobili podatke, ki bi lahko prisotnega gospodarja obtožili hudega zločina.
368. Kadar je bil gospodar napaden, vendar ni bil ubit, odlok senata ne določa ničesar, saj lahko sam kaznuje svojega sužnja.
369. Isto, o silanijskem odloku senata.
In v tem primeru bo užival izreden privilegij glede svojega osvobojenca.
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370. Isto, O ediktu, XLIX. knjiga.
Pisonski odlok senata določa, da: "Če je suženj podvržen kakšni kazni in bo kmalu kaznovan, mora prodajalec kupcu vrniti
ceno, ki jo je zanj plačal." Senat je to uzakonil, da bi se izognil kakršni koli škodi, ki bi jo utrpel kupec.
371. Če je ubit sin pod očetovskim nadzorom, ki je z oporoko razpolagal s svojim castrense peculium, je treba nedvomno
trditi, da bo v teh okoliščinah premoženje umrlega pripadlo državni blagajni, če so njegovi dediči posegli v njegovo
premoženje in niso maščevali njegove smrti; prav tako kot v podobnem primeru propade tudi premoženje vodje
gospodinjstva.
372. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XVII.
Kadar državna blagajna zapleni premoženje pokojnika, ker njegova smrt ni bila odrešena, se zoper to premoženje odobri
tožba v korist volilojemnikov, pri čemer se izpopolnijo vse podelitve svobode sužnjem; to je tistim, za katere ne veljajo
določbe senatnega odloka.
373. Paulus, O silanijskem odloku senata.
Kadar je razdedinjeni sin ubit, preden je bila vpisana zapuščina njegovega očeta, je treba upoštevati, kaj se je zgodilo, tako da
v primeru sprejetja zapuščine sužnji ne bodo pripadli drugemu; če pa bi oporoka postala neveljavna, je treba sprejeti ukrepe,
kot če bi bil sin njihov gospodar, saj bi mu pripadli, če bi živel.
374. S konstitucijo božanskega Trajana je bilo določeno, da se lahko osvobojenci, ki jih je pokojnik manumitiral, postavijo
pod vprašaj.
375. Tryphoninus, Disputations, Book II.
Isto pravilo bo veljalo za tiste, ki so pridobili pravico do nošenja prstanov.
376. Paulus, O silanijskem odloku senata.
Kadar je suženj zapuščino dobil od oporočitelja, ki je bil umorjen, in pretor odloči, da je imel pravico do svobode zaradi
nagrade, je treba reči, da mu svobode ni mogoče preprečiti.
377. Venulej Saturnin, O javnih tožilstvih, II. knjiga.
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V času Tavrovega in Lepidovega konzulata je bil z odlokom senata določen petletni rok za uvedbo kazenskega postopka, če
je bila v nasprotju z odlokom senata odprta oporoka človeka, ki naj bi ga ubili njegovi sužnji; ta določba pa velja le za tujce;
po istem odloku senata so namreč tisti, ki jih je treba kaznovati zaradi parricida, vedno lahko obtoženi brez ozira na potek
časa.
378. Marcijan, O javnih tožilstvih, XI. knjiga.
Sužnji, ki niso dosegli starosti pubertete, so izvzeti iz veljavnosti silanijskega odloka senata. Vendar je poslanec Trebij
German odredil kazen za sužnja, ki še ni dopolnil pubertete; to ni bilo brez razloga, saj je bil deček zelo malo mlajši od te
starosti in je v času, ko je bil ubit, spal pri nogah svojega gospodarja ter pozneje ni razkril, da je bil umorjen. Ker je bilo
dokazano, da mu ni mogel pomagati, je bilo tudi gotovo, da je pozneje molčal; in odločilo se je, da so dečki, ki še niso
dopolnili pubertete, po odloku senata lahko oproščeni odgovornosti le, če so bili z gospodarjem le pod isto streho, če pa so
bili taki sužnji glavni ali sooblikovalci zločina in so bili takšne starosti, da so razumeli, kaj delajo (čeprav morda še niso
dopolnili pubertete), jih ni treba oprostiti odgovornosti za umor gospodarja bolj kot za kar koli drugega.
379. Marcianus, O obveščevalcih.
Ali naj se v primeru, ko se nadomestni dediči maščujejo za smrt zapustnika, zapuščina prenese nanje? Papinianus pravi, da ne
bi smela, saj kazen prve stopnje ne bi smela biti nagrada druge.
380. Kadar je bila zapuščina zapuščinska od zapuščenega dela zapuščine zapovedana dediču, ki je bil določen za del
zapuščine, in ta ni maščeval smrti pokojnika, sta božanska Severus in Antoninus v reskriptu določila, da mu je treba odvzeti
delež zapuščine, ki mu je bil zapovedan.
381. Dedičem, ki so opustili maščevanje za smrt pokojnika (tudi če se pojavljajo kot patroni), je treba odvzeti premoženje, ki
je bilo zapuščeno z oporoko, pa tudi tisto, ki izhaja iz zakonitega dedovanja, čeprav so lahko upravičeni do dediščine kot
neposredni dediči.
382. Marcellus, Digeste, knjiga XII.
Če je gospodarja ubil eden od njegovih sužnjev in je suženj, ki je bil v skupni lasti pokojnika in druge stranke, odkril
zločinca, ga je treba osvoboditi zaradi usluge, ki pripada svobodi, partnerju pa je treba izplačati njegov delež vrednosti
sužnja.
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383. Modestin, Pravila, VIII. knjiga.
sužnje je treba najprej mučiti, in če priznajo, jih nato zaslišati, da se ugotovi, na čigavo pobudo so storili zločin.
384. Isti, Pravila, IX. knjiga.
Ni prepovedano pritožiti se zaradi nekoristne oporoke in se hkrati maščevati za smrt preminulega. To mnenje je podal Paulus.
385. Isto, Pandekti, VIII. knjiga.
Kadar je gospodar napaden, naj mu njegovi sužnji poskušajo pomagati z orožjem in rokami, s kriki in posredovanjem svojih
teles. Če kdo ne bi ponudil pomoči, ko je to zmožen storiti, bo zaradi tega zasluženo podvržen kazni.
386. Papinianus, Mnenja, II. knjiga.
Dediču, ki sproži pregon zaradi zastrupitve, ni prepovedano opravljati nujnih poslov v zvezi z zapuščino, če ohrani vse
dokaze in potrdila o zločinu.
387. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Rok za zahtevo za posest premoženja zapuščine se ne sme zavlačevati zaradi kakršnega koli vprašanja, ki izhaja iz
zastrupitve; in zahtevek se lahko pravilno vloži, dokler dokaz o kaznivem dejanju še vedno traja. Senat je določil drugače v
primeru, ko naj bi gospodarja ubili njegovi sužnji, ker je bilo treba, da se svoboda omenjenih sužnjev ne podeli takoj, da bi
jih lahko mučili. Vnukinja, ki je zahtevala posest nad premoženjem svoje babice, ker je vedela, da je bila ta ubita, se ni
maščevala za njeno smrt. Ugotovljeno je bilo, da se skrbništvo, ki ga je babica dolgovala vnukinji na podlagi oporoke
drugega, ne sme odšteti od babičinega premoženja, ko ga je zaplenila državna blagajna, saj je treba kaznovati slabo vero
dediča.
388. Če pa je ženska izgubila korist od zapuščine zgolj zaradi malomarnosti, je pravično, da se zaupanje odšteje, pri čemer
pravica do obveznosti ostane nedotaknjena.
389. Če so bile osebe, krive umora, razrešene zaradi nepravičnosti guvernerja, velja, da se dedičem ne sme odvzeti
premoženje, če so pravilno izpolnili svojo dolžnost, čeprav se morda niso pritožili zoper odločitev.
390. Paulus, Mnenja, knjiga XVI.
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Gaj Seij se je v slabem stanju pritožil, da so ga zastrupili njegovi sužnji, nato pa je umrl. Njegova sestra Lucija Titija je
postala njegova dedinja, po njegovi smrti pa je zanemarila pregon njegovega morilca. Sama je umrla deset let pozneje, nekdo
pa je dal obvestilo, da je premoženje Gaja Titiusa podvrženo zaplembi. Sprašujem, ali je kazenski pregon ugasnil s Titijevo
smrtjo. Paulus je odgovoril, da v navedenem primeru ni videti, da bi s smrtjo nehvaležnega dediča ugasnil, saj je šlo za
denarno kazen.
391. Marcijan, O skrbništvu, knjiga XIII.
Če bi se oporoka odprla, preden bi bilo znano, da je bil oporočitelj ubit, in bi se nato ugotovilo, da je bilo storjeno kaznivo
dejanje, menim, da bi bilo treba, če se pokaže ustrezen razlog, imenovanega dediča prisiliti, da vstopi v zapuščino, ki jo je
razglasil za nesolventno, in jo povrne v skladu s Trebeljevim dekretom senata.
392. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.
Če je kdo prisiljen vstopiti v posest, za katero utemeljeno sumi, da je insolventna, ne bo odgovoren po ediktu.
393. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XVII.
V kornelijskem zakonu je glede nagrade, do katere je upravičen tožnik, ki poišče in da podatke o tem, kje so sužnji, ki so
pobegnili pred uporabo mučenja, določeno, da za vsakega sužnja, ki ga je obsodil, prejme pet aurejev iz zapuščine pokojnika,
če pa te vsote ni mogoče dobiti iz tega vira, se izplača iz državne blagajne. Ta nagrada se ne dodeli za prijetje in obsodbo
vsakega sužnja, ki je bil s pokojnikom pod isto streho in na istem kraju, temveč le za tiste, ki so spoznani za krive umora.
394. V zvezi s tistimi sužnji, ki so pobegnili, preden je bilo uporabljeno mučenje, je tudi določeno, da če se po odprtju
oporoke ugotovi, da so s tem dobili svobodo, se izreče sodba v skladu z zakonom, ki se nanaša na morilce: tako da se ne
morejo braniti, potem ko so bili zaprti, in da se, če so obsojeni, kaznujejo tako kot sužnji, deset aurei pa se kot nagrada vzame
iz posesti in se izroči stranki, ki jih je obsodila.
395. Po tem ediktu se uvede postopek zoper osebo, ki naj bi v nasprotju z določbami pretorjevega edikta odprla oporoko ali
storila kakšno drugo dejanje v nasprotju z njimi; kajti (kot je razvidno iz tega, kar je bilo prej navedeno) obstaja veliko stvari,
zaradi katerih se lahko izreče kazen, predpisana z ediktom. Jasno je, da gre za ljudsko dejanje, kazen zanj pa je sto aurejev, ki
se odvzamejo s premoženja obsojenca; pretor obljubi, da bo polovico omenjene vsote kot nagrado prejel tisti, po čigar
prizadevanjih je bil zločinec spoznan za krivega, druga polovica pa bo šla v državno blagajno.
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396. Scaevola, Digeste, knjiga XXXIV.
Gaj Seij je bil Titiusu dolžan premoženje na podlagi skrbništva, ustanovljenega z oporoko njegovega bratranca, Titius pa ga
je prejel od Seijevih dedičev. Ker se dediči Gaja Seija niso maščevali za njegovo smrt, se je pojavilo vprašanje, ali lahko
Titius kljub temu te dediče obtoži, da niso vredni pridobiti premoženja, ker se niso maščevali za njegovo smrt, in ali ga pri
tem ne ovira dejstvo, da je od njih prejel skrbništvo, do katerega je bil upravičen na podlagi oporoke svojega bratranca,
pokojnega. Odgovor je bil, da v skladu z navedenimi dejstvi ni razloga, da bi to veljalo za oviro.
397. Kalistrat, O pravicah državne blagajne, I. knjiga.
Če je dedičev več in se oporoka odpre proti soglasju nekaterih od njih ali brez njihove vednosti, tisti, ki so brez krivde, ne
izgubijo svojih dednih deležev.

Tit. 6. Če kdo drugemu prepreči, da bi sestavil oporoko, ali ga prisili, da jo sestavi.

398. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLVIII.
Božanski Hadrijan je odredil, da če bi kdo, medtem ko si prizadeva pridobiti posest nad posestjo, do katere je upravičen
bodisi po rodu bodisi po oporoki, preprečil vstop osebi, ki je bila poslana, da sestavi oporoko, ki jo je oporočitelj želel
izvršiti, ali da spremeni že sestavljeno, se mu odvzame pravica do vložitve tožbe, in ko se to zgodi, bo do posesti upravičena
zakladnica.
399. Če gospodar, ki ravna v slabi veri, prepreči spremembo oporoke, s katero je bil njegov suženj imenovan za dediča,
čeprav bi moral ta po manumitaciji vstopiti v zapuščino, se mu odvzamejo vse pravice do tožbe in tudi njegovi otroci, če jim
je bilo kaj zapuščeno, izgubijo svoje pravice, čeprav niso pod njegovim nadzorom. Če pa je bila gospodarju zapuščina
prepuščena v skrbništvo in se od njega zahteva, da jo izplača, je treba reči, da lahko zapuščino prejme, saj sam do nje ni
upravičen, temveč jo je treba prenesti na drugega.
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400. Če je bilo imenovanih več dedičev in so vsi krivi slabe vere pri preprečevanju spremembe oporoke, je treba reči, da je
treba vsem odreči pravice do tožbe, ker so vsi ravnali goljufivo.
401. Paulus, O ediktu, knjiga XLIV.
Če kdo ravna v slabi veri, da bi preprečil nastop prič oporoke, in s tem izgubi pooblastilo za sestavo oporoke, je treba
odgovornemu za goljufijo odreči vse pravice do tožbe, ne glede na to, ali je zakoniti dedič ali pa je bil imenovan po prejšnji
oporoki.
402. Vendar pa dejanje brata v teh okoliščinah ne oškoduje njegovega brata.
403. Če je bil tisti, ki je zagrešil goljufijo, obtožen prenosa zapuščine, se ta zaseže z vsemi obveznostmi, tako da bo državna
blagajna pridobila ugodnost falcidijskega zakona, upravičenec do zaupanja pa bo prejel tri četrtine zapuščine.
404. Papinianus, Mnenja, knjiga XV.
Kadar mož ne poseže v to, da bi s silo ali goljufijo preprečil ženi, da s kodicilom spremeni oporoko, ki jo je sestavila v
njegovo korist, temveč (kar se pogosto zgodi) poskuša le pomiriti ženino jezo z zakonskimi preprekami, sem podal mnenje,
da ni kriv nobenega prekrška in da mu ne sme biti odvzeto, kar mu je bilo dano z oporoko.

Tit. 7. O pravu kodicilov.

405. Ulpianus, Disputations, knjiga IV.
V reskriptih in cesarskih konstitucijah je zelo pogosto navedeno, da kadar je imel oporočitelj vtis, da je sestavil oporoko (ki
pa je kot taka nična), in ni nameraval, da bi bila veljavna kot kodicil, se šteje, da ni sestavil kodicila. Zato vse, kar je
vključeno v tovrstno oporoko, ne bo zapadlo, čeprav bi zapadlo, če bi bilo vključeno v kodicil.
406. Julianus, Digest, knjiga XXXVII.
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Če se otrok rodi po izvršitvi oporoke in preden je bil napisan kodicil, in mu je s kodicilom kar koli zapuščeno v skrbništvo,
bo ta oporoka veljavna.
407. Če pa bi tisti, ki mu je bilo kar koli podarjeno, umrl po izvršitvi oporoke in pred izvršitvijo kodicila, v katerem je
zapisana zapuščina, se bo štelo, da oporoka ni bila napisana.
408. Za kodicil je značilno pravilo, da se šteje, da ima vse, kar je vanj vključeno, enak učinek, kot če bi bilo vključeno v
oporoko. Zato svoboda ni pravno priznana sužnju, ki je bil v času izvršitve oporoke last oporočitelja, ob izvršitvi kodicila pa
je pripadal drugemu. Po drugi strani pa, če je suženj v času sestavljanja oporoke pripadal drugemu, v času izvršitve dodatka
pa je postal last oporočitelja, se šteje, da je bila svoboda podeljena sužnju, ki je pripadal drugemu; zato se lahko kljub temu,
da je ni mogoče neposredno podeliti, sklicujemo na skrbništvo.
409. Za duševno bolno osebo se ne razume, da je pooblaščena za sklenitev kodicila, in sicer iz razloga, ker se šteje, da ni
sposobna opraviti nobenega drugega dejanja; saj pri sklepanju vseh vrst poslov velja, da je v položaju tistega, ki je odsoten
ali ki pri poslu ne sodeluje.
410. Če je premoženje brezplodno zapuščeno z oporoko, ga ni mogoče potrditi s kodicilom, vendar ga je mogoče zahtevati na
podlagi skrbništva s pridržkom zneska, ki ga določa Lex Falcidia.
411. Isto, Digest, knjiga XXXIX.
Če kdo, ki ni napravil oporoke, s kodicilom ustanovi skrbništvo, kot sledi: "Kdorkoli bo moj dedič ali pretorski posestnik
mojega premoženja, mu ga zapuščam kot skrbniku," je treba izplačati zneske, ki so ostali v okviru skrbništva, saj je glava
gospodinjstva, ki je imel moč napraviti oporoko in je sklenil kodicil, v enakem položaju, kot če bi bili vsi tisti njegovi dediči,
v roke katerih bo premoženje prišlo bodisi z dedovanjem bodisi s posestjo po pretorskem pravu.
412. Če se otrok rodi po izvršitvi kodicila in je najbližji sorodnik ali neposredni dedič, mu ne bo treba plačati nobenih
zneskov, ki so ostali v oporoki, saj se razume tudi kot imenovani dedič, zato se ne sme šteti, da je kršil kodicil.
413. Če je bila oporoka sestavljena, tudi če z njo ne bi bil potrjen kodicil, bo kodicil kljub temu pridobil vso moč in učinek iz
oporoke. Če se v zapuščino ne vstopi na podlagi oporoke, tudi skrbništvo, ustanovljeno s tovrstnim kodicilom, ne bo imelo
nikakršne veljave.
414. Isto, Digest, knjiga LXIII.
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Odločeno je bilo, da lahko oporočitelj, ki je bil v času sklenitve kodicila plačilno sposoben, svojim sužnjem zakonito podeli
svobodo, čeprav morda ni bil plačilno sposoben v času, ko je bila oporoka izvršena.
415. Papinianus, Mnenja, knjiga VII.
Kodicil, ki je sklenjen pred oporoko, ni veljaven, razen če ga potrdi oporoka ali drugi naknadno sklenjeni kodicil ali če so
njegove določbe določene z drugim izrazom oporočiteljeve volje; vendar kakršna koli drugačna razpolaganja, ki bi jih
zapustnik lahko naknadno sklenil, ne veljajo.
416. Marcianus, Institutes, knjiga VII.
Božanska Severus in Antoninus sta v nekem reskriptu navedla, da je v primeru, ko je mati določila svoje otroke za absolutne
dediče, vendar je v kodicilu dodala pogoj osamosvojitve, njeno dejanje neveljavno; ker ni mogla postaviti pogoja dediču, ki
je bil določen, ali ga neposredno zamenjati na podlagi kodicila.
417. Vsakdo lahko sestavi več kodicilov in ni treba, da jih napiše ali zapečati z lastno roko.
418. Čeprav je poglavar gospodinjstva pri potrditvi kodicila morda dodal, da ni imel namena, da bi bil veljaven, če ni bil
zapečaten in podpisan z lastno roko; vendar bo kodicil, ki ga je sklenil, veljaven, tudi če ga ni niti lastnoročno podpisal niti
zapečatil, kajti poznejša razpolaganja razveljavijo tista, ki so bila pred njimi.
419. Kodicil lahko sklene le tisti, ki je pristojen za sestavo oporoke.
420. Če kdo s kodicilom zapiše zapuščino osebi, ki je umrla po tem, ko je sestavil oporoko, se šteje, da zapuščina ni bila
dana, čeprav je bil kodicil morda potrjen z oporoko.
421. Isto, Pravila, II. knjiga.
Obstajajo nekatera razpolaganja, ki se ne nanašajo na potrjevanje sodnih oporok; kot na primer, če kdo potrdi sodno oporoko,
preden je v ujetništvu, in zapiše sodno oporoko, ko je v ujetništvu, saj taka sodna oporoka ne bo veljavna. Enako pravilo
velja, kadar oseba tako ali drugače preneha biti oporočno sposobna.
422. Poleg tega pri vprašanjih, ki so bolj dejanska kot pravna, tega, kar je vključeno v kodicil, ni treba upoštevati, kot da bi
bilo napisano v času, ko je bil kodicil potrjen; na primer, če bi bilo v kodicilu navedeno: "Da se zapušča takšno in takšno
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oblačilo, ki mi pripada", je treba upoštevati čas, ko je bil kodicil napisan, in ne čas, ko je bil potrjen. Če je v kodicilu zapisana
zapuščina v korist Seiusa, kot sledi: "Če je Titius živ" ali "Če je star toliko in toliko let", je treba upoštevati datum kodicila in
ne datum, ko je bila oporoka potrjena.
423. Paulus, O pravu kodicilov.
Kodicili se sestavljajo na štiri načine: bodisi naj bi bili potrjeni v prihodnosti; bodisi so bili potrjeni v preteklosti; bodisi so
sestavljeni s pomočjo zaupanja, kadar je bila oporoka izvršena; bodisi kadar oporoke ni.
424. Tisti, ki dedujejo zapuščino ab intestato, so lahko obremenjeni s skrbništvom, saj se šteje, da jim je pokojnik
prostovoljno zapustil premoženje, do katerega so bili upravičeni po zakonu.
425. Kodicil je veljaven vedno, kadar je bil tisti, ki ga je sklenil, pristojen za sestavo oporoke. Vendar tega ne smemo
razumeti tako, da zahtevamo, da je bila v času, ko je napisala kodicil, pristojna za sestavo oporoke. (Kaj pa če ni mogel
pridobiti zadostnega števila prič?) Nujno pa je, da je imel zakonsko pravico sestaviti oporoko.
426. Če bi kdo s svojo oporoko potrdil kodicil, ki bo sklenjen pozneje, in se nato ponudil za aroganco, nato pa bi sestavil
oporoko in umrl osvobojen; se postavlja vprašanje, ali je treba zapuščino, zapuščeno s kodicilom, izplačati, ker je oporoka
veljavna ? Vendar je kodicil izvršil v času, ko ni imel oporočne sposobnosti; ta primer pa ni podoben primeru neumne osebe,
ki lahko zakonito potrdi kodicil; kajti čeprav ni sposobna sestaviti oporoke, še vedno ostane v enakem stanju tista, ki jo je
sestavil, preden je postal neumen; vendar je oporoka te stranke nična in z njo na določen način razpolaga s premoženjem
drugih. Vendar menimo, da je kodicil veljaven, kajti tudi če bi rojstvo posmrtnega otroka razdrlo oporoko in bi ta potem
umrl, bo kodicil še vedno veljaven.
427. Če vojak sestavi oporoko pred vstopom v vojsko in po vpoklicu sestavi kodicil, se postavlja vprašanje, ali bo kodicil
veljaven po vojaškem pravu, saj je oporoka, sestavljena v takšnih okoliščinah, po običajnem pravu veljavna le, če je vojak
med služenjem vojaškega roka ni zapečatil ali k njej kaj dodal. Gotovo je, da se pri kodicilu, sklenjenem med služenjem
vojaškega roka, ni treba sklicevati na oporoko, da bi ugotovili njegovo veljavnost, ampak je veljaven po vojaškem pravu.
428. Če je svoboda s kodicilom podeljena sužnju, ki je prav tako prejel zapuščino po oporoki, pravimo, da je zapuščina
veljavna, kot da bi bila taka od začetka.
429. Kadar kdo potrdi kodicil določene vrste, na primer "tisti, ki ga bom izvršil zadnji", se določbe, vsebovane v katerem koli
kodicilu, ne bodo štele za veljavne takoj, dokler je mogoče skleniti druge; če bi se torej pozneje sklenile druge, bodo vse
podelitve zapuščine po prejšnjih kodicilih neveljavne.
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430. Marcellus, Digest, knjiga IX.
Aristo zanika, da bi bil kodicil veljaven, če ga sklene oseba, ki ni vedela, ali je glava družine ali ne. Ulpianus v opombi
navaja: "Razen če je služil v vojski, kajti takrat je njegova oporoka veljavna".
431. Papinianus, Vprašanja, knjiga XV.
Mnenje, da zapuščine ni mogoče zapustiti s kodicilom, se je ohranilo iz prejšnjih časov, razlog za to pa je, da se prepreči, da
bi se zdelo, da je oporoka, ki pridobi vso svojo moč z imenovanjem dedičev, potrjena s kodicilom, katerega veljavnost je
sama odvisna od oporoke.
432. Isto, Vprašanja, knjiga XIX.
Neki moški, ki ni vedel, da je njegova žena noseča, je s kodicilom, namenjenim njegovemu sinu, osvobodil nekaj svojih
sužnjev. Po očetovi smrti se mu je rodila hči, in ker je bilo ugotovljeno, da je oče ni imel nikoli v mislih, je bilo odločeno, da
mora svobodo podeliti samo sin:
433. Isto, Vprašanja, knjiga XXII.
Po tem, ko je bila sestri povrnjena odškodnina za njen delež sužnjev.
434. Isto, Vprašanja, knjiga XIX.
Nedvomno je namreč mogoče trditi, da hčerke ni bilo mogoče prisiliti, da manumitira sužnje, saj oče od nje ni ničesar
zahteval, ona pa postane dedinja po svoji lastni pravici.
435. Pogosto se razpravlja o tem, kakšen sklep je treba sprejeti, če nekdo ni napravil oporoke, ampak je to navedel v kodicilu:
"Želim, da je Titius moj dedič". Zelo pomembno je, ali je s to listino, ki jo je namenil za kodicil, zapustil premoženje v
skrbništvo svojemu zakonitemu dediču ali pa je mislil, da sestavlja oporoko, saj v tem primeru Titius od zakonitega dediča ne
bi mogel zahtevati ničesar. Namen zadevne stranke se običajno ugotovi s pregledom same listine. Če je namreč zapustil
zapuščino, ki naj bi jo izpolnil Titius, in določil njegovega namestnika, če ta ne bi bil dedič, ni dvoma, da je treba razumeti,
da je nameraval sestaviti oporoko in ne kodicil.
436. Scaevola, Vprašanja, knjiga VIII.
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Nekatere avtoritete menijo (kot se spomnim), da je v Vivianu razložen spor, ki je nastal med Sabinom, Kasijem in Prokulom
v zvezi z vprašanjem, ali so zapuščine, dane ali odvzete s kodicilom osebam, ki so umrle, potem ko so bile imenovane za
dediče, pripadale namestnikom; to je, ali je bila dana ali odvzeta zapuščina enako veljavna, če je bila določena s kodicilom,
kot če je bila določena z oporoko. Rečeno je, da sta Sabin in Kasij odgovorila, da je tako, Prokul pa je bil proti. Sklep Sabina
in Kasija je (kot trdita sama), da se kodicil obravnava kot del oporoke in da podpira spoštovanje zakona glede izročitve
premoženja. Kljub temu si upam trditi, da je bolj pravilno Prokulovo mnenje; kajti zapuščina, ki je zapuščena tistemu, ki v
času, ko je bil sklenjen kodicil, ni obstajala, čeprav je živel v času, ko je bila oporoka sestavljena, nima nobene veljave ali
učinka, saj bi morala pripadati tistemu, ki mu je bila dana. Nato bi bilo treba zastaviti vprašanje, ali je bila zapuščina pravilno
zapuščena, tako da se pravna norma ne sme preiskovati, preden se ugotovi obstoj osebe. V navedenem primeru torej
zapuščina nima nobene veljave ali učinka, če je bila dana ali odvzeta s kodicilom po smrti dediča; iz razloga, ker omenjeni
dedič ni obstajal, in posledično postane odvzem ali dodelitev zapuščine nična. To ne bi veljalo v primeru, ko se namesto
dediča, ki je bil imenovan za celotno zapuščino, določi nadomestni dedič, saj bi bil kodicil potrjen z imenovanjem.
437. Če sta bila imenovana dva dediča in dodeljena nadomestna dediča, pa bi eden od njiju umrl, bi se zapuščina še vedno
štela za veljavno; vendar se je pojavila razprava v zvezi s sodedičem in vprašanjem, ali mu pripada celotna zapuščina, kadar
je bila zapuščina naslednja: "Kdorkoli bo moj dedič." Ali pa je treba šteti, da se ne dolguje celotna zapuščina zaradi tega, ker
bi moral nadomestni dedič plačati del te zapuščine, čeprav je sam ni dolžan? Enaka razprava se lahko pojavi v zvezi z
določenimi obveznostmi ; vendar menim, da je veliko več razlogov za to, da je sodedič odgovoren za celotno zapuščino, ker
stranka, ki je bila z njim pridružena, ne obstaja več.
438. Africanus, Vprašanja, II. knjiga.
Ker pa je bila oporočiteljeva volja, da se zapuščina izplača iz celotne zapuščine, je treba reči, da bo v korist dedičev,
določenih z oporoko, veljala izjema zaradi slabe vere, če se zahteva višji znesek, kot jim pripada.
439. Paulus, Vprašanja, knjiga XXI.
Če je bil sklenjen kodicil, ne da bi bila sestavljena oporoka, bo zapustnikov dedič, čeprav se je rodil po sklenitvi kodicila,
dolžan vse zapuščine, ki so bile zapuščene z njim; kodicil je namreč veljaven, ne glede na to, kdo je dedič, ki je upravičen do
nujnega dedovanja; upoštevan je bil namreč samo en primer in ni nobene razlike, kdo pridobi dediščino, če nasledi ab
intestato. Kodicil je odvisen od oporoke, če je bila sestavljena, ne glede na to, kdaj je bila ta sestavljena. In (da bi se lahko
jasneje izrazil), kadar glava gospodinjstva umre brez oporoke, kodicil ne potrebuje potrditve, temveč nadomesti oporoko. Če
pa je bila oporoka sestavljena, za kodicil velja isto pravo.
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440. Isto, stavki, III. knjiga.
Pisma, s katerimi se obljublja zapuščina ali izraža naklonjenost, nimajo moči kodicila.
441. Celsus, Digeste, knjiga XX.
Plotiana svoji prijateljici, Celsus, Pozdrav. Lucij Titius je v svoji oporoki določil naslednje: "Če bom v kakšni listini, ki se
kakorkoli nanaša na to oporoko, kaj zapustil z oporoko, želim, da bi bila veljavna." Sprašujem, ali je treba potrditi kodicil, ki
je bil sestavljen pred to oporoko. Juventius Celsus Plotiani: Pozdrav. Te besede: "Če zapustim karkoli, kar se nanaša na to
oporoko, želim, da je veljavno," vključujejo tudi vse, kar je bilo zapuščeno pred sestavo oporoke.
442. Marcellus, Digest, knjiga XIV.
Oče, ki je imel edinega sina, je sestavil oporoko, ki se je nanašala nanj, in je umrl kot oporočni dedič ter za dediča zapustil
sina, ki ga je rodil po tem, ko je sestavil oporoko. Nihče ne more reči, da je bil kodicil razveljavljen, in zato, če pokojnik ni
pričakoval, da bo imel posmrtnega dediča, kodicil zaradi njegove smrti ne bo postal neveljaven; sin, na katerega je bil
naslovljen, pa bo moral plačati zapuščino sorazmerno s svojim dednim deležem, posmrtnemu sinu pa ne bo treba plačati
ničesar. Če pa bi ob svoji smrti zapustil dva preživela sinova, vendar je mislil, da je eden od njiju mrtev, lahko podobno velja,
da je sin, na katerega je bil usmerjen kodicil, lahko prisiljen plačati celotno zapuščino, tako kot če bi bil edini dedič svojega
očeta; vendar bo dolžan plačati le znesek v sorazmerju s svojim deležem zapuščine. Kljub temu se ne sme plačati nobenega
dela zapuščine, ki ga ni mogoče razdeliti, saj oče sinu ne bi odvzel njegovega deleža, če ne bi mislil, da bo ta njegov edini
dedič.
443. Paulus, O Lex Julia et Papia, knjiga V.
Če je bil dedič imenovan ustno in so bile zapuščinske listine zapisane pisno, Julijan pravi, da te listine ne smemo razumeti
kot oporoko, v kateri dedič ni omenjen, ampak jo je treba obravnavati kot kodicil, in menim, da je to pravilnejše mnenje.
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Knjiga XXX
O zapuščinah in skrbništvu.

Naslov. 1. O zapuščinah in skrbništvu.
/
1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVII.
Zapuščine so v vseh pogledih enake skrbništvu.
(2) Isti, Trusti, I. knjiga.
Ne smemo pozabiti, da lahko premoženje v skrbništvo zapišejo le tisti, ki imajo oporočno sposobnost.
3. Isti, O Sabinu, IV. knjiga.
Naslednje besede oporočitelja: "Kdorkoli od zgoraj navedenih oseb bo moj dedič" ali "Če bo Seius moj dedič" ali "Če bo
vstopil v moje premoženje", nobeno pozneje zapuščeno zaupanje iz tega razloga ne bo pogojno.
4. Isto, O Sabinu, V. knjiga.
Kadar se oporočitelj zmoti glede imena zemljišča in navede kornelijsko namesto sempronijskega posestva, mu pripada
sempronijsko posestvo. Če pa se je zmotil pri navedbi samega zemljišča, se ne bo izplačalo. Če namreč kdo, ki namerava
zapustiti oblačila, zapiše gospodinjske potrebščine, misleč, da so oblačila vključena v izraz "gospodinjske potrebščine",
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Pomponij trdi, da oblačila ne bodo zapadla; prav tako kot če bi kdo mislil, da je elektrun ali medenina vključena v izraz zlato;
ali, kar je še bolj absurdno, če bi mislil, da je srebro vključeno v izraz oblačila; imena stvari so namreč nespremenljiva, imena
ljudi pa so podvržena spremembam.
(1) Če kdo imenuje dediča in zapusti naslednje: "Kdor bo dedič mojega premoženja v Galiji, naj plača toliko in toliko," se
šteje, da zapuščino dolgujejo vsi dediči, saj zadevno premoženje pripada vsem.
5. Paulus, O Sabinu, I. knjiga.
Kadar je suženj prepuščen v izbiro zapustniku, lahko izberemo le enkrat.
1. Labeo pravi, da kadar je določen predmet ali suženj zapuščen na naslednji način: "Kdor bo moj, ko umrem, ga bo dal moj
dedič", in je ta predmet ali suženj v skupni lasti, bo dolgovan ves. Kasij navaja, da je Trebatius podal mnenje, da se dolguje le
delež, ki je v lasti oporočitelja; kar je pravilno.
2. Kadar je zapuščina zemljišča, ki je v skupni lasti, zapuščena brez navedbe deleža, ki pripada oporočitelju, ampak je le
navedeno "moj", je določeno, da bo dolgovan le njegov delež.
(6) Julianus, Digest, knjiga XXXIII.
"Moj dedič naj da Stiha, ki bo moj, ko umrem." Očitno je, da je oporočitelj raje želel postaviti pogoj, kot pa zgolj izpostaviti
sužnja; in sicer iz razloga, ker bi bila ta klavzula, če bi bila vstavljena zgolj z namenom izpostaviti sužnja, oblikovana na
naslednji način: "Stichus, ki je moj", in ne: "Kdor bo moj". Vendar je treba tak pogoj razumeti tako, da pomeni le "če bo
moj", tako da bo zapuščina, če ga bo odtujil v celoti, ugasnila; če pa ga bo odtujil delno, mu bo pripadal le tisti delež sužnja,
ki je pripadal oporočitelju ob njegovi smrti.
7. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Gospodar lahko zavrne zapuščino, zapuščeno svojemu sužnju.
(8) Pomponij, O Sabinu, II. knjiga.
Če oporočitelj, potem ko je zapustil zemljišče, del tega zemljišča odtuji, velja, da stranki, ki ji je bilo zapuščeno, pripada le
preostali del; ker bi imel oporočni prejemnik koristi od povečanja, tudi če bi se omenjeno zemljišče povečalo.
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1. Če se v oporoko vključi naslednja določba: Če je v oporoki zapisano: "Naj Lucij Titius, moj dedič, ali Maevius, moj dedič,
plačata deset aurei Seiju", lahko Seij vloži tožbo proti kateremu koli od dedičev, ki ga izbere, in če vloži tožbo proti enemu
od njih in ta izvede plačilo, bo drugi oproščen; tako kot v primeru, ko sta dva dolžnika obljubila plačilo, sta oba odgovorna za
celoten znesek. Kaj pa, če zapustnik od enega od dedičev zahteva le polovico zneska? Lahko bi od drugega zahteval
preostanek. Enako pravilo bo veljalo, če je ena od strank plačala svoj delež.
2. Če je bila zapuščina zapuščena na naslednji način: "Zapuščam osem hlapcev ali pa namesto vsakega od njih določeno
vsoto denarja, karkoli želi volilojemnik", volilojemnik ne more zahtevati dela zapuščine v sužnjih in drugega dela v denarju,
ker je zapuščina prepuščena kot alternativa; prav tako kot če je bilo zapuščenih petdeset funtov teže olja ali določena vsota
namesto vsakega funta, saj bi sicer lahko bila dovoljena delitev, če je bil zapuščen samo en suženj. Prav tako ni nobene
razlike, ali se znesek razdeli ali pa se izplača celoten znesek naenkrat. Če je bilo zapuščenih osem sužnjev ali določen denarni
znesek namesto vseh sužnjev, dediča ni mogoče proti njegovi volji prisiliti, da bi bil odgovoren za del zapuščine v denarju in
del v sužnjih.
9. Isto, O Sabinu, III. knjiga.
Octavenus navaja, da je premoženje v rokah sovražnika mogoče zapustiti in da bo zapuščina veljala po pravu postliminium.
10. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Julianus meni, da sin pod očetovim nadzorom ne more opraviti izbire brez očetovega soglasja; prav tako ne, preden ne
sprejme zapuščine.
11. Papinianus, Vprašanja, IX. knjiga.
Kadar je bila sinu pod očetovskim nadzorom zapuščina ali suženj, ki pripada drugemu, ali mu je zapuščena nepremičnina; ta
mora biti zapuščena v zaupanje očetu ali gospodarju, in le v teh okoliščinah bo imelo zaupanje kakršno koli moč ali učinek,
razen če je zapuščina zapuščena tistim, prek katerih bo korist od nepremičnine ali zapuščine pripadla omenjenemu očetu ali
gospodarju. Julijan, ki ga je k temu spodbudil zelo tehten razlog, ponovno navaja svoje mnenje, da mora oče, čigar sin je bil
imenovan za dediča, prepustiti zapuščino celo tujcu, potem ko je odštel delež, ki mu ga dodeljuje falcidijski zakon; ker je
odgovoren kot zastopnik svojega sina, ker ta ne more biti odgovoren sam, oče pa ne more biti odgovoren kot dedič, temveč
se šteje, da je bil zadolžen za zaupanje kot starš. Če je bil torej oče zadolžen, da svojemu sinu po njegovi smrti izroči, kar je
prišlo v njegove roke z zapuščino ali zapuščino, zapuščeno njegovemu sinu, in bi ta umrl za časa očetovega življenja, lahko
oče to nedvomno obdrži, saj zaupanje pridobi svojo moč iz očetove osebe.

1707

12. Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.
Če bi bilo isto premoženje zapuščeno meni in tebi in bi na dan, ko bi zapadla zapuščina, postal tvoj dedič, Labeo pravi, da
lahko premoženje pridobim bodisi zaradi tega, ker mi je bilo zapuščeno, bodisi zato, ker sem tvoj dedič. Prokulus pravi, da če
bi želel, da bi mi vse to pripadlo zaradi zapuščine, ki mi je bila zapuščena, moram to zahtevati na podlagi tega, da sem dedič
zapuščine.
1. Če kdo z oporoko, ki jo je tik pred smrtjo sestavil v Rimu, naloži svojemu dediču, naj mi v treh dneh po njegovi smrti
izroči nekatere sužnje, ki jih je imel v Gadesu, bo zapuščina veljavna; kratkost določenega roka nikakor ne bo škodovala
volilojemniku.
2. Pravilo civilnega prava določa: "Zapuščino lahko zapišemo sužnjem, ki pripadajo tistim, ki jim lahko zapuščino tudi
izročimo."
3. Pri zapuščinah so veljavne zadnje sestavljene listine; ker jih je mogoče, če so bile predhodno sestavljene, spremeniti glede
dneva ali pogoja ali pa jih v celoti razveljaviti. Kadar se zapuščina, zapuščena pod enim pogojem, odvzame z drugim, je treba
upoštevati zadnjo določbo, s katero je bila odvzeta. Včasih pa ni veljavno zadnje, temveč prejšnje razpolaganje s
premoženjem, kajti če bi rekel "Kar sem v tej oporoki zapustil Titiusu, mu ne dam niti ne zapišem", to, kar mu je bilo
zapuščeno z oporoko, ni veljavno; velja namreč, da se ista določba, s katero se odložijo zapuščine, podeljene v določenem
času, nanaša tudi na določbe, ki so bile podeljene pozneje. Zato želja oporočitelja določa veljavnost tega, kar je vključil v
oporoko.
13. Isto, O Sabinu, IV. knjiga.
Če ti je bil zapuščen suženj, ki ni bil dovolj opisan, in je dedič tvojemu sužnju izročil Stichusa, je Neratij menil, da bo dedič,
če je bila izročitev opravljena s soglasjem gospodarja ali če je ta dejanje ratificiral, oproščen, kot da bi bil zapuščen sam
Stichus.
14. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XV.
Če je bilo v oporoki zapisano: "Če bi določenemu posamezniku dvakrat zapustil, mu mora moj dedič plačati samo eno
zapuščino." ali "Pripade mu samo ena zapuščina." In je omenjeni stranki zapustil dve ločeni denarni vsoti ali dve ločeni
zemljišči, ali mu bosta pripadli obe? Aristo pravi, da se zdi, da bo treba plačati le eno zapuščino, saj po mnenju Celsusa in
Marcella velja, da vse, kar je odvzeto, ni dano, kar je pravilno.
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1. Papinianus pa v devetnajsti knjigi vprašanj pravi, da če oporočitelj, potem ko je zapustil več volil isti osebi, zatrdi, da
pričakuje izplačilo le ene od njih, in to stori, preden dopolni svojo oporoko, je treba druge volila šteti za razveljavljene po
samem zakonu. Za katero pa bi bilo treba šteti, da je bila odvzeta, saj to ni razvidno? In pravi, da se lahko šteje, da je treba
plačati najmanjšo zapuščino.
(15) Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Kadar je nekdo nameraval zapustiti četrti del svojega premoženja, je zapisal polovico. Prokul je zelo pravilno rekel, da je bilo
mogoče trditi, da je bil četrti del zapuščen, in sicer iz razloga, ker je vsebovan v polovici. Enako pravilo bo veljalo, če je
oporočitelj nameraval zapustiti petdeset aurei, pa je zapisal sto, saj bo treba plačati petdeset. Če pa je želel zapustiti več, pa je
zapisal manj, bo oporoka veljavna.
1. Če kdo zapiše hčeram denarno vsoto z mislijo na posmrtno hčer, pa se ta ne bi rodila, bo celotna vsota pripadla preživeli
hčeri.
(16) Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.
Kadar je isto premoženje zapuščeno dvema osebama skupaj in ene od njiju ni, menim, da je res, da preživeli osebi pripada le
polovica.
1. Kadar je dediču naloženo plačilo zapuščine skupaj z drugim, ki ni njegov sodedič, je tisti, ki je bil imenovan, dolžan
celotno zapuščino; če je namreč oporočitelj izrecno naložil plačilo dvema dedičema in eden od njiju ne vstopi v zapuščino, bi
bil drugi, ki je vstopil, dolžan celoten znesek, če bi delež tistega, ki je zavrnil zapuščino, prišel v roke dediča, ki jo je sprejel.
2. Če je zapuščina zapuščena Titiusu in posmrtnemu otroku zapustnika in se ne rodi noben posmrtni otrok; Titius lahko
zahteva celoten znesek. Če pa je oporočitelj nameraval zapustiti enake deleže Titiusu in svojim posmrtnim otrokom ali če se
je celo izrazil v tem smislu, pripada celotna zapuščina Titiusu, če se ne rodi noben posmrtni otrok.
(17) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XV.
(18) Če je nekdo zapustil hčeram in v nekem delu oporoke omenil posmrtno hčer, velja, da je imel v mislih posmrtno hčer v
času, ko je zapustil, posmrtno hčer.
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1. Če kdo oporoko zapusti na naslednji način: "Če se mi rodi hči, naj ji moj dedič da sto aurei," in se rodi več hčera, velja, da
je vsaka od njih upravičena do istega volila, ki ga je treba razumeti na ta način, razen če je jasno, da je bil oporočiteljev
namen drugačen.
2. Če je zapuščina podeljena enemu od več dedičev, je očitno, da jo mora sodnik dodeliti kot dolžno v tožbi, vloženi zaradi
delitve; in ugotovljeno je, da bo stranka, tudi če bi zavrnila zapuščino, upravičena do izterjave tovrstne zapuščine.
18. Julianus, Digest, knjiga XXXVII.
Lahko namreč zahteva celotno zapuščino, čeprav bi bil sam neupravičeno obremenjen, če zapuščine ne bi zavrnil.
19. Ulpianus, O Sabinu, XV. knjiga.
Papinianus v Knjigi vprašanj meni, da se lahko v primeru, ko je bila zapuščina zapuščena tako, da nima učinka, potrdi s
ponovitvijo; to je z naslednjo klavzulo, ki se naknadno vstavi v kodicil: "Moj dedič naj mu poleg tega plača še to." in kjer je
pozneje navedeno nekaj drugega: "Naj bo moj dedič zadolžen za plačilo denarja, ki sem ga zapustil, na dneve, ki sem jih
določil, in ne po preteku enega, dveh in treh let." Kajti oporočitelj tega ni storil zato, da bi potrdil oporoke, ki so bile
neveljavne, ampak le zato, da bi podaljšal rok plačila za tiste, ki so bile veljavne.
1. Ista avtoriteta na istem mestu v zvezi z namestnikom, imenovanim za otroka, ki še ni polnoleten, navaja, da če bi bil
omenjeni otrok nepravilno zadolžen za plačilo zapuščine, jo mora plačati njegov namestnik, če mu je bilo zaupano kaj več,
dedič pa bi umrl, ne da bi postal očetov naslednik.
2. Če je premoženje zapuščeno več osebam in deleži niso določeni, dedujejo vsi enako.
20. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.
Kadar ima oporočitelj dva sužnja in enega od njiju zapusti tako, da ni mogoče ugotoviti, kateremu od njiju ga je zapustil,
lahko volilojemnik izbere sam.
21. Ulpianus, O Sabinu, XV. knjiga.
Če je bila zapuščena čreda ovac, bo vsakršno povečanje, do katerega pride pozneje, pripadlo volilojemniku.
(22) Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.
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Če je bila zapuščena čreda živine in nekateri izmed njih umrejo za časa življenja zapustnika, namesto njih pa se nadomestijo
drugi, velja, da je čreda ista. Če se čreda zmanjša do te mere, da ostane samo en vol, se lahko zahteva, čeprav čreda kot taka
ni več obstajala; tako kot se lahko zahteva zemljišče, na katerem je stala zapuščena hiša, če ta pogore.
23. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Kadar nekdo zapusti del svojega premoženja, kot je to zdaj v navadi, se mu lahko to premoženje odreče brez pridelkov, razen
če dedič ne zamudi.
24. Pomponij, O Sabinu, knjiga V.
Ugotovljeno je, da se lahko zapusti tisto, kar še ne obstaja, na primer: "Vsak otrok, ki ga bo rodila suženjska ženska, ta in ta,"
ali če je zapuščina sestavljena takole: "To je otrok, ki ga bo rodila suženjska ženska, ta in ta: "Vsako vino, ki bo pridelano na
moji zemlji, ali vsak prirastek črede naj dobi moj dedič."
1. Če imam le pravico do uporabe in jo zapišem, bo oporoka nična, razen če bi pozneje pridobil lastninsko pravico na
nepremičnini.
2. Če kdo po tem, ko je sestavil oporoko, s katero je bilo zapuščeno tihožitje, k njej doda drugo zemljišče, ki ga namerava
vključiti v isto posest, lahko dodatek zahteva volilojemnik. Enako pravilo velja v primeru naplavin, zlasti če je oporočitelj, ko
je sestavil oporoko, dodatek opravil z drugega polja, ki mu je pripadalo.
3. Razmisliti je treba, kakšno bi bilo pravilo, če bi po sestavi oporoke nekaj odvzel iz tihožitja in to dodal zemljišču, ki je
pripadalo drugemu; ali bi bil volilojemnik upravičen zahtevati del, ki je bil odvzet, tako kot če bi prenehal biti del tihožitja,
saj je razpolaganje z zemljiščem ali hišo določeno z našim namenom in ne z naravo nepremičnine. Boljše mnenje je, da je
treba tisto, kar je priključeno k drugemu zemljišču, šteti za odšteto.
4. Če zapustim ladjo in izrecno navedem, da je bila moja in da sem jo v celoti obnovil in da je ostala samo prvotna kobilica,
jo lahko volilojemnik kljub temu pravilno zahteva.
25. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
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Sinu, ki je bil imenovan za dediča, se lahko absolutno naloži zapuščina v korist njegovega očeta, prav tako ni pomembno, ali
je bil v času, ko je zapuščina prišla v poštev, pod nadzorom svojega očeta ali ne. Če torej sprejme zapuščino po očetovem
ukazu, bo zapuščina vključena v falcidijski delež, do katerega je zakonito upravičen.
(26) Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.
Za zapuščino velja, da nikomur ne pripada več kot tisto, kar ostane po odbitku premoženja, danega za izpolnitev pogoja.
1. Če je dediču naročeno, naj izroči določeno stvar kot zapuščino, pa tega ne stori, ker je ni bil dolžan izročiti volilojemniku
na mestu, kjer je bila; in če bi bila pozneje brez dedičeve goljufije ali malomarnosti uničena, mora izgubo nositi volilojemnik.
2. Kadar pa je zapuščeno del premoženja, je vprašljivo, ali je treba dati del samega premoženja ali njegovo ocenjeno
vrednost. Sabin in Kasij menita, da je treba plačati vrednost; Prokul in Nerva menita, da je treba izročiti del zapuščenega
premoženja. Vendar pa je treba pomagati dediču, da lahko sam odloči, ali želi dati del premoženja ali plačati njegovo
ocenjeno vrednost. Vendar bo v tovrstnih zadevah dedič moral dati del premoženja, ki ga je mogoče razdeliti brez izgube, če
pa ga seveda ni mogoče razdeliti ali če delitve ni mogoče izvesti brez izgube, mora ocenjeno vrednost premoženja na vsak
način plačati dedič.
27. Paulus, O Placiju, IX. knjiga.
Poleg tega lahko dedič izroči volilojemniku delež, ki mu je bil zapuščen, tako da mu izroči določen del premoženja ali en
sam predmet, katerega vrednost se volilojemnik strinja sprejeti ali pa jo določi sodnik; da volilojemnik ne bi bil prisiljen
zahtevati delež vsega premoženja.
28. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XIX.
Če zapustim svojemu upniku, kar mu dolgujem, pri čemer sem pred dolgom zavarovan z izjemo, bo zapuščina veljavna; iz
razloga, ker se šteje, da je prišlo do sprostitve izjeme. To ustreza temu, kar pravi Aristo, namreč da če mi moj dolžnik zapiše,
kar mi dolguje v pretorski tožbi, bo zapuščina veljavna; iz razloga, ker mi je namesto častne tožbe priznana civilna tožba.
1. Marcellus v osemindvajseti knjigi meni, da bo zapuščina veljavna, če mi zapišeš, kar mi dolguješ na podlagi določila, in da
se zapuščina ne bo zmanjšala zaradi falcidijskega zakona.
29. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, VI. knjiga.
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Če pa terjatev ne postane ugodnejša za upnika bodisi s spremembo, časom, pogojem ali krajem, je zapuščina nična.
30. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XIX.
Naslednja določba: "Moj dedič naj denar, ki sem ga zapustil in za katerega plačilo nisem določil roka, plača ob koncu enega,
dveh in treh let," se ne nanaša na vse predmete, ki se lahko zapišejo, ampak samo na tiste, ki jih je mogoče stehtati, prešteti
ali izmeriti.
1. In velja samo za tiste zapuščine, za katere čas plačila ni bil določen; če je bila torej zapuščina absolutno zapuščena, bo njen
čas plačila podaljšan s tem dodatkom.
2. Kaj pa, če bi mi bilo zapuščenih sto aurejev v gotovini, ali naj se plačilo opravi na določene dneve ali naenkrat? Servij in
Labeo pravita, da je treba zapuščino plačati naenkrat, in sicer v gotovini. Čeprav je ta dodatek morda odveč, kar zadeva moč
in učinek zapuščine, se bo uporabljal tako, da bo zapuščina zapadla takoj.
3. Če pa bi zapuščina ostala plačljiva po letih ali mesecih, ta določba ne bo veljala, ker ima ta zapuščina začetek in konec.
4. Če pa je zapuščina zapuščena pod določenim pogojem, lahko rečemo, da se plačilo zapuščine v časovnih presledkih ne bo
uporabljalo, ker se šteje, da je pogoj negotov.
5. V skladu s tem Trebatius meni, da če je zapuščina dana osebi, ki naj bi se izplačala, ko dopolni dvajset let, zgoraj
omenjena določba, kot se običajno razlaga, ne velja.
6. Tudi ta določba se ne uporablja, če se zapusti denar, ki je v oporočiteljevi skrinji, ali vino, ki je v njegovem skladišču;
navedli smo namreč, da ne učinkuje, če se zapušča določena vrsta premoženja.
7. Gallus Aquilius, Ofilius in Trebatius so navedli svoje mnenje, da to pravilo ne velja samo za prej dane oporoke, ampak
tudi za vse tiste, ki so navedene v oporoki, kar je res.
31. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Ta določba se nanaša tudi na vse oporoke, ki so pozneje potrjene s kodicili.
(32) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XX.
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Če kdo zapiše denar, ki naj ga plača njegov mladoletni sin, ki je imenovan za njegovega dediča, "ko pride v puberteto", in za
plačilo tega denarja zadolži tudi dediča, ki ga nadomesti, sin pa umre, preden doseže puberteto, nadomestni dedič ne bo
dolžan zapuščine. Sekst in Pomponij pa menita, da to ni pravilno, kadar je bila ponovitev zapuščine navedena na primer
takole: "Moj dedič naj še isti dan plača zapuščino, ki sem jo naložil svojemu sinu in mu naročil, naj jo plača, če bo postal moj
dedič." Če pa je bila ponovitev zapisana takole: "Naj moj dedič plača zapuščino, katere plačilo sem naložil svojemu sinu," se
zdi, da je bila zapuščina ponovljena brezpogojno in da jo je določil le oporočitelj. Zato bo prav ta zapuščina, v zvezi s katero
se opravlja preiskava, pripadala meni.
1. Če ima kdo več sužnjev z imenom Stichus in zapušča Stichusa, pri čemer ni jasno, katerega Stichusa je mislil, mora dedič
izročiti sužnja, ki ga je izbral zapustnik.
2. Če se delu prebivalcev mesta zapusti kaj, kar je v okras ali v korist celotne skupnosti, se to nedvomno dolguje.
(33) Paulus, Pravila, III. knjiga.
Če je isto premoženje zapuščeno več osebam ali pa je zapuščeno vsem skupaj; in ena oseba vloži tožbo za njegovo izterjavo,
druga pa v isti namen vloži tožbo na podlagi oporoke, tisti, ki svojo tožbo utemelji na oporoki, ne more izterjati več, kot
znaša njegov delež zapuščine. Če je zapuščina prepuščena vsakemu posebej in je povsem očitno, da je oporočitelj s tem, ko je
prvega volilojemnika prikrajšal za zapuščino, želel podeliti zapuščino drugemu, je določeno, da je zadnji volilojemnik
upravičen do celotne zapuščine. Če pa to ni jasno razvidno, bodo vsi volilojemniki upravičeni do enakih deležev zapuščine;
razen če je oporočitelj sam s svojim jezikom jasno nakazal, da je želel, da eden od njih prejme celotno premoženje, saj bi v
tem primeru enemu od njih pripadla vrednost predmeta, drugemu pa sam predmet. Tisti, ki je prvi pristopil k izdaji v zvezi z
zapuščino ali skrbništvom, pa ima pravico izbrati, kaj bo raje prejel, samo premoženje ali vrednost tega premoženja; kljub
temu pa se potem, ko je izbral eno, ne bo smel odpovedati temu in izbrati drugega.
34. Ulpianus, O Sabinu, XXI. knjiga.
Očitno je, da v primeru, ko je oporočitelj nameraval zapuščino prenesti na drugo osebo, ta ne bo pripadala prvi navedeni, tudi
če zadnja navedena ni sposobna prejeti zapuščine. Če pa so bili volilojemniki skupni ali so se, ker jih je bilo prvotno več,
pozneje združili, se vsi skupaj štejejo za eno in isto osebo.
1. Če je isto premoženje večkrat zapuščeno z igralno oporoko, ga ni mogoče zahtevati več kot enkrat; zadostuje, če se pridobi
samo premoženje ali njegova vrednost.
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2. Kadar mi je isto premoženje zapuščeno z oporoko dveh oseb, ga lahko zahtevam dvakrat in na podlagi ene oporoke
pridobim premoženje, na podlagi druge pa njegovo ocenjeno vrednost.
3. Kadar ni zapuščenega nobenega določenega predmeta, je pa v isti oporoki večkrat omenjena določena vsota, je božji Pij v
reskriptu določil, da mora dedič večkrat plačati omenjeno vsoto, če se s povsem prepričljivimi dokazi ugotovi, da je
zapustnik nameraval pomnožiti zapuščino. Enako pravilo je določil tudi v zvezi s skrbništvom. Razlog za to je očiten, saj ker
enake stvari ni mogoče izročiti več kot enkrat, je mogoče isti znesek pomnožiti, če je bil to namen zapustnika.
4. To pa bi bilo treba razumeti, da velja le v primeru, ko naj bi oporočitelj določen znesek denarja zapustil večkrat; kot na
primer sto aurejev, ki jih ima v svoji skrinji; kajti takrat menim, da bi ga bilo treba primerjati z zapuščino zemljišča.
5. Kadar pa je bila zapuščena določena teža zlata ali srebra, Papinianus meni, da bi jo bilo treba primerjati z zapisom denarne
vsote, saj se zdi, da ni bila zapuščena nobena določena vrsta premoženja.
6. Če je bilo torej kaj drugega, kar je mogoče tehtati, šteti ali meriti, zapuščeno večkrat, je treba reči, da bo veljalo isto
pravilo; to pomeni, da bo zapadlo večkrat, če je bil takšen namen oporočitelja.
7. Če pa kupim premoženje, ki mi je bilo zapuščeno, je tožba na podlagi oporoke v mojo korist za znesek cene, ki sem jo
plačal.
8. Z veliko večjim razlogom pa je to mogoče trditi, kadar mi je isto premoženje zapuščeno z oporoko dveh različnih oseb,
vendar je ena od njiju zahtevala, da sam premoženje prepustim drugi osebi ali namesto njega kaj drugega; ali kadar je bilo
zapuščeno pod pogojem, da namesto njega nekaj dam; šteje se namreč, da mi je bilo premoženje odvzeto do višine, ki sem jo
moral plačati, da bi ga dobil.
9. Kadar je premoženje zapuščeno več osebam skupaj, velja, da je od začetka razdeljeno na deleže. Do delitve v sorazmerju s
številom oseb, ki jim je bila zapuščina zapuščena, nimajo pravice le volilojemniki, temveč tudi tisti, ki do nje niso upravičeni;
kot na primer v primeru, ko je bila zapuščina podeljena Titiusu in njegovemu sužnju, ne da bi slednjemu podelili svobodo.
10. Kadar oporočitelj z oporoko, sestavljeno v času, ko njegov sin še ni polnoleten, drugemu zapiše isto premoženje, ki ga je
z oporoko že zapustil meni, Julijan pravi, da stranki premoženja ne vzameta sočasno. Zato bo v tem času tisti, ki mu je bilo
premoženje zapuščeno z očetovo oporoko, upravičen do svojega deleža.
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11. Če je isto premoženje zapuščeno dvema osebama, od katerih je ena imenovana za dediča, če je slednji zadolžen za
izplačilo dela zapuščine v svojo korist, bo veljalo, da je v tem obsegu neveljavna ; zato bo delež, ki je bil zadolžen v njegovo
korist, pripadel njegovim sostanovalcem.
12. Zato je treba reči, da če sta dva dediča, od katerih je eden določen za eno dvanajstino, drugi pa za enajst dvanajstin
zapuščine, in jima je zapuščeno zemljišče; bo eden od dedičev upravičen do enajstih dvanajstin zemljišča, njegov
sostanovalec pa do ene dvanajstine istega zemljišča.
13. Jasno je, da če eden od volilojemnikov postane dedič stranke, ki je zadolžena za plačilo zapuščine, zaradi tega njegov
sostanovalec ne bo nič manj upravičen do polovice zapuščine, saj bo ohranil svoj delež zapuščine v enakem razmerju.
14. Če je zapuščina podeljena Titiusu v naslednjem besedilu: "To pomeni, da gre za dve zapuščini, pri čemer je odvisno od
oporočitelja, ali bo zahteval le pravico do uporabe ali ne.
15. Če kdo zapusti, kot sledi: "V tem primeru se zdi, da je mogoče reči, da bo upravičen do polovice zemljišča, saj velja, da
se z omembo zemljišča ni skliceval na celotno zemljišče, temveč na njegov del, saj je tudi del pravilno označen kot zemljišče.
35. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Če je dedič zadolžen za izročitev sužnja, ki je pripadal drugemu, in ga njegov gospodar manumitira, se mu zaradi zapuščine
ne dolguje nič.
(36) Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
"Titii zapuščam vse svoje sužnje, ki so tkalci, razen tistih, ki sem jih s to oporoko zapisal drugemu. Plotiji zapuščam vse
svoje sužnje, rojene v moji hiši, razen tistih, ki sem jih s to oporoko zapustil drugemu." Ker so bili nekateri sužnji, rojeni v
njegovi hiši, tudi tkalci, Labeo pravi, da ker ni mogoče ugotoviti, katere sužnje, ki so bili tkalci, zapustnik ni zapustil Titii,
razen če je znano, katere je zapustil Plotii, in ker tega ni mogoče ugotoviti, iz obeh oporok ne smejo biti izvzeti tisti, ki
spadajo v oba razreda, in so zato skupni obema volilojemnikoma; to je namreč pravilo prava, kadar nič ni izrecno izvzeto iz
katere od dveh oporok.
1. Če pa je bila zapuščina zapuščena z naslednjimi besedami: "Vsi moji sužnji, ki so tkalci, razen tistih, ki so rojeni pod mojo
streho," in še enkrat: "Vsi sužnji, rojeni pod mojo streho, razen tkalcev", tisti, ki so bili rojeni pod njegovo streho in hkrati
tkalci, ne bodo vključeni v nobeno od zapuščin.
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2. Ni razlike, ali je zapuščina zapisana "Titiusu in Maeviju" ali "Titiusu skupaj z Maeviem", saj v obeh primerih velja, da je
bila zapuščina zapisana skupaj.
3. Če bi dedič izročil Stiha eni od dveh strank, ki jima ga je bil dolžan izročiti, in bi Stih umrl, preden bi drugi zapustnik proti
njemu sprožil postopek, dedič ne bo odgovoren, ker se razume, da ga ne bremeni nobena krivda.
37. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXI.
38. Kadar je bilo premoženje zapuščeno na splošno, kot na primer suženj, Gaj Kasij pravi, da je treba paziti, da zapustnik ne
dobi ne najboljšega ne najslabšega sužnja. To mnenje potrjuje reskript našega cesarja in božanskega Severa, ki je odredil, da
v primeru zapuščine sužnja ni mogoče izbrati tistega, ki je opravljal posle svojega gospodarja.
(1) Če je imel oporočitelj v mislih določen del zemljišča in ni razvidno, kakšen je bil njegov namen v zvezi z njim, ima dedič
možnost izbire, da podeli del, ki mu je ljubši; če pa je oporočiteljev namen jasen, lahko volilojemnik zahteva sam del
zemljišča. Če je zapustnik zapustil kos srebrnega krožnika in ni jasno, katerega je imel v mislih, bo imel dedič prav tako
možnost izbire, da da tistega, ki ga želi.
38. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
Zapustnik ne more sprejeti dela zapuščine, preostalega pa zavrniti; to pa lahko storijo njegovi dediči, tako da lahko eden od
njih sprejme njegov delež, drugi pa zavrne svojega.
1. Če sklenemo, da ne sprejmemo zapuščine, ki nam je bila zapuščena, bo stanje stvari enako, kot če zapuščina ne bi bila
zapuščena; zato pravimo, da če mi je zapuščen del zemljišča, ki je obremenjen s služnostmi v korist moje lastnine, služnosti
ne bodo zamenjane. Poleg tega, če je suženj zapuščen osebi, zaradi katere lahko zapustnik sproži postopek zaradi kraje, bo
pravica do tožbe ostala nespremenjena.
39. Ulpianus, O Sabinu, XXI. knjiga.
Če je zapuščeni suženj na begu ali odsoten v oddaljeni državi, se mora dedič potruditi, da pridobi premoženje in ga izroči. To
je izjavil tudi Julijan, saj Afrikanus v dvajsetem od svojih pisem o Julijanu navaja, da če mora dedič pri tem imeti kakršne
koli stroške, meni, da bi jih moral imeti, in menim, da je treba sprejeti njegovo mnenje.
1. Pri uveljavljanju zahtevka za zapuščino je treba odšteti tudi dobičke od premoženja, ne le tiste, ki jih je morda zbral dedič,
temveč tudi tiste, ki bi jih lahko zbral volilojemnik; to pravilo pa ne velja le za delo sužnjev, temveč tudi za delo živali in tudi
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za prevoz s plovili. Kar je bilo navedeno v zvezi z dobički, je treba razumeti tudi tako, da velja za najemnine hiš v mestih. V
zvezi z obrestno mero za denar je treba upoštevati običaj v državi, zato mora sodišče narediti oceno in določiti obrestno
mero. Poleg tega bo dedič, če zamudi, odgovoren tudi za uničenje premoženja, zato je treba plačati njegovo vrednost; tako
kot se to stori v določbi, v kateri se premoženje izgubi, potem ko stranka zamudi. To pravilo velja tudi za potomce sužnjev
ženskega spola. Če je suženj zapuščen, se mora dedič odpovedati vsemu, kar je pridobil z omenjenim sužnjem, pa naj gre za
premoženje, zapuščino ali kar koli drugega.
2. Če bi Titius od mene kupil nepremičnino in mi jo zapustil, preden mu jo izročim, nato pa bi mu jo izročil in zanjo prejel
kupnino; na prvi pogled se šteje, da mi jo je zapustil, zato je zapuščina nična. Ker pa sem oproščen odgovornosti za
kupoprodajno tožbo, lahko vložim tožbo za vračilo premoženja, ki sem ga izročil, na podlagi tega, da gre za zapuščino. Če mi
cena še ni bila plačana, Julianus pravi, da sem upravičen do prodajne tožbe za izterjavo cene, poleg tega pa je mogoča tudi
tožba na podlagi oporoke za izterjavo premoženja, ki sem ga prodal in izročil. Dodaja tudi, da če bi mi bila cena plačana,
vendar premoženja še ne bi izročil, bi bil prost odgovornosti zaradi pravice do tožbe, do katere bi bil upravičen na podlagi
oporoke.
3. Julijan je prav tako navedel, da bi moral dedič, če bi mi oporočitelj podaril zemljišče, ki ga je kupil od nekoga drugega,
nanj prenesti tožbeno pravico, do katere bi bil upravičen na podlagi nakupa; pod pogojem, da premoženje še ni bilo izročeno
niti zapustniku niti njegovemu dediču.
4. Če kdo drugemu zapusti pravico do kamnoloma kamna na svojem zemljišču, se postavlja vprašanje, ali ta zapuščina preide
tudi na njegovega dediča. Marcellus zanika, da bi prešla na njegovega dediča, razen če je bilo ime slednjega navedeno v
oporoki.
5. Dedič mora plačati vse davke ali dajatve, odmerjene za zemljišče, ki je bilo zapuščeno, za sončnike ali kanalizacijo ali za
pravico do vodenja vode.
6. Vem, da je bil obravnavan naslednji primer. Neka oseba, ki je imela dve zemljišči z istim imenom, je zapustila kornelijsko
posestvo, pri čemer je imelo od obeh tako označenih eno večjo vrednost kot drugo. Dedič je trdil, da je bil zapuščen tisti z
manjšo vrednostjo, volilojemnik pa je trdil, da je bil namenjen tisti z večjo vrednostjo. Na splošno se šteje, da je bila
zapuščena tista manj vredna, če zapustnik ne bi mogel dokazati, da je zapustnik mislil na tisto bolj vredno.
7. Ugotovljeno je, da je mogoče zapustiti tudi premoženje, ki pripada drugemu, če ga je mogoče pridobiti, tudi če bi bila
njegova pridobitev težavna.
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8. Če pa bi kdo zapuščal Sallustove vrtove, ki so pripadali Avgustu, ali Albansko posestvo, ki je namenjeno za uporabo
cesarjevega gospodinjstva, bi veljal za blaznega, ker je v oporoki zapisal tako zapuščino.
9. Ugotovljeno je tudi, da ni mogoče zapuščati Campus Martius, Rimskega foruma ali katere koli svete stavbe.
10. Če pa so zapuščena zemljišča, ki pripadajo cesarju in so del cesarske posesti ali so pod nadzorom cesarskega upravitelja,
njihove ocenjene vrednosti dediču ne bo treba plačati, saj se z njimi ne sme poslovno razpolagati, razen po cesarjevem ukazu,
ker se ne smejo prodati.
40. Isto, Skrbništvo, II. knjiga.
Če pa je premoženje, ki pripada drugemu in ki ga zapustnik ne obvladuje na način trgovanja ter ga nima pravice posedovati,
prepuščeno skrbništvu, menim, da bo treba plačati njegovo ocenjeno vrednost.
41. Isto, O Sabinu, XXI. knjiga.
Zdaj pa poleg omenjenega preučimo še nekatere druge stvari, pri čemer se dejansko lahko zapuščajo vse materialne dobrine,
pa tudi pravice in služnosti.
1. Lastnine, ki je povezana s stavbami, pa ni mogoče odtujiti z oporoko, ker je senat v času konzulata Aviola in Pansa
odredil, da tega ni mogoče storiti.
2. Še vedno pa se lahko postavi vprašanje, če so bili kosi marmorja ali stebri ločeni od stavb, ali zapuščina ne postane
veljavna. In res, če ni bila veljavna od začetka, ne more postati taka pozneje, prav tako kot v primeru, ko mi je bilo moje
premoženje zapuščeno in odtujeno po sestavi oporoke, saj zapuščina na začetku ni imela nobene moči ali učinka; če pa je bilo
zapuščeno pod določenim pogojem, lahko zapuščina postane veljavna, če mi v času, ko je bil pogoj izpolnjen, nepremičnina
ne pripada ali ni več povezana s stavbo; v skladu z mnenjem tistih, ki menijo, da lahko svojo lastnino kupim pod pogojem A
in da jo lahko tudi pogojno obljubim in zapišem. Zato Katonovo pravilo nasprotuje absolutni zapuščini, zapuščeni v takih
okoliščinah, ne nasprotuje pa pogojni zapuščini; ker se ne nanaša na pogojne zapuščine te vrste.
3. Vprašamo se lahko tudi, ali bo zapuščina veljavna, če ima stranka dve hiši in eno od njiju zapusti, tistemu, ki mu je
zapustila hišo, pa zapusti tudi nekaj, kar je bilo pridruženo drugi hiši. To vprašanje izhaja iz dejstva, da nam dekret senata in
cesarske konstitucije dovoljujejo, da na eno hišo prenesemo premoženje iz druge hiše, ki naj bi ostalo v naši lasti, tj. ki se ne
sme prodati. To je naš cesar in božanski Severus navedel v reskriptu. Ali torej premoženja, ki je pripadalo eni hiši, ne morem
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prepustiti osebi, ki sem ji prepustil drugo hišo? To bo zavrnjeno, in sicer iz razloga, ker oseba, ki ji je premoženje zapuščeno,
ne bo njegov bodoči posestnik.
4. Če oporočitelj zapusti sempronijsko hišo dvema osebama in eni od njiju zapiše marmor, ki je v njej, za postavitev sejanske
hiše, ki mu jo je namenil, se ni mogoče brez razloga vprašati, ali bo taka oporoka veljavna zaradi tega, ker je oporočitelj
lastnik obeh hiš. Kako bi bilo, če bi oseba zapustila hišo, potem ko bi izločila marmor, ki ga je želela, da bi ga dedič imel za
gradnjo druge hiše, ki bi še vedno ostala del zapuščine. Lahko rečemo, da je boljše mnenje, da bo izjema v obeh primerih
neveljavna, vendar bo zapuščina veljavna in bo treba plačati ocenjeno vrednost nepremičnine.
5. Če pa kdo zapiše takšno zapuščino z namenom, da bi zgradil kakšno javno delo, menim, da bo veljavna; Papinianus v
enajsti knjigi mnenj pripoveduje, da sta naš cesar in božji Sever odločila, da lahko tisti, ki so obljubili, da bodo zgradili
kakšno javno delo, iz svojih mestnih in podeželskih hiš odnesejo material in ga uporabijo s tem namenom, saj ga ne odnesejo
v komercialne namene. Razmislimo pa o tem, ali je mogoče lastnino prepustiti le mestu, ki leži na istem ozemlju, ali pa jo je
mogoče prenesti drugam, da bi jo uporabili v kakšnem drugem mestu. Menim, da tega ne bi smeli dovoliti, čeprav je bilo
določeno, da se lahko iz hiše, ki je v lasti nekega človeka, vzame material in se ga prenese v drugo, ki mu pripada v drugem
mestu.
6. Ta odlok senata se ne nanaša samo na Rim, ampak tudi na druga mesta.
7. Ohranil se je tudi reskript Božjih bratov, ki je bil izdan kot odgovor na prošnjo Proklana in Epitinchana, ki sta prosila za
dovoljenje, da se iz njunih hiš odnese premoženje, ki sta ga želela prodati zaradi poplačila javnega dolga, in v katerem jima je
bila odvzeta pravica do prodaje omenjenega premoženja.
8. Ta odlok senata velja tako za stanovanja kot tudi za kopališča in vse druge vrste stavb, kot so portiki, pivnice in
restavracije.
9. S tem odlokom je tudi prepovedano zapuščati premoženje, ki ga zapustnik ne more izročiti, ne da bi ga ločil od stavbe; to
so bloki marmorja ali stebri. Senat je odločil, da to velja tudi za ploščice, tramove in vrata ter knjižnice, pritrjene na zidove.
10. Če pa so predmeti sestavljeni iz rešetk ali nadstreškov, se lahko zapišejo, vendar pa vodovodi in rezervoarji niso
vključeni.
11. Hidravlični stroji in cevi, po katerih izvira voda, pa se lahko zapišejo, zlasti če so le postavljeni na nepremičnini.
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12. Kaj je torej treba povedati v zvezi s kipi? Če so pritrjeni na stene, jih ne bo dovoljeno odstraniti, če pa so ločeni, obstaja
določen dvom. Vendar je treba upoštevati duh odloka senata, in če so bili kipi postavljeni v hišo, da bi tam ostali za vedno in
kot njen del, jih ni mogoče odstraniti.
13. Zato je treba reči, da kadar so slike pritrjene na stene ali majhni okraski vstavljeni v slednje, jih ni mogoče zapustiti.
14. Kadar pa je oporočitelj pripravil določene okraske z namenom, da bi jih prenesel v drugo hišo, in jih zapustil, se lahko
pojavi dvom, ali je oporoka veljavna; in menim, da je.
15. Ko pa oporočitelj predmete, ki jih je zapustil, pritrdi na svojo hišo, zapuščina ugasne,
42. Isto, Skrbništvo, II. knjiga.
Ne glede na to, ali se je volilojemnik tega dejstva zavedal ali ne.
(43) Isti, O Sabinu, XXI. knjiga.
Senat torej ne dovoljuje, da bi se kaj, kar je priključeno hiši, ločeno zapuščalo. Če pa kateri od teh predmetov ob zapustnikovi
smrti ni bil del hiše, mora dedič plačati njihovo ocenjeno vrednost. Če bi jih ločil zaradi plačila zapuščine, bi moral plačati
predpisane kazni, čeprav jih ni odstranil z namenom prodaje, ampak da bi izpolnil svojo obveznost.
(1) Marcellus tudi pravi, da če mož na vrtu svoje žene zgradi brunarico, ki jo je prejel kot doto, jo lahko odstrani, če jo lahko
sam uporablja, ne da bi s tem ženi povzročil kakršno koli škodo; in da mu odlok senata pri tem ne bo predstavljal ovire. Če
torej njegova žena zaradi odstranitve hiše ne utrpi nobene škode, je treba šteti, da lahko z njo razpolaga po svoji volji, saj jo
lahko odstrani.
(2) Zapuščinski prenos je lahko odvisen od volje tretje osebe, ne pa od volje dediča.
(3) Če je ena oseba odkupila drugega od sovražnika, ga lahko zapusti sama sebi; in tovrstna zapuščina bo povzročila njegovo
razrešitev obveznosti zastavne pravice, ki jo je imela oseba, ki ga je odkupila.
44. Isto, O Sabini, knjiga XXII.
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Oče lahko zapusti sužnja, ki pripada njegovemu sinu in je del njegovega kastrenega peculiuma, in če sin umre za časa
očetovega življenja in njegov peculium ostane v očetovih rokah, zapuščina velja; ker sin ni izkoristil svoje pravice, ima oče
retroaktivno lastništvo nad sužnjem, ki je bil del peculiuma.
1. Če kdo zapusti premoženje, ki pripada drugemu in je bilo že zapuščeno njemu brez njegove vednosti, in bi pozneje izvedel
za zapuščino ter jo želel pridobiti, bo zapuščina veljavna; iz razloga, ker če zapustnik ne zavrne zapuščine, velja, da mu
pripada od trenutka, ko je bilo zapuščinsko premoženje zapustnika vpisano v zapuščinsko knjigo. Če pa jo zavrne, velja, da
premoženje pripada dediču od dneva zavrnitve.
2. Kadar kdo zapusti skodelice za pitje in so bile pretopljene ali obratno; pa tudi kadar je bila zapuščena volna in so bila iz nje
izdelana oblačila; Julijan v dvaintrideseti knjigi Digest pravi, da je zapuščina vseh zgoraj navedenih predmetov veljavna in da
je vse, kar od njih ostane, dolžno. Menim, da je to mnenje pravilno, če si oporočitelj ni premislil.
3. Če pa zapusti srebrno posodo in se ta pretopi ter iz nje naredi skodelico, bo skodelica zapadla; če je namen oporočitelja
ostal enak.
4. Če se na zemljišču, ki je bilo zapuščeno, zgradi hiša, bo ta pripadla zapustniku, razen če oporočitelj spremeni svojo voljo.
5. Stranka, ki zapušča zapisnik, zapušča terjatev in ne le gradivo, na katerem je zapisnik. To se dokazuje s prodajo, saj se pri
prodaji menice šteje, da je prodana tudi terjatev, s katero je menice dokazana.
6. Vendar pa je treba kljub temu, da je terjatev zapuščena, to, kar je dolgovano, razumeti v najugodnejšem smislu, tako da je
mogoče odstopiti pravice do tožbe zoper dolžnika.
7. Če je torej suženj hkrati zapuščen in mu je naročeno, naj se osvobodi, lahko medtem učinkuje le zapuščina; na primer, če
je bila na primer podelitev svobode podeljena z namenom ogoljufati upnika ali če gre za sužnja, ki je bil že prodan v večni
suženjski stan, se bo pravilo uporabljalo enako kot v primeru, ko je bil suženj dan v zastavo.
8. Če oporočitelj zapusti sužnja, ki naj bi dobil svobodo pod določenimi pogoji, bo bolje, če bo dedič sam priskrbel sužnja,
kot da plača njegovo ocenjeno vrednost, saj mora plačati njegovo pravo vrednost. Če pa bi sam priskrbel sužnja in bi bil
pogoj izpolnjen, ne bo utrpel nobene škode, saj njegove ocenjene vrednosti ni mogoče zahtevati, kadar gre za svobodnega
človeka.
9. Če oporočitelj, ki ima v lasti dve zemljišči, eno od njiju nameni meni, drugo pa Titiusu, mi oporočitelj ne bo dolžan
pravice do vstopa na posestvo, ampak bo moral dedič to pravico odkupiti in jo prenesti name.
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45. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
Če ti zapišem nekatere sužnje ženskega spola, ki naj bi jih izročil namestnik mladoletnega dediča, ti pa od omenjenega dediča
kupiš omenjene sužnje in jih odtujiš, preden izveš, da so ti bile zapuščene, Neratius, Aristo in Ofilius menijo, da bo zapuščina
veljavna.
1. Kadar je dedič na splošno zadolžen za izročitev sužnja, ni dolžan jamčiti, da je ta zdrav, mora pa jamčiti, da ni odgovoren
za krajo ali škodo; ker mora zagotoviti takšnega sužnja, ki ga lahko zapustnik obdrži. Vendar pa zdravje sužnja nima nobene
zveze z lastninsko pravico do njega, ampak se pravilo uporablja, kadar je suženj storil krajo ali škodo, za katero je
odgovoren, da ga njegov gospodar ne bi mogel obdržati; tako kot se lahko zgodi, da je zemljišče odgovorno za dolgove, tako
da ga njegov lastnik ne more obdržati.
2. Kadar pa je določen suženj zapuščen, ga je treba izročiti takšnega, kakršen je.
46. Isti, Pisma, knjiga IX.
Kar je bilo navedeno v zvezi z zapuščino, velja tudi za osebo, ki je obljubila, da bo priskrbela bodisi Stiha bodisi kakšnega
drugega sužnja.
47. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXII.
48. Kadar je zapuščeno premoženje, ki je pripadalo zapustniku, in ga ima dedič v posesti, ne bi smel odlašati, temveč bi ga
moral takoj izročiti. Če pa je premoženje drugje kot tam, kjer je zahtevano, je treba najprej ugotoviti, da ga je treba izročiti
tam, kjer je bilo zapuščeno, razen če je oporočitelj želel drugače; če je namreč tako, ga je treba izročiti v kraju, kjer je
oporočitelj to želel storiti, ali v kraju, ki ga je verjetno imel v mislih. Julijan je to mnenje podal ne le v zvezi s premoženjem,
ki je v lasti oporočitelja, ampak tudi v primerih, ko so zapuščene stvari, ki pripadajo drugim. Če pa je bilo premoženje
zapuščeno na enem mestu in ga je dedič z goljufijo prenesel na drugo, bo dedič obsojen zaradi svoje slabe vere, če ga ne
izroči tam, kjer je bila podana zahteva; če pa ni bilo slabe vere, se premoženje izroči v kraju, kamor je bilo preneseno.
1. Če se zahteva zapuščina predmetov, ki jih je mogoče stehtati, prešteti ali izmeriti, in se zapušča določena količina (kot na
primer žito iz določene kašče ali vino iz določenega skladišča), je treba predmet izročiti tam, kjer je bil zapuščen, razen če je
bil namen zapustnika drugačen. Če pa zapuščina ni vsebovala določene vrste premoženja, ga je treba izročiti tam, kjer je bila
podana zahteva.
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2. Če bi bil torej zapuščen Stichus in se zaradi neizpolnjevanja dolžnosti dediča ne bi pojavil, mora slednji plačati njegovo
ocenjeno vrednost; če pa sploh ni bil kriv, mora dedič poskrbeti za njegovo povrnitev in ne bo prisiljen plačati njegove
vrednosti. Če pa suženj drugega, ki je bil zapuščen, pobegne brez dedičeve krivde, bo veljalo enako pravilo; dedič namreč
lahko postane odgovoren za malomarnost v zvezi s sužnjem drugega. Vendar pa mora dedič zagotoviti, da bo v primeru, če
bo suženj ujet, izročil sebe ali njegovo vrednost. To velja tudi za sužnja, ki ga ujame sovražnik.
3. Če pa se zapišeta Stichus ali Pamphilus in eden od njiju pobegne ali ga ujame sovražnik, velja, da je treba sužnja, če je
prisoten, izročiti, če pa ga ni, je treba plačati njegovo ocenjeno vrednost. Izbira teh dveh stvari je dediču dodeljena le, če ni
kriv za zamudo pri izročitvi volilojemniku. Zato je določeno, da je treba v primeru smrti enega od dveh sužnjev drugega na
vsak način izročiti in morda plačati tudi ceno mrtvega sužnja. Če pa sta oba sužnja pobegnila, se od dediča ne zahteva
zavarovanje, razen če sta oba prišla v njegovo oblast; če pa pride samo eden od njiju, mora bodisi izročiti sužnja, ki ga je
pridobil nazaj, bodisi plačati ocenjeno vrednost tistega, ki je odsoten.
4. Isto pravilo velja, kadar je premoženje, ki pripada drugemu ali zapuščini, brez krivde dediča uničeno ali pa ni predloženo;
saj ne bo moral storiti nič drugega kot dati varščino. Če pa je bilo premoženje uničeno po dedičevi krivdi, je treba zoper
njega nemudoma izdati sodbo.
5. Toda razmislimo, na kakšen način se lahko ugotovi malomarnost dediča; ali je treba upoštevati le tisto, kar je podobno
goljufiji, ali tudi tisto, kar je le rahla malomarnost, ali pa je treba od dediča zahtevati natančno skrbnost? Menim, da je
slednje mnenje najbolj pravilno.
6. Poleg tega enako pravilo velja, kadar je zemljišče pogoltnil potres, in Labeo pravi, da njegova ocenjena vrednost ne bo
zapadla v plačilo. To mnenje je pravilno, če se katastrofa ni zgodila po dedičevi zamudi; če bi jo namreč zapustnik prejel, bi
lahko zemljišče prodal.
48. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
49. Če si je dedičev suženj prilastil zapuščeno premoženje in ga prodal brez vednosti svojega gospodarja, Atilicin meni, da je
treba zapustniku priznati tožbo in factum, tako da se gospodarja prisili, da izroči svojega sužnja v povračilo škode ali pa iz
njegovega peculiuma plača, kar je dobil s prodajo premoženja.
1. Če je eden od dedičev ubil sužnja, se mi ne zdi, da bi moral njegov sostanovalec kakor koli odgovarjati, saj dejanje ni bilo
storjeno po njegovi krivdi, premoženje pa ne obstaja več.
49. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIII.
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Kadar je premoženje zapuščeno komu, ko dopolni štirinajst let, mora po pravilu, ki je v splošni rabi, zapustnik v celoti
dopolniti štirinajsto leto; in to je po Marcellovih navedbah odredil cesar.
1. Če je torej zapustniku, ko dopolni štirinajsto leto, zapuščeno premoženje, ki se izplača v treh različnih obrokih v enem,
dveh in treh letih, ob zapustnikovi smrti pa je dopolnil sedemnajsto leto, je treba celotno zapuščino izplačati naenkrat. Če je
torej zapustnik dopolnil petnajsto leto, menimo, da bo zapuščina zapadla po preteku dveh let; če je dopolnil šestnajsto leto,
bo zapadla eno leto pozneje; če manjka nekaj mesecev, preden dopolni sedemnajsto leto, bo zapuščina zapadla po preteku teh
mesecev. To pa bo veljalo, če je oporočitelj mislil, da je bil mladoletnik ob izročitvi oporoke star štirinajst let, v resnici pa je
bil star več, in če se je tega zavedal, moramo izračunati, da je treba zapuščino plačati tri leta po datumu oporoke.
2. Tudi ta zapuščina je pogojna in odvisna od določenega časa. Pogojna je, dokler zapustnik ne dopolni štirinajstega leta,
potem pa je odvisna od časa.
3. Če torej volilojemnik umre, preden dopolni štirinajsto leto, njegovemu dediču ne preide nič. Gotovo pa je, da če umre
pozneje, premoženje preide na njegovega dediča. Če pa je bil sin v času, ko je bila oporoka sestavljena, mlajši od štirinajst
let, menim, da je treba obdobja enega, dveh in treh let, določena za plačilo, računati od takrat, ko je volilojemnik dopolnil
štirinajst let, razen če je jasno dokazano, da je bil namen oporočitelja drugačen.
4. Če bi Titiusu zapustil znesek deset aurei, ki ga dolgujem nekomu drugemu, in od njega zahteval, naj ga izplača mojemu
upniku, zaupanje ni veljavno, kolikor se nanaša na upnika osebno, ker mu ne koristi; kljub temu pa lahko moj dedič vloži
tožbo proti volilojemniku, ker je v njegovem interesu, da se mojemu upniku izplača, da bi mu preprečil vložitev tožbe. Zato
bo zapuščina veljavna.
5. Če mi zapustnik dolguje deset aurei, za katere je dal poroštvo, zahtevka za izpolnitev poroštva ne more vložiti samo dedič,
ampak tudi porok; kajti v interesu slednjega je, da se mi izplača, ne pa da se toži njega in nato vloži tožbo na podlagi
pooblastila. Ni pomembno, ali je plačilno sposoben ali ne.
6. Julijan v devetintrideseti knjigi Digest sprašuje, ali bo zapuščina veljavna, če porok zapiše upniku, kar mu dolguje. Pravi,
da to nikakor ne koristi upniku, temveč bo dolžnik upravičen do tožbe, ki izhaja iz oporoke, saj je v njegovem interesu, da je
oproščen odgovornosti, čeprav ga ne more tožiti dedič poroka.
7. Če pa isti porok oporoko izroči Titiusu in ga zadolži, da plača njegovemu upniku, lahko tako dolžnik kot dedič poroka
vložita tožbo zoper Titiusa na podlagi oporoke, saj je v interesu obeh, da se oporoka razbremeni odgovornosti.
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8. Prav tako se je treba zavedati, da od stranke, ki je zadolžena zgolj za prodajo zemljišča nekomu, ni mogoče zahtevati, da
mu ga izroči, temveč le, da ga proda po razumni ceni.
9. Če pa je bil dedič zadolžen, da nepremičnino proda za določeno ceno, se od njega zahteva, da jo proda za to ceno.
50. Isto, O Sabinu, knjiga XXIV.
Kadar suženj pripada več gospodarjem in mu je zapuščina zapuščena, bo za vsakega gospodarja pridobil delež zapuščine v
sorazmerju z njegovim lastništvom nad njim.
(1) Če sodnik, ki je pristojen za reševanje zapuščine, odloči, da dedič zadeve ni vodil pravilno ali je ni vodil resno, to ne bo v
ničemer škodovalo dedičem. Kaj pa, če bi sodnik izdal nepravično odločitev in se dedič ne bi pojavil? Kakršna koli škoda, ki
mu je bila povzročena, ne bo škodovala volilojemnikom, kot meni Sabinus. Vendar pa razmislimo, če bi sodnik odločil v
korist nadomestnega dediča, ali bo ta odgovarjal volilojemnikom, in ker je ta odločitev pravična glede samega nadomestnega
dediča, ali ni mogoče reči, da je ta odgovoren volilojemnikom, saj ne more biti tako nečasten, da bi trdil, da je sodnik odločil
v njegovo korist zaradi pristranskosti. Zato bi bil odgovor, da bo odgovoren tako volilojemnikom kot upnikom.
(2) Če dedič vstopi v zapuščino, preden so bili sužnji njegovega umorjenega gospodarja postavljeni pod vprašaj, ali če se ne
bi maščeval za zapustnikovo smrt, se lahko zahtevki volilojemnikov predložijo državnemu premoženju. Kaj pa, če državna
zakladnica premoženja ne bi sprejela? Takrat bo breme plačila volilojemnikom nujno padlo nazaj na dediča. Če pa je dedič z
goljufijo predložil tožnika o sebi, da bi mu bila zapuščina prisojena in bi bil prost vseh zahtevkov, ali če se ni branil, kot bi se
moral, ne bo oproščen odgovornosti, tako kot stranka, ki se v zvezi z zapuščino spusti v spor.
(3) Kadar je zapuščeno določeno število kovancev in ni jasno, kakšna je njihova denominacija, je treba, preden se stori kaj
drugega, ugotoviti običaj samega oporočitelja in nato še običaj okolice, da se izve, kaj je želel. Pri tem je treba upoštevati ne
le namen oporočitelja, temveč tudi položaj volilojemnika ali naklonjenost, s katero je bil obravnavan, in njegove potrebe;
upoštevati je treba tudi razpolaganje z drugimi zneski po isti oporoki, ki so bodisi predhodni bodisi sledijo zgoraj
omenjenemu volilu.
51. Papinianus, Vprašanja, IV. knjiga.
Če pa oporočitelj zapusti določene določene kovance, na primer take, ki jih ima v skrinji, ali določen kos krožnika, ne gre
toliko za denarno vsoto, kolikor za to, da se zapišejo sami kovanci ali predmeti, saj teh ni mogoče spremeniti, zato jih je treba
oceniti, kot če bi šlo za katero koli drugo vrsto premoženja.
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52. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Če so vsi zapustnikovi sužnji skupaj z njihovimi peculiumi zapuščeni komur koli, so dolžni tudi tisti sužnji, ki nimajo
peculiumov.
1. Kadar je sinu, ki še ni polnoleten, naložena zapuščina, odvisna od nekega pogoja, in ta postane očetov dedič, nato pa umre,
je mogoče reči, da je bil namen očeta, ki je zapustil zapuščino, ki naj bi jo sin izpolnil pod določenim pogojem, in za njeno
plačilo absolutno zadolžil nadomestnega dediča, ta, da bi nadomestni dedič nemudoma plačal zapuščino, če bi njegov sin
umrl pred izpolnitvijo pogoja.
(53) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXV.
Kaj pa, če je zapustil večji znesek, ki naj bi ga plačal namestnik? Presežni znesek bi bil tisti, ki ga je zapustil, da ga plača
nadomestni sin. Ta bi bil dejansko vključen v znesek, omenjen v prejšnji oporoki, in bi bil zato dolgovan.
1. Če pa bi oporočitelj ponovil zapuščino, ko je imenoval namestnika; na primer, če je naložil mladoletniku, naj mi izroči del
zemljišča, in to zapuščino ponovil, s tem da je naložil mladoletnikovemu dediču, naj ga izroči meni in Seiju; učinek te
ponovitve bo, da bi mi pripadal le del zemljišča.
2. Če bi kdo določil dva dediča in vsakega od njiju zadolžil, da izroči nerazdeljeno zemljišče zapustniku, je to enako, kot če
bi bila zapuščina zapuščena z dvema različnima oporokoma; če je namreč z isto oporoko zapuščina dana meni in mojemu
sinu ali mojemu sužnju, bosta obe zapuščini nedvomno veljavni, kot je v svojem delu o Julijanu navedel Marcellus.
3. Če dedič ubije sužnja, ki je bil zapuščen, zaradi kakšnega zločina, ki ga je ta storil, se pravi, ker si je zaslužil smrt, bo
nedvomno veljalo, da ni odgovoren po oporoki.
4. Če pa ga je izročil v zadoščenje za storjeno škodo, ali bo odgovoren, ker jo je lahko povrnil ? Menim, da bo odgovoren.
5. Če pa bi ubil zapuščeno žival, mislim, da bi bil odgovoren ne le za truplo mrtve živali ali katere koli njene ostanke, ampak
bi moral plačati tudi vrednost, ki bi jo žival imela, če bi bila živa.
6. Podobno velja, če je dedič dopustil, da je bila hiša, ki je bila zapuščena, odvzeta, da bi se izognil grozeči škodi; mislim, da
bo odgovarjal, ker bi moral dati varščino.
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7. Če je dedič mrtvo telo pokopal v zemljo, ki mu je bila zapuščena, in jo s tem naredil religiozno, če je tam pokopal očeta,
ko ga ni mogel pokopati drugje ali tega ni mogel storiti tako udobno, ne bo odgovarjal po oporoki. Vendar pa bo odgovoren
za ceno zemljišča? Če je oporočitelj želel, da bi bil pokopan na tem kraju, dedič ne bo odgovoren na podlagi oporoke. Če pa
ga je dedič tam pokopal na lastno odgovornost, bo moral plačati vrednost zemljišča, če premoženje zapuščine zadošča, da se
to lahko stori; kajti kadar oporočitelj zapusti zemljišče, bodisi želi, da bi bil pokopan drugje, bodisi da se cena zemljišča plača
volilojemniku.
8. Če dedič sam ni ubil sužnja, ampak ga je prisilil, da je storil kakšno nezakonito dejanje, da bi ga kdo drug ubil ali
kaznoval; bo povsem pravično, da plača ceno. Vrednost zemljišča pa ne bo zapadla, če je suženj storil kaznivo dejanje zaradi
lastne slabe volje.
9. Če bi zapuščenega sužnja ujel sovražnik, ne da bi dedič storil goljufijo; njegove izročitve ne bo treba zahtevati, če pa je
bilo to storjeno z goljufijo, jo bo treba zahtevati.
54. Pomponij, O Sabinu, VIII. knjiga.
Kadar so v oporoko vključene zapuščine, ki pomenijo sramoto in namero, da se zapustnika prej užali, kot da bi mu bile v
korist, se šteje, da niso bile napisane, ker se na oporočitelja veže odijem.
1. Če se zapuščina zapiše Titii pod pogojem, da se poroči z odobritvijo Seija, in če Seij umre za časa življenja oporočitelja,
ona pa se poroči, bo upravičena do zapuščine.
2. Če vam je bila zapuščina zapuščena pod pogojem, da manuminiraš sužnja, in če suženj zaradi svoje smrti ne bo
manuminije, boste kljub temu upravičeni do zapuščine, saj ni bila vaša krivda, da ni dobil svobode. Če je v zapisu zapuščine
naveden le del dedičev, jo bodo dediči enako obremenjeni, če pa so obremenjeni vsi, bo vsak odgovarjal sorazmerno s svojim
deležem v zapuščini.
55. Isto, O Sabinu, IX. knjiga.
Nihče ne more v oporoki določiti, da zakoni, ki vplivajo nanjo, ne veljajo zanjo; iz razloga, ker na obveznost dediča glede
plačila zapuščine ne morejo vplivati čas, kraj ali pogoji.
56. Isto, O Sabinu, XIV. knjiga.
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Če se volilojemnik odloči za sužnja, ki mu je bil zapuščen, dedič ne bo dolžan izročiti sužnja, če bi ta pobegnil. Dediča
takšno določilo ne bo zavezovalo, ker je treba sužnja izročiti takšnega, kot je bil, ko je bil omenjen v oporoki, niti se ne
razume, da bi bila s tem volilojemniku povzročena kakršnakoli škoda.
57. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXIII.
Če je bilo premoženje, ki je bilo obremenjeno, zapuščeno s skrbništvom, mora dedič, če je oporočitelj vedel, da je
obremenjeno, to premoženje sprostiti, razen če je oporočitelj hotel drugače. Če tega ni vedel, mora dolg prevzeti upravičenec,
razen če lahko dokaže, da bi zapustnik, če bi vedel, da je premoženje obremenjeno, zapustil kaj drugega, ali če je verjetno, da
bo po plačilu dolga nekaj ostalo. Če pa zapustnik sicer ni imel namena, da bi breme sprostitve zastavne pravice na zemljišču
nosili njegovi dediči, jih očitno ni mislil razbremeniti odgovornosti; lahko upravičenec iz zapuščine z izjemo zaradi slabe
vere prisili upnike, če proti njemu vložijo hipotekarno tožbo, da svoje pravice prenesejo nanj; in čeprav tega morda ni storil v
zakonsko določenem roku, mu bo ta privilegij vseeno priznan na podlagi pristojnosti guvernerja pokrajine.
58. Papinianus, Mnenja, IX. knjiga.
Podal sem svoje mnenje, da je treba v primeru, ko je hiša, ki je pripadala posesti, pogorela in je bila obnovljena z denarjem
dediča zaradi skrbništva, po katerem naj bi bila omenjena hiša po dedičevi smrti izročena nekomu, znesek stroškov odšteti v
skladu z oceno zanesljivega državljana, pri čemer je bila upoštevana starost hiše:
59. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIII.
Pod pogojem, da do požara ni prišlo zaradi malomarnosti dediča.
60. Julianus, Digeste, knjiga XXXIX.
Če bi dedič izročil hišo, ne da bi kaj obdržal, bi morala biti v njegovo korist vložena tožba za izterjavo nedoločenega zneska,
tako kot če bi plačal več, kot je bil dolžan.
61. Papinianus, Mnenja, IX. knjiga.
Moje mnenje je bilo, da se nujni stroški, ki jih je imel zapustnik za popravilo hiše, če je zahteval zapuščino in je bil pogoj, od
katerega je odvisna, pozneje izpolnjen, ne bi smeli vključiti v izračun.
62. Paulus, O ediktu, knjiga XLI.
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Če je zapuščena sužnja ženskega spola skupaj z njenimi otroki, bo dolgovana samo sužnja, če ni otrok, in samo otroci, če je
sužnja mrtva.
(63) Celsus, Digeste, knjiga XVII.
Če bi oporočitelj zapustil vse svoje sužnje in od njih rojene otroke, ena od omenjenih sužnjev pa bi umrla, Servij zanika, da
bi bil njen otrok dolžan, ker je bil zapuščen kot dodatek. Menim, da je to mnenje napačno in da ni v skladu niti z jezikom niti
z namenom zapustnika.
64. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XV.
Podobno so neveljavne listine, pridobljene s spletkami zainteresiranih strank, če se nanašajo na premoženje ali zapuščino.
65. O pretorjevem ediktu o zapuščinah, I. knjiga.
Če je oporoka sestavljena na naslednji način: "Seiju dajem deset sužnjev poleg desetih, ki sem jih neposredno zapustil
Titiusu." Če se ugotovi, da jih v zapuščino spada le deset, je zapuščina neveljavna; če pa jih po tem, ko je Titius izbral svojih
deset, ostane več, bo zapuščina veljavna za druge, vendar ne za večje število kot deset, ki so bili zapuščeni. Če bi jih ostalo
manj kot deset, bi bila oporoka veljavna za toliko, kolikor jih je bilo najdenih.
1. Zapuščina je pogojna, kadar je izražena takole: "Stihus dajem takemu in takemu, če ga želi sprejeti," in ne preide na
dediča, razen če ga želi sprejeti volilojemnik; čeprav bo sicer, kadar je zapuščina zapisana brez dodatka "Če jo želi sprejeti",
prešla na volilojemnikovega dediča; kajti v pravu je eno, kadar je nekaj tiho vključeno, in drugo, kadar je to izraženo z
besedami.
2. Če se zapusti hiša, čeprav je bila postopoma prezidana, tako da ni ostalo nič od prvotnih materialov, kljub temu pravimo,
da bo zapuščina veljavna; če pa bi po tem, ko je bila hiša porušena, zapustnik na njenem mestu zgradil drugo, moramo šteti,
da je zapuščina razveljavljena, razen če se dokaže, da je bil namen zapustnika drugačen.
66. Isto, O deželnem ediktu, knjiga XVIII.
Če je zapustnik svojemu dediču naročil, naj kupi ali proda nepremičnino za razumno ceno, je zapuščina veljavna. Kaj pa, če
bi bil volilojemnik, od katerega je bilo dediču naročeno, naj kupi zemljišče, zaradi nujnosti prisiljen prodati zemljišče in ne bi
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mogel najti kupca; ali po drugi strani, če bi bilo v veliko korist volilojemniku, da kupi nepremičnino, dedič pa mu je ne bi
prodal, če mu tega ne bi naročil oporočitelj?
67. I. knjiga, O pretorjevem odloku o zapuščinah.
Če je suženj zapuščen enemu od več dedičev in naj bi zlonamerno storil kakšno dejanje proti premoženju, kot je na primer
odstranil račune; se ga ne sme prisoditi dediču, preden se ga da na mučenje, če to želijo drugi dediči. Enako pravilo velja, če
je zapuščina zapuščena tujcu.
(1) Če je isto premoženje zapuščeno dvema dedičem od več, ki so bili določeni za različne deleže, bo vsak od dedičev
upravičen do polovice zapuščine, in ne sorazmerno s svojimi deleži v zapuščini.
68. Isto, O deželnem ediktu, XVIII. knjiga.
Če je zapuščina dana sinu po očetovi smrti, ni dvoma, da bo po očetovi smrti zapuščina pripadla sinu; in ni razlike, ali
zapuščenec postane očetov dedič ali ne.
1. Če se zapuščina zapiše sužnju po smrti njegovega gospodarja, bo zapuščina, če bo ta ostal v služnosti, pripadla dediču
njegovega gospodarja; enako pravilo bo veljalo, če bo sužnju po gospodarjevi volji zapovedano, da postane svoboden, saj čas
zapuščine nastopi v trenutku, ko se pojavi dedič; posledica tega je, da bo zapuščino pridobila zapuščina, nato pa bo pripadla
tistemu, ki je njen dedič; poleg tega, če je nekdo z oporoko gospodarja postal njegov pravi ali nujni dedič, se zaradi
sovpadanja časa pojava dediča in časa, določenega za pridobitev zapuščine, šteje za bolj verjetno, da bo zapuščina pripadla
tistemu, ki mu je bila zapuščena, kot pa dediču tistega, od katerega suženj pridobi svobodo.
2. Če bi bil suženj zapuščen absolutno in bi bilo odrejeno, da bo svoboden pod nekim pogojem, in pogoj ne bi bil izpolnjen,
bi bila zapuščina veljavna; če bi bil pogoj izpolnjen, bi bila torej zapuščina razveljavljena, če pa ne bi bila izpolnjena, bi
suženj pripadel volilojemniku. Če bi torej volilojemnik v času, ko pogoj, od katerega je odvisna svoboda sužnja, ni izpolnjen,
umrl in pogoj, od katerega je bila odvisna svoboda sužnja, ne bi bil izpolnjen, zapuščina ne bo pripadla volilojemnikovemu
dediču.
3. Če je namreč suženj zapuščen pogojno in je zapovedano, da bo svoboden po preteku določenega časa, je zapuščina
absolutno neveljavna, ker bo določen dan zagotovo prišel. Tega mnenja je bil tudi Julijan.
4. Zaradi tega pravi, da če je bil suženj zapuščen Titiusu in mu je bilo naročeno, naj bo prost po Titiusovi smrti, je zapuščina
nična, ker je gotovo, da bo Titius umrl.
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(69) Isti, O pretorjevem odloku o zapuščinah.
Sprejeto je, da se lahko zapuščina zapiše sužnju, ki je sam razpolagal z oporoko; ker v trenutku vpisa zapuščine sužnja
pridobi volilojemnik, nato pa mu sledi tudi zapuščina.
1. Kadar dedič odtuji sužnja pod določenim pogojem in je ta pogoj pozneje izpolnjen, ga lahko volilojemnik kljub temu
zahteva in zapuščina ne ugasne.
2. Če bi zapustnik nekaterim dedičem naročil, naj plačajo dolg, njegovi upniki ne bodo upravičeni do tožbe zoper njih, lahko
pa jo vložijo zoper preostale sodediče, saj je v njihovem interesu, da se to stori. V tem primeru bo do tožbe upravičena ne le
druga stranka kot tista, ki ji je oporočitelj ukazal, naj se premoženje izroči, ampak tudi druge; kot na primer, če bi oporočitelj
ukazal, naj se v njenem imenu izroči doto njegovemu zetu ali moškemu, ki je zaročen z njegovo hčerko. Kajti niti zet niti
zaročenec ne bosta upravičena do tožbe, temveč bo do tožbe upravičeno dekle, saj ima v tej zadevi največji interes.
3. Če je zemljišče, ki je bilo podržavljeno, obremenjeno s služnostjo, ga je treba izročiti v stanju, v kakršnem je. Če pa je
zapuščeno na naslednji način: "V najboljšem možnem stanju", ga je treba izročiti brez vseh služnosti.
4. Če se zapusti suženj, ki je opravljal zapustnikove posle, se ne sme izročiti, dokler ne izstavi računov; če se začne sodni
postopek za prisilno izročitev, pa mora sodišče upoštevati tudi njegove račune.
5. Če obstaja dvom, ali zapuščeno premoženje obstaja, na primer, če bi bilo negotovo, ali je zapuščeni suženj živ, je bilo
odločeno, da se lahko vloži zapuščinska tožba, sodnik pa je dolžan dediča prisiliti, da predloži zavezo, s katero se zaveže, da
bo premoženje poiskal in ga, če ga bo našel, izročil zapustniku.
70. Isto, O deželnem ediktu, XVIII. knjiga.
Če bi mi suženj, ki bi pripadal Titiusu, nekaj ukradel, potem pa bi Titius, ki me je imenoval za dediča, omenjenega sužnja
zapustil tebi, ni nepravično, da ti izročim sužnja takšnega, kot je bil, ko je bil v rokah Titiusa; to pomeni, da mi povrneš
škodo za krajo, ki jo je suženj storil, ko je pripadal Titiusu.
1. Če bi namreč zemljišče, ki je bilo predmet služnosti v korist nekega mojega zemljišča, ostalo tebi, ti ga ne bi smel izročiti
drugače kot pod pogojem prejšnje služnosti.
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2. Ta primer ni drugačen od tistega, ko kdo od nekoga kupi sužnja po pooblastilu drugega ali ko nekdanjemu lastniku vrne
sužnja, ki ga je kupil s pravico, da ga vrne; osebe namreč v takih okoliščinah niso prisiljene vrniti sužnja, razen če je bila
obljubljena odškodnina za tatvino, ki jo je storil omenjeni suženj bodisi pred sklenitvijo posla bodisi pozneje.
3. Če torej suženj, ki je bil zapuščen, dediču po njegovem sprejemu zapuščine nekaj ukrade, bo slednji dolžan izročiti sužnja
tako, da bo zapustnik od dediča prejel znesek, ki bi ga od njega lahko izterjal s tožbo, ki bi izhajala iz kaznivega dejanja, ki
ga je storil suženj.
(71) Ulpianus, O ediktu, knjiga LI.
Če je bila nekomu preprosto zapuščena hiša in ni navedeno, katera, bodo morali dediči volilojemniku izročiti katero koli hišo,
ki je pripadala zapustniku in ki jo bo volilojemnik izbral. Če pa zapustnik ni zapustil nobene hiše, je zapuščina prej smešna
kot veljavna.
1. Razmislimo o tem, ali bi moral kdo, kadar izroči sužnja na podlagi zapuščine, zagotoviti jamstvo za primer izselitve, in na
splošno je treba šteti, da lahko zapustnik, kadar koli je bilo izročeno premoženje, dano na podlagi zapuščine, in se imetnik
izseli, v skladu z določbami oporoke vloži tožbo za izročitev. Če pa se zahteva izročitev premoženja na sodišču, je dolžnost
sodnika, da zahteva varščino, tako da se lahko vloži tožba na podlagi določila.
2. Če je bil zapuščen denar in dedič prizna, da ga dolguje, mu je treba dati razumen rok, v katerem ga mora plačati; ne sme pa
biti prisiljen, da zadevo predloži sodišču. Pretor mora določiti rok za plačilo v skladu s tem, kar je pravično in pošteno.
3. Kadar nekdo prizna, da je dolžan, vendar navede utemeljen razlog, zakaj ne more izročiti dolgovanega zneska, ga je treba
zaslišati; na primer kadar je bilo premoženje, ki pripada drugemu, zapuščeno in trdi, da ga lastnik noče prodati; ali kadar
pravi, da se za premoženje zahteva previsoka cena; ali če se noče odpovedati sužnju, ki pripada premoženju, ker je navedeni
suženj njegov oče, mati ali eden od njegovih bratov; v teh okoliščinah je namreč povsem pravično, da mu sodišče dovoli, da
plača ocenjeno vrednost premoženja.
4. Če je bila skodelica zapuščena komur koli in želi dedič plačati ocenjeno vrednost te skodelice, ker pravi, da bi bilo zanj
težko, če bi bil prikrajšan zanjo, te milosti ne more doseči od pretorja, ker je stanje sužnja eno, stanje druge lastnine pa drugo
in je v zvezi s sužnji, kot smo že navedli, sprejeta bolj prizanesljiva rešitev.
5. Kadar je zapuščeno premoženje, ki pripada občini, skupaj z občinskimi davki, premislimo, ali je zapuščina veljavna in ali
jo je mogoče zakonito zahtevati. Julijan v osemintrideseti knjigi Digest pravi, da čeprav lahko tovrstna zemljišča pripadajo
občini, bo zapuščina veljavna, ker je imel tisti, ki jih je zapustil, do njih določeno pravico.
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6. Če pa je oporočitelj to zemljišče zapustil drugim kot občini, od katere ga je imel v zakupu, se šteje, da ni zapustil lastništva
tega zemljišča, temveč le pravico, ki jo je imel do zakupnine za to zemljišče.
72. Paulus, O ediktu, knjiga XLVIII.
Če bi kdo zapustil kornelijansko posestvo, razen vinogradov, ki so bili tam ob njegovi smrti, in tam ne bi bilo vinogradov, se
od zapuščine nič ne odšteje.
(73) Gaj, O pretorjevem odloku o zapuščini.
Kadar je dediču naročeno, naj ravna tako, da bo Lucij lahko dobil sto aurejev, bo dedič prisiljen plačati to vsoto; ker nihče ne
more ravnati tako, da bi lahko dobil sto aurejev, če mi jih ne da.
1. V reskriptu našega cesarja je navedeno, da so zakonite tako zapuščine, zapuščene vasem, kot tudi tiste, zapuščene mestom.
74. Ulpianus, Razprave, IV. knjiga.
Čeprav sta Naš cesar in njegov oče v nekem reskriptu navedla, da kadar je bilo zapovedano, da mora premoženje izročiti
imenovani dedič, je to v skladu z oporočiteljevim namenom veljalo tudi za namestnika; vendar je to treba tako razumeti le,
kadar je jasno, da oporočiteljev namen ni bil drugačen. Na več načinov je mogoče ugotoviti, ali je zapustnik v primeru, ko je
bil njegov dedič zadolžen za plačilo zapuščine ali skrbništva, želel, da se to naloži nadomestnemu dediču. Kaj pa, če je
nadomestnemu dediču naložil izročitev drugega premoženja upravičencu do zaupanja ali volilojemniku, s katerim ni
obremenil imenovanega dediča? Ali kako bi bilo treba ravnati, če bi obstajal utemeljen razlog, zakaj bi moral biti imenovani
dedič obremenjen z zapuščino, nadomestni dedič pa ne? Ali kako bi bilo treba ravnati, če je nadomestil upravičenca, ki mu je
zapustil premoženje, ki naj bi ga izročili njegovi imenovani dediči? Zato je treba reči, da se zgoraj navedeni reskript ne
uporablja, razen kadar je namen oporočitelja nejasen.
(75) Isti, Disputations, knjiga V.
Kadar je zapuščina ali skrbništvo zapuščeno na naslednji način: "Če bi se mojemu dediču zdelo primerno, če bi to odobril, če
bi menil, da je pravično," bo zapuščina ali skrbništvo zapadlo, saj mu je bilo zaupano kot človeku z značajem in veljavnost
zapuščine ni bila odvisna od preprostega soglasja dediča.
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1. Kjer je "kar je Titius dolžan", zapuščeno meni, Titius pa ni ničesar dolžan, je treba opozoriti, da je zapuščina neveljavna.
In tudi, če znesek ni naveden, ne bo ničesar dolgovanega, in sicer iz dobrega in zadostnega razloga, ker ni razvidno, koliko je
bilo zapuščeno. Če namreč Titiusu zapišem, kar mu dolgujem, in ne navedem zneska, je določeno, da je zapuščina nična; če
pa Titiusu zapišem deset aurei, ki mu jih dolgujem, čeprav mu morda ne dolgujem ničesar, napačna navedba ne razveljavi
zapuščine; kot je odločil Julijan v primeru zapuščine dote.
2. Če bi oporočitelj rekel: "Zapuščam deset aurei, ki mi jih dolguje Titius," bi bila zapuščina nedvomno nična, saj obstaja
velika razlika med lažno predstavo in lažnim pogojem ali razlogom. Če bi torej Titiusu zapustil deset aurei, ki mi jih dolguje
Seij, bo zapuščina nična, če mi ne bi bil ničesar dolžan, saj bi moral biti moj dolžnik. Če pa bi mi bil res dolžan in bi dolg
izterjal za časa svojega življenja, bi bila zapuščina nična; če pa bi ostal moj dolžnik, bi bil moj dedič le prisiljen, da mu
odstopi svojo pravico do tožbe.
3. Če bi kdo določil: "Da dam Stichus ali deset aurei, karkoli že izberem," in bi zapustil, kar je bilo dolžno zapustniku, bo
moral njegov dedič svojo pravico do tožbe odstopiti zapustniku, ta pa bo imel pravico izbrati Stichus ali deset aurei, karkoli
mu bo bolj všeč.
4. Če bi torej zapustnik zapustil Stichusa, medtem ko bi mu bil dolžan bodisi Stichusa bodisi deset aurejev, bo v korist
volilojemnika vložena tožba za nedoločen znesek proti dediču, kot je navedel Julijan v triintrideseti knjigi Digest; s to tožbo
lahko prisili dediča, da sproži postopek; in če bi po vložitvi tožbe dobil nazaj Stichusa, ga mora dedič izročiti volilojemniku,
če pa bi plačal deset aurejev, ne bo dobil nazaj ničesar. Zato je v pristojnosti dolžnika, da določi, ali bo tisti, ki mu je bil
Stichus zapuščen, volilojemnik ali ne.
(76) Julianus, Digeste, knjiga XXXIV.
Če bi kdo določil, da izroči Stiha ali Pamfila, nato pa bi Stiha zapustil Semproniju, Pamfila pa Maeviju; se razume, da mora
dedič plačati vrednost Stiha ali Pamfila enemu od volilojemnikov, na drugega pa prenesti svojo pravico do tožbe.
77. Ulpianus, Disputations, knjiga V.
Kadar je denar deponiran pri kom koli in je potem kot skrbnik zadolžen, da omenjeni denar izplača upravičencu, je treba
skrbništvo izvršiti v skladu z reskriptom božanskega Pija; saj velja, da se je od dediča zahtevalo, da denar izplača dolžniku.
Če bi namreč dedič tožil dolžnika, bi lahko izkoristil tožbo zaradi slabe vere, zaradi česar bi skrbništvo postalo veljavno; in
ker je tako, je lahko vsak dolžnik obremenjen s skrbništvom.
(78) Isti, Razprave, VIII. knjiga.
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Kadar je volilojemnik obremenjen s skrbništvom, ga je dolžan izpolniti le, če zapuščeno premoženje pride v njegove roke.
79. Julianus, Digest, knjiga V.
Če kdo z oporoko naroči, naj se Titiju in Seiju izplača deset aurejev, te besede nikakor niso dvoumne; saj se razume, da je
oporočitelj, ko je omenil deset, rekel, da je treba vsakemu od volilojemnikov dati deset aurejev.
80. Marcellus, Opombe k Julijanovim Digestam, knjiga XXXII.
Človek, ki je zapustil premoženje v višini le tridesetih aurejev, je zapustil trideset Titiusu, dvajset Seiju in deset Maeviju.
Massurius Sabinus meni, da je Titius upravičen do petnajstih, Seius do desetih in Maevius do petih aurejev, vendar pod
pogojem, da vsak dedič prispeva svoj delež falcidijske četrtine sorazmerno s tem, kar mu je bilo zapuščeno.
81. Julijan, Digeste, knjiga XXXII.
Če je bil dedič zadolžen, da pod nekim pogojem izroči zemljišče, in ga med trajanjem tega pogoja pod drugim pogojem
prepusti tretji osebi, nato pa se izpolni pogoj, ki ga je predpisala prejšnja oporoka, in se potem izpolni pogoj, pod katerim je
dedič zapuščal navedeno premoženje; prvi volilojemnik ne izgubi lastninske pravice na njem.
1. Če je premoženje zapuščeno sužnju v skupni lasti dveh gospodarjev, lahko eden od njiju zapuščino sprejme, drugi pa jo
lahko zavrne; saj v tem primeru suženj v skupni lasti zaseda mesto dveh ločenih in samostojnih sužnjev.
2. "Semproniju podarjam in zapuščam Stichusa; če Sempronij v enem letu Stichusa ne manumitira, podarjam in zapuščam
omenjenega Stichusa Titiusu." Pojavilo se je vprašanje, kakšen pravni učinek ima to? Odgovoril sem, da bo medtem
Sempronius upravičen do celotnega sužnja, in če ga bo v enem letu manumitiral, bo suženj postal prost, če pa tega ne bo
storil, bo celoten suženj pripadel Titiusu.
3. Kadar oporočitelj zapusti zemljišče, razen stavbe, se z izrazom "stavba" razume bodisi stavba bodisi zemlja, na kateri je
bila stavba dodatno zgrajena. Če izvzame le stavbo samo, se lahko na podlagi pogojev zapuščine kljub temu zahteva celotno
zemljišče; če pa dedič vloži izjemo zaradi slabe vere, lahko pridobi dovoljenje za bivanje v hiši, pa tudi pridobi pravico poti
prek zemljišča, da bi imel dostop do nje. Če pa je bila izjema podana, se lahko zahteva zemljišče z izjemo hiše, na katero se
po zakonu naveže služnost v korist hiše; tako kot kadar lastnik zapusti enega od dveh zemljišč in podredi drugo zemljišče
služnosti v njegovo korist. Vendar pa je verjetno, da je imel oporočitelj v takem primeru v mislih tudi zemljišče, na katerem
je bila hiša zgrajena in brez katerega ne bi mogla stati.
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4. Če bi svobodnjak določil svojega varovanca za dediča sedmih dvanajstin svojega premoženja, druge osebe pa za dediče
preostalega dela, in bi svojo oporoko naredil na naslednji način: "Tistemu od zgoraj navedenih oseb, ki bo skupaj z mojim
varovancem moj dedič, nalagam, da izroči takšne in takšne sužnje Titiusu, ki so po mojem mnenju vredni po dvajset aurei za
kos," je treba razumeti, da je varovančev sostanovalec edini dedič, ki mu je naložena zapuščina, in da torej Titius lahko
zahteva le pet dvanajstin sužnjev. Vendar je treba dodati naslednje: "Za katere menim, da so vredni dvajset aurejev za kos" ne
spremeni stanja zapuščine, če se upošteva delež, ki pripada po falcidijskem zakonu, saj je treba za to odšteti pravo vrednost
sužnjev, ko so ocenjeni.
5. "Podarjam in zapuščam zemljišče Titiusu, če plača deset aurei mojemu dediču." Če moj dedič dolguje Titiusu deset
aurejev in mu Titius izda potrdilo o plačilu tega zneska, lahko zahteva zemljišče.
6. Če bi Titius, ki mu je bil zapuščen Stichus, umrl, preden bi izvedel, da zapuščina pripada njemu, in bi istega sužnja zapisal
Seiju, in če Titiusov dedič ne bi zavrnil zapuščine, lahko Seij zahteva Stichusa kot svojo lastnino. Če bi poglavar
gospodinjstva zadolžil svojega mladoletnega sina za izročitev zemljišča, ki ga je zapustil Titiusu, in bi na enak način zadolžil
namestnika za isto osebo, mladoletnik pa bi postal očetov dedič, ne glede na to, ali Titius zahteva zapuščino ali jo zavrne, od
namestnika ne more ničesar zahtevati, četudi bi sin umrl pred doseženo polnoletnostjo; kadar se namreč zapuščina zapiše
drugič in je zanjo zadolžen namestnik, je treba upoštevati, da se zapuščina le ponovi.
7. Če je bil torej sin absolutno, nadomestni otrok pa pogojno obremenjen z zapuščino, bo primer enak, kot če bi bil z njo
obremenjen samo sin. In po drugi strani, če je bil sin obremenjen z njo pogojno, namestnik pa absolutno, in bi mladoletnik
umrl, preden bi bil pogoj izpolnjen, bo zapuščina veljavna samo zaradi namestnika.
8. Zapuščina, sestavljena na naslednji način: "Če sta oba živa, pripada zemljišče obema, če pa je živ samo eden, je do njega
upravičen on.
9. Če je suženj, ki naj bi bil svoboden pod nekim pogojem, zapuščen pod drugim pogojem, in medtem ko pogoj iz zapuščine
ni izpolnjen, drugi pogoj, od katerega je odvisna njegova svoboda, ni izpolnjen, je zapuščina veljavna; kajti tako kot pogojna
podelitev svobode razveljavi zapuščino, če je pogoj izpolnjen; tako tudi zapuščine ni mogoče razveljaviti, preden nastopi čas,
ko naj bi učinkovala.
10. Če je mladoletnemu sinu naložena zapuščina sužnja in je njegovemu namestniku naročeno, naj ga osvobodi, mladoletnik
pa doseže polnoletnost, lahko sužnja zahteva stranka, ki ji je bil zapuščen. Če pa mladoletnik umre, bo suženj dobil svobodo.
Veliko več razlogov za to bi bilo, če bi bil suženj pogojno zapuščen mladoletniku in bi med trajanjem pogoja sin umrl,
preden bi dosegel puberteto.
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82. Julianus, Digeste, knjiga XXXIII.
Obveznost iz zapuščine ne preneha vedno, če premoženje preide na volilojemnika na predpisani dan, vendar mu mora
pripadati tako, da mu ga ni mogoče odvzeti. Predpostavimo, da mi je določeno premoženje, ki mi je bilo zapuščeno
absolutno, dedič izročil na določen dan in da je bilo dediču naloženo tudi, da navedeno premoženje izroči drugemu pod
določenim pogojem; nedvomno lahko vložim tožbo na podlagi določb oporoke, ker so okoliščine takšne, da bom izgubil
lastništvo nad premoženjem, če bo pogoj izpolnjen. Če mi namreč Stichus pripada na podlagi določila in je pod določenim
pogojem izročen nekomu drugemu, bo zaradi nadomestila postal moj; kljub temu pa bom lahko, če bo pogoj izpolnjen, vložil
tožbo na podlagi določila.
(1) Če sem na podlagi predznambe pridobil neko premoženje, ki pripada osebi, ki je odsotna zaradi javnih zadev, in mi je
bilo zapuščeno, preden sem ga odvzel na podlagi boljšega pravnega naslova, in bi mi ga potem na ta način odvzeli, lahko
zakonito vložim tožbo na podlagi oporoke in zahtevam, da se mi navedeno premoženje izroči.
(2) Če mi je bilo zemljišče zapuščeno in sem na njem pridobil zgolj lastninsko pravico brez užitka, prodajalec pa je pozneje
izgubil svoje civilne pravice, mi bo užitek pripadel. Če vložim tožbo na podlagi oporoke, bo sodišče izdalo sodbo v višini
zneska, ki sem ga izgubil zaradi sodnega postopka.
(3) Marcellus: Isto pravilo bo veljalo, če kupim del navedenega zemljišča in mi je navedeni del bodisi zapuščen bodisi
podarjen; imam namreč pravico vložiti tožbo za del.
(4) Julianus: Če so mi bili zapuščeni otroci, rojeni od Pamfile, in sem kupil Pamfilo, ta pa ima otroka, medtem ko je pod
mojim nadzorom; ni mogoče trditi, da imam pravico do omenjenega otroka za veljavno plačilo samo zato, ker sem kupil
njegovo mater. Dokaz za to je, da bom v primeru izselitve upravičen do tožbe zoper prodajalca na podlagi nakupa.
(5) Če je oporočitelj, ki je imel za dolžnika Gaja in Lucija isti denarni znesek, naredil naslednjo oporoko: "Moj dedič naj da
Semproniju, kar mi dolguje Gaj, in Maeviju, kar mi dolguje Lucij," naloži svojemu dediču, da mora svoje pravice do tožbe
prenesti na enega od svojih volilojemnikov in znesek terjatve, ki jo imata do drugega. Če pa je zapustnik za časa svojega
življenja dal prejemek Gaju, bo zapuščina, zapuščena Semproniju in Maeviju, nujno neveljavna.
(6) Če sta mi bila Stichus in Pamphilus zapuščena z dvema različnima oporokoma in sem Stichusa prejel pod pogoji druge
oporoke, lahko na podlagi prve vložim tožbo za vračilo Pamphila; če bi mi bila Stichus in Pamphilus zapuščena z eno
oporoko in bi Stichusa dobil za dobro plačilo, bi kljub temu lahko zahteval Pamphila.
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83. Marcellus, Digeste, knjiga XIII.
Če ti je Titius zapustil delež v Stichu, Seius pa ti je zapustil preostali delež v Stichu, potem ga lahko zahtevaš na podlagi obeh
oporok.
(84) Julianus, Digest, knjiga XIII.
Zapuščina te vrste: "Naj moj dedič plača sto aurejev Titiusu, če bo Titius mojemu dediču dal jamstvo, da bo plačal sto
aurejev Maeviju," bo veljavna; prav tako, če je zapuščina zapuščena komur koli in jo je ta izročil drugemu v skladu s pogoji
zaupanja.
1. Iz istega razloga je veljavna tudi naslednja zapuščina: "Moj dedič naj plača sto aurejev Titiusu, če mu Titius jamči, da bo v
mestu zgradil javno delo te vrednosti."
2. Če bi Sempronij imenoval Titiusa za svojega dediča in mu naročil, naj po preteku dveh let prenese zemljišče, ki spada v
njegovo zapuščino, na Maevija; Titius bi nato naročil svojemu dediču, naj isto zemljišče takoj izroči Maeviju, in Maevij bi od
Titijevega dediča prejel ceno zemljišča, nato pa bi želel zahtevati zemljišče na podlagi Sempronijeve oporoke, mu bo to
preprečila izjema, če ni zadovoljen s ceno, plačano za navedeno zemljišče.
3. Če je nekdo na splošno zapustil sužnja in je bil zapustnik kriv, da ni prejel Stiha, ko ga je dedič želel izročiti, in bi Stih
umrl, lahko dedič uveljavlja izjemo zaradi slabe vere.
4. Če je bila hiša, v korist katere je bila druga hiša, ki je pripadala dediču, obremenjena s služnostjo, izročena volilojemniku
brez služnosti, sem menil, da lahko slednji vloži tožbo na podlagi oporoke, ker ni prejel celotne zapuščine. In res, če bi
zapustnik od dediča prejel sužnja, ki je postal invalid, lahko zelo pravilno vloži tožbo na podlagi oporoke.
5. Če nekdo, ki ni vedel, da mu je bil z oporoko zapuščen suženj, kupi omenjenega sužnja od dediča in potem, ko to ugotovi,
vloži tožbo na podlagi oporoke in dobi sužnja nazaj, bi moral biti oproščen odgovornosti za tožbo zaradi prodaje; ker je ta
postopek v dobri veri in zato vključuje izjemo zaradi goljufije. Če pa bi po plačilu cene vložil tožbo na podlagi oporoke, bi
moral dobiti nazaj sužnja, ceno pa lahko izterja s kupno tožbo, če mu je bila odvzeta z boljšim lastništvom. Če pa bi
nadaljeval s kupno tožbo in nato ugotovil, da mu je bil suženj zapuščen, ter vložil tožbo na podlagi oporoke, dedič ne more
biti oproščen, razen če vrne kupnino in izroči sužnja kupcu.
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6. Če je oče obljubil sto aurejev kot doto za svojo hčerko in ji je nato zapisal enak znesek, bo dedič zaščiten s tožbo zaradi
slabe vere, če zet sproži postopek zaradi obljube pokojnika, hči pa vloži tožbo na podlagi oporoke; med seboj bi se namreč
morala dogovoriti, da se bosta zadovoljila z eno od teh tožb.
7. Če je oporoka sestavljena na naslednji način: "Moj dedič naj plača deset aurei tistemu in tistemu, če bo vrnil mojo
zadolžnico mojemu dediču," ima takšen pogoj za posledico, da oprosti dediča dolga. Zato se v primeru obstoja menice ne bo
štelo, da je upnik izpolnil pogoj, če dediču ne izroči potrdila o prejemu menice. Če pa menica ne obstaja, se šteje, da je upnik
izpolnil pogoj, če dediča oprosti plačila. Pri tem ni pomembno, ali je bila menica uničena ob sestavi oporoke, pozneje ali po
oporočiteljevi smrti.
8. Če je Stichus, ki pripada Titiusu, zapuščen Titiusu in Maeviusu, bo Maevius upravičen do polovičnega deleža na Stichusu,
saj je Titius upravičen do polovice omenjenega sužnja, čeprav mu morda ne bo dovoljeno prejeti zapuščine.
9. "Naj moj dedič podari Titiusu, Stihu ali Pamfilu, po svoji izbiri." Če bi dedič rekel, da želi dati Stiha, in bi Stih umrl, bo
oproščen; če pa bi kadar koli omenil, katerega želi dati, si ne more premisliti.
10. Zapuščina je bila zapuščena na naslednji način: "Moj dedič naj prenese na Titiusa posestvo Cornelian in sužnje, ki so na
omenjenem posestvu in ki bodo ob moji smrti moji." Suženjka, ki je običajno ostala na navedenem posestvu, je ob
zapustnikovi smrti pobegnila in rodila otroka. Vprašal sem, ali sta ona sama in njen otrok vključena v zapuščino. Odgovoril
sem, da se zdi, da je bila sužnja zapuščena, čeprav je pobegnila, in četudi je bila pobegla, se šteje, da je bila v času
zapustnikove smrti na navedenem posestvu. Posledično je otrok, ki sledi stanju matere, vključen v zapuščino, kot da bi bil
rojen na posestvu.
11. Če sta bila Stichus ali Pamphilus, katerikoli od njiju je zapustniku ljubši, zapuščena Titiusu in je zapustnik Titiusu podaril
Pamphila, je Stichus še vedno zavezanec.
12. Če je bila zapuščina zapuščena na naslednji način: Če je bila oporoka sestavljena tako, da je bilo v njej zapisano: "Titiusu
in Maeviju podarjam in zapuščam vsakemu po enega sužnja," je ugotovljeno, da nimata skupnih pravic na istem sužnju, prav
tako kot jih ne bi imela, če bi bila oporoka sestavljena v naslednjem besedilu: "Titius in Maevius imata skupne pravice na
istem sužnju,": "Titiusu podarjam in zapuščam sužnja, Maeviusu pa drugega sužnja."
13. Če oseba, ki ji je bila zapuščina zapuščena, preden se odloči, katero tožbo bo uporabila za izterjavo zapuščine, umre in
zapusti dva dediča, pri čemer se zdi, da oba hkrati sprejemata zapuščino, je ne moreta prejeti, razen če se dogovorita o tem,
kako bosta ravnala; kot na primer, če želi eden vložiti stvarno, drugi pa osebno tožbo. Če pa se dogovorita, bosta upravičena
do skupnega premoženja, pri čemer se morata dogovoriti bodisi prostovoljno bodisi po navodilu sodišča.
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85. Paulus, O Placiju, XI. knjiga.
Zemljišče je bilo skupno podarjeno dvema osebama; ena od njiju je z osebno tožbo dosegla ocenjeno vrednost polovice
nepremičnine, drugi, če bi želel vložiti tožbo za celotno zemljišče, pa se mu lahko prepreči izjema zaradi slabe vere glede
polovice zemljišča; ker je zapustnik želel, da zapuščina pride v njune roke samo enkrat.
86. Julianus, Digest, knjiga XXXIV.
Če vam je suženj, ki ste ga dali v zastavo, zapuščen s strani druge osebe, boste imeli pravico do tožbe na podlagi oporoke
zoper dediča, če bo zastava sproščena.
1. Če je enemu od oporočiteljevih dedičev naloženo, da izroči Maeviju Stichus kot zapuščino, nato pa je vsem njegovim
dedičem s kodicilom naloženo, da mu izročijo isti Stichus, in bi moral Maevij pred odprtjem kodicila prejeti ocenjeno
vrednost sužnja, ga na podlagi kodicila ne more pravno pridobiti, ker je oporočitelj želel, da bi prejel zapuščino le enkrat.
2. Če je zapuščina izročena sužnju, stanje navedenega sužnja in vsega, kar se nanaša nanj osebno, pa bi zapustnik zavrnil
zapuščino, se šteje, da mu suženj nikoli ni pripadal; če pa ga ne bi zavrnil, se šteje, da je njegov od dneva sprejema
zapuščine. V skladu s tem pravilom in pravicami tistih, ki so zainteresirani za premoženje, ki ga je suženj bodisi prejel z
izročitvijo bodisi določil, ter glede na vse, kar mu je bilo zapuščeno ali dano, se določi njegov položaj; in tudi, ali je bil posel,
ki ga je sklenil, v korist dediča ali volilojemnika.
3. Če so vsi zapustnikovi dediči zadolženi za izročitev zemljišča, ki je pripadalo enemu od njih, se od tistega, ki mu je
pripadalo, ne zahteva, da zagotovi več kot svoj delež, drugi pa bodo odgovorni za preostale deleže.
4. Če se hiša zapusti tistemu, na čigar zemljišču stoji stavba, bo zapuščina veljavna, čeprav je lastnik zemljišča; na ta način
namreč pridobi oprostitev služnosti in koristi z darilom hiše.
87. Papinianus, Vprašanja, knjiga XVIII.
Oče, ki je svojega sina, nad katerim je ohranil nadzor, določil za dediča dela svojega premoženja, mu je zapustil tudi
zapuščino. Po mnenju nekaterih avtoritet bi bila zelo velika stiska, če bi mu odrekli pravico do zapuščine, če bi zavrnil
očetovo zapuščino, saj se ne sme šteti, da oporoko napada tisti, ki iz utemeljenih razlogov noče sodelovati v poslih zapuščine,
ki je morda insolventna.
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(88) Marcijan, Inštituti, VI. knjiga.
Če pa je oče nameraval, da sin ne bo imel zapuščine, če je ne bo sprejel, potem mu ne bi smela biti priznana tožba proti
njegovemu sodediču za izterjavo zapuščine, kot meni Aristo; ker se je zdelo, da zapuščina ni plačilno sposobna za sina
samega. To velja, tudi če oporočitelj sprejema zapuščine ni pogojeval, saj je jasno ugotovljeno, kakšen je bil njegov namen.
89. Julianus, Digest, knjiga XXXIII.
Emancipiranemu sinu namreč ni mogoče preprečiti, da bi od dediča zahteval zapuščino, če zapuščino zavrne. Pretor s tem, ko
dovoli tistim otrokom, ki so pod očetovim nadzorom, da zavrnejo njegovo zapuščino, jasno pokaže, da jim namerava priznati
enako pravico, kolikor se jih osebno tiče, do katere bi bili upravičeni, če bi imeli svobodno moč vstopiti v zapuščino.
90. Papinianus, Vprašanja, knjiga XVIII.
Kaj pa, če bi bila zapuščina zapuščena na naslednji način: "To zapuščam svojemu sinu poleg tega? Nedvomno je treba
raziskati, kakšen je bil namen oporočitelja. Ta primer se ne razlikuje od prejšnjega, ki se nanaša na predhodno poznavanje
sina, razen če se jasno dokaže, da je bil očetov namen drugačen.
1. Očitno je, da bo, če je bilo za dediče imenovanih več sinov, tožba za izterjavo zapuščine zavrnjena tistemu, ki je zavrnil
sprejem zapuščine.
91. Julianus, Digest, knjiga XXXVI.
Postavilo se je vprašanje, ali naj se za dediča postavi sin pod očetovim nadzorom, ki je sam imel sina; ker sta oba pod
nadzorom drugega, kajti ali je mogoče sinu naložiti zapuščino v korist lastnega sina? Odgovoril sem, da ker je sin lahko
obremenjen z zapuščino v korist svojega očeta, iz tega sledi, da je lahko obremenjen z zapuščino v korist svojega brata ali
sina ali celo v korist očetovega sužnja.
1. Kadar je sužnju takoj zagotovljena svoboda, se mu lahko zapuščina zapiše absolutno ali pogojno. Kadar pa mu je bila
svoboda podeljena pod nekim pogojem, je lahko v določenih obdobjih veljavna, v drugih pa, tudi če je bila zapuščina
absolutna, neveljavna; če je bil namreč pogoj svobode takšen, da ga je bilo mogoče izpolniti takoj po zapustnikovi smrti,
preden je bila zapuščina vpisana (na primer: "Naj bo Stichus svoboden, če plača deset aurei Titiusu ali se povzpne na
Kapitol"), bo zapuščina veljavna. Poleg tega so pogoji, kot so naslednji: "Če plača dediču deset aurejev, če se povzpne na
Kapitol po sprejetju moje zapuščine", bo zapuščina neveljavna. Če pa je bil za celotno zapuščino določen nujni dedič, so tisti
pogoji, ki bi jih bilo mogoče izpolniti pred sprejemom zapuščine, neveljavni.
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2. Če je oporočitelj določil dva dediča in enemu zapustil Stiha, Stihu pa deset aurejev, bo Stih, če postane svoboden za časa
oporočiteljevega življenja, upravičen do celotne zapuščine; dokaz, da se ta zapusti osebno omenjenemu sužnju, pa je dejstvo,
da lahko dedič, ki mu je bil suženj zapuščen, v primeru, da ne vstopi v zapuščino, od drugega dediča izterja celotno
zapuščino.
3. Če je zapuščina zapuščena sužnju, ki je sam zapuščen, in ga oporočitelj proda, bo zapuščina pripadla kupcu.
4. Kadar je suženj zapuščen Tiju in je zapuščina zapuščena istemu sužnju, se lahko zapustniku naloži skrbništvo, "da sužnja
nekomu izroči ali da nanj prenese premoženje, ki je zapuščeno sužnju". In še več, Titiusa je mogoče obtožiti zaupanja v zvezi
s samim sužnjem, tudi potem, ko bo ta postal svoboden.
5. Če bi kdo zapustil Stichu, nato pa ga prodal ali manumitiral in mu nato s kodicilom zapustil zapuščino, bosta do zapuščine
upravičena bodisi manumitirani suženj bodisi kupec.
6. Če bi te stranka, ki te je zadolžila za izročitev sužnja, postavila za dediča in bi ti kak posameznik zaročil zapuščino
omenjenega sužnja; in bi za časa življenja osebe, ki mi je zapustila sužnja, prišel dan za prenos zapuščine na sužnja; to
zapuščino takoj pridobi zapuščina. Zato mi zapuščina, zapuščena sužnju, ne bo pripadla, četudi bi oseba, ki mi je zapustila
sužnja, umrla.
7. Kadar se suženj zahteva na podlagi oporoke, ga je treba tožniku izročiti v enakem stanju, v kakršnem je bil v času, ko je
bilo izročitev vključena v zadevo. In ker so v to tožbo vključeni tako potomci sužnja kot tudi pridelki na zemljišču, ki so bili
medtem pridobljeni; zato je treba tožniku izročiti vse premoženje, ki ga je suženj medtem pridobil bodisi z oporoko bodisi z
dedovanjem.
(92) Julianus, Digeste, knjiga XXXIX.
Kadar eden od več dedičev kupi zemljišče, ki je bilo prepuščeno v skrbništvo, pri čemer je bila cena določena na podlagi
dohodka od navedenega zemljišča zaradi dolgov, ki izhajajo iz zapuščine; stranka, ki je upravičena do zemljišča v skladu s
pogoji skrbništva, je prisotna in se s tem strinja, je določeno, da je treba izročiti ne samo zemljišče, temveč njegovo vrednost.
Marcellus v opombi navaja: "Če bi dedič raje izročil zemljišče, menim, da ga je treba zaslišati."
1. Julijan: Če je denar zapuščen Titiusu in mu je s skrbništvom naloženo, da manumitira sužnja, ki pripada drugemu,
gospodar omenjenega sužnja pa ga ne želi prodati; bo kljub temu upravičen do zapuščine, ker ni njegova krivda, da
premoženje, zapuščeno s skrbništvom, ni bilo izročeno. Če suženj umre, mu zapuščina ne bo odvzeta.
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2. Tako kot je priznano, da se lahko skrbništvo naloži vsakomur, ki ima pravico do premoženja kot zakoniti dedič ali do
pretorske posesti, tako se lahko tistemu, ki ima po zakonu pravico do premoženja dečka, ki še ni polnoleten, ali do pretorske
posesti tega premoženja, zakonito naloži skrbništvo.
93. Ulpianus, Skrbništvo, I. knjiga.
Tovrstno zaupanje je veljavno le, če mladoletnik umre pred puberteto; če pa umre po puberteti, zaupanje preneha veljati.
(94) Julianus, Digest, knjiga XXXIX.
(95) Jasno je, da če oče razdedini svojega sina, ki še ni dopolnil polnoletnosti, zakonitega dediča ni mogoče prisiliti, da
razreši skrbništvo, razen če je bil tudi očetov dedič.
1. Če je bil gospodar zaprošen, naj izroči drugi osebi premoženje, katerega dedič je bil imenovan njegov suženj, in je tega
sužnja prodal; je nastalo vprašanje, ali je mogoče tistega, v čigar roke je premoženje prišlo z nakupom sužnja, ki je bil
imenovan za dediča, prisiliti, da se mu izroči. Rekel sem, da je osebo, ki je prodala svojega sužnja, ki je bil imenovan za
dediča, mogoče prisiliti, da se odpove skrbništvu, saj je prejela ceno premoženja, ki se mu je morala odpovedati. Tistega, v
čigar roke je premoženje prišlo z nakupom sužnja, ki je bil imenovan za dediča, pa je mogoče po preiskavi prisiliti, da razreši
skrbništvo; to je v primeru, da prvotni gospodar sužnja ni bil plačilno sposoben.
2. Če je bil Stichus ali Damas nekomu zapuščen in je imel volilojemnik možnost izbire ter mu je bilo naloženo, da Stichusa
izroči nekomu drugemu; in čeprav je morda raje zahteval Damasa, se od njega kljub temu zahteva, da izroči Stichusa, v
skladu s pogoji zaupanja. Tudi če ima Damas večjo vrednost, bo moral priskrbeti Stichusa; ali če ima manjšo vrednost, bo
prav tako zakonito dolžan izročiti Stichusa; saj je bila njegova krivda, da v skladu s pogoji oporoke ni pridobil sužnja, ki je
bil predmet zaupanja.
3. Če je suženj manumitiran po oporoki in ne prejme niti zapuščine niti premoženja, ga ni mogoče prisiliti, da razreši
zaupanje. Prav tako tega ne more storiti tisti, od katerega se zahteva manumit sužnja, ki mu je bil zapuščen; kajti k plačilu
denarja na podlagi zaupanja je mogoče prisiliti le osebo, ki z oporoko prejme nekaj istovrstnega ali podobnega.
95. Ulpianus, Trusti, I. knjiga.
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Kljub temu je treba razmisliti, ali bo tovrstno zaupanje veljavno, kadar se od sužnja, ki je bil manumitiran, zahteva, da
namesto dela nekaj zagotovi. Tega nikakor ni mogoče priznati, saj osvobojencu ni mogoče naložiti tovrstnih storitev, in če so
naložene, jih ni mogoče zahtevati; čeprav je oporočitelj to morda predvidel v oporoki.
(96) Julianus, Digeste, knjiga XXXIX.
Neki posameznik je v svoji oporoki ali kodicilu zapisal naslednjo oporoko: Toliko, kolikor mi jih dolguje Julij, toliko,
kolikor sem jih vložil v taborniško opremo, in toliko, kolikor jih imam v gotovini." (2. člen oporoke): "Želim, da se Pamfili
izplača štirideset aurejev, kot je navedeno v nadaljevanju. Oporočitelj je umrl nekaj let pozneje, ko je bil še vedno enakega
mnenja, vendar so bili vsi zneski, ki jih je navedel, uporabljeni za druge namene. Sprašujem, ali je treba skrbništvo razrešiti.
Odgovoril sem, da je zelo verjetno, da je oporočitelj želel dedičem raje nakazati, kje lahko zlahka dobijo štirideset aurejev, ne
da bi pri tem posegel v preostanek njegovega premoženja, kot pa da je v zaupanje, ki je bilo na začetku absolutno, vstavil
pogoj; zato je bila Pamfila upravičena do štiridesetih aurejev.
1. Kadar se premoženje brez lastnika po julijanskem zakonu vrne v državno blagajno, mora zapuščine in skrbništva, ki jih je
moral plačati in izpolniti dedič, ki mu je bilo zapuščeno, plačati in izpolniti državna blagajna.
2. Če vam je zapuščen suženj in ste zaprošeni, "da izročite Titiusu premoženje, ki je enako vrednosti sužnja", nato pa suženj
umre, ne boste prisiljeni izročiti ničesar zaradi zaupanja.
3. Kadar je dedič, določen za določen delež zapuščine, obremenjen, kot sledi: "Vzemi določen znesek kot prednostno
zapuščino in ga razdeli med tiste, ki so prejeli zapuščino po oporoki," mora na ta način vzeti, kar je bilo pogojno zapuščeno,
potem ko je bil pogoj izpolnjen, medtem pa bo moral dati varščino bodisi dediču bodisi strankam, ki jim je bila pogojna
zapuščina zapuščena.
4. Če je sužnju, ki naj bi bil pod določenim pogojem svoboden, naloženo, naj nekomu plača denar, se lahko od tistega, ki je
do njega upravičen, zahteva, naj omenjeni denar izroči drugi stranki. Kajti ker lahko oporočitelj s kodicilom suženju
absolutno podeli svobodo in na ta način razpolaga s pogojem, zakaj ne bi imel pooblastila, da isti denar odvzame z oporoko?
97. Isto, Digest, knjiga XLII.
Če bi mi bil zapuščen Stichus in bi mi bilo naloženo, "da izročim bodisi Sticha bodisi Pamfila, svojega sužnja", in bi zaradi
zapuščine kaj izgubil zaradi delovanja falcidijskega zakona, bi moral svojega sužnja Pamfila v celoti izročiti Titiusu ali tisti
delež v Stichu, ki sem ga prejel kot zapuščino.
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(98) Isti, Digeste, knjiga LII.
Sužnja, ki ga je vzel sovražnik, lahko zakonito zapišemo, saj to izhaja iz pravice postliminium; tako kot lahko sužnja, ki je v
rokah sovražnika, določimo za svojega dediča, ga lahko tudi zapišemo kot zapuščino.
99. Isto, Digest, knjiga LXX.
Če je bil Stichus zapuščen gospodarju, oporočitelj pa ga je zapustil tudi enemu od sužnjev prvega in mu dal možnost izbire
med Stichusom in drugim sužnjem, menim, da bi omenjenemu gospodarju pripadla le polovica Sticha, ker bi omenjeni
suženj, če bi bil manumanitiran, lahko izbral Sticha.
100. Isto, Digest, knjiga LXXVII.
Če bi Sempronij svojemu dediču Titiusu naložil zapuščino v mojo korist in bi mi Titius pod istim pogojem zapustil isto
premoženje in bi bil pogoj izpolnjen, lahko še vedno zahtevam zapuščino po Sempronijevi oporoki.
(101) Isti, Digest, knjiga LXXVIII.
Če je Stichus z oporoko zapuščen enemu od mojih sužnjev in zapuščino zavrnem, nato pa se po predložitvi kodicila izkaže,
da je bil Stichus zapuščen tudi meni, ga kljub temu lahko zahtevam.
1. Če je zapuščina zapuščena osebi, ki je v rokah sovražnika, in ta med tem umre; zapuščina ne bo imela nobene veljave,
čeprav jo je mogoče potrditi s pravico postliminium.
(102) Isto, Digest, knjiga LXXXI.
Kadar dvajsetletni mladoletnik brez zahtevane pravne preiskave manumitira svojega sužnja in mu nato zapusti dediščino, ta
pa po prodaji pridobi svobodo; zapuščine ne more sprejeti, ker nima nobene veljave, ker je bila zapuščina zapuščena brez
podelitve svobode.
103. Isto, Digest, knjiga LXXXIII.
Za goljufijo se šteje, da je bila storjena v primeru implicitnega zaupanja, kadar se od skrbnika ne zahteva, da opravi kakršno
koli dejanje niti z oporoko niti s kodicilom, ampak se zgolj zaveže z zasebnim dogovorom ali zapisnikom, da bo razrešil
zaupanje v korist osebe, ki nima pravice do koristi od njega.
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104. I. knjiga, O Urseiusu Feroxu, I. knjiga.
Če so bili vsi zapustnikovi dediči obremenjeni z naslednjo zapuščino: "Kdorkoli postane moj dedič, naj bo zadolžen za
plačilo sto aurejev Titiusu." Pozneje je bilo v oporoko vključeno, da mora denar plačati samo eden od dedičev. Pojavilo se je
vprašanje, ali morajo preostali dediči plačati vseh sto aurejev ali tisto, kar ostane po odbitku deleža zapuščine, ki pripada
zgoraj omenjenemu? Odgovor je bil, da je bolj priporočljivo, da preostali dediči plačajo sto aurejev, saj pomen besed temu
mnenju ne nasprotuje in se z njim strinja tudi namen oporočitelja.
1. Če je bilo v oporoko vstavljeno naslednje besedilo: "Moj dedič naj plača sto aurejev Luciju Titiusu, če mu izroči menico, s
katero sem mu obljubil, da mu bom plačal določeno vsoto denarja." Titius je umrl, še preden je dediču izročil menico, in
pojavilo se je vprašanje, ali bo njegov dedič upravičen do zapuščine? Kasij je menil, da če bi dejansko obstajala zadolžnica,
zapustnikov dedič ne bi bil upravičen do zapuščine, saj ker zadolžnica ni bila vrnjena, ni nastopil rok za pridobitev zapuščine.
Julijan ugotavlja, da če v času, ko je bila oporoka sestavljena, menica ni obstajala, je obstajal en razlog, zaradi katerega bi
bila zapuščina upravičena do Titiusa, in sicer ker se šteje, da ni bil postavljen nemogoč pogoj.
2. Sabinus pravi, da je premoženje, ki pripada sovražniku, mogoče zapustiti, če ga je pod kakršnimi koli pogoji mogoče
kupiti.
3. Če je bilo premoženje zapuščeno Aciju, kot sledi: "Kdorkoli postane moj dedič, naj plača deset aurejev mojemu dediču
Aciju," lahko Acij zahteva deset aurejev, potem ko od zneska odšteje svoj delež.
4. Podobno velja, če je bilo dediču naloženo, da plača deset aurei in zase obdrži zemljišče, mora plačati ta znesek, potem ko
je od njega odštel svoj delež.
5. Končno je bilo ugotovljeno, da če je bila zapuščina zapuščena na naslednji način: "Kdorkoli postane moj dedič, naj plača
mojemu dediču deset aurei," bodo deleži vseh dedičev enaki, ker velja, da je vsak od njih obremenjen tako v svojo korist kot
tudi v korist svojih sodedičev.
6. Kadar kdo imenuje dediča na naslednji način: "Kadar koli bo umrla njegova mati," in nato imenuje drugega dediča kot
njegovega namestnika ter slednjega obremeni z zapuščino v korist tistega, ki je bil pogojno imenovan, in prvi umre za časa
življenja svoje matere, potem pa pride dan, ko naj bi zapuščina pripadla, se pojavi vprašanje, ali bo njegov dedič upravičen
do zapuščine. Boljše mnenje je, da bo do nje upravičen, ne glede na to, ali je bilo nadomestnemu dediču naloženo, da jo
izplača prvemu dediču absolutno ali pod pogojem, da ne bo postal njegov dedič; pogoj je bil namreč izpolnjen v trenutku
smrti imenovanega dediča.
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7. Če je bil tast imenovan za dediča svojega zeta in je bil del zapuščine zapuščen drugemu, je Sabinus podal svoje mnenje, da
je po odbitku dote odgovoren za delež zapuščine, ki je vključen v zapuščino; tako kot če bi bil tast zetu dolžan denarni znesek
in bi se po odbitku tega zneska odpovedal zapuščini.
105. I, O Miniciju, I. knjiga.
Če je bila zapuščina zapuščena na naslednji način: "Naj se mojemu dediču naloži, da Korneliju plača, kar mi dolguje Lucij
Titius", se od dediča ne zahteva, da v okviru te zapuščine prenese kar koli, razen svoje pravice do tožbe zoper dolžnika.
106. Alfenus Verrus, Epitome Pavlovih Digest, knjiga II.
Kjer je bilo v oporoko vstavljeno naslednje: "Naj se mojemu dediču naloži sto aurei", vendar ni dodal "plačilo", je določeno,
da bo zapuščina zapadla v plačilo.
107. Africanus, Vprašanja, II. knjiga.
Kadar je več dedičev zadolženih za plačilo zapuščine, kateremu od njih se naroči, naj jo plača kot prednostno zapuščino ?
Rečeno je, da je v pristojnosti tistih, ki jim je bila zapuščina zapuščena, da izberejo, ali bodo vložili tožbo proti dedičem
posamezno ali samo proti tistemu, ki mu je bilo naročeno, naj plača prednostno zapuščino; zato mora slednji dati svojim
sodedičem varščino, da jih odškodujejo.
1. Kadar kdo zapusti sužnja, ki mu je zapustil dediščino, ne da bi mu dal svobodo, "če bi bil njegov suženj, ko umre", ni
nobenega dvoma, da bo zapuščina v nekem prihodnjem času veljavna, saj bo ob smrti sužnja zapuščina, ki mu je ostala,
pripadla osebi, ki ji je bil zapuščen sam suženj.
108. Isto, Vprašanja, knjiga V.
Če naj bi se suženj, ki je bil zapuščen, za časa življenja zapustnika zatekel na beg, ga mora dedič vrniti, vendar mora stroške
in tveganje, ki spremljajo zasledovanje, nositi oseba, ki ji je bil suženj zapuščen; ker dedič ni prisiljen izročiti zapuščenega
premoženja, razen na kraju, kjer ga je zapustil zapustnik.
(1) Če bi premoženje, ki mi je bilo zapuščeno z oporoko in ga je treba izročiti, kdo drug izročil mojemu sužnju, bom še
vedno upravičen do tožbe na podlagi oporoke; predvsem pa, če ne bi vedel, da je premoženje postalo moje. V nasprotnem
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primeru bi se, tudi če bi omenjeno premoženje izročili mojemu sužnju, razbremenili brez mojega soglasja, česar v nobenem
primeru ne smemo dopustiti; saj se brez mojega soglasja ne morete razbremeniti odgovornosti niti s plačilom na ta način.
(2) Kadar je bil suženj zapuščen Titiusu, se je pojavilo vprašanje, ali bi pravica do izbire sužnja, ki naj se da, pripadla dediču
ali volilojemniku. Odgovoril sem, da bi bilo bolj pravično odločiti, da bi imel pravico do izbire tisti, ki je pooblaščen, da
uporabi katero koli dejanje, to je volilojemnik.
(3) Podaritev zapuščine, ki je izražena z naslednjimi besedami: "Dediči, ki so se odločili, da se bodo odločili, da se bodo
odločili, da se bodo odločili, da se bodo odločili: "Africanus pravi, da bo veljavna; iz očitnega razloga, da bo v primeru, ko je
užitek zapuščen osvobojencem in lastninska pravica na nepremičnini tistemu, ki bo preživel, zapuščina veljavna. Meni, da bi
bilo treba enako mnenje podati glede imenovanja dediča.
(4) Titius te je zadolžil za zapuščino Stiha, glede katere sem s teboj že sklenil določilo. Če določilo ni temeljilo na
dragocenem nadomestilu, je veljalo, da bi bila zapuščina veljavna. Če pa je izročitev sužnja temeljila na dveh dragocenih
premislekih, potem je bolje, da velja, da je zapuščina neveljavna, in sicer iz razloga, ker nihče ničesar ne izgubi, istega
premoženja pa ni mogoče izročiti dvakrat.
(5) Če pa mi že dolguješ Stichus po določilih Titijeve oporoke in je Sempronij tebe, njegovega dediča, zadolžil za izročitev
istega sužnja meni kot zapuščino ter od mene zahteval, naj omenjenega sužnja izročim tretji osebi, bo zapuščina veljavna, ker
sužnja ne smem obdržati. Enako pravilo bo veljalo, če mi je zapustil denarno vsoto; še bolj pa bo veljalo, če je bil s prejšnjo
oporoko ustanovljen skrbniški sklad. Prav tako, če je obstajal razlog za uporabo falcidskega prava v skladu s pogoji prve
oporoke, lahko to, kar je bilo zaradi nje odšteto, pridobim na podlagi druge oporoke.
(6) Ponovno, če bi postal dedič lastnika določenega zemljišča in se ta ne bi izkazal za plačilno sposobnega ter bi vam bilo
naročeno, da mi izročite omenjeno zemljišče; vaša obveznost bo še naprej obstajala, tako kot bi obstajala, če bi zemljišče
kupil jaz.
(7) Če je v oporoki določeno: "Moj dedič naj plača Seiju deset aurejev več, kot sem jih zapustil Titiusu," ni dvoma, da bo
Titius upravičen do svoje zapuščine in da Seiju ne bo treba plačati več kot deset aurejev. Navadno se namreč zapuščina
zapiše z naslednjimi besedami: "Toliko zapuščam Luciju Titiusu, toliko pa njegovi ženi in otrokom."
(8) Kadar je premoženje zapuščeno osebi, ki ji prej ni bilo zapuščeno nič, z dodatkom: "Še toliko več," ni nobenega dvoma,
da pripada to, kar je bilo zapuščeno na ta način. Še manj dvoma bi moralo biti, če bi z osebo, ki mi ni ničesar dolžna, določil
naslednje: "Obljubite mi, da mi boste plačali deset aurei več, kot ste mi dolžni," da mi bo pripadalo deset aurei.
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(9) Kadar je suženj, ki pripada drugemu, nekomu zapuščen in mu je zapovedano, naj ga osvobodi, velja, da ga zapuščenec
lahko zahteva, saj njegova podelitev svobode nima učinka. Absurdno je, da bi bila nična zapuščina, ki bi bila veljavna, če bi
bil zapuščen samo suženj.
(10) Če je imel posameznik v prsih pet aurejev in jih je zapustil ali v določilu obljubil: "Deset aurejev, ki jih imam v prsih,"
bo zapuščina ali določilo veljavno; vendar bo na podlagi enega ali drugega pripadalo le pet aurejev. Poleg tega se zdi komaj
smiselno, da bi se manjkajočih pet aurejev zahtevalo na podlagi oporoke, saj se v tem primeru šteje, da je bilo zapuščeno
določeno premoženje, ki ne obstaja. Če pa je bil ob oporočiteljevi smrti celoten znesek v njegovi skrinji in se je pozneje
nekoliko zmanjšal, mora izgubo nedvomno nositi samo dedič.
(11) Če je zapuščen suženj, dedič pa je v zamudi, bo njegovo življenje in morebitno zmanjšanje vrednosti, ki ga lahko utrpi,
tvegal dedič; tako da bo, če bo ob izročitvi onesposobljen, kljub temu odgovoren dedič.
(12) Če ti je bilo kaj zapuščeno in si kot skrbnik zadolžen, da mi to izročiš, če ne dobiš ničesar drugega po oporoki, velja, da
boš odgovoren le, če si bil kriv slabe vere, ker nisi zahteval zapuščine, sicer bom kriv jaz; tako kot pri pogodbah dobre vere,
če je pogodba v korist obeh strank, je tisti, ki bi moral izročiti premoženje, odgovoren za malomarnost, če pa je v korist samo
ene, je skrbnik odgovoren le za goljufijo.
(13) Neki človek je dal v zastavo nekaj draguljev Titiusu in določil svojega sina za dediča, nato pa ga je razdedinil; nazadnje
je to določil v svoji oporoki: "Prosim te, Titius, in ti nalagam, da prodaš dragulje, ki sem ti jih dal v zastavo, in potem ko
odšteješ vse, kar ti pripada, preostanek izplačaš moji hčeri." V skladu s to določbo lahko hči od svojega brata zahteva
skrbništvo in ga tako prisili, da nanjo prenese svoje pravice do tožbe zoper dolžnika. V tem primeru se z njim razume
dolžnik, ki je bil najprej upnik, tj. za preostanek cene zastavne pravice, ki je ostal po plačilu dolga.
(14) Ne bi smelo biti presenetljivo, če bi bila v primeru, kot je zgoraj omenjeni, ena stranka zadolžena za zaupanje, druga pa
zavezana zanj; ko je namreč v oporoko vstavljeno naslednje: "Prosim te, Titius, da prejmeš sto aurei in manumitiraš takšnega
in takšnega sužnja ali da plačate določeno vsoto Semproniju," se to ne zdi ustrezno izraženo; Kljub temu ga je treba razumeti
tako, da mora dedič izpolniti zaupanje in plačati denar Titiusu, zato bo Titius sam upravičen do tožbe zoper dediča in bo
prisiljen dati sužnju svobodo ali plačati Semproniju znesek, ki ga je zahteval.
Lacunas: 108, 15 - 112, 1
(2) Če je bila zapuščina zapuščena takole: "Dajem in zapuščam Titiusu skupaj s Sempronijem", je zapuščina zapuščena
obema strankama, tako kot obstajata dve zapuščini, kadar je zapuščeno zemljišče s formiško hišo.
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(3) Če kdo z oporoko naroči, naj se stori nekaj, kar je v nasprotju z zakonom ali dobrimi običaji, oporoka ne bo veljavna; na
primer, če bi naročil, naj se stori nekaj, kar je v nasprotju z določenim zakonom ali v nasprotju s Pretorijanskim ediktom, ali
bi naročil, naj se opravi kakšno nečastno dejanje.
(4) Božanska Severus in Antoninus sta v reskriptu navedla, da prisega, vključena v oporoko, ki je v nasprotju s splošnim
smislom zakonov ali z avtoriteto kakšnega posebnega predpisa, nima nobene veljave ali učinka.
113. Isti, Inštituti, VII. knjiga.
Zapuščino je mogoče podeliti sužnju drugega na naslednji način: "Dokler je suženj" ali "Če bi postal Titijev suženj", ki ga je
imel tudi Marcel.
(1) Če bi kdo svojemu sužnju po preteku določenega obdobja podelil svobodo in bi medtem svojemu dediču naložil, naj ga
oskrbuje s preživljanjem, dokler ne dobi svobode; božanska Severus in Antoninus sta v reskriptu določila, da je treba
izpolniti željo zapustnika.
(2) Če bi kdo svojemu dediču naložil, naj nekomu izplača zapuščino v višini sto aurejev, nadomestnemu dediču pa naložil,
naj isti osebi izplača dvesto aurejev, nato pa bi zapuščino spet omenil na splošno, velja, da se je skliceval na omenjenih tristo
aurejev.
(3) Če pa bi oče za svojega sina, ki še ni dopolnil polnoletnosti, naredil učenčevega namestnika in bi se skliceval na
zapuščino, ki naj jo izpolni namestnik, in bi mladoletnik postal njegov dedič ter bi umrl, preden bi dopolnil polnoletnost,
ponovitev zapuščine ne bo veljavna, ker je bil pokojnikov namen, da se zapuščina izplača le enkrat.
(4) Če je otrok, ki še ni dopolnil pubertete, obremenjen z zapuščino pod pogojem: "Če bi prišel v puberteto," in se zapuščina
ponovi pri substituentu, jo bo dolgoval tudi substitut; ker se ne šteje, da je pogoj ponovljen, zaradi česar bi bila zapuščina
neveljavna.
(5) Neumne želje umrlih oseb v zvezi z njihovim pokopom (na primer, če želijo, da bi nastali nepotrebni stroški za oblačila
ali druge stvari, ki naj se uporabijo pri njihovem pogrebu), niso veljavne; kot navaja Papinianus v tretji knjigi mnenj.
114. Isti, Inštituti, VIII. knjiga.
Sin pod očetovskim nadzorom, ki je vojak ali ki je bil odpuščen iz službe, čeprav lahko umre brez oporoke, lahko svojega
očeta zadolži za skrbništvo, in sicer iz razloga, ker lahko sestavi oporoko.
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(1) Če svobodnjak umre brez oporoke, lahko svojega varovanca obremeni s skrbništvom do višine deleža premoženja, do
katerega je upravičen njegov varovanec; če bi namreč sestavil oporoko, lahko svojemu varovancu zapusti le znesek, ki ga
dovoljuje zakon.
(2) Če nekdo umre brez oporoke in ve, da se bo njegovo premoženje vrnilo v državno blagajno, lahko državno blagajno
obremeni s skrbništvom.
(3) Naslednji primer obravnava Marcellus v dvanajsti knjigi Digest. Neki posameznik je zaupnico naložil osebi, ki ji je
zapustil del zemljišča, in ji naročil, naj omenjeno zemljišče po njegovi smrti prenese na Sempronija; istega zapustnika pa je
tudi zadolžil, naj Titiusu plača sto aurejev. Postavlja se vprašanje, kakšno je pravo v tem primeru? Marcellus pravi, da če je
oporočitelj zapustil Titiusu sto aurejev, ki naj bi se izplačali iz dobička, ki bi ga zapustnik, če bi bil živ, lahko zbral, in če je
slednji umrl po času, ki je zadostoval, da se je iz dobička pridobil znesek sto aurejev, bo Titius upravičen do tega zneska. Če
pa zapustnik umre takoj po prejemu zapuščine, bo zaupanje, ustvarjeno v korist Titiusa, ugasnilo, ker je določeno, da ni
mogoče prisiliti človeka, da izroči več, kot mu je bilo zapuščeno.
(4) Če pa naj bi se skrbništvo v korist Titiusa razrešilo pred zapustnikovo smrtjo, Marcellus pravi, da je treba znesek, določen
s skrbništvom, takoj izplačati Titiusu, vendar bo ta moral dati varščino za vračilo morebitnega presežka, in ta varščina bo
veljala, če bo zapustnik umrl, preden se od dobička pridobi sto aurejev. Vendar pa je težko trditi, da je oporočitelj želel, da se
zapuščina izplača iz dobička, preden ga je volilojemnik lahko zbral. Oporočitelja je treba vsekakor zaslišati, če želi izročiti
celotno zemljišče, pod pogojem, da upravičenec zagotovi jamstvo za njegovo vrnitev, saj bi bilo nesmiselno prisiliti
zapustnika, da plača sto aurejev, zlasti če je zemljišče vredno le toliko ali malo več. Takšna je sedanja praksa.
(5) Če je komu kaj zapuščeno v skladu z zakonom ali je zapuščen kakšen delež ali pravica, ki je ni mogoče uživati ali imeti
zaradi kakšne napake ali kvalifikacije, ki se veže na zapuščeno stvar, ali iz katerega koli drugega utemeljenega razloga, in
lahko druga oseba navedeno premoženje poseduje, bo imel volilojemnik pravico od dediča dobiti ocenjeno vrednost, za
katero bi se to navadno prodalo.
(6) Z oporoko ni mogoče osebi naložiti, da za svojega dediča imenuje koga drugega. Senat je jasno odločil, da je treba takšno
določbo obravnavati enako, kot če bi oporočitelj svojega dediča zadolžil, da se odpove zapuščini.
(7) Kaj pa, če bi bil dedič po zapustnikovi smrti zadolžen za izročitev četrtine zapuščine? Menim, da je boljše mnenje tisto, ki
ga Scaevola omenja v svojih opombah in ki ga je sprejel Papirius Fronto, in sicer da je takšno zaupanje veljavno in ima enak
učinek, kot če bi mu bilo naloženo izročiti celotno zapuščino; izročiti jo je treba v obsegu, ki ga dopušča zapustnikovo
premoženje, v skladu z običajnim pravnim pravilom.
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(8) Kadar je dediču naložena izročitev otrok, tega ni dolžan storiti, saj očetovske oblasti ni mogoče ovrednotiti v denarju.
(9) Hiš, ki jih je treba porušiti, ni mogoče zapuščati neposredno ali jih zapustiti pod pogoji skrbništva, in to je odredil senat.
(10) Kadar se sužnju, ki pripada drugemu, brez podelitve svobode zapusti skrbništvo in ta postane svoboden, je treba reči, da
se mu lahko dovoli prejem skrbništva.
(11) Božanska Sever in Antonin sta v nekem reskriptu navedla, da kadar je bilo bratu naloženo, da pogojno izroči premoženje
nečakom umrlega, jim ga ne more pred nastopom časa za izpolnitev zaupanja izročiti niti z njihovim soglasjem, dokler so še
pod nadzorom očeta, kot to lahko stori, ko se izteče čas, določen za izpolnitev zaupanja, in so dediči postali sami sebi
gospodarji; ali če bi eden od otrok umrl prej, se izročitev ne more izvesti vsem.
(12) Isti cesarji so v nekem reskriptu navedli, da ni nujno, da se zapuščina matere izroči njenim otrokom, preden nastopi čas,
določen za izpolnitev zaupanja. Toda dedič jim lahko priskrbi običajno obveznico, če pa tega ne more storiti, se lahko
otrokom zaradi ohranitve zaupanja prepusti posest, tako da jo imajo v posesti na podlagi zastavne pravice in ne kot lastniki,
brez pravice razpolaganja z njo, temveč jo obdržijo zgolj v vlogi zastaviteljev, tako kot oče pridobi premoženjske koristi prek
svojega sina in gospodar prek svojega sužnja.
(13) Če je dedič zadolžen za izročitev premoženja pod pogoji skrbništva in umre brez potomcev, se šteje, da se pogoj ni
uresničil, če ga preživijo njegovi otroci, pri čemer se ne preverja, ali so uveljavljali svoje pravice kot dediči.
(14) Božanska Severus in Antoninus sta v reskriptu navedla, da kadar oporočitelj z oporoko prepove prodajo katerega koli
svojega premoženja, vendar ne navede razloga za to določilo, in se ne najde nihče, v zvezi s katerim je bilo to določilo
vključeno v oporoko, se šteje, da določilo nima veljave in učinka; enako, kot če bi oporočitelj zapustil zgolj navodilo, saj
takega navodila ni mogoče vključiti v oporoko. Kadar pa oporočitelji podobno določbo določijo v korist svojih otrok,
potomcev, svobodnih oseb, dedičev ali katerih koli drugih oseb, jo je treba izpolniti; vendar tega ni mogoče storiti na način,
ki bi ogoljufal upnike ali državno blagajno. Če se namreč dedičevo premoženje proda, da bi se poplačali zapustnikovi upniki,
mora isto pravilo veljati tudi za upravičence do skrbništva.
(15) Če je oče, potem ko je sina, po katerem je imel tri vnuke, imenoval za dediča, s skrbništvom naložil, naj ne proda
določenega zemljišča, da bi to ostalo v družini; sin pa je po smrti imenoval dva od svojih otrok za dediča, tretjega pa izobčil
in omenjeno zemljišče zapustil tujcu, sta božanska Severus in Antoninus v reskriptu navedla, da je očitno, da omenjeni sin ni
izpolnil pokojnikove volje.
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(16) Če pa je, kot meni Marcellus, izobčil dva svoja otroka in za dediča določil le enega od njiju ter omenjeno zemljišče
podaril tujcu, bi lahko izobčeni otrok zahteval skrbništvo. To bi se zgodilo tudi, če bi za časa življenja svoje otroke
osamosvojil, nato pa zemljišče prodal.
(17) Če so vsi otroci imenovani za dediče neenakih deležev zapuščine, tisti, ki so imenovani za manjše deleže, ne morejo
zahtevati koristi skrbništva, tako da bi prejeli enake deleže zapuščine, ne pa deležev, do katerih so upravičeni; kajti čeprav je
oporočitelj zapustil zemljišče le enemu od svojih otrok, je dejstvo, da ga je zapustil v družino.
(18) Podobno, če je določil samo enega dediča in ni zapustil nobene zapuščine, otroci, ki so bili razdedinjeni, ne morejo
ničesar zahtevati, dokler premoženje ostane v družini.
(19) Včasih se zgodi, da je suženj zapuščen in umre, ne da bi dediču nastala kakršnakoli škoda, ali pa je zapuščen v
skrbništvo, kot na primer, če bi bil suženj drugega ali celo suženj zapustnika zapuščen več volilojemnikom, pa tudi vsakemu
posebej, tako da bi imel vsak delež na celotni zapuščini; vendar se to zgodi le, če suženj umre, ne da bi bil dedič za to kriv.
115. Ulpianus, Inštituti, II. knjiga.
Poleg tega, kadar je zapuščina podana na naslednji način: "Želim, da daš; zahtevam, da daš; mislim, da moraš dati", se ustvari
skrbništvo.
116. Florentin, Inštituti, XI. knjiga.
Zapuščina je odbitek od zapuščine, s katerim oporočitelj želi, da se osebi da nekaj, kar bi sicer v celoti pripadlo dediču.
(1) Dediča ni mogoče obremeniti z zapuščino v lastno korist, lahko pa tebe kot njegovega sodediča obremeni z zapuščino v
njegovo korist. Če je torej zemljišče zapuščeno osebi, ki je imenovana za dediča polovice zapuščine, in sta poleg tega še dva
dediča, ki sta tujca, bo šestina navedenega zemljišča pripadla dediču, ki mu je bilo zemljišče zapuščeno, ker polovice ne more
zahtevati od sebe; glede druge polovice, ki jo ima njegov sodedič, pa ne more zahtevati več kot tretjino skupaj z obema
tujcema. Tujca pa bosta imela pravico zahtevati polovico zemljišča od dediča, ki mu je bilo zapuščeno, vsak od njiju pa
tretjino od drugega dediča.
(2) Če je za dediča imenovan suženj, ki pripada drugemu, se mu ne more naložiti, da je sam sebi zapuščina, niti v celoti niti
delno.
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(3) Zapuščina se lahko zakonito zapiše sužnju, ki je del zapuščine, čeprav ta ni bila vpisana, ker zapuščina predstavlja osebo
pokojnika, ki jo je zapustil.
(4) Kadar se zapušča nepremičnina, jo je treba izročiti v enakem stanju, v kakršnem je bila zapuščena. Zato je treba ne glede
na to, ali dolguje služnost zemljišču, ki pripada dediču, ali pa ji ta dolguje služnost, in čeprav so te služnosti morda ugasnile
zaradi zamenjave lastništva, obnoviti prejšnjo pravico, in če zapustnik ne dovoli, da se služnost ustanovi, in zahteva
zapuščino, mu je mogoče nasprotovati z ugovorom zaradi slabe vere. Če pa služnost ni vzpostavljena na zemljišču, ki je
upravičeno do nje, ostane tožba na podlagi oporoke v korist volilojemnika.
117. Marcianus, Institutes, knjiga XIII.
Kadar je kakšno premoženje zapuščeno mestu, bo oporoka v celoti veljavna, ne glede na to, ali je zapuščeno za razdelitev ali
za porabo za delo, preskrbo, vzgojo otrok ali za kakršen koli drug namen.
118. Neratius, Pravila, knjiga X.
Če je skrbništvo izraženo z naslednjimi izrazi: "Zahtevam; želim; da daš," je veljavno, ali kadar je izraženo takole: "Želim, da
moje premoženje pripada Titiusu; vem, da boš moje premoženje izročil Titiusu."
119. Marcijan, Pravila, I. knjiga.
Kadar oporočitelj sužnju prepove, da bi predložil račun, iz tega ne sledi, da lahko, ker tega ni dolžan storiti, pridobi v svojo
korist tisto, kar je morda v njegovih rokah; temveč, da bi se izognili prestrogemu preverjanju, to pomeni, da suženj ne more
odgovarjati za malomarnost, temveč le za goljufijo. Zato se za manumitiranega sužnja ne šteje, da je bil njegov peculium
zapuščen samo zato, ker mu je prepovedano dati račun.
120. Ulpianus, Mnenja, II. knjiga.
Nič ni navedeno, s čimer bi se dediču preprečilo, da bi prodal hiše, ki pripadajo zapuščini, čeprav bi se lahko pustila renta od
njihove najemnine, pod pogojem, da pravica do zapuščine ostane nedotaknjena.
(1) Če vse stranke, ki jim je bilo zapuščinsko premoženje zapuščeno, soglašajo s prodajo premoženja, ni mogoče zahtevati
ničesar več v skladu s pogoji zapuščine.
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(2) Če je bila zemljiška parcela brezpogojno zapuščena in je njene dobičke po sprejemu zapuščine pridobil volilojemnik, mu
bodo pripadli, najemnik, ki je zainteresiran za navedene dobičke, pa bo upravičen do tožbe zoper dediča na podlagi njegove
najemne pogodbe.
121. Marcianus, Pravila, I. knjiga.
Če bi kdo zapustil zapuščino Titiusu in Maeviju, bo eden od njiju smel sprejeti zapuščino brez drugega. Ko namreč pretor
reče: "Odrejam, da se nerojeni otrok skupaj z drugimi otroki postavi v posest zapuščine," bo nerojeni otrok, čeprav drugih
otrok ni, postavljen v posest.
122. Paulus, Pravila, III. knjiga.
Zapuščina se lahko odda mestu z namenom, da se ga počasti ali okrasi. Da bi ga okrasili, na primer, če je bila zapuščina
zapuščena za namen gradnje foruma, gledališča ali dirkališča ; da bi ga počastili, na primer, če je bila zapuščina dana za
zagotovitev nadomestila gladiatorjem, komedijantom in udeležencem iger v cirkusu ali če je bila dana za razdelitev med
meščane ali za kritje stroškov banketov. Poleg tega velja, da je bilo vse, kar je bilo zapuščeno za podporo osebam, ki so
zaradi starosti šibke, kot so starci ali dečki in deklice, storjeno v čast mesta.
(1) "Lucij Titius in Gaj Seij naj bosta zadolžena za plačilo desetih aurejev Publiju Maeviju." Gaj Seij se ni predstavil kot
dedič. Sabin pravi, da bo samo Titius dolžan plačati celotno zapuščino, saj velja, da Seij ni bil vključen v zapuščino. To
mnenje je pravilno, kar pomeni, da bo Titius odgovoren za vseh deset aurei.
(2) Če je bilo zemljišče nekomu zapuščeno pod naslednjim pogojem: "Če bo mojemu dediču plačal sto aurei," in če je
zemljišče vredno le toliko, kolikor je zapuščenec dolžan plačati dediču, ga ni mogoče prisiliti, da izpolni zaupanje, ki mu je
bilo naloženo, saj se ne šteje, da je z oporoko, pri kateri mora izplačati toliko, kot je prejel, kaj pridobil.
123. Marcellus, Mnenja.
Lucij Titius, ki je dedičem zapustil svoja dva otroka, je v oporoko vključil naslednjo določbo: "Kateremu od mojih otrok
naložim, da bo moj dedič, če umre brez potomcev, prenesel na svojega brata dve tretjini mojega premoženja, ko ta umre."
Brat je ob svoji smrti določil svojega brata za dediča treh četrtin; sprašujem, ali je izpolnil pogoje zaupanja. Marcellus je
odgovoril, da lahko to, kar je bil zapustnik dolžan bratu na podlagi oporoke Lucija Titiusa, zahteva v sorazmerju s svojim
deležem v zapuščini; razen če je mogoče dokazati, da je bil namen zapustnika drugačen; kajti med tem primerom in
primerom, ko upnik postane dedič svojega dolžnika, je majhna razlika. Jasno pa je, da je treba sodediča zaslišati, če lahko
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dokaže, da je zapustnik, ko je za dediča imenoval svojega brata, želel, da se ta zadovolji s tem imenovanjem in se odpove
koristi, ki jo bo imel od zapuščine.
(1) V oporoko je bila vključena naslednja določba: "Moj dedič naj izroči takšno in takšno premoženje Gaju Seiju, jaz pa ga
zadolžujem in zaupam njegovi dobri veri za takojšnjo izročitev vsega zgoraj navedenega premoženja." Sprašujem, ali to
ustvarja implicitno zaupanje, saj oporočitelj v oporoki ni navedel osebe, ki ji je želel izročiti premoženje. Marcellus je
odgovoril, da če je Seius molče dal obljubo z namenom, da bi ogoljufal zakon, nikakor ne more imeti nobene koristi od
besed, ki jih je zapisal oporočitelj. Ne smemo namreč misliti, da se je zakon toliko manj izmikal, ker ni jasno, čigavo korist je
imel oporočitelj v mislih.
124. Neratius, Pergamenti, knjiga V.
Če so dediči, ki so izrecno navedeni, obremenjeni z izročitvijo premoženja, je bolj razumno domnevati, da so obremenjeni z
enakimi deleži, saj ima naštevanje oseb za posledico, da so vsi enako odgovorni za plačilo zapuščine, kajti če ne bi bili
izrecno navedeni, bi bili odgovorni le za svoje deleže v zapuščini.
125. Rutilius Maximus, O Lex Falcidia.
Če je dediču naloženo, da izroči zapuščino in zase rezervira sto aurei, njegov varovanec pa zahteva posest zapuščine v
nasprotju z določbami oporoke, se zapuščina in tudi rezervirani znesek zmanjšata sorazmerno s tem, kar je pridobil
varovanec.
126. Paulus, On Pupillary Substitutions.
Nadomestnik razdedinjenega sina ne more biti zakonito obremenjen z zapuščino. Zato zakonitega namestnika razdedinjenega
sina ni mogoče obremeniti z zapuščino, saj so zakoniti dediči dolžni izpolnjevati dolžnosti iz zapuščine le, če so bili
imenovani tudi za dediče. Če pa bi eden od otrok izkoristil pretorski edikt, s katerim je obljubljena posest v nasprotju z
določbami oporoke, in bi tudi imenovani dedič zahteval posest v nasprotju z njenimi določbami, mora namestnik prvega od
otrok plačati zapuščino, kot da bi patrimonialno premoženje prišlo v roke sina, namesto katerega je bil nadomeščen, in kot da
bi sin od očeta prejel tisto, do česar je bil upravičen in kar je pridobil s posestjo na podlagi pretorskega zakona.
(1) Če je posmrtni otrok obremenjen z zapuščino, kot sledi: "Če postane moj dedič," in se ne rodi noben posmrtni otrok,
lahko nadomestni otroci vstopijo v zapuščino; in treba je šteti, da so dolžni zapuščino, za katero bi bil odgovoren posmrtni
otrok, če bi se bil rodil.
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127. Isto, O pravu kodicilov.
Posmrtni otrok brata je lahko obremenjen s skrbništvom. V zvezi s skrbništvom se namreč upošteva tudi namen pokojnika ;
prevlada pa mnenje Callusa, ki meni, da posthumni otroci drugih lahko postanejo naši zakoniti dediči.
128. Marcijan, Inštituti, II. knjiga.
Če skrbnik svojo varovanko poroči v nasprotju z odlokom senata, lahko ona vzame po njegovi volji, on pa ne more ničesar
vzeti po njeni; in to je razumno, saj so stranke, ki sklepajo prepovedane zakonske zveze, krive prekrška in si zaslužijo kazen.
Vendar se ne sme šteti, da je kriva ženska, ki jo je njen skrbnik prevaral.
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Knjiga XXXI
O zapuščinah in skrbništvu.

Tit. 1. O zapuščinah in skrbništvu.
1. Ulpianus, O Sabinu, IX. knjiga.
Zapuščina, ki je odvisna od volje tretje osebe, se lahko podeli v obliki pogoja; kajti kakšna je razlika, če je zapuščina
namenjena meni: "Če bi se Titius povzpel na Kapitol" ali "Če bi bil pripravljen" ?
(1) Kadar pa je zapuščina zapuščena varovancu ali varovanki, ki je odvisna od presoje njegovega ali njene skrbnika, in v
zvezi z zapuščino ni določen noben pogoj ali čas, saj je ugotovljeno, da kadar je zapuščina zapuščena z oporoko, ki je
odvisna od presoje tretje osebe, se razume, da je bila prepuščena presoji dobrega državljana, in kadar se to zgodi, tisto, kar je
bilo v zapuščino vstavljeno, določa, kot rečeno, znesek, sorazmeren z vrednostjo zapuščine.
2. Paulus, O ediktu, knjiga LXXV.
Kadar je v zapuščini izrecno navedenih več členov, gre za več zapuščin. Kadar pa je zapuščena samo ena vrsta premoženja,
kot so pohištvo, srebrna plošča peculium ali nekateri pripomočki, je le ena zapuščina.
3. Isto, O Placiju, IV. knjiga.
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Če je zapuščina sestavljena na naslednji način: "Naj se mojemu dediču naloži, da izroči takšno in takšno premoženje, če se ne
povzpne na Kapitol," je zapuščina veljavna, čeprav je v njegovi moči, da se povzpne na Kapitol ali da se ne povzpne.
(4) Isti, O Placiju, VIII. knjiga.
Boljše mnenje je, da nihče ne more sprejeti dela zapuščine, preostalega dela pa zavrniti.
5. Isti, Vprašanja, VII. knjiga.
Kadar sta zapisani dve zapuščini, je ugotovljeno, da je mogoče eno zavrniti, drugo pa sprejeti. Če pa za eno od takih zapuščin
velja kakšna obveznost in bi jo bilo treba zavrniti, tega ni mogoče trditi. Recimo, da so bili nekomu zapuščeni Stichus in
deset aurei, on pa je bil dolžan manumitirati sužnja. Če bi obstajala podlaga za uporabo falcidijskega prava, bi se od vsake
zapuščine odštela četrtina, zato se v primeru zavrnitve sužnja bremenu odbitka ne bi izognili, temveč bi se moral zapustnik
odpovedati polovici denarne vsote.
6. Isto, o Lex Falcidia.
Kadar je zapuščena čreda, ni mogoče zavrniti dela te črede in sprejeti dela iste črede; ker ne gre za več volil, temveč le za eno
volilo. Kadar se zapušča peculium, oblačila, srebrnina ali drugi tovrstni predmeti, menimo, da bo veljalo isto pravilo.
(7) Isti, O Placiju, VIII. knjiga.
Če je deset aurejev zapuščenih Tiju in drugi osebi, ki jih zakonito ne more prejeti, ker je dedič dolžan plačati obema
volilojemnikoma, kadar eden ne more prejeti zapuščine, se Tiju izplača le pet aurejev.
8. Isto, O Plautiju, IX. knjiga.
Kadar kdo zapusti sužnja, ki pripada njegovemu dediču ali komu drugemu, in ta pobegne, mora dedič dati jamstvo, da bo
vrnjen; če pa pobegne za časa zapustnikovega življenja, ga je treba pripeljati nazaj na stroške volilojemnika; če pa pobegne
po zapustnikovi smrti, ga je treba pripeljati nazaj na stroške dediča.
(1) Če je zapuščina zapuščena na naslednji način: "V tem primeru gre za dve zapuščini, vendar se mora volilojemnik
zadovoljiti z eno. (2) (3) (4) (5) Če zapustnik zapusti Semproniju deset aurei, ali če jih ne želi sprejeti, mu zapuščam svojega
sužnja Sticha, je v tem primeru dve zapuščini, vendar se mora volilojemnik zadovoljiti z eno.
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(2) Če kdo zapusti naslednje: "Zapuščam deset meric vina iz takšnega in takšnega sodčka," čeprav je v njem manj kot deset
meric, zapuščina ne ugasne, vendar bo volilojemnik prejel le tisto, kar je v sodčku.
(3) Kadar nastane dvom o tem, kateri od dveh oseb naj se zapuščina izroči, kot na primer, če naj se zapusti Titiusu, in se
pojavita dva prijatelja zapustnika s tem imenom ter zahtevata zapuščino, dedič pa jo je pripravljen izplačati, oba pa sta
pripravljena braniti dediča, mora slednji izbrati, komu bo zapuščino izplačal in kdo ga bo branil pred drugim.
(4) Če volilojemnik in nekatere osebe, ki trdijo, da so njegovi namestniki, zahtevajo plačilo določenega denarnega zneska, ki
je bil zapuščen, in je dedič pripravljen plačati, če sta ga oba pripravljena braniti, mora izbrati tistega, ki mu bo plačal, da ga
bo branil, in če se izkaže, da nobeden od njiju ni kriv goljufije, mora zapuščino prednostno plačati tistemu, ki mu je bila
zapuščina najprej zapuščena.
(5) Če komu zapišem določen del zapuščine, je božanski Hadrijan v nekem reskriptu določil, da se od zapuščine ne sme
odšteti niti vrednost manumitiranega sužnja niti stroški pogreba umrlega.
9. Modestin, Pravila, IX. knjiga.
Kadar se zapusti le del premoženja pokojnika, kot na primer: "Takšni in takšni predmeti mojega premoženja, ki mi bodo
pripadli, ko umrem", je treba doto in vrednost manumanitiranih sužnjev odšteti od premoženja zapuščine.
10. Javolenus, O Placiju, I. knjiga.
Če je zemljišče izrecno zapuščeno, je del zapuščine tudi vsak dodatek, ki se mu doda po sestavi oporoke, četudi niso dodane
besede "ki bo moja"; pod pogojem, da oporočitelj tega premoženja ni imel ločeno od zapuščine, ampak ga je v celoti združil s
prvim zapuščenim zemljiščem.
11. Pomponij, O Placiju, knjiga VII.
Labeo pravi, da suženj, ki naj bi ga dedič pod določenim pogojem osvobodil, ne more prejeti zapuščine brez podelitve
svobode, medtem ko je ta v skladu z določili oporoke odložena, in sicer zaradi tega, ker je suženj dediča. Če pa je dedič v
svojo oporoko vključil enak pogoj, pod katerim naj bi suženj dobil svobodo po oporoki zapustnika, bo zapuščina veljavna. Če
pa bi bilo sužnju naloženo, da mora biti svoboden, medtem ko dedič ne izpolnjuje obveznosti, je bilo zelo pravilno odločeno,
da se lahko zapuščina zapiše sužnju brez podelitve svobode; ker bi bilo odveč podeliti mu svobodo, ki je ne bi mogel dobiti
po oporoki dediča, lahko pa bi jo dobil po oporoki oporočitelja.
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1. "Naj se Stichus ali Pamphilus, kateregakoli bo moj dedič izbral, podeli Titiusu, če se bo odločil na dan, ko bo objavljena
moja oporoka." Če dedič ne pove, ali bi raje dal Pamfila ali Sticija, menim, da bo zavezan dati Sticija ali Pamfila,
kateregakoli bo volilojemnik izbral. Če pa reče, da bi raje dal Stichusa, in Stichus umre, bo oproščen. Če eden od obeh
sužnjev umre pred prenosom zapuščine, bo za preživelega še naprej veljala obveznost. Poleg tega, če je dedič enkrat izjavil,
katerega raje da, si ne more premisliti; tega mnenja je bil tudi Julijan.
12. Paulus, O Vitelliju, II. knjiga.
Kadar denarja, zapuščenega z oporoko, ni med zapustnikovim premoženjem, njegovo premoženje pa je plačilno sposobno, bo
moral dedič zapuščeni znesek plačati iz lastnega žepa ali s prodajo kakšnega premoženja zapuščine ali s pridobitvijo iz
katerega koli drugega vira, ki mu bo všeč.
1. Če je zapuščina zapisana takole: "Moj dedič naj, ko umre, plača deset aurei Luciju Titiusu," ker naj bi zapuščina začela
veljati v nedoločenem času, ne preide na zapustnikove dediče, če ta umre za časa življenja zapustnikovega dediča.
13. Pomponij, O Plautiju, knjiga VII.
Če ima nekdo dva dolžnika, ki mu skupaj dolgujeta isto vsoto denarja, to sta Titius in Maevius, in zapusti takole: "Moj dedič
naj plača Maeviusu, kar mi dolguje Titius, in naj plača Seiju, kar mi dolguje Maevius," s temi besedami zaveže svojega
dediča; kajti ko ta na Maevija prenese svojo pravico do tožbe proti Titiusu, velja, da je bil Maevius z njegovim dejanjem
oproščen, zato bo dedič odgovarjal Seiju.
1. Kadar zapustnik, ki ima enega dolžnika, zapusti znesek, ki mu ga dolguje, ločeno dvema volilojemnikoma, mora dedič
zadovoljiti oba slednja, enega tako, da mu odstopi svojo pravico do tožbe, drugega pa tako, da mu izplača denar.
14. Paulus, O Vitelliju, IV. knjiga.
Kadar je isti suženj zapuščen in mu je zapovedana svoboda, ima izkazana ugodnost svobodi prednost pred zapuščino. Če pa
je suženj zapuščen v drugem delu oporoke in je jasno razvidno, da je bil namen odvzeti mu svobodo, ima zaradi namere
zapustnika prednost zapuščina.
(1) Če je suženj, ki je pripadal drugemu, imenovan za dediča, je določeno, da mu je mogoče podeliti svobodo po smrti
gospodarja, za katerega je pridobil premoženje.
15. Celsus, Digeste, VI. knjiga.
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Kadar kdo obtoži svoja dva imenovana dediča na naslednji način: "Moji dediči naj bodisi izročijo Stichus bodisi deset
aurejev", eden od dedičev ne more zapustniku izročiti pet aurejev, drugi pa mu izročiti polovico Sticha, saj je treba Sticha v
celoti izročiti ali pa izplačati deset aurejev.
(16) Paulus, Digest, VI. knjiga.
Če je zapuščina zapuščena bodisi Tiju bodisi Seiju: "Kateremu od njiju bo moj dedič dal prednost," je dedič z izročitvijo
zapuščine enemu od njiju razbremenjen odgovornosti do obeh. Če zapuščine ne da nobenemu od njiju, jo lahko od njega
zahtevata oba, kot če bi bilo premoženje zapuščeno samo enemu; kajti tako kot se lahko z določbo ustanovita dva upnika, se
lahko z oporoko ustanovita dva volilojemnika.
17. Marcellus, Digest, knjiga X.
Če kdo zapusti deset aurei Titiusu in ga zadolži, da jih izplača Maeviju, in če Maevij umre, bo zapuščina koristila Titiusu in
ne dediču, razen če je oporočitelj Titiusa le izbral za svojega zastopnika. Enako pravilo velja, če predpostavimo primer
zapuščine užitka.
(1) Če je dediču naloženo, da plača deset aurei enemu od zapustnikovih svobodnih gospodarjev, in ta ni navedel, kateremu od
njih naj bi jih plačal, jih bo moral dedič plačati vsem svobodnim gospodarjem.
18. Celsus, Digeste, knjiga XVII.
Svojega dediča lahko zavežem, da ti izplača zapuščino na tak način, da ga bo moral, če po moji smrti Stichus ne bo tvoj
suženj, izročiti tebi.
19. Isti, Digeste, knjiga XVIII.
Če bi tisti, ki mu je bil zapuščen Stichus ali Pamphilus, misleč, da mu je bil zapuščen Stichus, zahteval tega sužnja, ga ne bo
imel pravice zamenjati za drugega, tako kot v primeru, ko dedič, ki je bil zadolžen za izročitev enega ali drugega od teh
sužnjev, izroči Stichusa, ne da bi vedel, da mu je bilo dovoljeno izročiti Pamphila, od zapustnika ne more ničesar zahtevati.
20. Isto, Digest, knjiga XIX.
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Od svojega očeta sem izvedel, in tudi Prokul je bil istega mnenja, da kadar je zapuščina zapuščena sužnju v skupni lasti in jo
eden od njegovih gospodarjev zavrne, njegov delež ne pripada drugemu, saj zapuščina ni bila skupna, ampak je bil vsakemu
od strank prepuščen del; in če bi jo oba zahtevala, bo vsak od njiju upravičen le do deleža v sorazmerju s svojim deležem v
sužnju.
21. Isto, Digest, knjiga XX.
Če je neki posameznik svoji ženi vrnil njeno doto in ji je želel zapustiti štirideset aurejev, in čeprav je vedel, da je bila njena
doto vrnjena, je vseeno uporabil pretvezo, da ji zapušča omenjeni znesek zaradi vrnitve dote, menim, da mu bo štirideset
aurejev pripadalo, kajti izraz "vrnitev", čeprav ima lahko pomen vrniti, vključuje tudi pomen besede podariti.
22. Isto, Digest, knjiga XXI.
Lucij Titius je z oporoko zapustil Publiju Maeviju službo, ki jo je opravljal v vojski, ali denar, ki bi ga bilo mogoče dobiti s
prodajo te službe, skupaj z vsemi pripadajočimi privilegiji. Lucij Titius, ki je preživel njegovo oporoko, pa je prodal službo in
pobral kupnino ter jo izročil tistemu, ki mu je nameraval z oporoko zapustiti omenjeno službo ali kupnino, prejeto zanjo. Po
Lucijevi smrti je Publij Maevij vložil tožbo proti dedičem Lucija Titiusa, da bi dobil nazaj bodisi urad bodisi denar. Celsus:
Po mojem mnenju cene, prejete za urad, ne bi smeli izplačati, razen če lahko volilojemnik dokaže, da je zapustnik, potem ko
jo je enkrat plačal, nameraval, da jo prejme še drugič. Če pa zapustnik za časa življenja ni dal volilojemniku celotne cene za
urad, ampak samo del te cene, se lahko preostanek pobere, razen če lahko dedič dokaže, da je zapustnik s tem nameraval
razveljaviti zapuščino; breme dokazovanja, da si je zapustnik premislil, je namreč na tistem, ki zavrne izpolnitev zaupanja.
23. Marcellus, Digest, knjiga XIII.
"Luciju Titiusu zapuščam sejansko posestvo ali pravico do uporabe tega posestva." Zapustnik lahko zahteva bodisi zemljišče
bodisi užitek, česar pa ne more storiti tisti, ki mu je zapuščeno samo zemljišče.
(24) Ulpianus, Trusti, II. knjiga.
Če je neki človek zapustil skrbništvo z naslednjimi besedami: "Naročam ti, da izročiš takšno in takšno premoženje tistim
izmed mojih svobodnjakov, ki jih lahko izbereš," Marcelus meni, da je mogoče izbrati tudi dediča, ki ni vreden. Če pa bi
rekel: "Tisti, ki se ti zdijo vredni", bi bili po njegovem mnenju primerni tisti, ki niso storili nobenega prekrška. Prav tako
meni, da če dedič ne izbere nikogar, bodo lahko vsi svobodnjaki zahtevali zapuščino, kot če bi bila dana prav tisti dan, ko je
bila zapuščena "tistim, ki jih lahko izbereš", in je dedič ne bi ponudil nobenemu od njih. Jasno je, da jo je treba, če so drugi
osvobojenci mrtvi, izročiti preživelemu ali njegovemu dediču, če ta umre, preden predloži svoj zahtevek. Scaevola pa v
1764

opombi pravi, da če bi lahko vsi zahtevali zapuščino, če ni izročena nobenemu od njih, zakaj tisti, ki so umrli, ne prenesejo
svojih pravic na svoje dediče, zlasti če je samo eden, ki jo zahteva, in dedič ne more izbrati tistega, ki mu lahko izroči
zapuščino? Zdi se namreč, da je Marcellus menil, da če je bila zapuščina zapuščena na naslednji način: "Tistim mojim
svobodnim ljudem, ki jih lahko izbereš", bodo vsi dediči upravičeni zahtevati zapuščino, če je ne ponudijo tistemu, ki jo želi
imeti, in to storijo brez odlašanja. Ker torej to lahko storijo vsi, zelo pravilno meni, da jo je treba dati samo preživelemu,
razen če so drugi dediči umrli, preden je preteklo dovolj časa, v katerem bi dedič lahko izbral tistega, ki bi mu lahko dal
zapuščino.
25. Marcellus, Digeste, knjiga XXV.
Če pa bi bili nekateri od oporočnih dedičev odsotni, tisti, ki so prisotni, pa bi zahtevali izvršitev zapuščine, za katero je
oporočitelj naročil, naj se izvede takoj, po opravljeni preiskavi, je treba ugotoviti, ali tudi drugi nimajo pravice zahtevati
zapuščino.
26. Isto, Digest, knjiga XVI.
Neki moški, ki mu je pripadalo lastništvo nad sužnjem, je, potem ko je za svojega dediča določil tistega, ki je imel pravico do
uporabe omenjenega sužnja, zapustil sužnja tretji osebi. Dedič se ne more sklicevati na izjemo zaradi goljufije, če želi
zapustnik zahtevati sužnja, ne da bi zapustil pravico do uporabe v korist dediča.
27. Celsus, Digeste, knjiga XXXIV.
Če je zapuščeno takšno in takšno premoženje ali takšno in drugačno premoženje, obstaja samo ena zapuščina. Če je pod
določenimi pogoji zapuščena ena stvar, pod drugimi pa druga, menimo, da gre le za eno zapuščino, pri čemer ni nobene
razlike, ali so dediči in tisti, ki jim je bila zapuščina zapuščena, različne osebe ali ne; na primer, če je bila zapuščina izražena
z naslednjimi besedami "Če bo Nerva postal konzul, naj bo moj dedič Titius zadolžen za izročitev takšnega in takšnega
zemljišča Attiju; če pa Nerva ne bo postal konzul, naj moj dedič Seij plača sto aurejev Maeviju.
28. Marcellus, Digeste, knjiga XXIX.
Kadar je patron od svojega svobodnega moža imenovan za dediča deleža, do katerega je upravičen po zakonu, ni prisiljen
izvrševati skrbništva, ki mu ga je zapustil. Če patron zavrne imenovanje, ali lahko tisti, ki imajo pravico zahtevati njegov
delež, ta delež obdržijo na enak način, ali bodo dolžni izpolniti zaupanje? Boljše mnenje je, da ga bodo prisiljeni izpolniti, saj
posebnega privilegija, ki ga osebno uživa patron, nikakor ne bi smel uživati nekdo drug.
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(29) Celsus, Digeste, knjiga XXXVI.
(30) Moj oče je izjavil, da so, ko je bil v svetu konzula Ducenusa Verusa, njegovo mnenje spraševali v naslednjem primeru.
Otacilij Katul je svojo hčerko določil za edino dedinjo svojega premoženja, svojemu svobodnemu človeku pa je zapustil
znesek dvesto aurejev in mu naročil, naj ga izplača njegovi konkubini. Svobodnjak je umrl za časa življenja zapustnika, kar
je bilo zapuščeno svobodnjaku, pa je ostalo v rokah njegove hčere, in moj oče je odločil, da je treba hčerko prisiliti, da
konkubini izplača znesek, ki ji je bil zapuščen na podlagi zaupanja.
1. Kadar je dediču izrecno naloženo zaupanje, je mogoče šteti, da je bilo mišljeno le, da ga izpolni, če postane dedič.
2. Če se delež sina, imenovanega za dediča, poveča z naraščanjem zneska, ki je bil posebej zapuščen drugemu, ki je bil
zadolžen za njegovo izplačilo kot zapuščina, mu ni treba izplačati zapuščine, do katere je upravičen po starem pravu.
30. Isto, Digest, knjiga XXXVII.
Neka oseba je v oporoko vključila naslednjo določbo: "Zapuščam republiki Graviscani za popravilo ceste, ki se razteza od
njihove kolonije do Avrelijanove ceste." Postavilo se je vprašanje, ali je ta zapuščina veljavna. Juvencij Celsus je odgovoril:
"Ta listina je do neke mere pomanjkljiva, kolikor se nanaša na vzdrževanje Avrelijanove ceste, ker ni naveden znesek. Kljub
temu je včasih mogoče trditi, da je bil zapuščen znesek, ki zadostuje za ta namen, če ni videti, da je bil namen pokojnika
drugačen; bodisi zaradi velikega zahtevanega zneska bodisi zaradi zmernih okoliščin oporočiteljice. Sodnik bo torej dolžan
določiti znesek zapuščine v skladu z ocenjeno vrednostjo zapuščine."
31. Modestinus, Pravila, I. knjiga.
Če kdo zapusti za manuminacijo sužnjev, čeprav sam nima moči, da bi jih manuminiral, ne bosta veljavna niti zapuščina niti
podelitev svobode.
32. Isti, Pravila, IX. knjiga.
Vse, kar je zapuščeno z oporoko, ne da bi bil določen čas ali predpisan pogoj, je treba izročiti na dan, ko je zapuščina
vpisana.
1. Kadar volilojemnik pridobi posest nad zemljiščem, preden je nastopil pogoj, pod katerim bi ga moral izročiti dedič, ga
lahko dedič dobi nazaj skupaj s pridelki.
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2. Kadar je zapuščina zapisana takole: "Zapuščam takšnemu in takšnemu zemljišču z vsem, kar je na njem," bodo vključeni
tudi sužnji, ki se tam nahajajo.
3. Če je zapuščina podana takole: "Zapuščam vse, kar je v moji kašči," in je stranka, ki ji je zapuščina zapuščena, brez
vednosti oporočitelja dala v kaščo določene predmete, da bi povečala svojo zapuščino, se bo štelo, da to, kar je dala tja, ni
bilo zapuščeno.
4. Če je bilo volilojemniku naloženo "izročiti zapuščino drugemu" in bi volilojemnik umrl, bo moral dedič izročiti zapuščeno
premoženje.
5. Kadar so zapuščene določene stvari, ki so izrecno omenjene, pa se ne najdejo in to ni posledica slabe vere dediča, jih ni
mogoče zahtevati na podlagi oporoke.
6. Kadar je premoženje zapuščeno v oporoko zapustnikovi družini, ga lahko zahtevajo tisti, ki so izrecno navedeni, če pa so
vsi mrtvi, tisti, ki so ob zapustnikovi smrti nosili njegovo ime, in njihovi potomci prve stopnje; razen če je zapustnik v
oporoko posebej vključil druge.
33. Isto, Mnenja, IX. knjiga.
Zapustniki imajo pravico zahtevati zapuščino od vsakega od dedičev sorazmerno z njegovim deležem v zapuščini, vendar
nekaterim sodedičem ni mogoče nalagati zapuščine za druge, ki so insolventni.
1. Oporočitelj je določil več dedičev in nekaterim od njih naložil zapuščino, nato pa je sklenil kodicil, ki je vključeval vse
njegove dediče. Sprašujem, kateri od dedičev bo obremenjen z zapuščino? Modestin je odgovoril, da ker je oporočitelj v
oporoki jasno navedel, kateri od dedičev želi, da se zapuščina izplača, in čeprav je svoj kodicil naslovil na vse, je vseeno
očitno, da morajo to, kar je zapustil s kodicilom, izplačati tisti, za katere je z oporoko pokazal, da naj bi to dolžnost opravili.
34. Isto, Mnenja, knjiga X.
Titija je po tem, ko je sestavila oporoko in določila svoja otroka Maevijo in Sempronija za dediča enakih deležev svojega
premoženja, umrla in naložila Maevii, naj manumitira njenega sužnja Sticha, in sicer pod naslednjimi pogoji "Prosim te,
moja draga hči Maevia, da manumitiraš svojega sužnja Stichusa, saj sem ti s svojo oporoko zapustila toliko sužnjev za tvojo
službo," vendar te oporoke ni izrekla. Sprašujem, kaj se zdi, da je bilo zapuščeno s temi besedami? Ker je pokojna
oporočiteljica, kot je bilo navedeno zgoraj, določila dva dediča, so dedni sužnji v zapuščini pripadali dvema različnima
osebama, in ker v kodicilu ni bilo ničesar določeno glede izročitve sužnjev, ni mogoče šteti, da je skrbništvo zakonito, če
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dejansko ni bilo ustanovljeno; kot če je oporočiteljica rekla, da je naredila oporoko, vendar ni dodala, kaj jo je sestavljalo, in
ni naložila dediču izročitve sužnjev. Modestin je na podlagi posvetovanja odgovoril, da Maevia ni imela pravice zahtevati niti
zapuščine niti skrbništva in da je ni mogoče prisiliti, da bi sužnju dala svobodo.
(1) Lucij Titius je v svojo oporoko vključil naslednjo določbo: "Oktavijani Stratoniki, moji najdražji hčerki, pozdrav. Želim,
da bi prejela posestvo, imenovano Gaza, z vsemi pripadajočimi zemljišči. Oktavijanu Aleksandru, mojemu najdražjemu sinu,
Lep pozdrav. Želim mu, da od mene prejme vsa moja neproduktivna zemljišča s pripadajočim premoženjem." Sprašujem, ali
je treba šteti, da je oporočitelj s tako opisano listino vsakemu od svojih dedičev podaril celotno zemljišče, ali pa je v oporoko
zgolj vključil deleže svojega premoženja, do katerih so bili pravno upravičeni, saj vsakemu od njih ni mogel pravilno naložiti
zapuščine, katere del je že imel. Modestin je odgovoril, da zadevne listine ne bi smeli razlagati tako, da bi bila oporoka brez
učinka. Sprašujem tudi, ali je treba v primeru, če bi se odločilo, da zemljišče v celoti pripada enemu od dedičev, izplačati
vrednost deleža brata in sodediča, saj ker je oporočitelj želel, da bi imel celotno lastnino na zemljišču, se zdi, da je predpisal
pogoj, da se sodediču izplača vrednost njegovega deleža. Odgovoril je, da upravičenca do oporoke nikakor ni mogoče
prisiliti, da bi moral sodediču izplačati vrednost njegovega deleža.
(2) Lucia Titia, ki je umrla po oporoki, je svojim otrokom s skrbništvom naložila, naj neko hišo izročijo sužnju, ki je pripadal
drugemu. Po njeni smrti so njeni otroci, ki so bili tudi njeni dediči, pri delitvi materinega premoženja razdelili tudi zgoraj
navedeno hišo, pri delitvi pa je bil kot priča navzoč gospodar sužnja, ki je bil upravičenec do zaupanja. Sprašujem, ali je treba
šteti, da je zaradi tega, ker je bil navzoč pri delitvi premoženja, izgubil pravico zahtevati izvršitev zaupanja, ki ga je pridobil
prek svojega sužnja. Modestin je odgovoril, da zaupanje ni razveljavljeno po samem zakonu in da ga ni mogoče niti zavreči,
prav tako pa gospodarju ne bi bila onemogočena izjema zaradi slabe vere, razen če bi bilo povsem očitno, da je bil prisoten
pri delitvi premoženja z namenom, da bi se odpovedal svojim pravicam iz zaupanja.
(3) Gaj Seij, ki je imel lastno hišo, je odšel živeti v vilo, ki je pripadala njegovi ženi, in vanjo iz svojega bivališča prenesel
določeno premoženje, in ker je tam po dolgem času umrl, je svoji ženi in več drugim osebam zapustil svoje dediče z oporoko,
v katero je vstavil naslednjo klavzulo "Predvsem naj moji dediči vedo, da nimam v rokah svoje žene ne denarja ne drugega
premoženja, zato ne želim, da bi jo zaradi tega kdo nadlegoval." Sprašujem, ali lahko premoženje, ki je bilo za časa
zapustnikovega življenja preneseno na prebivališče njegove žene, zahteva njegova zapuščina; ali pa se lahko v skladu z
določili oporoke sostanovalcu prepreči, da bi si ga delil z vdovo po pokojniku. Modestinus je odgovoril, da če je oporočitelj
nameraval, da premoženje, ki ga je prenesel v dom svoje žene, kot prednostno zapuščino dobi ona, v navedenem primeru ni
ničesar, kar bi preprečevalo, da se njegova namera uresniči; zato mora žena dokazati, da je bil takšen namen oporočitelja. Če
tega ni storila, je moralo premoženje ostati del moževe zapuščine.
(4) Če je bilo zaupanje zapuščeno svobodnemu človeku pod pogojem "da ne zapusti mojih otrok" in so mu njihovi skrbniki
preprečili izpolnitev pogoja, je krivično, da se mu odvzame korist od zaupanja, saj je prost krivde.
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(5) Če je moški proti volji svoje hčere vložil tožbo za izterjavo njene dote in je umrl ter po tem, ko je hčer izobčil, za dediča
postavil svojega sina in ga zadolžil za skrbništvo, da hčeri namesto dote izplača denarni znesek, sprašujem, koliko je ženska
upravičena izterjati od svojega brata. Modestin je odgovoril, da najprej ženska ne izgubi pravice do tožbe za izterjavo dote,
saj ni privolila, da bi jo njen oče zahteval, in se je zavedala, da je to storil. Zato je treba zadevo razložiti na naslednji način.
Če je bil v prejšnjo doto vključen večji znesek, se mora ženska zadovoljiti le s pravico do tožbe; če je bil namreč znesek, ki ji
je bil zapuščen namesto dote, večji od same dote, je bilo treba odšteti, dokler se zneska nista izenačila, in po oporoki je lahko
dobila le presežek nad zapuščino. Ni namreč verjetno, da bi oče nameraval svojemu sinu in dediču naložiti plačilo dvojne
dote, zlasti ker je menil, da bi lahko ustrezno vložil tožbo zoper zeta za izterjavo dote, čeprav njegova hči ni dala soglasja.
(6) Lucij Titius, ki je zapustil dva otroka različnega spola, ki ju je določil za svoja dediča, je svoji oporoki dodal naslednjo
splošno določbo, in sicer: "Da zapuščine in podelitve svobode, ki jih je zapustil, izvršita ta njegova dediča." Kljub temu je v
drugem delu oporoke svojemu sinu naročil, naj prevzame celotno breme zapuščin, in sicer takole: "Urejam, da vse, kar sem
zapustil v svojih zapuščinah ali kar sem naročil izplačati, izroči Attianus, moj sin in dedič." Nato je dodal prednostno
zapuščino svoji hčeri v naslednjem besedilu: "Prepovedujem, da bi se v zvezi z omenjenim premoženjem postavljalo kakršno
koli vprašanje; in prosim te, draga hči, da se ne užališ, ker sem večji del svojega premoženja zapustil tvojemu bratu, saj ima
ta šest velikih obveznosti, ki jih mora izpolniti, in bo prisiljen plačati zgoraj omenjene zapuščine, ki sem jih zapustil."
Sprašujem, ali se zdi, da je s temi zadnjimi besedami, ki jih je oče v oporoki namenil hčeri, sinu naložil tožbe, ki jih je
mogoče vložiti zoper zapuščino, torej vse, ali pa je treba šteti, da se je nanašal le na tožbe, ki jih je lahko vložil volilojemnik,
tako da so tožbe zoper zapuščino lahko odobrene upnikom zoper oba dediča. Modestin je odgovoril, da v navedenem primeru
ni videti, da bi oporočitelj odredil, naj za terjatve upnikov odgovarja samo njegov sin.
(7) Titija je v času, ko se je poročila z Gajem Seijem, mu je za doto dala nekatera zemljišča in drugo premoženje ter umrla,
potem ko je s kodicilom določila naslednje: "Hčerka moja, izročam te v oskrbo mojemu možu Gaju Seiju, za katerega želim,
da dobi pravico uporabe in doživljenjski delež na gradu Naclea, ki sem mu ga prinesla kot doto, skupaj z drugim
premoženjem, vključenim v doto; in želim, da ga v zvezi z doto na noben način ne motijo, saj bo po njegovi smrti vse to
premoženje pripadlo tebi in tvojim otrokom." Poleg tega je ženska svojemu možu zapustila veliko premoženja, ki naj bi mu
pripadalo, dokler bo živel. Sprašujem, ali bo po smrti Gaja Seija mogoča tožba na podlagi skrbništva v korist hčerke in
dedinje Titije zaradi premoženja, ki je bilo poleg dote zapuščeno s kodicilom, pa tudi zaradi tega, kar je Gaj Seij prejel kot
doto. Modestin je odgovoril, da čeprav te besede ne dokazujejo, da ni bil ustanovljen skrbniški sklad, s katerim je bil Gaj Seij
obremenjen v korist hčere oporočiteljice, potem ko mu je ta dala, kar je bilo zapuščeno z oporoko; vendar pa nič ne
preprečuje tožbe, da bi se po smrti Gaja Seija prisililo k izvršitvi skrbniškega sklada v skladu z oporočiteljevo voljo.
35. Isto, Mnenja, knjiga XVI.
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Kadar mož svoji ženi zapusti premoženje, ki ga je bila vajena uporabljati, zapuščina ne bo vključevala sužnjev, ki niso bili
posebej namenjeni njeni službi, temveč takšne, ki sta jih uporabljala oba.
(36) Isti, Pandekti, III. knjiga.
Zapuščina je darilo, ki ga zapušča oporoka.
Javolen, O Kasiju, I. knjiga.
Če je bil suženj z oporoko nezakonito manumitiran, ga je mogoče z isto oporoko zapustiti, saj ima svoboda prednost pred
zapuščino le, če je bila podeljena v skladu z zakonom.
38. Isto, O Kassiju, II. knjiga.
Vse, kar je suženj, ki je bil zapuščen, pridobil, preden je bila zapuščina vpisana, pridobi za zapuščino.
39. Isto, O Kassiju, III. knjiga.
Kadar je zapuščeno nezazidano zemljišče in je po izvršitvi oporoke na njem zgrajena stavba, mora dedič izročiti tako
zemljišče kot stavbo.
(40) Isto, Pisma, I. knjiga.
Če je isto premoženje zapuščeno dvema mojima sužnoma in ne želim sprejeti zapuščine, zapuščene enemu od njiju, bo
celotno premoženje pripadlo meni, ker prek enega od teh sužnjev pridobim delež drugega, tako kot če bi bila zapuščina
zapuščena mojemu sužnju, druga pa bi pripadala drugi osebi.
41. Isti, Pisma, knjiga VII.
"Maeviju zapuščam polovico takšnega in takšnega zemljišča, drugo polovico zapuščam Seiju, isto zemljišče pa zapuščam
Tiju." Če Seij umre, bo njegov delež pripadel drugim volilojemnikom, ker je bilo zemljišče zapuščeno ločeno in po delih ter
skupaj, zato je treba, da del, ki je brez lastnika, sorazmerno pripada vsakemu od volilojemnikov, ki jim je bila zapuščina
ločeno podeljena.
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1. Ker sem določil dediča, sem mu naložil zapuščino v korist njegove žene, kot sledi: "Seij, moj dedič, naj plača Titii vsoto,
ki je enaka vsemu, kar pride v roke Seija kot doto prek Titije." Sprašujem, ali se lahko odštejejo stroški, ki so nastali v sodnih
postopkih, sproženih v zvezi z doto. Odgovor je bil, da ni dvoma, kadar je bila zapuščina ženi podeljena na naslednji način:
"Naročam ti, moja dedinja, da ji daš znesek, ki je enak tistemu, kar ti pride v roke," da ženski pripada celotna doto, ne da bi
se od nje odšteli kakršni koli stroški. Toda istega pravila, ki velja za oporoko moža, ki ženi vrne njeno doto, ne bi smeli
upoštevati v zvezi z oporoko tujca; saj je treba besede "kar ti pride v roke" razlagati kot omejevalno klavzulo; kadar pa moški
na ta način zapusti premoženje ženi, se šteje, da zapušča tisto, kar bi žena lahko izterjala s tožbo na doto.
(42) Isti, Pisma, knjiga XI.
Kadar je zapuščina zapuščena osebi, ki lahko prejme le del zapuščine, z dogovorom, da se izroči tretji osebi, je bilo odločeno,
da lahko ta oseba prevzame celotno zapuščino.
43. Pomponij, O Kvintu Muciju, III. knjiga.
Če je bila zapuščina zapuščena takole: "Želim, da se Titašu da toliko, kolikor bo imel moj dedič," je to enako, kot če bi bilo
rečeno: "Toliko, kolikor bodo imeli vsi moji dediči."
1. Če pa je bila zapuščina zapisana z naslednjimi besedami: "Želim, da moji dediči dajo Titašu toliko, kolikor bo imel eden
od njih," se razume, da je mišljen najmanjši znesek, ki je vključen v zapuščino.
2. Pegaz je bil navajen razlikovati, kadar je bil zapuščinski posestni list zapisan za določen čas, na primer po desetih letih;
menil je, da je pomembno, v čigavo korist je bil ta čas določen, ali v korist dediča, ki je v tem primeru upravičen obdržati
dobiček premoženja, ali v korist zapustnika, na primer kadar je bilo zapuščinsko pismo puščeno v veljavi ob puberteti, ko je
bil upravičenec mlajši od te starosti; v tem primeru je namreč treba izročiti dobiček iz prejšnjega obdobja. Ta načela se
razumejo kot veljavna, kadar je oporočitelj izrecno dodal, da mora dedič izročiti premoženje, ki je predmet skrbništva, skupaj
z vsem njegovim povečanjem.
3. Če je bila v oporoko dodana naslednja določba: "Moj dedič naj plača deset ali petnajst aurei", je to enako, kot če bi bilo
zapuščeno samo deset aurei. Če pa je zapustnik zapustil zapuščino v naslednjem besedilu: "Naj moj dedič plača tak in tak
denarni znesek eno leto ali dve leti po moji smrti," se šteje, da je zapuščina zapadla po preteku dveh let, saj je v pristojnosti
dediča, da izbere čas plačila.
44. Isto, O Kvintu Muciju, IV. knjiga.
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Če je bilo imenovanih več dedičev in je bila zapuščina zapuščena takole: "Moj dedič naj bo zadolžen za plačilo petih
aurejev", se ne šteje, da je za plačilo petih aurejev zadolžen kateri koli dedič, ampak vsi skupaj. Če je bila zapuščina zapisana
z naslednjimi besedami: "Lucij Titius, moj dedič, naj bo zadolžen za plačilo petih aurejev Tithasu," nato pa je bilo na drugem
mestu oporoke določeno: "Publij Maevius, moj dedič, naj bo zadolžen za plačilo petih aurejev Tithasu." Če Titius ne more
dokazati, da je bil Publij zadolžen za plačilo zapuščine z namenom, da ga oprosti, bo imel zapustnik pravico prejeti pet
aurejev od vsakega od dedičev.
45. Isto, O Kvintu Muciju, VIII. knjiga.
Če je bilo v oporoko vstavljeno naslednje: "Hčeram podarjam sto aurejev", ali se bo štelo, da je bila zapuščina enakopravno
zapuščena moškim in ženskim otrokom ? Kajti če je bilo zapisano naslednje: "Za skrbnike svojih sinov postavljam takega in
takega," je veljalo, da so bili skrbniki postavljeni tudi hčeram. Po drugi strani pa je treba razumeti, da moški niso vključeni v
izraz "hčere", saj bi bilo zelo slab precedens, če bi bili moški vključeni v besedo, ki označuje ženske.
1. Kadar nam je zapuščina zapisana pod določenim pogojem ali ob določenem času, je ne moremo zavrniti, preden je pogoj
izpolnjen ali čas nastopi; pred tem namreč zapuščina ne bo pripadla volilojemniku.
2. Če oče z oporoko naloži svojemu dediču, naj hčeri izplača določeno vsoto denarja, ko se ta poroči, ali če bi bila ta ob
sestavi oporoke že poročena, njen oče pa je bil takrat odsoten in tega ni vedel, bo zapuščina kljub temu pripadla. Če se je
namreč njen oče tega zavedal, se šteje, da je nameraval zapustiti zapuščino z namenom sklenitve druge zakonske zveze.
46. Prokul, Pisma, knjiga V.
Če stranka, ki zapusti zapuščino, to stori takole: "Semproniju zapuščam vse, kar mi bo Lucij Titius lahko plačal," in ne doda,
da je znesek plačljiv "v sedanjem času", ne dvomim, da glede na razlago in pomen teh besed v zapuščino ni vključen tisti
denar, ki ga v času smrti stranke, ki je oporoko sestavila, ni bilo mogoče izterjati; vendar bi z dodatkom naslednjih besed: "V
sedanjem času" jasno nakazal, da je nameraval vključiti tudi denar, ki še ni zapadel v plačilo.
47. Isto, Pisma, VI. knjiga.
Sempronius Proculus svojemu vnuku, Pozdrav. Predloženi sta bili dve oporoki, ki ju je istočasno napisal isti oporočitelj, od
katerih je bila ena kopija, kot se običajno zgodi. V eni od teh oporok je bilo sto, v drugi pa petdeset aurejev zapuščenih
Titiusu. Sprašujete, ali bo upravičen do sto aurejev ali le do petdesetih. Prokul je odgovoril, da je treba v tem primeru dediča
obdariti z uslugo, in ker torej obe zapuščini nikakor ne moreta biti dolgovani, je treba plačati le petdeset aurejev.
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48. Isti, Pisma, knjiga VIII.
Licinij Lukusta svojemu prijatelju Prokulu: Pozdrav. Sprašujem, če mož zapusti ženi doto in ji da na izbiro, da prejme sužnje,
ki mu jih je dala kot doto namesto denarja, če bi jih raje imela, in žena izbere sužnje, ali lahko zahteva tudi morebitne
potomce omenjenih sužnjev, ki so se jim morda rodili pozneje? Prokulus svojemu prijatelju Locustu, Pozdrav. Če bi žena raje
kot denar dobila sužnje, ji pripadajo sami sužnji, ki jih je, potem ko jih je ocenila, dala za doto, in ne njihovi potomci.
(1) Če pretor podeli posest posestva kuratorju blazne osebe, se lahko zoper kuratorja, čigar dolžnost je braniti omenjeno
blazno osebo, vloži tožba za izterjavo zapuščine; vendar morajo tisti, ki vložijo tako tožbo, dati jamstvo, da bodo "v primeru
izselitve posestva vrnili, kar jim je bilo izplačano kot zapuščina".
(49) Paulus, O Lex Julia et Papia, V. knjiga.
Če pogine vol, ki je bil zapuščen, dediču ne pripada niti njegova koža niti njegovo meso.
1. Če je bil listek, ki zahteva žito, zapuščen Titiusu in ta umre, nekatere avtoritete menijo, da zapuščina ugasne. Vendar to ni
pravilno, saj velja, da je vsakdo, ki mu je zapuščena takšna vozovnica ali služba v vojski, upravičen do njene ocenjene
vrednosti.
2. Labeo navaja, da je bilo mnenje Trebatija, da se lahko zemljišče, ki ni v trgovini, kar zadeva vas, zakonito zapusti; vendar
Priscus Fulcinius pravi, da to ne drži.
3. Proculus pa pravi, da če bi kdo naročil, da se zemljišče, ki mu pripada in ki ni v prometu, kolikor zadeva dediča, nekomu
izroči, meni, da mu bo dedič dolžan bodisi izročiti samo premoženje, če je del zapustnikovega premoženja, bodisi mu plačati
vrednost tega premoženja, če ni del zapustnikovega premoženja; to mnenje je pravilno.
4. Kadar oporočitelj določi, da je treba nekaj plačati ali opraviti kakšno delo ali opraviti kakšno storitev, velja, da morajo tisti,
ki jim je pripadel del zapuščine, plačati ali opraviti dejanje sorazmerno s svojimi deleži in da so enako odgovorni tudi za
plačilo druge zapuščine.
50. Marcellus, Digest, knjiga XXVIII.
Za dediče se lahko opravi zamenjava tako kot za volilojemnike. Poglejmo, ali je enako mogoče storiti, kadar je donacija
mortis causa opravljena tako, da darovalec obljubi premoženje drugemu, če ga sam ne bi mogel prejeti. Slednje mnenje je
boljše, saj se v tem primeru šteje, da je bila donacija dana tudi osebi, ki je bila nadomeščena.
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1. Če mi je Titius dolžan Stichus ali deset aurei in ti zapišem Stichus, ki mi ga dolguje, velja, da zapuščina ugasne ob plačilu
desetih aurei. Če pa se Stichus zapiše eni osebi, deset aurejev pa drugi, bo zapuščina veljavna glede na naravo plačila.
2. Če je zapuščina zapisana takole: "Moj dedič naj plača Maeviju enak znesek, kot ga bo pobral od Titiusa," če se šteje, da je
ta zapuščina dana pod pogojem, zapustnik ne more vložiti tožbe, preden je bil denar pobran od Titiusa. Če pa se šteje, da je
zapuščina plačljiva takoj (kot zelo pravilno meni Publicij), lahko volilojemnik takoj vloži tožbo, da bi izsilil prenos pravice
do tožbe.
51. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, VIII. knjiga.
Če je oporočitelj v oporoki zapisal naslednje določilo: "Želim, da se temu in temu izroči vse, kar mu dovoljuje zakon," se
šteje, da se ta oporoka nanaša na čas, ko lahko volilojemnik prejme premoženje na podlagi oporoke. Če pa bi oporočitelj
rekel: "Naj se mojemu dediču naloži, naj da največji delež mojega premoženja, s katerim lahko razpolagam," je treba reči, da
bo veljalo enako pravilo.
1. Oseba, ki ji je tretji del zapuščine zapuščen v času, ko bo imela otroke, ne more pridobiti tretjega dela navedene zapuščine
s posvojitvijo otrok.
52. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.
Ni treba preverjati pravne sposobnosti kogar koli, preden mu pripada zapuščina ali dediščina.
53. Isti, O Lex Julia et Papia, IV. knjiga.
Če je dediču naložena zapuščina, ki jo je treba plačati zapustnikovi ženi namesto njene dote, z namenom, da bi jo nadomestil
za to, ona pa raje dobi svojo doto kot zapuščino, se postavi vprašanje, ali ji je treba tožbo za izterjavo dote odobriti zoper vse
dediče ali samo zoper tistega, ki mu je naloženo plačilo zapuščine. Julijan meni, da je treba tožbo najprej vložiti proti tistemu,
ki je bil zadolžen za plačilo zapuščine; ker bi morala biti zadovoljna bodisi s svojimi pravicami bodisi z zapuščino svojega
moža, je pravično, da tisti, ki ga je njen mož zadolžil za plačilo zapuščine namesto njene dote, nosi breme dolga v višini
zapuščine, preostali del dote pa morajo plačati dediči.
1. Enako načelo bo veljalo, če bi ženska, ki je bila imenovana za dediča namesto prejema dote, zavrnila zapuščino, da bi ji
bila odobrena tožba zoper nadomestnega dediča. To je pravilno.
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2. Vendar pa se lahko v primeru zapuščine in falcidijskega prava resno podvomi, ali bo tisti, zoper katerega edinega je
odobrena tožba za izterjavo dote, osebno dolžan plačati celotno zapuščino, kot če bi doto plačali vsi dediči, ali pa je treba
celotno doto vključiti v dolgove zapuščine, ker je tožba za njeno izterjavo odobrena zoper njega samega. Ta sklep se zdi
najbolj utemeljen.
54. Isto, O Lex Julia et Papia, knjiga XIII.
Če je zemljišče, vredno sto aurejev, zapuščeno na naslednji način: "Če plača sto aurejev mojemu dediču ali komu drugemu,"
velja, da je zapuščina zelo dragocena, saj je lahko v korist volilojemnika, da ima zemljišče, več kot sto aurejev, saj je pogosto
v našem interesu, da pridobimo sosednje zemljišče za znesek, ki je celo višji od njegove pravične ocene.
55. Gaj, O Lex Julia et Papia, knjiga XII.
Če je bilo isto premoženje zapuščeno Titiusu in meni in je zapustnik umrl prav na dan, ko je začela veljati zapuščina, in je
imenoval svojega dediča, jaz pa zavrnem zapuščino bodisi zaradi sebe bodisi kot dedič premoženja, vidim, da na splošno
prevladuje mnenje, da je zapuščina delno ugasnila.
1. Če je bila za dediča imenovana oseba, ki ne more prejeti nobene zapuščine ali le njenega dela in jo zapusti sužnju, ki spada
v zapuščino, je treba pri razpravi o njegovi sposobnosti za to ugotoviti, ali je treba upoštevati osebo dediča ali osebo
zapustnika ali pa ne sme biti upoštevana nobena od njih. Po številnih nasprotujočih si odločitvah je bilo odločeno, da bo
zaradi tega, ker ni gospodarja, v zvezi s čigar osebo bi se lahko pojavilo vprašanje sposobnosti, zapuščino brez kakršne koli
ovire pridobila zapuščina; zaradi tega bo zagotovo pripadla tistemu, ki pozneje postane dedič, v sorazmerju z deležem
zapuščine, do katerega je upravičen, preostali del pa bo šel tistim, ki so po zakonu poklicani k dedovanju.
56. Isto, O Lex Julia et Papia, XIV. knjiga.
Če je zapuščina zapuščena cesarju in ta umre pred dnem, ko zapade v plačilo, pripada njegovemu nasledniku v skladu s
konstitucijo božanskega Antonina.
(57) Junius Mauricianus, O Lex Julia et Papia, II. knjiga.
Če bi zapuščino zapustili cesarici in bi ta umrla, bo zapuščina neveljavna, kot je odločil božanski Hadrijan v primeru Plotine
in nedavno cesar Antonin v primeru cesarice Faustine, saj sta oba umrla pred oporočiteljem.
58. Gaj, O Lex Julia et Papia, XIV. knjiga.
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Kadar želi stranka, ki ji je bila zapuščina zapuščena, pridobiti le del zapuščine, jo bo pridobila v celoti.
59. Terencij Klemens, O Lex Julia et Papia, knjiga V.
Če mi je bilo premoženje absolutno zapuščeno in je bilo zapuščeno tudi mojemu sužnju, bodisi absolutno bodisi pogojno, in
sem zapuščino zavrnil, potem pa, ko je bil pogoj izpolnjen, želim dobiti to, kar je bilo zapuščeno mojemu sužnju, je bilo
ugotovljeno, da je zapis polovice zapuščine ničen, razen če bi kdo trdil, da je bil pogoj, da mora biti suženj živ, saj bo potem
zapuščina, ki sem jo nekoč želel dobiti, v celoti moja; kar se zdi bolj pravično mnenje. To pravilo velja tudi, kadar je isto
premoženje zapuščeno dvema mojima sužnoma.
60. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga XVI.
Julijan pravi, da če bi bil sin, ki je dedič, zadolžen za plačilo zapuščine Seiju, Seij pa bi bil zadolžen, da jo pod določenim
pogojem izplača Titiusu, in bi Titius umrl, preden bi bil pogoj izpolnjen, bi zapuščina ostala Seiju in ne bi pripadla sinu, ki je
dedič, saj je senat želel, da je v primeru zaupanja boljši pogoj tistega, ki je bil izbran za skrbnika.
(61) Ulpianus, O Lex Julia et Papia, XVIII. knjiga.
(62) Če bi Titiusa in Maevija za dediča določil oporočitelj, ki je zapustil štiristo aurejev in je Titiusa zadolžil za zapuščino v
višini dvesto, tistega, ki bi postal njegov dedič, pa za sto, Maevij, njegov dedič, pa ne bi vstopil v posest; bo Titius odgovoren
za plačilo tristo aurejev.
1. Julijan namreč pravi, da če eden od dveh zakonitih dedičev, ki je bil zadolžen za skrbništvo, zavrne zapuščino, njegovega
sodediča ni mogoče prisiliti k izpolnitvi skrbništva, saj bo njegov delež pripadel sodediču brez kakršne koli obveznosti. Po
Severovem reskriptu, s katerim je določeno, da mora v primeru, ko je imenovani dedič obremenjen s skrbništvom in ga
zavrne, to izvršiti nadomestni dedič, pa bo v tem primeru zakoniti dedič pridobil delež s prirastkom, tako kot ga bo
nadomestni dedič pridobil s svojim bremenom.
62. Licinius Rufinus, Pravila, IV. knjiga.
Če je za dediča imenovan suženj, ki pripada drugemu, se lahko njegovega gospodarja zadolži za izvrševanje skrbništva.
Vendar slednji ne bo dolžan izvršiti, razen če postane dedič premoženja prek svojega sužnja. Če pa bi bil suženj pred
vstopom v zapuščino po nalogu svojega gospodarja manumanitiran, lahko sprejme zapuščino, če se tako odloči, in gospodar
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ne bo dolžan izvršiti skrbništva, ker ni postal dedič, suženj pa ga ne bo prisiljen izvršiti, ker zanj ni bil zadolžen. Zato bo v
tem primeru mogoče vložiti pravično tožbo, da se tistega, ki bo imel korist od zapuščine, prisili k izvršitvi skrbništva.
63. Callistratus, O monitorialnem ediktu, IV. knjiga.
Če dedič, ki ne ve, da mu je bilo določeno premoženje zapuščeno, to premoženje uporabi za plačilo pogrebnih stroškov, ne
bo odgovoren za tožbo za izročitev navedenega premoženja, ker ga nima v posesti in ni ravnal goljufivo, da bi se izognil
posesti. Vendar bo zapuščinski upravičenec dobil tožbo in factum, da bi mu dedič povrnil škodo.
64. Papinianus, Vprašanja, knjiga XV.
65. Kadar je naveden primer v zvezi s skrbništvom, ki je bilo pogojno zapuščeno več osebam, in je oporočitelj zaradi napake
zamudil, da bi jih zamenjal med seboj, vendar je to vzajemno zamenjavo omenil v drugi oporoki, s katero je zamenjavo
opravil, sta božanska cesarja Markus in Komod v reskriptu navedla, da je bil oporočiteljev namen očitno ustvariti vzajemno
zamenjavo prejemnikov skrbništva; kajti v primeru skrbništva je za ugotovitev negotovega namena oporočitelja mogoče
dopustiti zgolj domnevo.
65. Isto, Vprašanja, knjiga XVI.
Kadar je zapuščina peculium, se lahko poveča in zmanjša; če se premoženje, ki jo sestavlja, poveča z novimi pridobitvami ali
če se prvotni znesek zmanjša. Isto pravilo velja za oporočiteljeve sužnje, ne glede na to, ali jih zapiše vse ali le določen del;
na primer tiste, ki pripadajo njegovi mestni ali podeželski hiši, in če bi pozneje spremenil dolžnosti ali zaposlitev omenjenih
sužnjev. To pravilo velja tudi za sužnje, ki so nosači ali pešci.
1. Nekatere avtoritete menijo, da se oporoka za konjsko vprego razveljavi, če eden od konj, ki je pripadal vpregi, umre, če pa
se medtem izguba nadomesti, vprega pripada volilojemniku.
2. Stichus je bil zapuščen Titiusu in naj bi po Titiusovi smrti skupaj z zapuščino prejel svobodo. Takoj ko bo po Titijevi smrti
vpisana zapuščina, bo upravičen do svobode. Enako pravilo bo veljalo, če mu je bilo naročeno, naj bo svoboden ob Titijevi
smrti.
3. Če pa je bil suženj zapuščen Titiusu, ki je bil imenovan tudi za dediča dela zapustnikovega premoženja, in je slednji
odredil, naj bo omenjeni suženj prost po Titiusovi smrti, bo suženj upravičen do svobode po Titiusovi smrti, ne glede na to,
ali je Titius zapuščino sprejel ali ne.
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66. Isto, Vprašanja, knjiga XVII.
Maevius je Titiusu in meni zapustil del zemljišča pod določenim pogojem, njegov dedič pa je isto zemljišče pod istim
pogojem zapustil meni. Julijan pravi, da bi veljalo, da mi bo po izpolnitvi pogoja pripadel enak delež po obeh oporokah.
Vendar pa se pojavi vprašanje namere, saj se zdi neverjetno, da bi dedič želel, da isti delež zapuščine dvakrat pripada isti
osebi. Kljub temu je zelo verjetno, da je imel v mislih drugo polovico zapuščine. Cesarska ustava, s katero je bilo določeno,
da kadar je isto premoženje večkrat zapuščeno isti osebi, namreč dediča ne obremenjuje dodatno, saj se nanaša le na eno
oporoko. Dolžnik pa ne more vedno zakonito zapustiti tistega, kar dolguje, saj mora biti za to premoženje, ki ga vsebuje
zapuščina, večje vrednosti od dolga. Kajti če se isto premoženje zapusti pod enakimi pogoji, pod katerimi se dolguje, kakšno
prednost bo imela zapuščina?
1. Del zemljišča, ki je pripadal Maeviju, sta dve osebi z oporoko zapustili Titiusu. Kadar je delež, ki je pripadal Maeviusu,
izročil en dedič, ni bilo nerazumno odločeno, da je bil za isti delež po drugi oporoki pridobljen odpustek in da v primeru, ko
je bil delež odtujen, ga dedič pozneje ne more dobiti nazaj s pravico do tožbe, ki je že enkrat ugasnila.
2. Če je šlo zgolj za odtujitev dela zemljišča, ne pa tudi tistega, ki je pripadal Maeviju, prejšnje plačilo ni odpravilo druge
tožbe, drugi dedič pa je lahko isti delež izročil na poljuben način, potem ko je enkrat postal njegova last; razume se namreč,
da ima lahko več oseb zakonito pravico do enega zemljišča, tudi če to ni razdeljeno na dele.
3. Isto mnenje ne velja, kadar je suženj zapuščen na splošno z dvema oporokoma, kajti kadar je suženj izročen na podlagi ene
od njiju in enkrat postane last volilojemnikova, čeprav ga je mogoče pozneje odtujiti, ga drugi dedič ne more izročiti. Enako
pravilo velja za oporoko. Kadar je namreč suženj zapuščen na splošno, je treba razumeti ločenega sužnja, tako da, kot
zapuščina ni veljavna od začetka, če vključuje premoženje, ki pripada volilojemniku, tako tudi izročitev premoženja, katerega
lastništvo je pozneje pridobil volilojemnik, nima učinka, čeprav je ta prenehal biti njegov lastnik.
4. Če je dedič pokopal mrtvega na zemljišču, ki je bilo zapuščeno, je treba opraviti cenitev vrednosti celotnega zemljišča,
preden je bil opravljen pokop. Če je bilo zemljišče preneseno, je torej razumno, da zapustnik ohrani pravico do tožbe na
podlagi oporoke, da se mu povrne škoda zaradi odtujitve premoženja.
5. Če je volilojemnik, ki mu je bil eden od dedičev dolžan prenesti določeno premoženje, plačal ocenjeno vrednost zapuščine,
nato pa je bil predložen kodicil, s katerim so bili vsi dediči dolžni izročiti isto premoženje, sem odločil, da lastništva tega
premoženja ni mogoče ponovno zahtevati. Če namreč stranka uporabi več načinov za ugotovitev oporočnega razpolaganja s
svojim premoženjem, se ne razume, da je isto premoženje večkrat zapustila isti osebi, temveč da ga je le večkrat omenila.
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6. Kadar je zapuščena zemljiška parcela in je užitek v lasti nekoga drugega, ga je kljub temu mogoče zahtevati od dediča,
kajti užitek, čeprav morda pravno ni del zemljišča, še vedno vključuje njegov dobiček. In dejansko se lahko v primeru
zapuščine zemljišča vloži tožba, s katero se dediča prisili, da izroči vse, kar bi moralo biti preneseno, in sledi zapuščini; na
primer, če je zemljišče hipotekarno zastavljeno ali je v lasti nekoga drugega. Enako pravilo pa ne velja za druge služnosti. Če
mi je zapuščeno moje lastno premoženje, zapuščina ne bo veljavna iz zgoraj navedenih razlogov.
7. Če je občina imenovana za dediča s pridržkom pravice uporabe, lahko občina zapusti samo lastninsko pravico, in sicer iz
razloga, ker lahko izgubi pravico uporabe zaradi neuporabe.
67. Isto, Vprašanja, knjiga XIX.
Če mora dedič izmed zapustnikove družine izbrati eno osebo, ki ji bo izročil premoženje na podlagi oporoke, ki naj bi se
izvršila ob njegovi smrti, po tem, ko je opravil izbiro, istega premoženja z oporoko ne more zakonito zapustiti nikomur
drugemu, ker lahko to premoženje zahteva na podlagi druge oporoke. Ali torej ne bo šlo za neveljavno oporoko, kot če se
zapuščina zapusti upniku; kajti dokler si lahko premisli, ga ne bi smeli ustrezno primerjati z upnikom? Dokler njegova izbira
velja, bo videti, da je podoben upniku, ko pa si bo premislil, ne bo imel pravice zahtevati premoženja na podlagi katere koli
oporoke.
1. Kadar se uveljavlja ugodnost falcidijskega prava, je treba vse izvesti tako, kot da bi bilo zaupanje s prvo oporoko izrecno
prepuščeno tistemu, ki je bil pozneje izbran, kajti nujnost izbire ne povzroči obveznosti, ki bi temeljila na njegovi lastni
liberalnosti. Kajti, ali je mogoče za tistega, ki bi se moral absolutno odpovedati temu, kar je zapustil, šteti, da je zapustil
nekaj svojega premoženja ?
2. Če so torej v družini tri osebe iste ali različne stopnje, ki jim je bila zapuščina zapuščena, zadošča, da jo prepustimo eni od
njih, saj bodo po izpolnitvi oporočiteljeve volje drugi izključeni zaradi pogoja.
3. Če pa bi bil za dediča imenovan eden od članov oporočiteljeve družine in bi ta zemljišče zapustil neznancu, je lahko
izvršitev zaupanja predmet tožbe na podlagi oporoke, če dedič ni imenoval nobenega člana družine. Če pa je oporočni dedič
imenoval dediča, se razume, da je mogoče vložiti tožbo na podlagi slabe vere zoper druge, ki uveljavljajo skrbništvo, saj bo
isti razlog, ki jim omogoča, da imajo korist od skrbništva, predstavljal tudi podlago za domnevno odškodnino.
4. Če bi dedič določil dva člana zapustnikove družine za dediča neenakih delov njegovega premoženja, tujemu pa bi prepustil
določen delež zemljišča (na primer četrtino), ni mogoče zahtevati izvršitve zaupanja, kar zadeva tiste deleže, ki so jih dediči
obdržali na podlagi dedne pravice, bolj kot če bi bilo zemljišče dodeljeno enemu od njih kot prednostna zapuščina; vendar

1779

lahko vsi člani družine zahtevajo enake deleže deleža, ki je bil prepuščen tujcu, in je treba prispevati, da ti dediči prejmejo
enake deleže kot drugi.
5. Če pa dedič zapusti zemljišče enemu članu družine in mu naloži, naj ga izroči tujcu, se postavi vprašanje, ali je mogoče
zahtevati izpolnitev tega zaupanja. Rekel sem, da je to mogoče storiti le, če je dediču zapuščen tudi znesek, ki je enak
vrednosti zemljišča. Če pa je prvi oporočitelj zapustil skrbništvo v naslednjem besedilu: "Naročam ti, da to zemljišče
prepustiš, komu boš želel, ali tistim članom moje družine, ki jim ga boš želel prepustiti," bo zadeva brez težav. Če pa je bilo
zaupanje vzpostavljeno z naslednjimi besedami: "Ne želim, da bi to zemljišče odšlo iz moje družine," se razume, da so
nasledniki dediča zavezani zaradi zaupanja, ki je bilo vzpostavljeno v korist tujca; člani družine prvega oporočitelja pa bodo
imeli pozneje pravico zahtevati izvršitev zaupanja, seveda po smrti tistega, ki je bil izbran na prvem mestu.
6. Če torej po izbiri enega od sorodnikov oporočitelja ne bi bilo treba ustanoviti skrbništva v korist tujca, stranka, ki je bila
izbrana, ne more pridobiti koristi skrbništva, razen če ob svoji smrti zagotovi jamstvo za vrnitev zemljišča, če ga v tistem
času dejansko ne bi bilo v družini.
7. "Prosim te, da ob svoji smrti preneseš takšen in takšen del zemljišča na katerega koli od mojih svobodnjakov, ki ga boš
izbral." Zdi se, da te besede pomenijo, da bo izbira pripadla samemu dediču in da nihče od svobodnjakov ne bo mogel
zahtevati zemljišča, dokler mu bo mogoče dati prednost drugemu; če pa dedič umre pred izbiro, lahko zemljišče zahtevajo vsi
svobodnjaki. Iz tega sledi, da kadar je premoženje dano enemu, ga eden od njih ne more zahtevati, dokler jih živi več, lahko
pa ga zahtevajo vsi, čeprav ni prepuščeno vsem; eden pa ga lahko zahteva le, če bi bil ob dedičevi smrti edini preživeli.
8. Če po tem, ko sem te imenoval za svojega dediča, zapišem tvoje premoženje, za katerega domnevam, da je moje, Tiju, v
tem primeru ni razloga za uporabo mnenja Neratija Priska, ki določa, da dediča ni mogoče prisiliti k plačilu zapuščine, saj je
treba dedičem zagotoviti olajšave, da ne bi bili prisiljeni kupiti premoženja, ki ga je zapustnik zapustil pod vtisom, da je
njegovo lastno. Ljudje so namreč veliko bolj nagnjeni k temu, da zapišejo svoje premoženje, kot da bi kupili tuje premoženje
in s tem obremenili svoje dediče, kar pa se v tem primeru ne zgodi, saj je lastninska pravica na premoženju podeljena dediču.
9. Če oporočitelj izpusti besede, s katerimi ustvari skrbništvo, in se zdi, da se drugo zapuščeno premoženje ujema s tem, kar
bi moralo biti zapisano, bo skrbništvo zakonito ustanovljeno, pri čemer se domneva, da je bilo zapisanega manj, kot je bilo
mišljeno; tako kot se to razume v primeru imenovanja dedičev in volilojemnikov. To mnenje je sprejel tudi naš slavni cesar
Severus.
10. Poleg tega je cesar Markus v nekem reskriptu izjavil, da je treba v primeru, ko je oporočitelj določil naslednje: "Ne
dvomim, da bo moja žena vrnila svojim otrokom vse, kar je prejela od mene," to šteti za skrbništvo. Ta reskript je zelo
pomemben, saj predpostavlja obstoj častnega in dobro vodenega zakonskega življenja ter da oče ni bil prevaran glede
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skrbništva, ustvarjenega v korist otrok obeh strank. Ko je ta najbolj modri princ, ki je vestno upošteval zakone, opazil, da so
bili izpuščeni običajni izrazi, ki se uporabljajo pri ustanovitvi skrbništva, je sklenil, da je treba uporabljeni jezik razumeti, kot
da je bilo skrbništvo ustanovljeno.
68. Paulus, Vprašanja, knjiga XI.
Zdaj se postavlja vprašanje, ali je treba za premoženje, ki ga je mož za časa svojega življenja podaril ženi, šteti, da
predstavlja skrbništvo. Odgovoril sem, da je treba to, kar je prejela, obravnavati ločeno od premoženja njenega moža in zato
ni vključeno v skrbništvo, saj bi bila ženska do tega upravičena, četudi bi bil drug dedič. Jasno pa je, da mož ne more
obremeniti svoje žene s tovrstnim premoženjem z namenom, da bi ga izročil nekomu drugemu.
(69) Papinianus, Vprašanja, knjiga XIX.
"Prosim Lucija Titija, naj se zadovolji s stotimi aureji." (70) Ustaljeno je, da kadar je takšna klavzula vključena v oporoko,
ustvari veljavno zaupanje. Kaj pa, če bi oporočitelj, potem ko je določil dediča za del svojega premoženja, govoril takole:
"Prosim, da se Lucij Titius zadovolji s svojim deležem sto aurejev"? Svojci bodo imeli pravico zahtevati njegov delež
zapuščine, ne glede na to, ali ga obdrži ali pa ga ima kot prednostno zapuščino, v znesku, za katerega je zapustnik želel, da se
z njim zadovolji. Nedvomno je bolje sprejeti to mnenje kot pa mnenje, da je mogoče zahtevati zapuščino od tistih, ki jih
zapustnik ni omenil. Menimo, da bo enako pravilo veljalo, če je oporočitelj določil dediča za celotno zapuščino z namenom,
da bi dal prednost tistemu, ki bo njegov zakoniti dedič, in uporabil naslednje besedilo: "Prosim te, da se zadovoljiš s sto
aurei, ki sem ti jih zapustil namesto mojega premoženja, ki bo po zakonu prešlo na mojega brata."
1. Če je zemljišče zapuščeno z namenom, da bo ostalo v družini, in se z njim razpolaga brez soglasja dediča s prisilno
prodajo, ga lahko kupec obdrži toliko časa, kolikor bi ga lahko imel dolžnik, če njegovo premoženje ne bi bilo prodano, ne
more pa ga obdržati po njegovi smrti, saj ga bo tuji dedič prisiljen izročiti.
2. Mati, ki je svojega sina, ki še ni bil polnoleten, postavila za svojega dediča, mu je postavila tudi skrbnika in ga zadolžila:
"naj izroči zapuščino Semproniju, če bi njen sin umrl, ne da bi dopolnil štirinajst let." Čeprav mati zakonito ni mogla
imenovati skrbnika, je treba skrbništvo še vedno razumeti kot pravilno ustanovljeno. Če bi namreč oče imenoval skrbnika in
ga zadolžil za skrbništvo z oporoko, ki ni bila sestavljena v skladu z zakonskimi zahtevami, je treba skrbništvo kljub temu
izvršiti, kot če bi bila oporoka sestavljena v skladu z zakonom. Da bi bilo mogoče mladoletnika, ki še ni dopolnil
polnoletnosti, pooblastiti za skrbništvo, zadostuje, da oporočitelj za skrbništvo pooblasti svojega skrbnika, ki ga je imenoval,
ali tistega, za katerega je domneval, da je njegov skrbnik. Enako pravilo je treba sprejeti v primeru imenovanja skrbnika za
otroka, ki še ni dopolnil polnoletnosti, ali mladoletnika. Prav tako ni pomembno, ali skrbnik, ki je bil pravilno imenovan,
umre za časa očetovega življenja, ali je bil oproščen opravljanja funkcije zaradi kakšnega privilegija, ki ga je užival, ali pa
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zaradi starosti ni mogel delovati za varovanca, za katerega je bil imenovan; saj je v teh primerih gotovo, da skrbništvo ni
razveljavljeno, ker se šteje, da je varovanec zadolžen za njegovo izvajanje. Zato je bilo v skladu s tem načelom odločeno, da
skrbnik, ki ni prejel ničesar na podlagi oporoke, ne more biti zadolžen za skrbništvo v korist svojega varovanca, saj mora biti
vedno, kadar je zadolžen za skrbništvo v korist tuje osebe, izvršeno v imenu njegovega varovanca in ne v njegovem imenu.
3. Če je oporočitelj za dediča določil svojega brata in mu naročil, naj ne proda njegove hiše, temveč jo obdrži v družini, dedič
pa ni izpolnil zahteve, temveč je hišo prodal ali pa je umrl, potem ko je za dediča določil tujca; vsi, ki pripadajo družini,
lahko zahtevajo izvršitev zaupanja. Kaj pa, če niso vsi iste stopnje? To vprašanje je treba rešiti tako, da se šteje, da je tisti, ki
je najbližji sorodnik, prvi dedič, ki je bil pozvan k dedovanju; kljub temu pa se ne sme posegati v pravice nadaljnjih dedičev
zaradi tistih, ki so pred njimi, in najbližjega sorodnika je treba sprejeti le, če je pripravljen dati jamstvo za vrnitev hiše
družini. Če pa se od dediča, ki je bil sprejet prvi, ne bo zahtevalo zavarovanje, na tej podlagi ne bo nastala pravica do tožbe
za vrnitev premoženja; če pa bo hiša kdaj prešla v roke tujca, bo v korist članov družine vložena tožba za prisilno izvršitev
skrbništva. Menim, da se lahko od najbližjih sorodnikov ustrezno zahteva zavarovanje z vložitvijo ugovora zaradi slabe vere,
čeprav morda ni nobenega preživelega družinskega člana v bolj oddaljeni stopnji.
4. Če so nekateri družinski člani pozneje emancipirani, se lahko pojavi vprašanje, ali lahko tudi oni zakonito zahtevajo
izvršitev skrbništva. Menim, da to v skladu z zakonom lahko storijo, saj se osebe, ki jih je oporočitelj na ta način omenil,
razumejo kot vključene v pojem "člani družine".
70. Isto, Vprašanja, knjiga XX.
Cesar Antonin je v nekem reskriptu navedel, da v primeru, ko volilojemnik ni prejel ničesar iz zapuščine, ga ni mogoče
prisiliti, da bi plačal upravičencu do zaupanja, ki mu je bilo naloženo, lahko pa mu odstopi svoje pravice do tožbe zoper
dediča. Kaj pa, če mu je bilo naloženo, da izroči ne celoten znesek zapuščine, ampak le njen del, in bi to zavrnil? Ali bi bil
prisiljen odstopiti vse svoje pravice do tožbe ali samo znesek, ki ustreza tistemu, ki je bil vključen v oporoko? To zadnje
mnenje je bolj razumno, vendar če bi prišel v last zapuščine, ne bi bil dolžan zaradi zaupanja plačati več, kot je prejel.
1. Če se od volilojemnika, ki mu je bilo zapuščeno sto aurei, zahteva, da plača dvojni znesek, se bo skrbništvo zmanjšalo na
znesek zapuščine; če pa naj bi skrbništvo začelo delovati po določenem času, se lahko izterjajo le obresti na zapuščino. Tega
pravila tudi ni mogoče spremeniti iz razloga, ker je imel oporočitelj po prejemu oporoke morda veliko korist od kakšnega
drugega posla ali se je izognil odgovornosti za kazen, ki izhaja iz določila, katerega izvršitev mu je grozila. Vendar se to
načelo uporablja le, če je zapuščinska vsota enaka znesku skrbništva. Če je bil namreč prejet denar in se od stranke zahteva,
da drugemu izroči nekaj svojega, čeprav je to morda večje vrednosti, se zaročenca ne sme obravnavati, če po prejemu
zapuščine zahteva prispevek; pravičnost namreč zaročencu ne dovoljuje, da bi upravičencu do zapuščine ponudil tisto, kar je
prejel kot zapuščino.
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2. Če nekdo, ki je svojega sina določil za dediča dela svojega premoženja, imenuje svojega strica za sodediča in od slednjega
zahteva, naj njegovega sina naredi za sodediča pod enakimi pogoji kot svoje otroke, in je znesek, ki je bil zapuščen sinu,
manjši od stričevega, ni mogoče zahtevati ničesar več; ker je bilo odločeno, da je treba upoštevati dobiček, ki ga je stric zbral
ali bi ga lahko zbral, vendar ga zaradi slabe vere ni vzel; tako kot je treba storiti, kadar je bilo zapuščeno sto tisoč aurejev in
je zapustnik dolžan po določenem času plačati večjo vsoto.
3. Če je skrbnik zadolžen, da izroči tisti del zapuščine, ki bi lahko ostal ob njegovi smrti, proda premoženje in z izkupičkom
kupi kakšno drugo, se ne šteje, da je s takim razpolaganjem s premoženjem zmanjšal zapuščino.
71. Isto, Mnenja, knjiga VIII.
Vendar je treba vse, kar se kupi v takih okoliščinah, izročiti, kot da bi prišlo do zamenjave lastništva.
72. Isto, Vprašanja, knjiga XX.
Enako pravilo je treba upoštevati, kadar dedič z denarjem iz zapuščine plača svoje upnike, saj se ne šteje, da je zapravil tisto,
kar je ostalo kot del zapuščine.
(73) Isto, Vprašanja, knjiga XXIII.
Če mi je zapuščena sužnja, ki naj bi se rodila Pamfili, in jaz kupim Pamfilo, ta pa v moji hiši rodi otroka, je utemeljen razlog,
da se ne sme razumeti, da sem omenjenega otroka pridobil za dragoceno plačilo, zato je mogoče na podlagi oporoke zahtevati
otroka, kot da bi ga dejansko kupil; tako da lahko v primeru prispevka cene dobim toliko, kolikor bi me otrok stal po odbitku
ocenjene vrednosti matere, in sodnik, imenovan za obravnavo zadeve, mora oceniti višino tega zneska.
74. Isto, Vprašanja, knjiga XXVII.
"Naj moj dedič nemudoma plača sto aurejev Titiusu." Oporočitelj je nato podaljšal rok za plačilo zapuščine. Ni res, kot pravi
Alfenus, da bi bilo treba sto aurejev plačati takoj, in sicer iz razloga, ker je bil določen čas za plačilo.
75. Isti, Mnenja, VI. knjiga.
Vojak je svoji sestri poslal pismo, ki ji je naročil, naj ga odpre po njegovi smrti, in v njem navedel: "Želim, da veš, da ti
dajem osemsto aurejev." Ugotovljeno je bilo, da je bilo v korist sestre ustanovljeno zaupanje in da boljšega dokaza o njegovi
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zadnji volji ni mogel zapustiti nihče. Odločeno je bilo namreč, da zaupanje velja, kot da bi pokojnik sam govoril stranki, ki ji
je posredno podelil korist.
(1) Moški, ki je bil določen za dediča dela zapuščine in so mu bile zapuščene tudi nekatere prednostne zapuščine, je umrl,
preden je vstopil v zapuščino. Ugotovljeno je bilo, da njegov delež pripada njegovim sodedičem, ki so bili imenovani za
nadomestne dediče, vendar bo tisto, kar je bilo vključeno v prednostne zapuščine, s katerimi so bili obremenjeni njegovi
sodediči, prešlo na njegove lastne dediče.
76. Isto, Mnenja, knjiga VII.
Če je sin vložil tožbo zaradi nečastne oporoke svoje matere pred različnimi sodišči in so bile sprejete različne odločitve
sodnikov, dedič, ki je premagal sina, ne bo upravičen do prednostne zapuščine, vsaj za deleže, ki bi jih sin pridobil od drugih
sodedičev, kakor tudi drugi volilojemniki ne bodo upravičeni do kakršnih koli tožb proti sinu; vendar je bilo odločeno, da je
treba izvršiti podelitve svobode, podeljene z oporoko, saj je sin delno prekršil voljo svoje matere. To pravilo se ne bi smelo
uporabljati za služnosti, ki jih ni mogoče delno zmanjšati. Očitno je, da je treba služnost v celoti zahtevati od stranke, ki je
premagala sina, vendar je treba plačati le ocenjeno vrednost dela služnosti; ali če je sin pripravljen prenesti služnost, če se
plača cena, bo zapustniku preprečena izjema zaradi goljufije, če ne ponudi ocenjene vrednosti dela iste služnosti, tako kot v
primeru falcidijskega prava.
1. "Luciju Semproniju zapuščam celotno zapuščino Publija Maevija." V tem primeru bo Sempronij odgovarjal le za bremena,
ki so bila naložena na Maevijevo premoženje in so obstajala do smrti tistega, ki je postal Maevijev dedič; tako kot se namesto
posojil, ki bi jih bilo mogoče plačati, prenesejo pravice do tožbe.
2. Lastnik zemljišča, katerega užitek je bil prepuščen dediču, ga je zapustil pod določenim pogojem. Pogoji oporoke dediču
niso dovoljevali, da bi obdržal dobiček zaradi užitka. Drugačnega mnenja je glede določenih služnosti, ki se vežejo na
zemljišče, do katerih služnosti je bil dedič upravičen, saj dobi dobiček kot del zemljišča.
3. "Moj dedič naj da Titiusu, kar mi pripada po Sempronijevi oporoki." Ker je volilojemnik, ki je bil tudi oporočitelj, pred
tem izkoristil pravo novacije, zapuščina ni bila izplačljiva na podlagi oporoke; zato je bilo odločeno, da lažna izjava ni
oškodovala volilojemnika in da tistega, kar je bilo najprej resnično, ni mogoče šteti za popolnoma lažno.
4. Če je suženj brezpogojno manumitiran, vendar ne more pridobiti svobode takoj ob vpisu zapuščine zaradi kakšne pravne
ovire in ker njegovo stanje ni ugotovljeno ali iz kakšnega dodatnega razloga, na primer zaradi obtožbe prešuštva, ne more
pričakovati, da bo prejel bodisi zapuščino bodisi koristi iz skrbništva, absolutno podeljenega z isto oporoko, ker je potekel
čas, ko bi jih lahko izkoristil.
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5. Oče, ki je hčerko določil za dedinjo polovice svojega premoženja, je v oporoki določil naslednje: "Prosim te, da po smrti,
čeprav bi imela še druge otroke, večji delež svojega premoženja zapustiš Semproniju, mojemu vnuku, v čast mojemu imenu,
ki ga nosi." Zdi se, da je hči nujno prisiljena, da najprej vsem vnukom podeli enake deleže, vendar ima možnost določiti večji
znesek, ki ga je njen oče želel podeliti enemu od svojih vnukov.
6. Mati je, ne da bi upoštevala ustrezne formalnosti, svojemu sinu določila skrbnika in mu zapustila dediščino pod pogojem,
da se skrbnik strinja, da ga potrdi pretorski dekret. Če ga pretor ne bo imel za primerno osebo, mu kljub temu ne bo odrekel
tožbe za izterjavo zapuščine.
7. Če je kdo predložil mucijansko obveznico, da bi se zavaroval pred tem, da bi storil kaj, kar mu je zapustnik prepovedal, in
potem stori takšno dejanje, se mora odpovedati tudi dobičku zapuščine, ki ga je na začetku obljubil, da ga bo vrnil.
8. Zapuščenec ne more hkrati uporabiti več tožb, ker zapuščine ni mogoče razdeliti na več delov. Zapuščina namreč ni
zapuščena z namenom, da bi volilo več tožb, ampak da bi lažje vložili tožbo, lahko to storijo tako, da izberejo tožbo, ki jim je
všeč.
9. Podeljeno je pooblastilo, da se zapuščina izterja od volilojemnika po tem, ko je bila izplačana v skladu z določili oporoke,
če je ta sklenjena kot nična, če je znano, da je spomin na pokojnika postal zloglasen; zlasti če je bil zapustnik obsojen zaradi
izdaje po izplačilu zapuščine.
77. Isto, Mnenja, VIII. knjiga.
Če je oče določil svoje otroke in njihovo mater za svoje dediče na naslednji način: "Prosim te, hči, da po tem, ko si sprejela
kot svoj delež mojega premoženja sto aurejev skupaj s posestvom Tuskulan, preneseš na svojo mater svoj delež mojega
premoženja," sem menil, da bi bila hči ob delitvi premoženja upravičena do zemljišča, ki je navedeno kot njegov del, in da bi
lahko poleg svojega deleža obdržala tudi denar.
(1) Osebe, ki jim je bila dana donacija mortis causa, se lahko obremenijo s skrbništvom za poljubno dolgo obdobje; to
skrbništvo pa morajo dediči izvršiti, potem ko odštejejo falcidenčni delež, ki pri tovrstnih donacijah sledi zgledu zapuščine.
Če je v skrbništvo vključen le del donacije, bodo za slednjo prav tako veljali privilegiji falcidijskega prava. Kadar pa je
zapustnik želel, da se zagotovi preživljanje, je treba šteti, da je treba v skladu z njegovo voljo celotno breme falcidijskega
prava nositi s preostankom donacije, saj ni dvoma, da je zapustnik želel, da se zagotovi celotno preživljanje, če se upošteva
njegova oporoka v obliki večjega zneska.
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(2) Mati, ki je želela svojim otrokom, rojenim zunaj zakonske zveze, darovati mortis causa, je dovolila, da se določi doto.
Potem ko je določila druge dediče, je od svojih otrok zahtevala, naj doto vrnejo njenemu možu. Ugotovljeno je bilo, da je
celotno zaupanje v zvezi z doto pripadalo njenemu možu, če falcidijsko pravo ne bi posegalo vanj; zato je bil njen mož
upravičen obdržati doto, čeprav bi bila sicer dedičem odobrena tožba in factum za izterjavo falcidijskega dela dote, če bi
otroci sprožili postopek na podlagi določila, sklenjenega z možem.
(3) Vsakomur, ki je gluh in nem, in prejme zapuščino, se lahko pravno naroči, naj se ji ob smrti odpove; osebe, ki se tega ne
zavedajo, se namreč lahko obtožijo zaupanja, kadar pridobijo neko korist iz oporoke, ne da bi se tega zavedale.
(4) Od sina se je ob njegovi smrti zahtevalo, naj izroči zapuščino svojim sinovom ali enemu od njih, ki bi ga lahko izbral. Ker
je bil ta sin medtem izgnan na otok, je bilo odločeno, da mu z izrekom kazni ni bila odvzeta možnost izbire dediča, pa tudi,
da je pogoj, od katerega je bilo odvisno zaupanje, do njegove smrti še vedno obstajal, vendar so bili otroci, ki so takrat živeli,
upravičeni do enakih deležev iz naslova zaupanja, saj oče takrat ni bil sposoben izbire.
(5) Če je mož, ki je v nasprotju z zakonom Lex Julia prodal zemljišče, ki je bilo del ženine dote, ji zapustil zapuščino in
kupcu zemljišča naložil, naj ji plača višji znesek od prejete cene, je bilo ugotovljeno, da kupec ni odgovoren na podlagi
pogojev skrbništva. Če pa bi ženska, potem ko je sprejela zapuščino, želela, da se prodaja razglasi za neveljavno, ji je to
lahko preprečeno z ugovorom zaradi slabe vere, potem ko ji je kupec ponudil ceno.
(6) Upnik je svojemu dolžniku Maeviju naročil, naj znesek, ki mu ga dolguje, plača Titiusu, ki mu ga je nameraval podariti
mortis causa. Če bi Maevius, vedoč, da je njegov upnik umrl, plačal denar, je ugotovljeno, da temu ne bo sledila njegova
razrešitev obveznosti; in tudi če Maevius ne bi bil plačilno sposoben, zoper Titiusa ne bo mogoče vložiti tožbe za izterjavo
celotnega zneska, prav tako ne bo mogoča tožba po falcidskem pravu, in sicer iz razloga, ker za Titiusa ne velja, da je kaj
prejel mortis causa. Drugače bi bilo, če bi Maevij, ki ni vedel, da je njegov upnik mrtev, pomotoma plačal denar, saj bi bilo
mogoče izterjati vsak znesek, ki bi bil dolgovan po falcidijskem pravu.
(7) Neki oče je svoji hčeri dolgoval določena zemljišča na podlagi skrbništva, ustanovljenega z oporoko njene matere, in
omenjeno hčerko imenoval za dedinjo deleža svojega premoženja, da bi ji nadomestil znesek premoženja njene matere, do
katerega bi bila upravičena na podlagi skrbništva, pozneje pa je želel, da se omenjena zemljišča dajo njegovemu sinu, ki ga je
razdedinil. Odločeno je bilo, da morajo, tudi če hči ne bi želela sprejeti očetovega premoženja, premoženje, ki ga je zapustilo
skrbništvo, sinu izročiti dediči, na katere bi prešel delež premoženja, ki ga je hči sprejela. Čeprav je hčerko nadomestil z
drugim dedičem, bi moral izvršiti skrbništvo v korist sina.
(8) Če je oče, ki je menil, da je lastnik določenih zemljišč, le-ta zapustil svojemu sinu pod pogoji skrbništva, in so bila ta
zemljišča izseljena, v korist sina proti njegovim bratom in sodedičem ne bo mogoče vložiti tožbe. Če pa je oporočitelj svoje
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premoženje razdelil med sinove, se ne bo štelo, da je bil njegov namen povrniti prednostno zapuščino soednikom, razen če so
bili sami pripravljeni videti, da je bila očetova oporoka izvršena v korist njihovega brata.
(9) Če je oče svoji hčeri, ki jo je razdedinil, s skrbništvom zapustil določeno vsoto denarja in je želel, da bi ji bila ta vsota
dana kot doto ob poroki, ter da bi njegov sin določil omenjeno doto, je očitno, da mora, če bi slednji plačal manjši znesek od
dote, preostanek izplačati hčeri. Če bi prišlo do razveze zakonske zveze, bi lahko hči zakonito zahtevala izvršitev skrbništva,
tako da bi se pravica do tožbe na podlagi določila prenesla nanjo, saj ni verjetno, da je oče nameraval določilo vnesti zato, da
bi njegova hči po prvi poroki ostala brez dote. Če pa bi se poročila pozneje, zavarovanje, ki ga je zagotovil njen brat, ne bi
veljalo za drugo zakonsko zvezo.
(10) Oče je od svoje hčerke zahteval, naj ob svoji smrti odstopi določeno nepremičnino kateremu koli od svojih otrok, ki ga
bo izbrala, in ta je za časa življenja podarila navedeno zemljišče enemu od svojih otrok. To se v skladu s pogoji skrbništva ni
štelo za izbiro, saj je bil datum slednje negotov, datum darovanja pa je bil določen, saj je bilo razpolaganje s premoženjem ne
glede na materino izbiro lahko opravljeno v korist enega od otrok, ki bi bil skupaj z drugimi upravičen do koristi skrbništva.
(11) "Naročam svojim dedičem, naj ne odtujijo posestva Tusculan in naj ne dovolijo, da bi prešlo iz moje družine." Tudi te je
treba razumeti kot pozvane k izvrševanju tega skrbništva v skladu z določili oporoke, ki naj bi jim tuji dediči na podlagi
omenjenega skrbništva podelili svobodo.
(12) "Naročam ti, moja žena, da ob svoji smrti izročiš in vrneš moji hčeri vse moje premoženje, ki bi lahko na kakršen koli
način prišlo v tvoje roke." Vse, kar je oporočitelj pozneje s kodicilom podaril svoji ženi, bo vključeno v skrbništvo, saj vrstni
red, v katerem sta bili listini sestavljeni, ne nasprotuje zakonu in njegovemu namenu; če pa je bila ženina dona prej
prepuščena njej, jo bo imela pravico obdržati, saj se to razpolaganje s premoženjem razume kot povrnitev in ne kot podaritev.
(13) "Želim, da se takšna in takšna zemlja podeli mojim svobodnim podložnikom, in če kateri od njih umre brez potomcev,
želim, da njegovi deleži pripadejo preživelim." Ker je oporočitelj osvobodil očeta in sina, je veljalo, da je bila zamenjava po
oporoki izključena.
(14) Če je mladoletni zapustnik naložil skrbniku, naj bratu, ki bi bil njegov dedič, izstavi račun o svojem upravljanju, je
veljalo, da to nima učinka. Čeprav je bilo torej v oporoki določeno, da se plačilo opravi omenjenemu bratu šele, ko postane
polnoleten, je bilo kljub temu odločeno, da lahko slednji s soglasjem kuratorja vloži tožbo proti bratu, saj se je domnevalo, da
je oporočitelj raje upošteval njegov interes, kot pa da bi odložil plačilo denarja, ki bi ga bilo mogoče zakonito izterjati.
(15) Če je oporočitelj, ki je za svojega dediča po določilih skrbništva postavil tujca, naročil, naj po njegovi smrti prenese
določena zemljišča na njegovega oskrbovanca, in zahteval, da se ta zemljišča ne odtujijo iz družine, sem odgovoril, da je
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moral oskrbovanec izročiti navedena zemljišča v skladu z oporočiteljevo voljo. Ali bi bilo treba zemljišča izročiti takoj ali ko
bo pogoj izpolnjen, pa je vprašanje, ki je odvisno od namere oporočitelja; vendar, kolikor je to mogoče ugotoviti, zaupanja ni
bilo mogoče izvršiti pred smrtjo imenovanega dediča.
(16) Če je bilo poslovanje banke predmet skrbništva in je bila odškodnina dedičev zapuščine pred upniki zavarovana z
obveznico, je transakcija podobna prodaji, zato ne bo treba ugotavljati, ali so obveznosti večje od sredstev.
(17) Oče je s pogoji skrbništva določil, da bodo nekateri sužnji njegove hčere, ki ji jih je podaril ob poroki, pripadli njej.
Podal sem mnenje, da je treba potomce navedenih sužnjev, čeprav je njihova mati umrla pred sestavo oporoke, izročiti na
podlagi skrbništva, in da je treba enako storiti, če so bile hčeri po njeni poroki prej dane kakršne koli donacije.
(18) Če so dediči ob smrti dolžni izročiti zapuščino, niso odgovorni za tveganje izgube morebitnih terjatev, ki so jih pridobili
z delitvijo in ki so bile dodeljene različnim sodedičem, bolj kot za zmanjšanje vrednosti zemljišč, ki spadajo v zapuščino,
kajti kadar se opravi delitev, sprememba premoženja moti interesno skupnost.
(19) "Želim, da bi moja hči kot prednostno zapuščino dobila premoženje svoje matere." Morebitni dobički, ki jih je oče
morda prejel v vmesnem času in jih ni obdržal ločeno, temveč jih je bodisi porabil bodisi so postali del njegovega
premoženja, se ne štejejo za zapuščene hčeri.
(20) "Želim, da se vse premoženje, ki mi pripada in se nahaja v Pamfiliji, Likiji ali kjer koli drugje in je pripadalo
premoženju moje matere, izroči mojim dragim bratom, ki so tvoji strici po materini strani, da z njimi ne boš imela sporov."
Vse premoženje, ki je bilo del materinega premoženja in je ostalo v enakem stanju lastništva, je pripadlo skrbništvu. Zato
tudi denar, ki izhaja iz navedenega premoženja, vključenega v oporočiteljevo premoženje in je postal njegova last, ne bo
zapadel v plačilo pod pogoji skrbništva; saj je oporočitelj želel preprečiti nesoglasja svojih sorodnikov, ki jih navadno sproži
premoženjska skupnost.
(21) Oče, ki je ob svoji smrti za dediče določil več svojih otrok, je svoji najstarejši hčeri dal v hrambo svoje ključe in prstan
ter naročil svobodnjaku, ki je bil prisoten, naj omenjeni hčeri izroči vse premoženje, ki ga je imel v hrambi. Razumljivo je
bilo, da bodo "posle v zvezi s premoženjem opravljali vsi njegovi otroci skupaj in da njegova hči zaradi tega na sodišču ne
more zahtevati nobene prednosti pri delitvi premoženja.
(22) Kadar se ugotovi, da je oporoka nepopolna, se lahko vse besede, ki zapuščajo zapuščino ali skrbništvo in ki so pred
napako ali ji sledijo, štejejo za njeno odpravo le, če se zapisano ujema z namenom oporočitelja.
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(23) Sin je svojo mater imenoval za dedinjo in jo pod prisego zaprosil, naj izvrši nekatera zaupanja, ustvarjena z oporoko.
Ker je bila oporoka razglašena za nično, sem odgovoril, da je bila mati kot zakonita dedinja kljub temu prisiljena izvršiti
zaupanje, saj velja, da se zahteve iz oporoke nanašajo na vse vrste dedovanja.
(24) "V skrbi za dobrobit svoje hčere ji naročam, naj ne sestavi oporoke, dokler ne bo imela otrok, tako da bo lahko živela
brez strahu." Zdi se, da premoženje ni bilo prepuščeno v skrbništvo sestri in sodedinji omenjene hčere, in sicer iz razloga, ker
oporočitelj ni želel, da njegova hči ne bi razpolagala s svojim premoženjem z oporoko, temveč je s tem, ko ji je tako
prepovedal sestaviti oporoko, le ponudil svoj nasvet, naj ne izkoristi svoje zakonite pravice.
(25) "Prosim te, hči, da vse svoje premoženje vseh vrst razdeliš med svoje otroke, kakor si vsak zasluži tvojo radodarnost." V
tem primeru se zdi, da je bil ustanovljen skrbniški sklad v korist vseh otrok, čeprav morda niso bili enako zaslužni, in če mati
med njimi ne bi izbirala, bo za izvršitev skrbniškega sklada zadostovalo, če niso bili do nje krivi nobenega prekrška. Sam pa
sem bil mnenja, da je treba dati prednost tistim, ki bi jih mati lahko izbrala, če bi bili bolj zaslužni. Če pa ne bi izbrala
nikogar, samo tisti, ki so jo užalili, ne bi smeli biti deležni zapuščine.
(26) Neka mati je na sveto mesto shranila pismo, s katerim je sinu podarila določena zemljišča, on pa se tega ni zavedal.
Svojega dejanja ni potrdila z besedami, ki bi ustvarile zaupanje, temveč je varuhu templja poslala le pismo, ki je vsebovalo
naslednje: "Želim, da se dokument z mojo oporoko po moji smrti izroči mojemu sinu." Mati je umrla brez oporoke in
zapustila več dedičev, zato sem podal svoje mnenje, da je treba razumeti, da je zapustila skrbništvo v korist svojega sina; saj
ni treba spraševati, komu lahko kdo govori v zvezi s svojo poslednjo voljo, temveč je treba preveriti, komu je namenjen
namen oporoke.
(27) Oporočitelj je svojim svobodnim podložnikom zapustil del zemljišča in jih prosil, naj ga ne odtujijo, da bi se ohranilo v
družini omenjenih svobodnih podložnikov. Če bi vsi, razen enega, prodali svoje deleže, lahko tisti, ki tega ni storil, zahteva
deleže vseh drugih, ki jim po določilih oporoke ni bilo dano pooblastilo za odtujitev; saj bo veljalo, da je oporočitelj le
povabil tiste, ki so ravnali v skladu z njegovo voljo, da so deležni koristi oporoke. V nasprotnem primeru bi bil vrhunec
absurda, če bi lahko vsakdo uveljavljal zahtevek proti drugim, tako da bi lahko vsakdo zahteval delež, ki ga je odtujil, od
drugega, ki ga je z odtujitvijo svojega izgubil. Ta postopek pa je mogoče sprožiti, če so vsi odtujili svoje deleže na enak
način. Poleg tega se razume, da ne gre za dejanje prvega svobodnjaka, ki je odtujil svoj delež, temveč za dejanje tistega, ki je
bil neposredno pred njim in ni odtujil svojega, kar povzroči, da deleži drugih narastejo v korist prvega. Če pa nihče ne proda
svojega deleža in zadnji umre brez potomcev, pravica zahtevati izvršitev skrbništva ne bo ostala.
(28) Če je zemljišče v takih okoliščinah zapuščeno svobodnjakom in je med njimi svobodnjakinja ter patron zahteva, da
premoženje ne gre iz družine, je veljalo, da ima dedič svobodnjakinje pravico obdržati delež zemljišča, ki ga je prejela
njegova mati.
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(29) Oseba, ki je menila, da bo celotno njeno premoženje pripadlo njeni sestrični, je sestavila oporoko, s katero ji je naložila
več skrbništev. Ker je posest premoženja prešla na dva dediča iste stopnje po dedni pravici, sem v skladu z načeli pravičnosti
in v skladu s pogoji večnega edikta dal mnenje, da je treba žensko razbremeniti izvrševanja polovice zaupanja, da pa bi bilo
težko, če se zaradi izgube, ki jo je utrpela, ne bi podelila svoboda, ki jo je morala podariti.
(30) Oče, ki je sina določil za dediča polovice svojega premoženja, sestri slednjega, ki še nista bili polnoletni, pa sta bili
vsaka dedinja četrtine istega premoženja, je za svojega skrbnika določil brata in se izrazil takole "Moj sin, ti se moraš
zadovoljiti z dvesto aurei namesto s svojim deležem polovice premoženja, ti, moja hči, pa se moraš zadovoljiti s sto aurei
namesto s četrtinskim deležem." Ni bilo ugotovljeno, da je oče nameraval svojim otrokom naložiti skrbništvo v korist drug
drugega, temveč da je zgolj ocenil svoje premoženje, kot to običajno storijo preudarni starši; zato se brat v dobronamerni
skrbniški tožbi ni mogel izogniti poročanju o upravljanju zapuščine, ker je bil naveden znesek, ki naj bi ga prejele njegove
sestre.
(31) Maevij, ki je bil imenovan za Seijevega dediča in ga je ta ob svoji smrti zaprosil, naj zapuščino prenese na svojega brata
Titiusa, je umrl in omenjenega Titiusa zapustil kot dediča, ob svoji smrti pa mu je naložil, naj Semproniju zapusti ne le svojo,
temveč tudi Seijevo zapuščino. Ker je Titius medtem pridobil dobiček od premoženja, sem izrazil mnenje, da ni mogoče
trditi, da skrbništvo ni bilo vzpostavljeno, če bi Titius trdil, da premoženja ni imel kot darilo, temveč kot plačilo dolga, saj je
zaradi nadomestila za dobiček, ki ga je prejel, storil vse, kar se je od njega zahtevalo. Jasno je, da če bi Maevij imenoval
Titija za svojega dediča pod pogojem, da ne bo obdržal zaupanja po Seijevi oporoki, bi falcidijski delež zadostoval kot
nadomestilo; vendar bi bila storjena določena krivica. Vendar bi ravnal bolj preudarno, če bi zavrnil zapuščino, ki mu jo je
zapustil brat, in jo nato pridobil v last na podlagi zapuščine, saj ne bi veljalo, da je ravnal v slabi veri, ker bi se tako izognil
goljufiji.
(32) "Prosim te, moj mož, da zapustiš takšno in takšno zemljo svojim otrokom, če jih boš imel; če jih ne boš imel, pa svojim
ali mojim sorodnikom ali celo najinim osvobojencem." V tem primeru sem menil, da ni bila podeljena pravica izbire, ampak
je bil z določili oporoke le določen vrstni red za zamenjavo dedičev.
(33) Ugotovljeno je bilo, da če so določeni deli zemljišč, ki imajo lastne meje, zapuščeni mestu, bodo nič manj dolžni po
pogojih oporoke, ker oporočitelj, ki mu je to preprečila smrt, ni z drugim aktom, kot je obljubil, da bo storil, določil meje
omenjene nepremičnine, pa tudi meje dirkališča, na katerem je želel vsako leto prirejati dirke.
78. Isto, Mnenja, knjiga IX.
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Upravičenec iz skrbništva bo zaman zahteval njegovo celotno izvršitev, če mu dedič nasprotuje z utemeljitvijo, da se
uporablja falcidijsko pravo. Če omenjeni upravičenec medtem zahteva, da se mu izplača njegov delež, in ga ne prejme, se
razume, da je dedič v zamudi.
1. Naš veličastni cesar Sever Avgust je odredil, da je treba po smrti kupca razveljaviti prodajo zemljišča, ki je v lasti države,
in ceno vrniti njegovim dedičem iz denarja, ki pripada volilojemniku, ki mu je kupec zapustil nekaj zemljišč, ki so bila del
zgoraj navedenega. Po mojem mnenju je veljala domneva, da je namen oporočitelja zahteval, da se del kupnine izplača
volilojemniku v sorazmerju z višino cenitve navedenega zemljišča.
2. Poleg tega mora država plačati obresti, kadar zamuja z izpolnitvijo skrbništva, če pa je zaradi tega nastala škoda, jo morajo
povrniti tisti uradniki, ki so zanemarili izpolnitev te dolžnosti, potem ko je bila izdana sodba. Prav tako ne bo nič dovoljeno
za stroške sodnega postopka, če zanj ni bilo razloga, saj tisti, ki se sklicujejo na neznanje, ne bi smeli biti zaslišani.
3. Neki oče je s pogoji skrbništva prepovedal, da bi družina njegovih otrok odtujila določeno zemljišče. Nič manj se ne
razume, da je zadnji od omenjenih otrok, ki bi lahko zahteval izvršitev skrbništva, zapustil to pravico do tožbe kot del
svojega premoženja, tudi če je, umrši brez otrok, kot dediča zapustil tujca.
4. Če upnik z zastavno pravico proda hišo, ki jo je prejel od svojega dolžnika, ki je napravil oporoko, s katero je ustanovil
skrbništvo, zoper kupca ni mogoče izdati sodbe zaradi skrbništva, čeprav je vedel za namen pokojnika.
(79) Isto, Mnenja, knjiga XI.
Ženska, ki je bila obremenjena s skrbništvom v korist moževih podložnikov, je ob svoji smrti prepustila uživanje navedenega
zemljišča ne le moževim podložnikom, ampak tudi svojim. Ker slednji zaradi nepoznavanja prava niso zahtevali zemljišča,
do katerega so bili upravičeni na podlagi moževe oporoke, so v skladu s pogoji zaupanja skupaj z drugimi dolgo časa uživali
dobiček tega zemljišča. Ugotovljeno je bilo, da zaradi tega ni mogoče šteti, da so bili prikrajšani za koristi prvega skrbništva.
80. Enako, Opredelitve pojmov, I. knjiga.
Zapuščina prenaša lastninsko pravico na zapuščenem premoženju, tako kot dediščina podeljuje dediču lastninsko pravico na
vsakem posameznem predmetu, ki je vanjo vključen, kar ima za posledico, da če je premoženje zapuščeno absolutno in
volilojemnik ne zavrne zapustnikove volje, lastninska pravica na premoženju, ki spada v zapuščino, preide neposredno na
volilojemnika in ne postane last dediča.
81. Paulus, Vprašanja, knjiga IX.
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Če je kdo, ki je sestavil oporoko, s katero je za dediče določil svoje otroke, te zadolžil, ne kot svoje zakonite dediče, ampak
kot tiste, ki jih je določil, in oporoka iz nekega razloga postane nična, njegovih otrok ni mogoče prisiliti, da bi izvršili
zapuščino po njej, če bi pridobili zapuščino kot zakoniti dediči.
(82) Isto, Vprašanja, knjiga X.
Dolžnik je svojemu upniku zapustil deset aurei, ki mu jih je dolgoval po preteku enega leta in ki so bile zavarovane z
zastavno pravico. Znesek ni zapadel (kot menijo nekatere avtoritete) na podlagi oporoke, če je bilo plačilo opravljeno pred
zapadlostjo zgolj zaradi ugodnosti, temveč se lahko vloži tožba za celotnih deset aurei; prav tako pravica do tožbe ne bo
zastarala, če je medtem preteklo leto, saj bo dovolj, da pride dan, ko je zapuščina zapadla. Če pa je leto minilo za časa
življenja oporočitelja, je treba reči, da bo zapuščina postala nična, čeprav je bila na začetku veljavna. Zato je bilo v primeru,
ko je bila kot prednostna zapuščina zapuščena dona, odločeno, da je mogoče na podlagi oporoke izterjati celotno doto; sicer
pa v skladu z zgornjim mnenjem, če se na oporoko veže le vmesna korist, kaj naj rečemo, če je bil zapuščen določen del
zemljišča, ki je zapadel v plačilo ob določenem času? V tem primeru denarja ni mogoče zahtevati, prav tako pa ni mogoče
zlahka najti dela zemljišča, ki bi ga bilo mogoče zahtevati kot korist.
1. Če so imenovani prvi, drugi in tretji dedič in so zapuščine zapisane na naslednji način: "Če moj prvi dedič ne dobi mojega
premoženja, naj moj drugi dedič plača deset aurei Titiusu; če ga moj drugi dedič ne dobi, naj moj prvi dedič izroči toskulsko
posestvo Seiju," in če tako prvi kot drugi dedič zavrneta sprejem zapuščine, se postavi vprašanje, komu naj nadomestni
dediči, ki jih je določil oporočitelj, plačajo zapuščino. Zapuščine bosta morala plačati oba nadomestna dediča.
2. Valens pravi, da se lahko premoženje gospodarja zakonito zapiše sužnju drugega, tako kot se lahko zapiše dolg, ki ga je
brezpogojno dolgoval gospodarju. Kadar namreč z oporoko kaj podarimo sužnju, ki pripada drugemu, se oseba njegovega
gospodarja upošteva le glede na njegovo oporočno sposobnost, zapuščina pa je veljavna, kolikor se nanaša na sužnjevo
osebo. Zato Julijan najbolj pravilno določa pravilo, da se lahko sužnju drugega zapusti le zapuščina, ki bi jo sam lahko imel,
če bi postal svoboden. Ugotovitev, da je mogoče sužnju zapustiti zapuščino, dokler je v suženjstvu, bi bila neustrezna, saj
tovrstna zapuščina črpa svojo moč in učinek iz sužnjeve osebe; sicer bi lahko vsi pripomnili, da obstajajo nekateri sužnji, ki
kljub temu, da ne morejo dobiti svobode, lahko od svojih gospodarjev pridobijo zapuščino in premoženje. V skladu z
načelom, ki smo ga omenili, namreč da je treba v primeru oporoke upoštevati osebo sužnja, je bilo odločeno, da se lahko
zapuščina zapiše sužnju, ki je del zapuščine. Ni nenavadno, da se lahko premoženje gospodarja in tisto, kar mu pripada,
absolutno zapiše sužnju, čeprav tega premoženja ni mogoče zakonito zapustiti gospodarju.
(83) Isti, Vprašanja, knjiga XI.
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Latinus Largus: Pred kratkim se je zgodil naslednji primer. Neki osvobojenec je svojega varovanca določil za dediča
polovice svojega premoženja, svojo hčerko pa za drugo polovico. Hčerki je naročil, naj svoj delež prenese na nekatere
sužnje, ki pripadajo njegovemu varovancu, takoj ko bodo manumitirane; če omenjena hči ne bi postala njegova dedinja, pa je
namesto nje imenoval iste sužnje. Ker hči ni želela postati očetova dedinja, so omenjene sužnje po nalogu svojega
gospodarja, to je patrona, vstopile v zapuščino pokojnika. Ker jih je njihov gospodar po določenem času manumitiral, so se
sužnje pozanimale, ali lahko od svojega patrona zahtevajo izvršitev zaupanja. Zato vas prosim, da mi napišete, kakšno je vaše
mnenje o tej zadevi. Odgovoril sem, da se v tem primeru ne zdi, da bi bilo zaupanje ponovljeno, temveč da je oporočitelj
podelil eno ali drugo stvar, tj. bodisi zaupanje bodisi samo premoženje. Vendar je v teh okoliščinah bolje trditi, da so bili
sužnji, ki so bili nadomeščeni in upravičeni do zaupanja, zato pozvani k nadomeščanju. Kadar je namreč ustanovljeno
zaupanje, ki ga izvrši eden od zapustnikovih dedičev v korist sužnja drugega, pod pogojem, da dobi svobodo, in je ta isti
suženj nadomeščen za omenjenega dediča; čeprav je nadomestitev lahko absolutna, se še vedno šteje, da je bilo to storjeno
pod istim pogojem, pod katerim je bil upravičen do zaupanja.
84. Isto, Vprašanja, knjiga XXI.
Kadar kdo svojemu sužnju pod pogoji skrbništva prepusti svobodo in mu zapusti tudi kaj drugega, nekatere avtoritete pravijo,
da bo zaradi odločitve, da mora biti suženj manumitiran s strani dediča, posledica tega, da mu ne bo dovoljeno, da bi se
okoristil s skrbništvom. Vendar je to nepravično, saj je v zvezi s takšno osebo mogoče hkrati zahtevati izročitev tako
podelitve svobode kot denarja, zato menim, da je treba, če bi dedič zamudil s podelitvijo svobode sužnju, šteti, da zamuja
tudi pri izvrševanju zaupanja, in bo zato dolžan plačati obresti; saj je bilo najbolj upravičeno, da je treba vse, kar je suženj
pridobil za svojega gospodarja, medtem ko je ta zamujal z odobritvijo svobode, vrniti sužnju.
(85) Isti, Mnenja, IV. knjiga.
Upniku, ki mu je dolžnik dal v zastavo premoženje, se ne prepreči, da bi zahteval posojeni denar, če se jasno pokaže, da
namen oporočitelja ni bil, da bi mu z zapuščino nadomestil dolg.
86. Isto, Mnenja, knjiga XIII.
"Moj pravnuk Gaj Seij naj bo dedič polovice mojega premoženja, razen moje hiše in hiše mojega očeta, v kateri živim, z
vsem, kar je v njej. Naj bo znano, da vse to ni del premoženja, ki mu ga podeljujem." Sprašujem, če bi se v omenjenih hišah
nahajali srebrni krožniki, zadolžnice, pohištvo ali sužnji, ali vse to premoženje, ki se tam najde, pripada drugim dedičem, ki
so bili imenovani. Paulus je odgovoril, da zadolžnice niso vključene in da bodo pripadle vsem dedičem v skupni lasti; kar
zadeva drugo premoženje, pa vnuk do njega ne bo imel nobene pravice.
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1. Ko je Titius nečaku zapustil nekatera zemljišča in drugo premoženje v mestu, je med drugim zapustil tudi posestvo Seian,
ki ga je kot glava gospodinjstva v celoti pridržal zase, dokler bo živel; da pa bi lažje našel najemnika, je omenjeno posestvo
razdelil na dva dela in enega imenoval posestvo Upper Seian, drugega pa Lower Seian, pri čemer sta bili imeni izpeljani iz
položaja, v katerem se nahajata. Sprašujem, ali bo celotno posestvo pripadlo njegovemu nečaku. Paulus je odgovoril, da če je
imel oporočitelj celotno Posestvo pod enim imenom, potem mora, čeprav ga je po razdelitvi dal v najem, vse izročiti v skladu
s pogoji skrbništva; razen če lahko dedič jasno dokaže, da je imel oporočitelj v mislih le del navedenega Posestva.
87. Isto, Mnenja, XIV. knjiga.
Titija je želela, da se v tridesetih dneh po njeni smrti od Seija kupi vozovnica, ki je pozivala k nakupu žita. Sprašujem, ali bi
Seius, če bi za dragoceno plačilo pridobil v posest omenjeni vozovnico še za časa življenja oporočiteljice, saj ne bi mogel
zahtevati tega, kar je že imel, še vedno ohranil pravico do tožbe. Paulus je odgovoril, da bi bilo treba ceno vozovnice plačati
stranki, v zvezi s katero je bila opravljena preiskava, saj se tovrstno zaupanje nanaša na določeno količino in ne na sam
predmet.
1. Podal sem svoje mnenje, da je treba obresti, ki jih je treba plačati na podlagi skrbništva, plačati dekletu, ki je bila
upravičenka do tega skrbništva, potem ko je dopolnila petindvajseto leto starosti, če dedič zamuja z izpolnjevanjem
navedenega skrbništva. Čeprav je bilo namreč odločeno, da je treba mladoletnikom, mlajšim od petindvajset let, v vsakem
primeru plačati obresti, to ne velja za primere, ko dolžnik zamuja z izpolnitvijo obveznosti, saj zadostuje, da je zamujal le
enkrat, da bi obresti zapadle v plačilo za ves čas.
2. Seia je svojim svobodnim podložnikom podarila del zemljišča in jih obremenila na naslednji način: "Veru in Sapidu
naročam, naj tega zemljišča ne prodata, in katerikoli od njiju umre zadnji, naj ga ob svoji smrti izroči Simforu, mojemu
svobodnjaku in nasledniku, ter Beryllu in Sapidu, ki sem ju s to oporoko manumitirala, ali kateremukoli od njiju, ki bo v
tistem času živel." Ker v prvem delu oporoke, s katero je zapustila premoženje, ni zamenjala obeh svobodnjakov in ker je v
drugem delu oporoke dodala klavzulo: "Katera koli od njiju bo umrla zadnja," sprašujem, ali bo delež ene od strank, ki bo
morda umrla, pripadel drugi. Paulus je odgovoril, da se zdi, da je oporočiteljica v okviru zadevnega skrbništva ustvarila dve
stopnji zamenjave; prvič, ko mora stranka, ki umre prva, izročiti svoj delež drugi, in drugič, ko ga mora preživeli izročiti
tistim, ki jih je oporočiteljica izrecno navedla pozneje.
3. Cesar Aleksander Avgust Claudiju Julianu, mestnemu prefektu. "Če bi se ti, dragi prijatelj Julijan, izkazalo, da je
omenjena babica z donacijami vnuku iz svojega premoženja želela preprečiti, da bi bila njena oporoka razbita zaradi
nedolžnosti, razum zahteva, da se polovica omenjenih donacij razveljavi."
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4. Lucij Titius, ki je imel pet otrok, je vse osamosvojil, svojemu edinemu sinu Gaju Seiju pa je dal veliko premoženja v
darilih, pri čemer je zase prihranil zelo malo, in vse svoje otroke skupaj z ženo določil za svoje dediče. Z isto oporoko je
omenjenemu Gaju Seiju kot prednostno zapuščino zapustil dva dela premoženja, ki ju je pridržal, in mu naložil, naj svoji
hčeri Maeviji da določeno število aurejev, prav tako pa tudi določen znesek njenemu bratu, ki naj se vzame iz dohodka
zemlje, ki jo je za časa svojega življenja prenesel nanjo. Gaj Seij, ki ga je tožila njegova sestra Maevia, se je skliceval na
pomoč falcidijskega prava. Ker je presvetli cesar (kot je navedeno zgoraj) odločil, da je treba v primeru, ko je bilo
premoženje podarjeno proti volji darovalca, daritev razveljaviti, sprašujem, ali je mogoče Gaja Seija v skladu z očetovo voljo
prisiliti, da iz daritev, ki so mu bile namenjene, svoji sestri, njegovi dedinji, izplača znesek zaupanja? Paulus je odgovoril, da
v skladu s cesarjevim reskriptom ni dvoma, da je treba v takšnem primeru, o katerem je bila opravljena preiskava, otrokom,
katerih deleži so bili zmanjšani zaradi donacij, danih sinu, odobriti olajšave; še posebej, ker jim je cesar priskočil na pomoč
proti volji njihovega očeta. V navedenem primeru pa očetova volja posreduje v korist tistih, ki uveljavljajo koristi od
skrbništva. Kadar pa se uporabi falcidijsko pravo, je treba zaradi previsokega zneska donacije skrbništvo izvršiti v polnem
obsegu.
88. Scaevola, Mnenja, III. knjiga.
Lucij Titius je v svoji oporoki določil naslednje: "Če sem kateremu od svojih otrok kaj podaril, bodisi da sem mu to podaril
ali mu le dovolil, da to uporablja, ali če je sam pridobil kakšno premoženje, bodisi da mu je bilo podarjeno ali zapuščeno,
želim, da to vzame in ima kot prednostno zapuščino." Oče je v imenu enega od svojih sinov vodil knjigo dolgov in pozneje je
bilo odločeno in ugotovljeno, da je to, kar je ostalo v navedeni knjigi v imenu njegovega sina, dolgovano slednjemu; ne pa
tudi to, kar je oče že zbral in uvrstil med premoženje svoje zapuščine. Sprašujem, ali bi sinove terjatve, ki jih je njegov oče
zbral pred sestavo oporoke in jih je po njeni sestavi še vedno posojal v imenu svojega sina, v skladu s to odločitvijo pripadale
slednjemu. Odgovoril sem, da bi vsak znesek, ki ga je oče zbral v imenu svojega sina in ga po tem vložil na enak način,
pripadel njemu.
(1) "Prosim te, Titius, in ti nalagam, da poskrbiš za moj pogreb, in v ta namen vzamem toliko in toliko aurejev iz sredstev
mojega premoženja." Sprašujem, če bi Lucij Titius v zgoraj navedeni namen porabil manj kot deset aurejev, ali bo preostanek
vsote pripadel dedičem. Odgovoril sem, da bodo v skladu z navedenim primerom dediči imeli korist od preostanka.
(2) Če je ženska postala dedinja svojega moža in je v oporoki določila naslednje: "Moja najdražja otroka, Maevius in
Sempronius, vzemita kot prednostno zapuščino vse, kar je prišlo v moje roke iz posesti in premoženja mojega gospoda,
vašega očeta, Titiusa, ob njegovi smrti; vendar pod pogojem, da prevzamete vsa bremena omenjene posesti, tako za
preteklost kot za prihodnost, pa tudi tista, za katera je lahko postala odgovorna po smrti mojega gospoda, Titiusa."
Sprašujem, ali bodo otroci odgovorni za takšne obveznosti, če je po moževi smrti kar koli plačala in komur koli darovala,
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medtem ko je uživala dobiček posesti. Odgovoril sem, da se v skladu z navedenim primerom lahko zapuščakom naložijo le
tiste obveznosti, ki so ostale nezadovoljene.
(3) "Tistemu, ki bo moj dedič ali dediči, naročam, naj poskrbi, da Lucij Evtikus poleg deleža, ki sem mu ga dal kot dediču iz
premoženja moje zapuščine, skupaj s Pamfilom, ki ga odrejam za svobodnega, prejme vse orodje za proizvodnjo železa, da
bosta lahko nadaljevala z dejavnostjo." Lucij Evtik je umrl za časa življenja oporočiteljice, njegov delež zapuščine pa je
prešel na njegovega sodediča. Sprašujem, ali se lahko Pamfilu, ki je bil po isti oporoki razdedinjen, dovoli, da zahteva
polovico omenjenega orodja za proizvodnjo železa, čeprav ga po oporoki oporočiteljice ne more opravljati. Odgovoril sem,
da mu je to treba dovoliti.
(4) Sempronija je bila nadomeščena s postavljeno dedinjo in naj bi v primeru, da ne bi bila dedinja, prejela zapuščino. Proti
dediču je sprožila postopek, v katerem je trdila, da je z njegovim goljufivim ravnanjem oporočiteljici, ki jo je najprej
nameravala postaviti za dedinjo, preprečil, da bi spremenila svojo oporoko, in izgubila zadevo. Sprašujem se, ali lahko še
vedno vloži tožbo za izterjavo zapuščine. Odgovor je bil, da je v skladu z navedenimi dejstvi imela to pravico.
(5) Oporočitelj je prepovedal, da bi se zapuščine, ki jih je zapustil, zahtevale ali plačale pred potekom petih let; vendar je
dedič prostovoljno plačal določen del zapuščine pred potekom petih let. Postavilo se je vprašanje, ali lahko dedič, ki je plačal
preostanek zapuščine, zahteva ugodnost, ki izhaja iz plačila dela navedene zapuščine pred predpisanim rokom. Odgovoril
sem, da zaradi plačila dela zapuščine pred določenim časom ni mogoče šteti, da je bil zapuščinski znesek manjši.
(6) Lucij Titius je v svoji oporoki določil naslednje: "Želim, da se moj manjši del zemljišča podeli mojim sužnjem in
sužnjicam, ki so dobili pravice, tako tistim, ki sem jih s to oporoko manumitiral, kot tudi Seii, moji posvojenki, da ne bi
prešel iz rok moje družine, dokler lastništvo nad njim ne preide na eno osebo." Sprašujem, ali bo Seia upravičena do
skupnega deleža z osvobojenci ali pa bo imela pravico zahtevati samo zase polovico navedenega zemljišča. Odgovoril sem,
da je bil očitno namen oporočitelja, da so vse navedene osebe upravičene do enakih deležev zapuščine.
(7) Oporočitelj je za dediča določil svojega sina, ki še ni dosegel polnoletnosti, svoji ženi pa je kot privilegirano zapuščino
zapustil njeno doto, številne dragulje in sužnje ter deset aurei; za primer, da bi mladoletni otrok umrl, ne da bi dosegel
polnoletnost, pa je zanj določil nekatere namestnike, ki jim je zapustil naslednje: "Želim, da se vse, kar sem razpolagal s prvo
oporoko, in še toliko več, podeli dedičem mojega dediča." Pojavilo se je vprašanje, ali bi se znesek dote izplačal drugič na
podlagi takega substituta, če bi otrok umrl, preden bi dosegel puberteto. Odgovoril sem, da ni videti, da bi oporočitelj
nameraval podvojiti zapuščino dote. Vprašala sem tudi, ali bi v primeru, da bi premoženje, ki sestavlja zapuščino, že prišlo v
roke ženske za dragoceno plačilo, to lahko zahtevala od substitutov. Odgovoril sem, da tega ni mogla storiti.
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(8) "Svojim sodržavljanom podarjam in zapuščam zadolžnico, ki jo je v mojo korist izvršil Gaj Seij." Oporočitelj je pozneje
sklenil kodicil, v katerem je prepovedal izterjavo menice od Seiusa in naložil svojemu dediču, naj plača isti znesek mestu iz
dolga druge stranke, ki jo je navedel v kodicilu. Postavilo se je vprašanje, ali bi morali dediči, če se ta ne bi izkazala za
plačilno sposobno, sami plačati celoten znesek. Odgovoril sem, da bi morali dediči na mesto prenesti le svoje pravice do
tožbe proti dolžniku, ki je bil v skladu z navedenimi dejstvi naveden v kodicilu.
(9) Oporočitelj je določil dediča za celotno zapuščino, ga nadomestil z vnukom in nato določil naslednje: "Če, kar upam, da
se ne bo zgodilo, ne moja hči ne moj vnuk ne postaneta moja dediča, potem želim, da moj delež, to je polovica takšnega in
takšnega zemljišča, pripada mojim svobodnim ljudem." Če bi hči in vnuk umrla pred oporočiteljem in bi njegovo premoženje
prešlo na njegovega pravnuka na podlagi dedovanja, se postavlja vprašanje, ali bi bili osvobojenci upravičeni do ugodnosti
skrbništva. Odgovoril sem, da je v skladu z navedenimi dejstvi, če poleg hčere in vnuka ne bi bila imenovana ali
nadomeščena nobena druga dedinja, videti, da bi morali oporočni dediči izvršiti skrbništvo.
(10) "Naj moj dedič, kdor koli že bo, ve, da so trije dinarji, ki jih dolgujem svojemu stricu po očetovi strani Denetriju, in da
je tri dinarje pri meni deponiral Selevk, drugi stric, za katere ukazujem, da se jim takoj izročijo in izplačajo." Postavilo se je
vprašanje, ali bi bila strica upravičena do tožbe, če denar ne bi bil dolgovan. Odgovoril sem, da če ne bo zapadel, da ne bo
mogoče vložiti tožbe zaradi dolga, da pa bi jo bilo mogoče vložiti zaradi zaupanja.
(11) Lucij Titius je dve leti pred smrtjo iz svoje hiše izgnal svoja svobodnjaka Damasa in Pamfila ter ju prenehal oskrbovati s
hrano, kot je to počel prej, nato pa je, ko je sestavil oporoko, vanjo vključil naslednjo zapuščino: "Moj dedič, kdorkoli že bo,
naj mojemu svobodnjaku, ki sem ga s to oporoko manumanitiral, pa tudi tistim, ki sem jih imel prej, in tistim, ki sem jim
podeljeval svobodo v okviru zaupanja, vsak mesec nameni določeno vsoto denarja za njihovo preživljanje." Postavilo se je
vprašanje, ali sta bila Damas in Pamfilij upravičena do ugodnosti skrbništva. Odgovoril sem, da sta v skladu z navedenimi
dejstvi do nje upravičena, če bi tisti, ki so to zahtevali, jasno dokazali, da je bil patronov namen v času, ko je sestavil
oporoko, da se zapuščina dodeli tudi njima; sicer jima ne bi pripadalo nič.
(12) Oporočiteljica je Damasu in Pamfilu, ki ju je z oporoko manumitirala, podarila določeno zemljišče in jima naložila, naj
ga po smrti preneseta na svoje otroke. Svojim dedičem je z isto oporoko naložila, naj manumitirajo Pamfilo, ki je bila
Pamfilova naravna hči. Ta isti Pamfilij je po tem, ko mu je zapuščina pripadla, za svojega dediča z oporoko imenoval
Maevija in mu naročil, naj svoje premoženje izroči njegovi hčeri Pamfili, takoj ko postane svobodna, to je polovico zgoraj
omenjenega zemljišča, ki ga je pridobil po oporoki svoje varovanke in ki je predstavljalo njegovo celotno premoženje.
Sprašujem, ali lahko Pamfila, ki je bila manumitirana, zahteva ta delež premoženja na podlagi oporoke patronke svojega
očeta ali celo na podlagi oporoke svojega naravnega očeta in ali se bo zaradi zaupanja uporabljala določba falcidijskega
zakona. Odgovoril sem, da je treba v skladu z navedenimi dejstvi odločiti, da lahko Pamfila zahteva izpolnitev skrbništva le
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na podlagi prve oporoke. Klavdij: To pa zato, ker se domneva, da so pod imenom "otroci" zajeti tudi naravni otroci, torej
tisti, ki so rojeni v suženjstvu.
(13) Scaevola: Neka oseba je s kodicilom zapisala sto aurejev Gaju Seiju in mu naložila, naj to vsoto da neki sužnji, ki je
pripadala njemu, oporočitelju. Sprašujem, ali je zaupnica, s katero je bilo volilojemniku naloženo, naj izplača plačilo sužnji,
ki je bila zapustnikova, veljavna. Odgovoril sem, da ni. Še enkrat, če ni veljavno, ali bo moral volilojemnik plačati dediču, ki
mu pripada omenjena sužnja? Odgovoril sem, da tega ni dolžan storiti, saj sam ne bi imel pravice vložiti tožbe za izterjavo
zapuščine, ki mu je bila zapuščena.
(14) Neki človek je svojim svobodnim sužnjem obeh spolov zapustil hišo tako, da moški prejemajo dve tretjini, ženske pa
eno tretjino najemnine za to hišo; prepovedal jim je, da bi to premoženje odtujili. Vendar je dedič hišo prodal s soglasjem
vseh zainteresiranih strank. Sprašujem, ali bodo moški upravičeni do dveh tretjin kupnine za navedeno hišo, ženske pa do ene
tretjine, ali ne. Odgovoril sem, da na podlagi skrbništva ni mogoče zahtevati nobenega dela cene hiše, razen če so se stranke
ob prodaji strinjale, da imajo moški svobodnjaki dve tretjini kupnine, ženske pa eno tretjino.
(15) Ker je oporočitelj določil svojega sina za dediča skupaj z vnukom, ki se je rodil omenjenemu sinu, je v oporoki zapisal
naslednje določbe: "Ne želim, da bi moji dediči prodali mojo hišo ali si zanjo izposodili denar, temveč da ostane trajno in
absolutno, za vse čase, v lasti mojih sinov in vnukov. Če pa bi kdo od njih želel odtujiti svoj delež ali si zanj izposoditi denar,
je pooblaščen, da ga proda svojemu sodediču in si od njega izposodi denar. Če pa bi kdo od njih ravnal drugače, so vse
obveznosti, ki bi jih lahko prevzel, neveljavne." Sin pokojnika si je pozneje izposodil denar od Flavije Dionizije in potem ko
ji je dal v najem hišo, je svojemu upniku odstopil dolgovano najemnino; pojavilo se je vprašanje, ali se šteje, da je bil pogoj
iz oporoke izpolnjen, tako da bi bil sin odgovoren svojim bratom v skladu s pogoji zaupanja. Odgovoril sem, da glede na
navedena dejstva pogoj ni bil izpolnjen.
(16) Oporočitelj, ki je za dediča določil svojo mater in ženo, je v oporoko vključil naslednjo določbo: "Prosim te, draga žena,
da ob svoji smrti ničesar ne zapuščaš svojim bratom; imaš sestrine otroke, ki jim lahko zapustiš svoje premoženje, saj veš, da
je eden od tvojih bratov ubil našega sina, ko ga je oropal, drugi tvoj brat pa mi je povzročil veliko škodo." Ker je žena umrla
po oporoki in je njeno premoženje prešlo na brata kot njenega zakonitega dediča, sprašujem, ali lahko sestrini sinovi
zahtevajo izvršitev skrbništva. Odgovoril sem jim, da to lahko storijo in da je bilo skrbništvo zapadlo.
(17) "Jaz, Lucij Titius, sem sestavil to svojo oporoko brez pomoči kogar koli, ki se je učil prava, saj sem se raje odločil slediti
nagnjenjem svojega uma, kot da bi se prilagodil pretirani in pretirani natančnosti. Če sem torej v to oporoko vključil kar koli,
kar ni v skladu s predpisanimi pravnimi zahtevami ali kaže na pomanjkanje znanja, naj se oporoka človeka zdravega uma še
vedno šteje za pravno veljavno." Nato je določil svoje dediče. Ko je bila zaradi dedovanja zahtevana posest njegovega
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premoženja, se je pojavilo vprašanje, ali je mogoče izvršiti razpolaganje, opravljeno v okviru skrbništva. Odgovoril sem, da
jih je v skladu z navedenimi dejstvi mogoče izvršiti.
89. Isto, Mnenja, knjiga IV.
Neki mož je z oporoko določil za dediča svojega sina in ženo, nato pa naj bi napisal pismo, s katerim je sinu podaril vse
premoženje, ki ga je ta imel v peculiumu, in dodal, da želi, da ima slednji to premoženje kot prednostno zapuščino, s katero
naj bi po njegovi smrti razpolagal po svoji volji. Oporočitelj je v oporoki določil, da bo vsak papir, ki bo po njegovi smrti
zapečaten, veljal kot kodicil; zgoraj omenjeno pismo pa ni bilo zapečateno, zato sprašujem, ali bo njegova vsebina koristila
sinu. Odgovoril sem, da bi bilo, če bi bila pristnost pisma jasno ugotovljena, vse premoženje, za katerega je oporočitelj v
njem navedel, da naj bi ga prejel njegov sin, upravičeno za sina.
(1) Oporočitelj, ki je imel premoženje v skupni lasti z bratom, je za dedinji določil svoji hčeri in v oporoki zapisal naslednje
določilo: "V zvezi z vsem mojim premoženjem, ki je v skupni lasti s teboj, mojim bratom in tvojim stricem in katerega
skupna vrednost lahko znaša dva tisoč aurejev, te prosim, da namesto svojega deleža od svojega strica Lukrecija Pacata
prejmeš znesek tisoč aurejev." Oporočitelj je to oporoko preživel pet let in zapustil zelo povečano premoženje. Postavilo se je
vprašanje, ali lahko dediči Lukrecija Pacata v skladu z zgoraj navedenimi pogoji s ponudbo zneska tisoč aurejev dosežejo
izvršitev oporoke. Odgovoril sem, da glede na navedena dejstva ni bil namen zapustnika, da bi se ob plačilu tisoč aurejev
odpovedal celotnemu premoženju, temveč da bi se ponudba izvedla v skladu z njegovo ocenjeno vrednostjo v času
zapustnikove smrti.
(2) Oporočitelj je Seiju, ki ga je zamenjal za svojega dediča, zapustil naslednjo oporoko: "Želim, da se Seiusu in njegovi ženi
Marceli, če ne bo moj dedič, podeli petnajst funtov srebra." Sprašujem, ali bi bila Marcella upravičena do polovice te
zapuščine, če bi bil Seius njegov dedič. Odgovoril sem, da bi bila glede na navedena dejstva do nje upravičena.
(3) Lucij Titius, ki je umrl po oporoki, je zapustil ženo in po njej hčerko, ki je bila emancipirana, in je v svoj sodni oporoki
vstavil naslednjo določbo "Ta kodicil se je nanašal na mojo ženo in hčerko. Predvsem zahtevam, da živita skupaj, kot sta
živeli za časa mojega življenja. Zahtevam tudi, da imata v skupni lasti vse premoženje, ki jima ga zapuščam, ali vse, kar sta
morda pridobili kako drugače." Hčerka je pridobila posest nad očetovim premoženjem na podlagi oporoke; postavlja se
vprašanje, ali hčerki na podlagi določb oporoke pripada kakršen koli del premoženja Lucije Titijeve materi, in če da,
kolikšen. Odgovoril sem, da ji v skladu z navedenimi dejstvi pripada polovica zapuščine, če je bila mati pripravljena vse
svoje premoženje vložiti v skupni sklad.
(4) Oporočitelj je svoje štiri otroke določil za dediče z enakimi deleži svojega premoženja in vsakemu od njih zapustil
zemljišče kot prednostno zapuščino. Ker je bilo celotno očetovo premoženje obremenjeno, so si otroci izposodili denar, s
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katerim so poplačali prvega upnika, in isto premoženje obremenili drugega upnika; ker dolg ni bil poplačan, je ta nato vse
zemljišče prodal enemu od dedičev na podlagi njegove hipotekarne pravice. Ker je imel sin to premoženje v posesti na
podlagi kupne pravice, se postavlja vprašanje, ali so bili njegovi bratje in sodediči upravičeni zahtevati izvršitev skrbništva;
ali pa je bilo skrbništvo razveljavljeno, ker so celotno premoženje v skupni lasti hipoteko prenesli na drugega upnika.
Odgovoril sem, da lahko osebno tožbo, do katere so bili upravičeni dediči, še vedno vložijo vsi dediči, da pa zaupanja ni
mogoče obnoviti, če dedič, ki je kupil premoženje, prej ne dobi plačila dolga od svojih sodedičev.
(5) Oče je svojo hčerko zadolžil za skrbništvo na naslednji način: "Prosim te, hči, da po moji smrti spremeniš dotalno
zavarovanje in ga obnoviš tako, da se bodo tvoji bratje strinjali, da se ti tvoja doto lahko vrne pod pogojem, da če umreš, ne
da bi imela v zakonu enega ali več otrok, tvoja doto dobijo oni." Mož je umrl po očetovi smrti in preden je bila dotečna vez
obnovljena, dekle pa se je drugič poročilo in umrlo brez otrok, preživel pa jo je Titius, eden od njenih bratov. Postavilo se je
vprašanje, ali ima Titius pravico zahtevati premoženje, ki je bilo vključeno v doto. Odgovoril sem, da lahko izvršitev dote
zahtevajo dediči sestre, če je bila ona kriva, da njen brat ni sklenil dogovora glede dote.
(6) Oporočiteljica, ki je za dediča določila sina in hčer, je zapustila volilo svojim volilojemnikom in jih zadolžila za naslednjo
oporoko: "Ker sem vam zapustila določeno premoženje, vas prosim, da se z njim zadovoljite za časa svojega življenja in ga
po smrti izročite mojim otrokom." Ko je Maevia, hči oporočiteljice, umrla, je umrl tudi svobodnjak, potem ko je za dediča
tistega dela svojega premoženja, do katerega je bil upravičen po zakonu, določil sina svoje varovanke, preostali del pa je
zapustil neznancu. Postavilo se je vprašanje, ali lahko sin varovanke po vpisu zapuščine od svojega sodediča zahteva delež
premoženja, ki je po oporoki matere prišel v roke omenjenega svobodnjaka. Odgovoril sem mu, da lahko od svojega sodediča
zahteva enak delež, do katerega bi bil upravičen, če zapuščina ne bi bila vpisana.
(7) Mož je določil svojo ženo za dedinjo celotnega premoženja in odredil, da se kodicil, ki ga je izvršil, ne sme odpreti do
njene smrti. Ker je menila, da je določeno zemljišče, ki je bilo del zapuščine, neproduktivno, ga je prodala. Kupec se
sprašuje, ali lahko po ženini smrti zakonitost prodaje izpodbijajo stranke, za katere je bilo ugotovljeno, da je bilo
zapustnikovo premoženje v skladu z določili kodicila prepuščeno v upravljanje; ali pa bi bili upravičenci do upravljanja
upravičeni le do zneska cene, prejete za zemljišče. Odgovoril sem, da bi moralo zemljišče zaradi upravičene nevednosti
ženske in nevednosti, ki jo je pokazal kupec, ostati v lasti slednjega, od dediča ženske pa bi se moralo zahtevati, da
upravičencu do zaupanja plača ceno, ki jo je zanj prejel.
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Knjiga XXXII
O zapuščinah in skrbništvu.

Tit. 1. O zapuščinah in skrbništvu.
1. Ulpianus, Trusti, I. knjiga.
Kadar kdo ni prepričan o svojem položaju, na primer, ali je ujetnik v rokah sovražnika ali pa ga zgolj zadržujejo roparji, ne
more izvršiti oporoke. Če pa ne pozna svojih zakonskih pravic in zaradi zmote misli, da je zato, ker so ga zajeli roparji,
sovražnikov suženj, ali če, ker je bil poslan na veleposlaništvo, meni, da se ne razlikuje od ujetnika, je gotovo, da ne more
ustvariti oporoke, ker ne more sestaviti oporoke tisti, ki je v dvomu, ali to lahko stori ali ne.
(1) Če sin pod očetovskim nadzorom ali suženj z oporoko ustvari skrbništvo, to ne bo veljavno. Če pa je predlagan primer, da
bi kateri od njiju umrl po manumitaciji, stalno odločamo, da je treba šteti, da je skrbništvo ostalo, kot da je bilo ustvarjeno ob
smrti stranke; to je, če bi njegov namen po manumitaciji še naprej obstajal. Naj nihče ne domneva, da to isto pravilo
sprejemamo v zvezi z oporokami, saj kadar oporoka ni veljavna, tudi nobena njena vsebina ni veljavna, drugače pa je, kadar
kdo zapusti skrbništvo.
(2) Tisti, ki jim je bila prepovedana uporaba vode in ognja, pa tudi osebe, ki so bile izgnane, ne morejo z oporoko ustanoviti
skrbništva, ker ob izgonu nimajo oporočne sposobnosti.
(3) Kot izgnane moramo razumeti tiste, ki jim je cesar določil kakšen otok za bivališče; ali pa take, ki jih je izgnal s pisnim
ukazom. Toda preden cesar potrdi kazen guvernerja, za nikogar ne velja, da je izgubil državljanske pravice. Če torej umre,
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preden se to zgodi, se šteje, da je umrl kot državljan, in velja vsak skrbniški sklad, ki ga je zapustil, preden je bil obsojen, ali
sklad, ki ga je ustanovil po izreku kazni in preden jo je cesar potrdil, bo prav tako veljaven; saj je do takrat še vedno imel
svoje državljanske privilegije.
(4) Kar zadeva tiste, ki jih je pretorijanski prefekt ali njegov namestnik, ki obravnava zadeve po cesarjevem navodilu, ali tudi
mestni prefekt (ker je bila pravica do deportacije tudi njemu dodeljena z reskriptom božanskega Severa in našega vladarja),
so takoj izgubili svoje državljanske pravice, zato je očitno, da nimajo niti oporočne sposobnosti niti pravne moči za
ustanovitev trusta.
(5) Kadar kdo, ki je bil izgnan na otok, med bivanjem tam sklene kodicil, in potem ko mu je bilo z milostjo cesarja povrnjeno
uživanje civilnih pravic, umre, pri čemer pusti isti kodicil nespremenjen, je mogoče trditi, da bo oporoka veljavna, če je imela
stranka vedno isti namen.
(6) Poleg tega je treba opozoriti, da so lahko za skrbništvo zadolženi tisti, v katerih roke preide katero koli premoženje osebe,
ko ta umre, ne glede na to, ali jim je to premoženje dano ali pa jim ni odvzeto.
(7) S skrbništvom se lahko obremenijo ne le najbližji sorodniki, ki so pridobili posest nad zapuščino po sodbi pretorja,
temveč tudi tisti, ki so do nje upravičeni na podlagi zapuščine.
(8) Otroka, ki še ni rojen, lahko obremenimo s skrbništvom, če bo po rojstvu postal naš naslednik.
(9) Nedvomno je mogoče reči, da če bi kdo umrl po oporoki in zapustil skrbništvo, ki naj ga izvrši dedič, upravičen do
nasledstva prve stopnje, ta pa bi zapuščino zavrnil in bi dedovanje prešlo na naslednjo stopnjo, dediču ne bo treba izvršiti
skrbništva. To pravilo je naš cesar navedel v reskriptu.
(10) Če bi svobodnjak zapustil skrbništvo, ki naj bi ga izvršil njegov varovanec, ta pa bi umrl in bi eden od njegovih otrok
smel prevzeti njegovo premoženje, bo veljalo isto pravilo.
2. Gaj, Skrbništvo, I. knjiga.
Skrbništva ni mogoče prepustiti v izvršitev sinu, ki je bil prepuščen v oporoki, čeprav bi bil zakoniti dedič.
3. Ulpianus, Trusti, I. knjiga.
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Če je ženska določila nekaj v zvezi s svojo doto, njen mož pa je od nje prevzel potrdilo o tem, da mu je lahko naložila
skrbništvo, je treba reči, da je treba skrbništvo izvršiti, saj se šteje, da je nekaj prejel od svoje žene. Tako je v primeru, ko
ženska da svojemu možu potrdilo o prejemu, ker naj bi mu dala darilo mortis causa. Kadar pa poveča doto v korist moža
mortis causa ali se z njim po ločitvi ponovno poroči, se lahko šteje, da lahko skrbništvo izvrši on.
(1) Julijan je dejal, da če bi mi bil zapuščen suženj in bi me prosili, naj ga manumitiram, me ni mogoče obremeniti s
skrbništvom, se pravi, če se od mene zahteva, da to storim absolutno; kajti če se od mene zahteva pod pogojem ali v
določenem roku, bom odgovarjal na račun dobička, ki ga bom medtem imel od suženjskega dela, in o tem Julijan ni dvomil.
(2) Če kdo dolguje neko premoženje določeni osebi zaradi določila in ji to premoženje zapusti, ji ne more očitati skrbništva,
čeprav se lahko šteje, da ima upnik od zapuščine korist, saj se lastništvo vzpostavi takoj in ne čaka na tožbo, ki temelji na
določilu. Morda bi lahko kdo rekel, da bi imel korist od stroškov določitve, ki bi jih moral plačati, če bi zadeva prišla na
sodišče; vendar nikakor ni mogoče trditi, da ga je mogoče obtožiti zaupanja.
(3) Če bi na vas mortis causa prenesel pravico uporabe določene nepremičnine, katere lastnik ste vi, lahko trdimo, da vas
lahko obremenim s skrbništvom; prav tako ne bo imela nobene teže pripomba, da pravica uporabe običajno ugasne s smrtjo,
saj moramo upoštevati koristi, ki jih bo lastnik pridobil v vmesnem času, ko bo preživel tisti, ki je darilo podaril.
(4) Če pa bi moral svojega dolžnika mortis causa razrešiti zastavne pravice in ga obremeniti s skrbništvom, skrbništvo ne bo
veljavno.
4. Paulus, Sentence, knjiga IV.
Če je skrbništvo prepuščeno v izvršitev očetu ali gospodarju in premoženja ne pridobi tisti, ki je emancipiral svojega sina ali
manumitiral svojega sužnja, lahko upravičenec do skrbništva vloži pretorsko tožbo proti omenjenemu sinu ali sužnju, ker
dobiček premoženja, ki ga je pridobil, ostane v njegovih rokah.
5. Ulpianus, Trusti, I. knjiga.
Če je zapuščina zapuščena občini, se lahko tisti, ki opravljajo njene posle, obtožijo zaupanja.
(1) Kadar kdo zapusti skrbništvo, ki ga ne izvršuje dedič ali volilojemnik sam, temveč dedič omenjenega dediča ali
volilojemnika, je prav, da je to veljavno.
6. Paulus, Trusti, I. knjiga.
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Tudi če bi svojega dediča zadolžil za zaupanje na naslednji način: "Prosim te, Lucij Titius, da zadolžiš svojega dediča, da
plača deset aurei Maeviju," bo zaupanje veljavno; pod pogojem, da je po Titiusovi smrti njegovo izpolnitev mogoče zahtevati
od njegovega dediča. Tega mnenja je bil tudi Julijan.
(1) Vendar zaupanja ni mogoče vzpostaviti na naslednji način: "Če bi Stichus postal last Seija in bi po njegovem ukazu
vstopil v mojo posest, prosim Seija, da mi plača takšno in takšno vsoto," saj vsakdo, ki pridobi posest po naključju in ne po
volji zapustnika ali pridobi zapuščino v takšnih okoliščinah, ne bi smel biti obremenjen z obveznostjo zaupanja; in ne bi
smeli sprejeti načela, da lahko s takšno zahtevo koga zavežete, če mu ne daste ničesar.
7. Ulpianus, Trusti, I. knjiga.
Kadar je suženj človeka, ki je bil izgnan, obremenjen s skrbništvom, bo pripadel državni zakladnici, razen če je stranka, ki je
bila izgnana, razpolagala s sužnjem ali je bila vrnjena v uživanje svojih državljanskih pravic za časa življenja oporočitelja, saj
bo potem pripadel njemu.
1. Kadar vojak obtoži človeka, ki je bil deportiran, zaupanja, je boljše mnenje (in to potrjuje tudi Marcellus), da ne more
prejeti zaupanja.
2. Če bi kdo zapustil svojemu upniku, kar mu dolguje, ga ne more obremeniti s skrbništvom, razen če ima upnik od zapuščine
kakšno korist; na primer, če se boji vložitve ugovora ali če je bilo treba dolg plačati v določenem roku ali pod kakšnim
pogojem.
8. Paulus, Trusti, I. knjiga.
Če zapuščinski upravičenec, ki mu je bilo zaupano, zahteva zapuščino, ga je mogoče prisiliti, da upravičencu do zaupanja
plača le toliko, kolikor bo zahteval sodnik; če pa ga sodnik ne prisili k plačilu ničesar, mu mora odstopiti svojo pravico do
tožbe; ker je nepravično, da bi moral nositi tveganje, povezano s tožbo, če bi se zadeva izgubila brez zapustnikove krivde.
1. Dedičevega sužnja ni mogoče obremeniti s skrbništvom, razen če se od slednjega zahteva, da ga manumitira.
2. Če je oporočitelj določil, da se vse njegovo premoženje, ki bi lahko prišlo v očetove roke, izroči njegovi hčeri, tako da bi
na ta način dobila več, kot bi sicer dobila iz očetovega premoženja, je božji Pij v reskriptu navedel, da je bilo očitno, da je
oporočitelj nameraval izročiti premoženje po očetovi smrti.
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9. Marcianus, Trusti, I. knjiga.
Če je bilo zapuščeno naslednje zaupanje: "Vsakomur, ki lahko pridobi moje premoženje pod pogoji moje oporoke ali na
podlagi dedovanja" ali "Vsakomur, na katerega lahko preide moje premoženje na podlagi kakršnegakoli naslova", je bil s
temi pogoji otrok, ki se lahko pozneje rodi ali pride v družino, ali kdor koli, ki lahko pozneje postane oporočiteljev bližnji
sorodnik, se šteje, da je obremenjen s skrbništvom, pa tudi vsaka ženska, ki še ni poročena in je pozneje ugotovljeno, da je v
položaju, v katerem v skladu z ediktom premoženje oporočnega moža običajno preide na njegovo ženo.
10. Valens, Trusti, knjiga II.
Če zapišem sto aurejev tebi in enemu od svojih treh otrok, ki bo prišel na moj pogreb, se zapuščina, kar zadeva tebe, ne bo
zmanjšala, če nobeden od otrok ne bo prišel.
11. Ulpianus, Trusti, knjiga II.
Skrbništvo se lahko zapusti tudi v katerem koli jeziku, ne le v latinščini ali grščini, temveč tudi v kartaginščini, galščini ali
idiomu katerega koli naroda.
1. Kadar kdo sestavi osnutek oporoke in umre, preden jo dokonča, to, kar je v osnutku, ne velja kot kodicil, čeprav dokument
lahko vsebuje besede, s katerimi se ustanavlja skrbništvo. Maecianus navaja, da je to odredil božanski Pij.
2. Kjer kdo zapiše: "Priporočam ti tako in tako", je božanski Pij v reskriptu izjavil, da ni ustvarjeno zaupanje; kajti eno je
priporočiti neko osebo dedičem, drugo pa nakazati, da je njegov namen, da se jim naloži zaupanje v njeno korist.
3. Kadar je bil nekdo pozvan, naj se odpove svojemu deležu zapuščine ob prejemu določene vsote denarja, je veljalo, da
lahko sam od dediča zahteva izvršitev zaupanja. Če pa želi to storiti, ali lahko obdrži v rokah znesek, ki mu je bil zapuščen,
in se odpove svojemu deležu zapuščine; ali pa ga je mogoče, potem ko mu je bil zapuščinski znesek ponujen, proti njegovi
volji prisiliti, da se odpove svojemu deležu? O tem ima pravico odločiti sam. In res, kadar se od kogar koli zahteva, da se
odpove svojemu deležu zapuščine ob prejemu določenega denarnega zneska, se ustvari dvojno zaupanje; prvič, kadar je
stranka pripravljena odpovedati se svojemu deležu, lahko zahteva denarni znesek; in drugič, četudi ga ne zahteva, jo je
vseeno mogoče prisiliti, da se odpove svojemu deležu, če ji je skrbnik pripravljen plačati navedeni znesek.
4. Kadar kdo v oporoko vstavi naslednje: "Zadostujejo ti takšni in takšni vinogradi ali zemljišča," nastane skrbništvo, saj za
skrbništvo štejemo klavzulo: "Naj se zadovolji s takšnim in takšnim premoženjem."
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5. Če je zapuščeno naslednje zaupanje: "Želim, da moj dedič plača deset aurei takemu in takemu, razen če moj dedič tega ne
bi hotel storiti," je zaupanje do neke mere pogojno in najprej zahteva privolitev dediča; zato si po privolitvi ne more
premisliti in trditi, da tega ni pripravljen plačati.
6. Kadar je oporoka podana v naslednjem besedilu: "Če bi bil pripravljen", vključuje vprašanje, koliko časa lahko živi
stranka, ki ji je zaupanje naloženo. Če pa upravičenec umre, preden pooblaščenec plača zapuščino, jo mora plačati njegov
dedič. Če pa skrbnik umre, preden je imenovan za dediča, se skrbništvo ne prenese na njegovega dediča, saj nihče ne more
dvomiti, da je zapuščina pogojna, in velja, da je skrbnik umrl, preden je bil pogoj izpolnjen.
7. Čeprav skrbništvo, ki je zapuščeno na naslednji način, ni veljavno, in sicer: "Če bo hotel", je kljub temu veljavno, če je
izraženo na naslednji način: "Če bi presodil, da je to priporočljivo; če bi menil, da je to treba storiti, če bi menil, da je to
smotrno; če se ti zdi ali bi se ti moralo zdeti koristno;" saj oporoka dediču ne podeli popolne diskrecije, ampak je zaupanje
tako rekoč prepuščeno presoji dobrega državljana.
8. Zato bo v primeru, ko je skrbništvo zapuščeno v naslednjem besedilu: "Če bi mu opravil kakšno storitev", nedvomno
veljavno, če je bil upravičenec sposoben dediču opraviti kakršno koli storitev, ki bi jo dober državljan odobril. Prav tako bo
veljavno, če bo zapuščeno v naslednjem besedilu: "Če ti ne bo storil žalitve," in dedič ne bo mogel trditi, da si je upravičenec
ne zasluži, če bo kak drug dober državljan, ki ni prizadet, priznal, da si stranka zasluži korist.
9. Te besede: "Prosim te, moj sin, da čim bolj skrbiš za nepremičnino, ki bo prišla v tvoje roke, da bo prešla na tvoje otroke,"
sicer ne izražajo ravno ustanovitve skrbništva, saj prej pomenijo nasvet kot obveznost, da se nepremičnina prepusti otrokom;
kljub temu se šteje, da ima odkaz omenjenega zemljišča učinek skrbništva v korist vnukov po smrti njihovega očeta.
10. Kadar je skrbništvo zapuščeno sinu, ki je bil imenovan za dediča svojega očeta, čeprav ni bilo izrecno navedeno, da bo
začelo učinkovati ob smrti slednjega, se to lahko sklepa; ker so na primer uporabljene naslednje besede: "Da bi premoženje
zapustil svojemu sinu" ali "Želim, da ima premoženje" ali "Želim, da mu pripada", je mogoče trditi, da je treba izvršitev
skrbništva odložiti, dokler sin ne postane sam svoj gospodar.
11. Če je bilo zaupanje zapuščeno komur koli z naslednjimi besedami: "če bo ob očetovi smrti postal sam svoj gospodar," in
se osamosvoji z emancipacijo, se ne bo štelo, da pogoj ni izpolnjen, ampak bo ob očetovi smrti pridobil korist iz zaupanja,
kot če bi bil pogoj izpolnjen.
12. Če je oporočitelj zapustil določeno premoženje, ki mu pripada, in ga je pozneje zaradi nujne potrebe odtujil, se lahko
zahteva izvršitev skrbništva, razen če se dokaže, da je oporočitelj nameraval odvzeti korist, dejstvo, da si je premislil, pa
morajo dokazati dediči.
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13. Če bi torej kdo izterjal dolžnikovo menico, ki jo je imel v skrbništvu, vendar z izterjavo plačila ni nameraval razveljaviti
skrbništva, je mogoče reči, da ga je treba izvršiti. Med tema dvema primeroma pa obstaja določena razlika; v prvem namreč
ugasne sama vsebina dolga, v drugem pa premoženje še vedno ostane, čeprav je bilo morda odtujeno. Vendar sem menil, da
terjatev za izvršbo še vedno obstaja, čeprav je neka oseba od dolžnika izterjala plačilo menice in obdržala denar v posesti kot
depozit, zlasti zato, ker upnik sam ni zahteval denarja, ampak ga je dolžnik ponudil po svoji volji, in ker je to storil, ga prvi ni
mogel zavrniti. Zato po stopinjah priznavamo, da tudi če bi zapustnik s tem denarjem kupil premoženje, ki ga ni zbral z
namenom, da bi upravičenca prikrajšal za zapuščino, do katere je bil upravičen, je zahtevo za izvršitev skrbništva še vedno
mogoče vložiti.
14. Če kdo zgradi hišo na nezakonit način (torej takšno, za katero cesarske ustave pravijo, da jo je treba porušiti), poglejmo,
ali lahko oseba s skrbništvom zapusti vse, iz česar je sestavljena. Mislim, da to lahko stori; kajti čeprav je treba hišo porušiti,
pa vendar ni dvoma, da pogoji senatnega odloka ne predstavljajo ovire za takšno razpolaganje s premoženjem.
15. Kadar se od dediča zahteva, da posodi denarni znesek z določeno obrestno mero, je zaupanje veljavno. Vendar
Maecianus meni, da ga ni mogoče prisiliti, da ga posodi, če mu ni zagotovljeno ustrezno zavarovanje. Sam se bolj nagibam k
mnenju, da zavarovanja ni treba zahtevati.
16. Kadar je služenje v vojski zaupno prepuščeno sužnju drugega, se pojavi vprašanje, ali zapuščino pridobi njegov gospodar.
Menim, da je treba plačati ocenjeno vrednost zapuščine, če je oporočitelj vedel, da je stranka suženj; če pa tega ni vedel,
gospodar ne bi smel zahtevati izvršitve zaupanja, saj če bi oporočitelj vedel, da je zapustnik suženj, mu ne bi zapustil
zapuščine.
17. Iz teh primerov je razvidno, da je treba, kadar se kar koli zapusti s skrbništvom, izročiti sam predmet, če pa tega ni
mogoče storiti, je treba plačati ocenjeno vrednost tega predmeta.
18. Če bi kdo nekomu s skrbništvom zapustil deset aurejev in se dogovoril, da mu bo drugič zapustil isti znesek, če bi ta
izgubil, kar mu je bilo zapuščeno z oporoko, se je pojavilo vprašanje, ali bi bilo drugo skrbništvo veljavno ali bi moral dedič
zahtevati zavarovanje, da se zaščiti, da ne bi bil prisiljen ponovno plačati deset aurejev; in tudi če bi se znesek večkrat
izgubil, ali bi bilo treba skrbnika pozvati, naj to povrne. Božanski Pij je v reskriptu navedel, da se ne sme zahtevati nobeno
zavarovanje in da v primeru izgube premoženja skrbnik ne sme več kot enkrat nadomestiti premoženja, saj dedič ne sme biti
neskončno obremenjen in prisiljen vračati omenjeno vsoto denarja vsakič, ko jo izgubi, ker pa se zdi, da se zapuščina z
drugim zaupanjem podvoji, se na dediča ne prenese nadaljnja odgovornost, če bi upravičenec pozneje zapravil, kar je prejel
na podlagi zapuščine.
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19. Podobno, če bi kdo komu zapustil določeno vsoto denarja in dodal, da se omenjena vsota zlahka pobota, saj je
upravičenec sam dolžnik zapuščine zapustnika Gaja Seija, in ta zavrne sprejetje zapuščine omenjenega Gaja Seija, temveč
zahteva izvršitev trusta, je naš cesar v reskriptu navedel, da je taka zahteva v nasprotju z namenom zapustnika, saj je glede
trusta treba na vsak način upoštevati in upoštevati namen zapustnika.
20. Pogosto se zgodi, da je zapuščina namenjena v korist več osebam, vendar je oporočitelj želel z omembo počastiti le eno
od njih. To Marcelovo mnenje je popolnoma pravilno.
21. Zato se včasih zgodi, da kadar je oporočitelj želel izkazati čast več osebam in jih je imel vse v mislih, čeprav je bila
zapuščina samo ena, jo vseeno lahko zahteva več oseb, kot na primer, kadar je deset oseb določilo isto premoženje in se je od
dediča ali skrbnika zahtevalo, naj jim ga izplača, kajti v tem primeru, če je bilo to v interesu vseh in jih je imel oporočitelj v
mislih, lahko vsi zahtevajo izpolnitev zapuščine. Poglejmo pa, ali lahko vsak od njih vloži tožbo za svoj delež ali za celoten
znesek. Menim, da lahko vložijo tožbo v skladu z interesom vsakega od njih, zato bo tisti, ki bo prvi začel postopek, dobil
celoten znesek, če bo dal jamstvo, da bo stranko, ki mu je plačala, branil proti vsem drugim upravičencem iz trusta, ne glede
na to, ali so partnerji ali ne.
22. Včasih pa bo pravica do zahteve za izvršitev skrbništva ali za zapuščino pripadala drugi osebi kot tisti, katere ime je
navedeno v oporoki; kot na primer, če je dediču naloženo plačilo javnega davka za Tita, mora zahtevo za izvršitev skrbništva
ali za plačilo zapuščine vložiti kmet dohodka; čeprav je lahko omenjena oseba on in lahko Tito sam zahteva zapuščino, ki mu
je bila zapuščena. Menim, da je zelo pomembno, koga je imel oporočitelj v mislih in komu je želel koristiti. Na splošno pa je
treba razumeti, da je deloval v korist zasebnika, čeprav je dobiček morda dejansko pripadal kmetu, ki je imel dohodek.
23. Kadar se nekaj zapusti za postavitev javnega dela v mestu, sta božanska Marcus in Lucius Verus v reskriptu,
naslovljenem na Prokulo, navedla, da je vsak dedič odgovoren za celoten znesek. Vendar sta v tem primeru soedniku
odobrila čas, v katerem je lahko poslal osebe, ki so opravile delo, po tem času pa sta odločila, da bo Prokula odgovorna sama
in da lahko od soednika izterja njegov delež stroškov, ki jih je imela.
24. Božji Marko je v nekem reskriptu tudi navedel, da isto pravilo velja za kip, služnost in druge stvari, ki jih ni mogoče
deliti.
25. Če je komu naročeno, naj zgradi javno delo, in se ponudi, da bo priskrbel denar mestu, da bi ga zgradilo, čeprav je
zapustnik nameraval, da bi to storil skrbnik sam, se ga ne sme zaslišati; in to je božanski Markus navedel v nekem reskriptu.
12. Valens, Trusti, I. knjiga.
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"Naj bo Stichus svoboden, svojega dediča pa prosim, naj ga nauči obrti, da se bo lahko preživljal." Pegaz pravi, da je
zaupanje neveljavno, ker vrsta obrti ni bila navedena. Toda pretor ali sodnik morata v skladu z namenom pokojnika ter
starostjo, položajem, značajem in nadarjenostjo sužnja, ki mu je bila zapuščina namenjena, določiti, katere obrti bi bilo
najbolje, da ga dedič na lastne stroške nauči.
(13) Marcianus, Trusti, II. knjiga.
Če se je oporočitelj izrazil takole: "Naj moj dedič podari takšnemu in takšnemu dediču takšno in takšno zemljišče, poleg tega
pa naj Seiju plača deset aurejev," ni dvoma, da lahko Seij na podlagi določbe oporoke zahteva polovico zemljišča in deset
aurejev.
14. Gaj, Skrbništvo, I. knjiga.
Če je zapuščina zapuščena ženi pod pogojem, da se ne bo ponovno poročila, in se od nje zahteva, da zapuščino vrne, če se bo
poročila, ni dvoma, da jo je mogoče k temu prisiliti, če bi se poročila drugič.
(1) Dedič, ki je bil oproščen zahteve po prisegi, bo še vedno dolžan plačati zapuščino in izvršiti skrbništvo na podlagi
oporoke.
(2) Če pa je bila zapuščina nekomu zapuščena z namenom, da kupi premoženje, ki pripada drugemu, da bi ga izročil tretji
osebi; in tega premoženja ne more kupiti iz razloga, ker ga lastnik ne želi prodati ali ga želi prodati po previsoki ceni, mora
upravičencu do oporoke plačati pravično vrednost tega premoženja.
15. Marcianus, Trusti, II. knjiga.
Kadar je zapuščeno premoženje oporočitelja, ki naj bi bilo v morju, ga je treba izročiti, potem ko je bilo izterjano.
(16) Pomponius, Trusti, I. knjiga.
Premoženje, zapuščeno na podlagi skrbništva, se upravičencu zelo pogosto izroči v boljšem stanju, kot je bilo ob oporoki; kot
na primer, kadar se polje poveča z naplavinami ali kadar nastane otok.
17. Marcianus, Trusti, II. knjiga.
Prav tako je mogoče zapustiti premoženje, ki bo obstajalo v prihodnosti, kot je otok, ki lahko nastane v morju ali v reki.
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1. Služnost se lahko zakonito zapiše tudi sužnju, ki ima v lasti sosednje zemljišče.
18. Pomponius, Trusti, I. knjiga.
Če vam po tem, ko sem v skladu z zakonom sestavil oporoko, zapustim zaupanje, nato pa brez upoštevanja zahtevanih
formalnosti sestavim drugo oporoko, s katero vam ne zapustim zaupanja, ali če ga zapustim, vam ga zapustim povsem
drugačnega od tistega, ki je bilo vključeno v prvo oporoko, je treba razmisliti, ali je bil moj namen, ko sem sestavil drugo
oporoko, odvzeti vam tisto, kar je bilo zapuščeno s prvo, saj se zaupanja razveljavijo že zaradi namere. To pa je težko
ugotoviti, saj morda nisem imel namena preklicati prve oporoke, razen če bi bila druga oporoka veljavna, zdaj pa skrbništvo
v drugi oporoki ne bo veljavno, čeprav so bili po obeh oporokah imenovani isti dediči in so vstopili v zapuščino po prvi
oporoki.
19. Valens, Trusti, knjiga V.
Nerva in Atilicinus sta zelo pravilno razsodila, da je treba v primeru, ko ti je bila zapuščina zapuščena ali je bilo zapuščeno
zaupanje, ki od tebe zahteva, da opraviš neko dejanje, četudi to ni bilo v interesu dediča, odreči pravico do tožbe, če dediču
nisi dal zagotovila, da bo izpolnil oporoko pokojnika.
20. Ulpianus, Trusti, VI. knjiga.
Če bi bilo premoženje zapuščeno meni v skrbništvo in bi bilo isto premoženje zapuščeno tebi bodisi kot zapuščina bodisi v
skrbništvo, ne z namenom delitve, temveč v celoti vsakemu od naju, ni dvoma, da če bi bilo dano samo enemu, drugi ne bi
imel nobene pravice do premoženja, temveč bi imel pravico do tožbe za izterjavo celotne cene tega premoženja.
21. Paulus, Sentence, IV. knjiga.
Zaupnico je mogoče zapustiti tudi zgolj z gibom glave, če je tisti, ki to stori, sposoben tudi govoriti, razen če mu kakšna
bolezen, s katero je nenadoma zbolel, preprečuje, da bi uporabljal svoj glas.
1. Ugotovljeno je bilo, da če je zapuščeno zaupanje in se ugotovi, da premoženje, na katero se nanaša, pripada stranki, ki ji je
bilo zapuščeno, zaradi dragocenega nadomestila, zaupanje preneha, razen če je pokojnik želel, da se ocenjena vrednost
premoženja izplača tudi njegovemu lastniku.
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2. Če so stebri ali les hiše zapuščeni v okviru zaupanja, je najvišji organ odločil, da se lahko izročijo samo tisti deli stavbe, ki
jih je mogoče odstraniti, ne da bi se poškodovali, in da se ocenjena vrednost te stavbe ne navede.
(22) Hermogenianus, Epitome prava, knjiga IV.
(23) Če se kdo na začetku oporoke izrazi takole: "Želim, da se tistemu, ki sem mu dvakrat izročil isto zapuščino, le enkrat
izplača," nato pa z isto oporoko ali s kodicilom isto premoženje zavestno večkrat zapiše isti osebi, naj velja njegova
poslednja volja, saj nihče ne more reči, da človek svoje prve volje ne sme preklicati. Vendar bo to veljalo le, če bo izrecno
navedel, da je spremenil svoj prvotni namen in želel, da bi volilojemnik prejel več volil.
1. Kadar je vojaku, ki je bil obsojen na smrt zaradi smrtnega kaznivega dejanja, v skladu s pogoji sodbe, s katero je bil
obsojen, dovoljeno sestaviti oporoko, lahko zapusti tudi premoženje v skrbništvo.
2. Upravičenec iz skrbništva mora sam nositi izgubo, ki jo povzroči smrt sužnja, ki mu je bil zapuščen na podlagi tega
skrbništva, preden je dedič v zamudi, čeprav je predmet zapuščine suženj, ki pripada drugemu.
23. Paulus, Sentence, V. knjiga.
Za cesarja je nečastno, če zahteva zapuščino ali korist od zaupanja na podlagi nepopolne oporoke; saj je veličini tako
velikega vladarja primerno, da pokaže poslušnost zakonom, iz katerih delovanja se zdi sam izvzet.
24. Neratius, Mnenja, II. knjiga.
Zapuščino je mogoče izročiti upniku, da bi njegovemu dediču preprečili izterjavo denarja, ki mu ne pripada.
25. Paulus, O Neratiju, I. knjiga.
"Naj ti in ti, moji dediči, plačajo sto aurejev Seiju." Seij lahko zahteva plačilo od kateregakoli od omenjenih dedičev.
(1) Če v uporabljenih besedah ni dvoumnosti, se ne bi smelo postavljati vprašanje o namenu oporočitelja.
Isto, O Neratiju, II. knjiga.
Tisti, ki je dolžan izročiti premoženje, mora ne le izročiti premoženje od dneva, ko je v zamudi, ampak tudi povrniti vsako
škodo, ki bi jo zaradi tega lahko utrpel upravičenec do zaupanja.
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27. Isti, Dekreti, II. knjiga.
Paula, ki je za dediča dela svojega premoženja določila Kalinikusa, je z oporoko zapustila deset aurejev svoji hčeri
Jubentiani, nato pa je čez nekaj časa s kodicilom zapustila sto aurejev istemu Kaliniku, vendar ni dodala: "Poleg njegovega
deleža." Odločeno je bilo, da se mu izplačata oba zneska, zlasti ker s kodicilom Callinikovi hčeri ni bilo zapuščeno nič.
1. Pompej Hermippus je določil sina Hermippa za dediča treh četrtin svojega premoženja, hčerko Tiziano pa za dedinjo
preostale četrtine in vsakemu od njiju zapustil določena zemljišča kot prednostno zapuščino; poleg tega je določil, da se, če
Hermippus umre brez potomcev, hčerki dodeli še en del zemljišča. Ko je sestavil oporoko, je sklenil še kodicil, s katerim je
svoji hčeri zapustil določena zemljišča in želel, da se z njimi zadovolji skupaj s tistim, kar ji je zapustil z oporoko.
Hermippovo premoženje je bilo zaseženo v državno blagajno, njegova sestra Titiana pa je zahtevala izvršitev skrbništva. Ker
je bilo od njenega brata zahtevano, naj ji namesto njenega deleža zapuščine izplača toliko in toliko, se je pojavilo vprašanje,
ali je njen oče želel, da bi prejela le tisto, kar ji je zapustil z oporoko. Zdi se mi, da je popolnoma preklical svojo prvo
oporoko. Pravičnejša razlaga se zdi, da njen oče ni nameraval odvzeti njenega deleža zapuščine, do katerega bi bila
upravičena za časa bratovega življenja, niti tistega, ki naj bi ji ga ta zapustil po svoji smrti, če bi umrl brez potomcev; tako je
bilo tudi odločeno.
2. Julijan Sever je ob svoji smrti določil več dedičev, zato je svojemu nadomestnemu bratu zapustil petdeset aurejev, za
katere je želel, da mu jih plača Julij Maurus, njegov najemnik, od zemljiške rente, ki mu jo je dolgoval; omenjenemu Mauru
pa je zapustil tudi določeno premoženje. Državna zakladnica je sprožila vprašanje glede razpolaganja s premoženjem,
Maurus pa je po nalogu cesarskega upravitelja denar plačal državni zakladnici, imenovani dedič pa je pozneje dobil tožbo
proti državni zakladnici. Ker je posvojenec umrl, je njegov dedič zahteval, naj Maurusov dedič izvrši skrbništvo, vendar je
cesar odločil, da Maurus ni bil zadolžen za skrbništvo, temveč da je bil omenjen le zato, da bi opozoril na vir, iz katerega je
mogoče dobiti skrbništvo, zato naj ga izvrši Severusov dedič.
28. Isto, O Tertulijanovem odloku senata.
Če bi mi bilo zaupano, da izročim drugi osebi vse, kar presega delež, ki ga lahko zakonito prevzamem, je določeno, da lahko
omenjeni znesek tudi prejmem.
29. Labeo, O zadnjih Javolenovih epitomih.
Če je imel moški konkubino in ji je dal privilegij uporabe oblačil prejšnje konkubine, nato pa je naredil naslednjo oporoko:
"Zapuščam ji takšna in takšna oblačila, ki sem jih kupil in so namenjena njej," Cascellius in Trebatius zanikata, da je
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upravičena do oblačil, ki so bila pridobljena za prvo konkubino, ker v primeru žene velja drugačno pravilo. Labeo tega
mnenja ne sprejema, ker je sicer res, da se v primeru tovrstne zapuščine zakon, ki ureja ženo, ne uporablja, vendar je treba
upoštevati razlago besed, ki jih je uporabil oporočitelj. Enako pravilo velja za hčerko ali katero koli drugo osebo. Mnenje
Labea je pravilno.
1. Če je bila zapuščina zapisana takole: "Želim, da moja žena Titija dobi delež mojega premoženja, ki je enak najmanjšemu
deležu, ki bi ga lahko imel kateri koli od mojih dedičev," in so bili deleži dedičev neenaki, sta Quintus Mucius in Gallus
menila, da je bil zapisan največji delež, in sicer iz razloga, ker je manjši delež vključen v večji. Servij in Ofilij sta trdila, da je
mišljen najmanjši delež, ker je imel dedič, ko je bil zadolžen za izplačilo zapuščine, pooblastilo, da podeli kateri koli delež po
svoji izbiri. Labeo to mnenje odobrava in je pravilno.
2. Če je bila zapuščina zapisana takole: "Moj dedič naj izplača Seii denarno vsoto, ki je enaka tisti, ki sem jo dobil iz posesti
Titiusa," Labeo meni, da zapuščina vključuje tisto, kar je zapustnik vpisal v svoje račune kot pridobljeno iz omenjene posesti;
vendar zanika, da bi moral zapustnik dediča zavarovati, da bi ga zaščitil, če bi moral dedič pozneje kaj plačati na račun
omenjene posesti. Vendar sem nasprotnega mnenja, ker ni mogoče trditi, da je to, kar bo moral dedič plačati na račun
navedene zapuščine, dejansko prišlo v njegove roke. Alfenus Varus navaja, da je bilo to mnenje Servija, in je pravilno.
3. Če ti je bil suženj zapuščen na splošno in ti dedič izroči Stichusa, ta pa se izseli, Labeo pravi, da lahko proti njemu
postopaš na podlagi oporoke, ker se šteje, da ti dedič ni dal nobenega sužnja, saj tistega, ki ti ga je dal, nisi mogel obdržati.
Mislim, da je to pravilno. Pravi pa tudi, da morate dediča pred začetkom postopka obvestiti o izselitvi, saj bi se v nasprotnem
primeru v primeru vložitve tožbe na podlagi oporoke proti vam lahko vložil ugovor zaradi slabe vere.
4. "Če sta moja sužnja Stichus in Damus ob moji smrti v moji lasti, naj bosta svobodna in naj si vzameta tak in tak kos
zemlje." Labeo meni, da če bi lastnik po izvršitvi oporoke katerega od navedenih sužnjev odtujil ali manumitiral, nobeden od
njih ne bi postal svoboden. Tubero pa meni, da bi tisti, ki bi ostal v rokah oporočitelja, postal svoboden in bi bil upravičen do
zapuščine. Menim, da je Tuberovo mnenje bolj v skladu z namenom zapustnika.
30. Isti, O Javolenskih zadnjih epitomih, II. knjiga.
Oporočitelj, ki je imel štiri posode za olje, je zapustil naslednje: "Zapuščam dva podobna kozarca za olje." Podal sem
mnenje, da je bil zapuščen le par kozarcev, saj izraz "dva para kozarcev" ni enak izrazu "dva podobna kozarca". Trebatij je
istega mnenja.
1. Kadar je oporočitelj od države najel določene javne vrtove in zapustil Aufidiju pridelke teh vrtov do izteka najemne
pogodbe, na podlagi katere so bili najeti, ter naložil svojemu dediču, naj plačuje najemnino za te vrtove in mu dovoli, da jih
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uživa, sem menil, da mu je dedič dolžan dovoliti uživanje teh vrtov, poleg tega pa bi bil dolžan državi plačevati tudi
najemnino za te vrtove.
2. Kadar je bilo v oporoko vpisano: "Moj dedič naj plača pet aurejev Stihu, mojemu sužnju, in če bo Stih služil mojemu
dediču kot suženj dve leti, naj bo prost," menim, da bo zapuščina zapadla po preteku dveh let, saj je treba tako njo kot
podelitev svobode vezati na ta čas. Tako je menil tudi Trebatius.
3. Če vam je naloženo, da mi prodate del zemljišča za določeno ceno, si v skladu s pogoji omenjene prodaje ne boste smeli
pridržati nobenega pridelka omenjenega zemljišča, ker se cena nanaša na celoten prostor.
4. Če sem stranki naročil, naj zase in zame kupi kos zemljišča, ki naj bi ga imela v partnerstvu, in je nato navedeno zemljišče
z mejami razdelila na dva dela ter ga, preden mi ga je izročila, odtujila takole: "Svoj kos zemljišča dajem So in So", sem
zanikal, da bi bilo treba plačati več kot polovico zemljišča, ker ni verjetno, da bi zapustnik, ko je odtujeval, nameraval, da bi
bil njegov dedič obremenjen s pooblastilom.
5. "Moj dedič naj plača dvesto aurejev moji ženi, medtem ko je pri mojem sinu v Kapui." Sin je zapustil svojo mater. Menil
sem, da bo zapuščina, dokler bosta obe strani prebivali v Capui, pripadala materi, čeprav ne bosta živeli skupaj. Če pa bi se
preselila v kakšno drugo mesto, Trebatij pravi, da bi jima zapuščina pripadala le eno leto glede na čas, ko sta živela skupaj.
Poglejmo, ali ni bil z besedami: "Dokler ostane z mojim sinom v Kapui" nakazan pogoj, ki pa naj bi veljal za odvečnega.
Tega mnenja ne sprejemam. Kljub temu ji je treba zapuščino izplačati, pod pogojem, da ni njena krivda, če ni prebivala pri
sinu.
6. Če si dolžan izročiti hišo, ki pripada drugemu, in te hiše ne moreš kupiti pod nobenim pogojem, Attius pravi, da mora
sodišče opraviti cenitev njene vrednosti, tako da se lahko dedič po plačilu zneska razreši. Enako pravilo velja, če bi hišo
lahko kupili, pa tega niste storili.
(31) Isto, Epitome o verjetnostih, Paulus, I. knjiga.
Če je komu zapuščena hiša, bo upravičen do vseh stavb, ki se nahajajo na zemljišču, ki pripada omenjeni hiši. Paulus: Paulus:
To pravilo pa ne velja, če je imel lastnik v lasti dve sosednji hiši in je bila soba ene od njiju namenjena za uporabo druge ter v
ta namen tudi uporabljena; v teh okoliščinah bo namreč omenjena soba prenehala biti pripadajoča stavbi, h kateri je
priključena, in bo postala pripadajoča drugi stavbi.
32. Scaevola, Digest, knjiga XIV.
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Zapustnik je določil Sekstijo za dedinjo četrtine svojega premoženja, Seija in Marcija, sinova svoje sestre, pa za dediča
preostalih treh četrtin. Nato je Sekstijo nadomestil z Marcijem, Marcija pa s Sekstijo, Marciju pa je zapustil določeno
premoženje kot prednostno zapuščino. Marcij je zavrnil delež zapuščine, za katerega je bil imenovan za dediča, in ker je umrl
po oporoki, je njegovo premoženje prešlo na njegovega zakonitega brata Seija. Postavilo se je vprašanje, ali lahko Sekstija na
podlagi substitucije od zakonitega dediča zahteva tudi to, kar je bilo zapuščeno Marciju kot prednostna zapuščina, in sicer na
podlagi substitucije. Odgovor je bil, da glede na navedena dejstva Sekstija ni bila nadomeščena, kar zadeva zapuščino, ki je
bila zapuščena Marciju.
(33) Isti, Digest, knjiga XV.
Neki moški je svoji ženi skupaj z drugim premoženjem zapustil tisti del svoje hiše, v katerem sta bila vajena živeti. Ker je
oporočitelj v času, ko je bila oporoka sestavljena, in tudi ob smrti uporabljal celotno hišo in ni oddajal nobenega njenega
dela, se je pojavilo vprašanje, ali je želel zapustiti le spalnico, v kateri je bil navajen spati. Odgovor je bil, da je bil vključen
ves tisti del hiše, v katerem je običajno prebival s svojo družino.
1. Oporočitelj je svoji ženi med drugimi oporočnimi zapisi zapustil tudi naslednjo zapuščino: "Želim, da se vse, kar sem za
časa svojega življenja podaril svoji ženi ali kupil za njeno uporabo, podeli njej." Sprašujem, ali je treba šteti, da je bila
upravičena tudi do tistega, kar ji je dal po sestavi oporoke. Odgovor je bil, da se navedene besede ne nanašajo na prihodnji
čas.
2. Če je Seij plačal sto aurejev upniku svoje žene in odkupil nakit, ki je bil deponiran kot zastava, ter potem, ko je sestavil
oporoko, zapisal naslednjo oporoko: "Svoji ženi dajem vse, kar sem plačal na račun določila, ki ga je sklenila, poleg tega pa
še dvesto aurejev vsako leto." Postavilo se je vprašanje, ali lahko omenjenih dvesto aurejev moževi dediči izterjajo od
njegove žene ali od njenih dedičev. Odgovor je bil, da bi bili njegovi dediči, če bi upniku plačali kot darilo, odgovorni na
podlagi skrbništva, če bi poskušali izterjati dolg, in da bi jim to lahko preprečila celo izjema. Domnevalo bi se, da je bila
donacija namenjena, razen če bi dedič dokazal nasprotno.
34. The Same, Digest, knjiga XVI.
Neka ženska je zapustila terjatev svojega dolžnika na naslednji način: "Želim, da se deset aurei, ki mi jih dolgujejo dediči
Gaja Seija, dodatno izplača Titiusu, in želim, da moj dedič nanj prenese svojo pravico do tožbe zoper njih ter da omenjenemu
Titiusu izroči zastavne pravice, ki so jih dali." Sprašujem, ali naj dediči plačajo le deset aurei ali pa naj se pravica do tožbe
prenese za celoten dolg; torej tako za obresti kot za glavnico. Odgovor je bil, da se zdi, da je bila zapuščinska pogodba
sklenjena za celotno obveznost dolga. Sprašujem tudi, če se oporočiteljica ne bi zavedala, da so njeni zastopniki v provinci
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sklenili določilo za deset aurei, obresti pa naj bi se prištele glavnici zaradi zgoraj omenjenega zaupanja, ali bi povečanje tega
dolga pripadlo Titiusu. Odgovoril sem, da bo.
1. Oporočitelj, ki je svojega sina določil za dediča dela svojega premoženja, mu je skupaj z drugimi stvarmi zapustil
prednostno zapuščino s temi besedami: "Zahtevam, da se dvajset terjatev, ki so vzete iz moje knjigovodske knjige, brez
goljufivega namena izroči mojemu sinu Titiusu, potem ko jih bo izbral." Omenjeni oporočitelj je za časa svojega življenja
zaupal sinu opravljanje vseh svojih poslov, sin pa je po sestavi oporoke in deset let pred očetovo smrtjo, ko je deloval kot
njegov zastopnik, v nasprotju z običajno prakso svojega očeta, kot je razvidna iz njegove poslovne knjige, novim dolžnikom
posojal velike vsote denarja, starim dolžnikom, ki so bili očetu dolžni majhne zneske, pa dovolil, da so svoje obveznosti
povečali, tako da je omenjenih dvajset terjatev skoraj v celoti zapolnilo očetovo poslovno knjigo. Postavilo se je vprašanje,
ali je bil sin upravičen do prednostne zapuščine za posojila, ki jih je dal sam. Odgovor je bil, da je lahko izbral le tiste, ki so
bile v času, ko je oporočitelj sestavil oporoko, v njegovem računu.
2. Neka ženska je kot prednostno zapuščino enemu od svojih dedičev zapustila vse, kar je ostalo od premoženja njenega
moža Areta, in mu naložila, naj navedeno premoženje izroči njenemu pravnuku, ko dopolni šestnajst let; nato je dodala še
naslednje: "Prosim tudi, da iz dohodkov zapuščine Areto plačate, zadovoljite in poplačate vse preostale dolgove, ki jih je
treba poravnati upnikom te zapuščine." Pojavilo se je vprašanje, ali bi moral dedič, če bi se izkazalo, da dohodek iz zapuščine
ne zadošča za plačilo vseh terjatev, sam prevzeti breme dolga. Odgovor je bil, da je bil očitno namen oporočitelja, da se
dolgovi plačajo iz dohodka premoženja in ne iz zasebnega premoženja dediča.
3. Oče, ki je za dediča določil sina in hčerko ter vsakemu od njiju zapustil določena zemljišča in knjižice kot prednostno
zapuščino, je v oporoko vključil naslednjo določbo: "Naročam ti, moj dragi sin, in želim, da plačaš vse zapuščine, ki sem jih
zapustil, in če bi se zadolžil z začasnim posojilom in bi ga ob smrti dolgoval, želim, da ga plačaš ti, tako da bo to, kar sem
zapustil tvoji sestri, ostalo nedotaknjeno." Pojavilo se je vprašanje, ali mora sin plačati vse očetove dolgove, ne glede na to,
kako so bili sklenjeni. Odgovor je bil, da lahko hči v skladu s pogoji skrbništva zahteva, da je oproščena odgovornosti, da bi
to, kar ji je zapustnik zapustil, prišlo v njene roke neobremenjeno.
(35) The Same, Digest, knjiga XVII.
Zapustnik je od svojega dediča zahteval, naj takoj kupi kraj v plemenu za svojega svobodnega človeka. Ta je dolgo časa trpel
zaradi neizpolnjevanja obveznosti patronovega dediča, ob njegovi smrti pa je za dediča imenoval človeka najuglednejšega
stanu. Postavilo se je vprašanje, ali je ocenjena vrednost kraja v plemenu pripadala dediču svobodnega moža ? Odgovor je
bil, da mu pripada. Vprašano je bilo tudi, ali je v tem primeru mogoče izterjati običajne koristi in ugodnosti, do katerih bi bil
osvobojenec upravičen zaradi članstva v omenjenem plemenu do svoje smrti, če bi bilo mesto v plemenu kupljeno na začetku
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v skladu z voljo patrona; ali pa bi bil njegov dedič upravičen le do obresti na ocenjeno vrednost mesta. Odgovoril sem, da se
vse, kar bi lahko svobodnjak sam izterjal, prenese na njegovega dediča.
1. Oporočitelj je za Sempronija naredil naslednjo oporoko: "Sempronij naj vzame vsa zemljišča, ki jih imam v mejah
Galatije, vse do predela, ki se imenuje Gaas in za katerega skrbi upravitelj Primus, skupaj z vsemi pripadajočimi zemljišči."
Ker je bil omenjeni upravitelj zadolžen le za eno zemljišče, ki ni bilo znotraj meja Galatije, temveč znotraj meja Kapadokije,
se je pojavilo vprašanje, ali bo to zemljišče skupaj z drugimi pripadlo Semproniju. Odgovor je bil, da bo pripadel njemu.
2. Neki oporočitelj je svojemu svobodnjaku, ki ga je navedel po imenu, izročil naslednjo oporoko: "Želim, da se mu podarita
posestvo Trebatian, ki je v okrožju Atellatan, in tudi posestvo Satrian, ki je v okrožju Niphana, skupaj s trgovino." Ker je bilo
med zgoraj navedenimi zapuščenimi zemljišči tudi zemljišče, označeno kot Satrian, ki pa ni bilo v okrožju Niphana, se je
pojavilo vprašanje, ali bi ga bilo treba izročiti osvobojencu v skladu s pogoji zaupanja. Odgovor je bil, da če v okrožju
Niphana ni bilo posestva z imenom Satrian, če pa je bilo gotovo, da je imel oporočitelj v mislih tisto, ki se je nahajalo drugje,
bi bilo to vseeno dolžno, ker se je zmotil pri navedbi okrožja, v katerem se je nahajalo.
3. Neka oseba je v kodicilu, ki ga je potrdila, določila naslednje: "Julijsko kopališče, ki je povezano z mojo hišo, naj se dodeli
v brezplačno uporabo državljanom Tiburja in Scitisa, na katere sem zelo navezan, tako da se bodo lahko šest mesecev v letu
tam javno kopali na stroške in pod nadzorom mojih dedičev." Pojavilo se je vprašanje, ali bodo morali dediči plačati stroške
potrebnih popravil. Odgovor je bil, da je v skladu z navedenimi dejstvi zapustnik poleg obveznosti ogrevanja kopališča in
zagotavljanja storitev vključil tudi vse, kar je bilo povezano z njegovim vsakodnevnim vzdrževanjem, da bi bilo kopališče
opremljeno z vsem potrebnim; in da bi ga bilo treba v običajnih obdobjih premora pripraviti in očistiti, da bi bilo primerno za
uporabo, kar je v nekaterih okoliščinah običajno.
36. Klavdijevi zapiski o Scaevoli, Digeste, knjiga XVIII.
Če je bilo odločeno, da je oporoka nekoristna, v njej vsebovana zaupanja ne zapadejo ab intestato, saj ker duševno bolna
oseba ne more sestaviti oporoke, velja, da nič, kar je vključeno v njeno oporoko, ni veljavno.
(37) Scaevola, Digest, knjiga XVIII.
Neka oseba je ob svoji smrti svoji materi Seii podarila določeno zemljišče, ki ji je že pripadalo, in jo prosila, naj ga po smrti
prenese na njegovo ženo Flavijo Albino. Po zapustnikovi smrti je mati v navzočnosti sodnika izjavila, da ne želi storiti
ničesar proti volji svojega sina in da je pripravljena zemljišče prenesti na Flavio Albino, če ji bo ta kot dohodek plačevala dva
aureja na leto. Vendar pa ni niti izročila posesti niti ni prejela zneska dveh aurejev na leto. Postavilo se je vprašanje, ali lahko
zemljišče zakonito proda tretji osebi. Odgovor je bil, da če se poizvedba opravi glede zapuščine in skrbništva v skladu z
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navedenimi dejstvi, to, kar je zapustnik zapustil svoji materi, ni veljavno, in ni bilo obveznosti spoštovanja skrbništva, če
mati ni prejela ničesar drugega na podlagi oporoke.
1. Neka oseba je določila dediča in zapustila dvesto aurei Maeviju, pri čemer mu je naložila, naj izplača sto Glaucetychesu in
petdeset Elpidu. Nato je Maevij s soglasjem zapustnika poslal pisma obema volilojemnikoma in jima izplačal zapuščino v
skladu z oporočiteljevo voljo. Oporočitelj je nato sklenil kodicil in določil, da v primeru predložitve listine, ki bi bila v
nasprotju z omenjenim kodicilom, ta ne bi bila veljavna. Postavilo se je vprašanje, ali lahko Maevija, ki je prejel dvesto
aurejev, tožijo volilojemniki na podlagi zaupanja, ker si je oporočitelj glede zgoraj omenjenih pisem premislil. Odgovor je
bil, da glede na navedena dejstva tožbe zoper Maevija ni mogoče vložiti, ne glede na to, ali je prejel dvesto aurejev ali
zemljišče namesto njih.
2. Oporočitelj je za dediča enakih delov svojega premoženja določil Seia in Maevija, svoja svobodnjaka, in namesto Maevija
postavil svojega varovanca Sempronija. Nato je potrdil kodicil, s katerim je določil naslednje: "Lucij Titius svoji dedinji Seii,
ki jo je določil za dedinjo polovice svojega premoženja, Pozdrav. Prepovedujem Maeviusu, mojemu svobodnjaku, ki sem ga
z oporoko določil za dediča polovice mojega premoženja, da bi ga prejel, in namesto njega želim, da bi bil Publij Sempronij,
moj varovanec, moj dedič za njegov delež mojega premoženja." Tudi Maeviju, za katerega ni želel, da bi dobil delež
njegovega premoženja, je zapustil skrbništvo z naslednjo cenzuro: "Želim, da se sto petdeset steklenic starega vina izroči
Maeviju, mojemu svobodnjaku, ki si od mene ne zasluži ničesar." Ker je bil namen oporočitelja predvsem, da bi polovica
njegovega premoženja v vseh okoliščinah pripadla Semproniju, se je pojavilo vprašanje, ali naj se zaupnica, izražena z zgoraj
navedenimi besedami, šteje za veljavno in od koga lahko Sempronij to zahteva, saj je bil kodicil naslovljen na določeno
osebo. Odgovor je bil, da se izpolnitev zaupanja lahko zahteva od Maevija.
3. Oče je emancipiranemu sinu podaril vse svoje premoženje z izjemo dveh sužnjev, vendar ni naredil darila mortis causa,
temveč je s sinom določil naslednje: "Ali obljubljaš, da bodo sužnji, ki sem ti jih dal, in zemljišča, ki sem ti jih podaril,
skupaj s potomci, ki se bodo morda rodili omenjenim sužnjem, in tudi orodje, ki se uporablja za obdelovanje zemlje, ali kar
koli od omenjenega premoženja, ki bo ostalo ali bo pod tvojim nadzorom in s katerim nisi goljufivo razpolagal, ob tvoji smrti
vrnjeni meni, če bom še živ, ali izročeni komur koli, ki ga bom določil? Jaz, Lucij Titius, oče, sem to določil in jaz, Lucij
Titius, sin, sem to obljubil." Ko je oče umrl, je sinu napisal pismo, s katerim je ustanovil skrbništvo, kot sledi: Lucij Titius,
svojemu sinu Luciju Titiusu: "Pozdravljen. Prepričan v tvojo sinovsko naklonjenost, ti nalagam, da plačaš družbi So-and-So
in So-and-So določeno vsoto denarja, in želim, da je moj suženj Lucrio svoboden." Pojavilo se je vprašanje, ali je sin, ki ni
mogel dobiti pretorske posesti očetovega premoženja niti ni bil imenovan za njegovega dediča, zavezan, da izpolni zaupanje
in sužnju podeli svobodo v skladu s pogoji iz pisma. Odgovor je bil, da čeprav sin ni mogel vstopiti v očetovo posest niti
zahtevati pretorske posesti in čeprav ni imel v posesti ničesar, kar bi spadalo v njegovo posest, so lahko očetovi dediči proti
njemu kot dolžniku kljub temu vložili tožbo zaradi določila; tožbo zaradi trusta pa so lahko vložili tudi tisti, ki so bili
zainteresirani za njegovo izvajanje; zlasti po ustavi božanskega Pija, ki je predvidela tovrstne primere.
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4. Vdova, ki se je nameravala poročiti, je svojim dvema otrokoma, ki ju je imela od prvega moža, naročila, naj določita
dvajset aurei, vrednost dote, ki jo je nameraval dati, če bi se iz kakršnegakoli razloga njena poroka lahko razvezala, tako da bi
se celotna dote lahko izplačala enemu ali drugemu od njiju. Ker je eden od otrok umrl med zakonsko zvezo, je žena s
pismom preživelemu ukazala, naj se zadovolji s polovico dote, ne da bi zahteval kaj več, preostalo polovico pa naj ostane v
lasti njenega moža. Ker je žena nato umrla, se je pojavilo vprašanje, ali lahko njen sin toži njenega moža za celotno doto in
ali lahko prvega varuje izjema zaradi slabe vere; poleg tega se je pojavilo vprašanje, ali bi bila v njegovo korist v skladu s
pogoji zaupanja mogoča tožba, da bi ga sin prisilil, da se razreši svojega deleža obveznosti. Odgovor je bil, da je izjemo
mogoče zakonito uveljavljati in da lahko vloži tožbo tudi na podlagi pogojev skrbništva. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje,
ali bi bila pretorska tožba, ki bi se nanašala na preostalo polovico premoženja, upravičena v korist dedičev ženske proti
njenemu sinu. Odgovor je bil, da glede na navedena dejstva in zlasti po pismu, napisanem sinu, tožbe ni mogoče vložiti.
Klavdij: Ker je v pismu navedla, da se mora njen sin zadovoljiti s polovico dote, je veljalo, da je bilo s temi besedami
ustvarjeno zaupanje v korist sina.
5. Oporočitelj je v kodicilu določil naslednje: "Želim, da se izpolni vse, kar je v njem navedeno. Svojemu gospodu Maksimu
podarjam pet tisoč dinarjev, ki sem jih kot depozit prejel od njegovega strica Julija Maksima, da mu jih izplačam z obrestmi,
ko postane moški, kar bo znašalo trideset tisoč dinarjev, saj sem njegovemu stricu pod prisego obljubil, da bom to storil."
Postavilo se je vprašanje, ali pogoji iz kodicila zadostujejo za tožbo za vračilo deponiranega denarja, saj njihove resničnosti
ni bilo mogoče dokazati z nobenim drugim dokazom. Odgovoril sem, da je v skladu z navedenimi dejstvi treba verjeti temu,
kar je zapisal oporočitelj, saj je trdil, da se je k temu zavezal s prisego.
6. Titija, ženska visokega stanu, ki je za opravljanje svojih poslov vedno zaposlovala Kalimaca (slednji ni bil sposoben
prevzeti oporoke), je lastnoročno sestavila oporoko, v kateri je določila naslednje: "Jaz, Titija, sem sestavila to oporoko in
želim, da se Kalimaku kot nagrada izroči znesek deset tisoč denarjev." Sprašujem, ali lahko ta denar zahtevajo Titiini dediči
na podlagi tega, da gre za nagrado. Odgovoril sem, da ni mogoče izterjati tistega, kar je bilo zapuščeno v nasprotju z
zakonom.
7. V zvezi z naslednjimi besedami iz oporoke: "Pri tem se je pojavilo vprašanje, ali je dedič odgovoren tistim, ki jih je
oporočitelj manumitiral za časa svojega življenja, ali pa bi jih lahko manumitiral s to oporoko ali s katero koli drugo, skupaj z
njihovimi sinovi in hčerami. Odgovor je bil, da je treba določbe oporoke izvršiti tudi za tiste, ki so bili manumitirani pred
sestavo oporoke, in njihove otroke obeh spolov.
38. Isto, Digest, knjiga XIX.
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Oče je sinu, ki je bil tudi njegov dedič, prepovedal, da bi odtujil zemljišča, ki spadajo v zapuščino, ali jih dal v zastavo;
naložil pa mu je, naj jih obdrži v korist otrok, ki bi jih lahko imel iz zakonske zveze, in drugih svojih sorodnikov. Ko je sin
poplačal enega upnika zapuščine, je sprostil nekatere dele zemljišč, ki jih je oče obremenil, in da bi pridobil denar za
poplačilo, je navedena zemljišča prenesel na drugega upnika z zastavo ali hipoteko. Postavilo se je vprašanje, ali je bila
zastavna pogodba sklenjena zakonito. Odgovor je bil, da je bila glede na navedena dejstva zakonito sklenjena. Zastavilo se je
tudi vprašanje, ali lahko kupci, ki niso vedeli za obstoj skrbništva, zakonito kupijo zemljišča, če bi sin prodal zemljišča, ki so
del zapuščine, da bi zadovoljil svoje upnike. Odgovoril sem, da bi bila glede na navedena dejstva prodaja veljavna, če ne bi
bilo drugega premoženja, ki bi pripadalo zapuščini in iz katerega bi bilo mogoče plačati dolg.
1. Neki mož je za dediča določil svoja dva svobodnjaka, Stiha in Erosa, in v oporoki določil naslednje: "Ne soglašam, da bi
kornelijsko posestvo odšlo iz rok svobodnjakov." Stichus je svoji sužnjici Arescusi z oporoko naročil, naj bo svobodna, in ji
zapustil svoj delež omenjenega posestva. Sprašujem, ali lahko Eros in drugi Stihovi svobodnjaki od dediča slednjega
zahtevajo njegov delež omenjene posesti v skladu s pogoji zaupanja. Odgovor je bil, da Arescusa ni bila vključena v
skrbništvo.
2. Nekdo je za dedinjo določil svojo hčer in v oporoko zapisal: "Ne želim, da bi moja hiša prešla iz rok mojih svobodnjakov,
ampak želim, da pripada sužnjem, rojenim v moji družini, ki sem jih navedel v tej oporoki." Po smrti dediča in sužnjev,
rojenih v družini oporočitelja, se je pojavilo vprašanje, ali je edini svobodnjak, ki je ostal, upravičen do celotne koristi iz
oporoke. Odgovor je bil, da mu v skladu z navedenimi dejstvi pripada le sorazmerni delež preživelega svobodnjaka.
3. Oporočitelj, ki je sinu zapustil zemljišče, mu je prepovedal, da bi ga prodal, podaril ali zastavil, dokler je živ, in dodal
naslednjo klavzulo: "Če bi to storil v nasprotju z mojo voljo, želim, da tihožitje pripada državni zakladnici, in to je določeno
zato, da bo omenjeno tihožitje vedno ostalo v njegovem imenu." Ker je sin v skladu z očetovo oporoko obdržal premoženje
ves čas svojega življenja, se je pojavilo vprašanje, ali bo po njegovi smrti zemljišče pripadlo članom družine in ne dedičem,
ki jih je določil sin. Odgovor je bil, da je iz oporoke pokojnika mogoče sklepati, da sin, dokler je živ, zemljišča ne sme niti
odtujiti niti zastaviti, da pa ima pravico sestaviti oporoko in ga zapustiti tudi tujim dedičem.
4. Julijan Agrippa, član prve družbe triarijev, je v svojo oporoko zapisal naslednje: "Ne želim, da bi moj dedič na kakršen
koli način zastavil ali odtujil preostanek takšnih in drugačnih zemljišč, mojega predmestnega posestva ali moje hiše v mestu."
Njegova hči, ki jo je določil za svojo dedinjo, je zapustila hčerko, vnukinjo oporočitelja, ki je po tem, ko je dolgo časa
posedovala premoženje, umrla, potem ko je določila tuje dediče. Pojavilo se je vprašanje, ali bodo do omenjenega zemljišča
upravičeni tuji dediči ali pa bo pripadlo Juliji, ki je bila vnukinja Julija Agripe. Odgovoril sem, da ker je bila zgornja določba
le navaden predpis, ni bilo proti volji pokojnika storjenega ničesar, kar bi preprečilo, da bi lastninska pravica na zemljišču
pripadla dedičem.
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5. Neka oporočiteljica je petnajstim svojim svobodnim podložnikom, ki jih je navedla poimensko, skupaj s trgovino zapustila
majhno zemljišče in dodala naslednje: "Želim, da imajo moji svobodnjaki to zemljišče v posesti pod pogojem, da nihče od
njih ne bo prodal ali oddal svojega deleža ali storil česa drugega, zaradi česar bi to zemljišče postalo last tujca. Če bo storjeno
kar koli v nasprotju s to določbo, želim, da njihovi deleži skupaj z zemljiščem s trgovino pripadejo ljudem iz Tusculuma."
Nekateri njeni osvobojenci so svoje deleže prodali dvema soosvoboditeljema, ki sta bila vključena v njihovo število, in ker
sta kupca umrla, sta za dediča določila tujca Gaja Seija. Postavilo se je vprašanje, ali bodo prodani deleži pripadli Gaju Seiju
ali njihovim preživelim svobodnjakom, ki niso prodali svojih deležev. Odgovor je bil, da glede na navedena dejstva pripadajo
Gaju Seiju. Vprašano je bilo tudi, ali bodo prodane delnice pripadle prebivalcem mesta Tusculum. Odgovoril sem, da ne.
Klavdij: Ker se ne upošteva oseba dejanskega posestnika, ki je tujec, temveč oseba kupcev, ki so v skladu z oporoko
pokojnice spadali med tiste, ki jim je dovolila prodajo premoženja, ni bil izpolnjen pogoj, pod katerim je bilo zemljišče po
določilih skrbništva dodeljeno ljudem iz Tuskuluma.
6. Oporočitelj je zapustnika, ki mu je v okviru skrbništva zapustil dva tisoč solidov, obremenil z naslednjimi zneski: "Prosim
te, Petronij, da omenjeno vsoto dva tisoč solidijev plačaš družbi nekega templja." Ker je bila družba pozneje razpuščena, se je
pojavilo vprašanje, ali naj zapuščina pripada Petroniju ali naj ostane v lasti dediča. Odgovor je bil, da jo Petronij lahko
zakonito zahteva, zlasti če mu ni bilo naloženo, da izvrši oporoko pokojnika.
7. Neka mati je svoje sinove določila za svoje dediče in dodala: "Nikakor ne smejo razpolagati z zemljišči, ki bodo prišla v
njihovo last kot del mojega premoženja, ampak jih morajo ohraniti za svoje naslednike in v zvezi s tem drug drugemu
zagotoviti varnost." Postavilo se je vprašanje, ali je treba šteti, da so bila zemljišča s temi besedami prepuščena v skrbništvo.
Odgovor je bil, da v skladu s tem, kar je bilo navedeno, niso ustvarile skrbništva.
8. Moški, ki je določil dediča polovice svojega premoženja, mu je kot prednostno zapuščino zapustil določeno zemljišče in
dodal naslednje: "Prosim te, da se strinjaš, da Clodius Verus, moj vnuk in tvoj sorodnik, prejmeš kot sodediča Julijske
posesti, ki sem ti jo odredil kot prednostno zapuščino." Postavilo se je vprašanje, ali je bil vnuk upravičen do polovice
zemljišča v skladu s pogoji skrbništva. Odgovoril sem, da je imel.
39. Isto, Digest, knjiga XX.
"Želim, da se mojemu svobodnjaku Pamfilu poleg tega, kar sem mu zapustil s svojim kodicilom, podari še sto aurejev.
Pamfilij, vem, da bo vse, kar ti zapuščam, sčasoma prišlo v roke mojih otrok, saj se zavedam naklonjenosti, ki jo gojiš do
njih." Sprašujem, ali je oporočitelj z uporabo zgoraj navedenih besed Pamfilu zaupal, da bo po smrti pokojnika njegovim
otrokom izplačal sto aurejev? Odgovor je bil, da glede na navedena dejstva ni mogoče trditi, da je bil Pamfilij v skladu z
besedami oporočitelja pooblaščen, da plača sto aurejev; ker pa bi bilo skrajno nečastno, če bi njegov svobodnjak oporekal
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dobremu mnenju pokojnika, je treba sto aurejev, ki so mu bili zapuščeni, plačati oporočiteljevim otrokom. Božanski Markus,
naš cesar, je v podobnem primeru sprejel enako odločitev.
1. V odločanje je bilo predlagano naslednje vprašanje. Neki posameznik, ki ni imel otrok ali sorodnikov in ga je bolezen
spravila v skrajno stisko, je sklical svoje prijatelje in jim v navzočnosti Gaja Seija, ki je z njim živel v isti hiši, povedal, da
mu želi zapustiti določena zemljišča, ki jih je omenil; Gaj Seij je sestavil to izjavo, ki je bila potrjena, sam oporočitelj pa je
na vprašanje, ali jo je podal, odgovoril "zagotovo", kar je bilo vključeno v listino. Postavilo se je vprašanje, ali bodo
zemljišča, ki so bila navedena, pripadla Gaju Seiusu v skladu s pogoji skrbništva. Odgovor je bil, da o tem ne more biti
nobenega dvoma, saj je skrbništvo veljavno.
2. Oče je določil svoji dve hčeri za dedinji enakih deležev svojega premoženja in eni od njiju zapustil zemljišče kot
prednostno zapuščino, od druge pa je zahteval, naj svoji sestri plača dvajset aurei, od iste hčere pa je zahteval tudi, naj na
omenjeno sestro prenese svojo polovico zemljišča. Postavilo se je vprašanje, ali je bila dolžna plačati dvajset aurejev ali ne.
Odgovoril sem, da ji tega ni treba storiti.
40. Isto, Digest, knjiga XXI.
Hči, rojena po očetovi emancipaciji, je od strica po očetovi strani kot zakonitega dediča zahtevala, naj njen delež zapuščine in
poleg tega še dva zemljišča preda stricu po materi. Dedovanje navedene hčere je s pretorsko posestjo enako prešlo na oba
strica kot najbližja sorodnika. Ker skrbništvo ni bilo veljavno glede tistega dela zapuščine, do katerega bi bil njen stric po
materini strani upravičen kot zakoniti dedič na podlagi pretorijanske posesti, se je pojavilo vprašanje, ali kljub temu ne bi bilo
veljavno glede polovice navedenega trakta, tako da bi omenjeni Titius, njen stric, lahko imel dva deleža navedenih traktov, in
sicer enega na podlagi svoje pravice po pretorijanskem pravu in drugega, ki bi ga lahko zahteval na podlagi skrbništva.
Odgovor je bil, da je bil upravičen vložiti zahtevek. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, če je pokojna hči svojega strica po
očetovi strani prav tako zadolžila za truste v korist drugih, ali bi jih bil dolžan izvršiti v celoti ali le sorazmerno s svojim
deležem zapuščine. Odgovor je bil, da bi jih moral izvršiti v celoti.
1. Oporočitelj je določil Seia za dediča treh četrtin svojega premoženja, Maevija pa za dediča ene četrtine, Seia pa je zadolžil
za naslednjo skrb: "Prosim te in te zadolžujem, da svojemu sinu izročiš vse, kar si pridobila iz mojega premoženja, potem ko
si zase pridržala moje vrtove." Ker ji je zaupanje naložil na splošno, se je pojavilo vprašanje, ali bo moral vsakdo, ki bo
postal njegov dedič, plačati vse zapuščine, ki jih je zapustil, in izvršiti vse zaupanje, ki ga je ustvaril; ali pa bi lahko Seia, če
bi se odpovedala trem četrtinam premoženja, zahtevala vse vrtove. Odgovor je bil, da se je izkazalo, da je bilo s skrbništvom
soedniku naloženo, da Seii izroči četrtinski delež, ki ga je imel na navedenih vrtovih.
41. Isto, Digest, knjiga XXII.
1822

Mož je svojo ženo in sina, ki ga je imel od nje, postavil za dediča in ženo zadolžil s skrbništvom, kot sledi: "Prosim te, moja
žena, da ne zahtevaš nobenega deleža v posesti Titiana, saj veš, da sem sam kupil vso omenjeno posest, vendar sem zaradi
naklonjenosti in spoštovanja, ki ti ju dolgujem, dal razumeti, da imava pri tem nakupu, ki sem ga opravil z lastnim denarjem,
enaka deleža." Pojavilo se je vprašanje, ali je želel, da bi omenjeno zemljišče v celoti pripadlo njegovemu sinu. Odgovor v
zvezi z zadevno klavzulo je bil, da je oporočitelj želel, da se navedeno zemljišče vključi v njegovo zapuščino kot del celotne
zapuščine, tako da bi bila njegova žena in sin upravičena vsak do polovice zemljišča kot dela te zapuščine.
(1) Če je bila v oporoko vključena naslednja določba: "Želim, da se moja hiša s pripadajočim vrtom izroči mojim
svobodnjakom," pod drugo glavo pa je bilo zapisano: "Želim, da moj dedič prenese mojemu svobodnjaku Fortuniju v hišo, ki
sem jo dal svojim svobodnjakom, sobo, v kateri sem imel navado živeti, in z njo povezano shrambo", se je pojavilo
vprašanje, ali je zapustnikov dedič dolžan izplačati zapuščino Fortuniju, čeprav je bila celotna hiša prej dodeljena vsem
svobodnjakom. Odgovor je bil, da mu tega ni bilo treba storiti.
(2) Oporočitelj je v kodicilu, ki ga je potrdil z oporoko, določil naslednje: "Vsem svojim svobodnjakom, vključno s tistimi, ki
sem jih manumitiral za časa svojega življenja, ki so manumitirani s tem kodicilom ali jih bom manumitiral pozneje, ter
njihovim ženam, sinovom in hčeram, razen tistim, ki sem jih posebej zapisal, zapuščam svojo ženo v skladu s pogoji moje
oporoke." Svoje dediče je pozneje zadolžil na naslednji način: "Želim, da moji dediči moji ženi, njihovi soprogi, podarijo
moja zemljišča v Umbriji, Etruriji in Picenumu z vsemi pripadajočimi zemljišči, vključno s podeželskimi ali mestnimi sužnji
in tistimi, ki opravljajo moje posle, razen tistih, ki so bili manumitirani." Postavilo se je vprašanje, ali naj dediči Erosa in
Sticha, njegova sužnja, ki sta opravljala zapustnikove posle v Umbriji in Picenumu do zapustnikove smrti in ki sta bila
Damasova naravna sinova, ki ju je zapustnik za časa svojega življenja manumitiral, izročijo Damasu v skladu s pogoji
kodicila, ali naj pripadeta njegovi ženi Seii v skladu s pogoji iz njegovega pisma. Odgovor je bil, da sta v skladu s kodicilom
pripadli njunemu naravnemu očetu, in sicer v skladu z zapovedmi naravne naklonjenosti.
(3) Oporočiteljica je Felicissimu in Felicissimi, ki jima je podelila svobodo, zapustila posestvo Gargilian, vključno s hišo, v
drugem delu oporoke pa je sinu Titiusu, ki ga je določila za dediča četrtine svojega premoženja, zapustila naslednjo
zapuščino: "Moj sin Titius, poleg svojega deleža mojega premoženja vzemi zapuščino, ki sta mi jo zapustila tvoj oče
Praesens in Caelius Justus, brat tvojega očeta." Ker je gargeljsko posestvo zapustnici podaril njen mož, tj. oče njenega sina
Titiusa, ki mu je zemljišče pripadalo v skladu s pogoji skrbništva, se je pojavilo vprašanje, ali naj navedeno zemljišče pripada
samo sinu Titiusu ali Felicissimi ali vsem trem. Odgovor je bil, da ni verjetno, da bi oporočiteljica, ki Felicissimu in
Felicissimi ni zapustila ničesar razen tistega, kar je vsebovala posebna zapuščina, želela, da se zapuščina s splošno izjavo
prenese na njenega sina, ki mu je prav tako zapustila del svojega premoženja.
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(4) Neki moški je nekaterim sužnjem, ki so bili otroci, z oporoko zapustil naslednje : "Želim, da pet mojih mladih sužnjev
moji dediči podarijo mojemu malemu gospodu Publiju Maeviju, pri čemer morajo biti omenjeni sužnji mlajši od sedmih let."
Oporočitelj je umrl več let po tem, ko je sestavil oporoko. Pojavilo se je vprašanje, kakšne starosti naj bodo sužnji, ki
pripadajo Maeviusu, ali naj bodo to tisti, ki so bili v času, ko je bila oporoka sestavljena, mlajši od sedmih let, ali naj se dajo
tisti, za katere je bilo ugotovljeno, da so bili v času oporočiteljeve smrti mlajši od te starosti. Odgovor je bil, da se zdi, da je
treba določiti tiste, ki so bili te starosti, ko jih je zapustnik zapustil.
(5) Oporočitelj je svoji soprogi med drugim zapustil naslednjo zapuščino: "Želim, da se zemljišče, ki ga imam na Apijski
cesti, podeli njej, z upraviteljem, ki ga vodi, ter njegovo ženo in njegovimi otroki." Postavilo se je vprašanje, ali je oporočitelj
želel, da bi vnuki upravnika in njegove žene pripadli konkubini. Odgovor je bil, da v navedenem primeru ni bilo ničesar, kar
bi preprečevalo, da bi bili dani njej.
(6) Neki moški je zapustil zapuščino v skrbništvu Maeviusu, kot sledi: "Zapuščam vse, kar imam v mestu Gades." Postavilo
se je vprašanje, ali bi v primeru, da je imel kakšno premoženje v predmestju, ki meji na mesto, tudi to pripadalo Maeviusu v
skladu s pogoji skrbništva. Odgovor je bil, da pomen besed dopušča tudi to razširitev. V istem primeru je bilo postavljeno
tudi vprašanje, ali bi bil Maevius upravičen do omenjenih bankovcev, ker je imel navado posojati denar v svojem rojstnem
mestu Gades ali njegovi okolici in je zapustil premoženje, ki ga je imel v navedenem mestu, ker so bile v njegovi knjigi
računov najdene določene menice, ker je bilo z zgoraj navedenimi besedami vzpostavljeno zaupanje. Odgovoril sem, da do
njih ne bi bil upravičen. Postavilo se je tudi vprašanje, ali bi denar, ki je bil najden v skrinji v njegovi hiši v Gadesu ali ki je
bil pridobljen z zbiranjem različnih bankovcev in deponiran tam, pripadal v skladu s pogoji zaupanja. Odgovor je bil, da je
bilo na to vprašanje že odgovorjeno.
(7) Oporočitelj je z oporoko, v kateri je za dediča določil svojo ženo in sina, hčerki v skrbništvo zapustil sto aurejev, ki naj bi
se izplačali, ko se bo poročila v družino, in dodal naslednjo določbo: "Naročam ti, hčerka, da ob poroki v družini in vsakič,
ko se boš poročila, dovoliš svojemu bratu in svoji materi Seii, da določita vračilo polovice dote, ki ti bo podarjena, če umreš
med poroko, ne da bi zapustila sina ali hčer, ali se razvežeš, preden ti bo doto vrnili, ali če boš v zvezi z njo kako drugače
zadovoljna." Oče je svojo hčerko, ki je bila devica, dal v zakon in ji podaril doto. Ker je prišlo do razveze zakonske zveze, je
prejel doto in jo z njo dal v zakon drugemu moškemu, pri čemer je določil, da mora biti omenjena doto vrnjena bodisi njemu
bodisi njegovi hčeri. Oporočitelj je umrl med njeno drugo poroko in zapustil isto oporoko, njegova sin in žena pa sta postala
njegova dediča. Ker je dekličin mož pozneje umrl, je deklica dobila svojo doto in se tretjič poročila v navzočnosti in s
privolitvijo brata in matere, ki sta ji doto celo povečala, nihče od njiju pa ni določil ničesar v zvezi z njo. Sin in hči sta nato
postala materina dediča, hči pa je umrla in možu zapustila dediča. Ker dekle denarja, ki je sestavljal njeno doto, ni prejelo kot
zapuščino od dedičev svojega očeta, ampak ga je kot mati družine dobilo nazaj po smrti svojega drugega moža, se je pojavilo
vprašanje, ali je njen dedič lahko odgovoren bratu umrlega v skladu s pogoji skrbništva za denar, ki bi ga lahko prejel, če bi
določil glede dote. Odgovor je bil, da v skladu z navedenim primerom ne bi bil odgovoren.
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(8) Kadar se od dediča ali volilojemnika zapustnika zahteva, naj nekoga posvoji, in se dodajo naslednje besede: "Če bi storil
drugače, naj bo razdedinjen" ali "Naj izgubi svojo zapuščino", se je pojavilo vprašanje, ali bi bila v primeru, če ne bi posvojil
navedene osebe, mogoča tožba na podlagi zaupanja v korist osebe, ki ni bila posvojena. Odgovor je bil, da skrbništvo, s
katerim se od stranke zahteva, da posvoji kogar koli, ni veljavno.
(9) "Želim, da se zemljišče, ki se nahaja v takšnem in takšnem okraju, prenese na Maevija, Publija in Gaja za ceno, ki jo
določi razsodnik, in da se kupnina doda mojemu premoženju, da se moji preostali dediči pod kaznijo sto aurejev zavežejo, da
bodo v primeru izselitve odgovorni za dvojni znesek, da omenjeno zemljišče niti v celoti niti deloma ne bi nikoli prešlo v
roke Seje ali njenih potomcev na kakršen koli način." Pojavilo se je vprašanje, ali je zapuščina veljavna, saj jo je Publij želel
kupiti, Gaj pa v to ni hotel privoliti. Odgovor je bil, da lahko tisti, ki se je želel okoristiti s skrbništvom, zahteva polovico
zapuščenega zemljišča, čeprav je drugi zavrnil, da bi izkoristil svojo pravico. Raziskano je bilo tudi, kakšno zavarovanje bi
bilo treba v skladu z oporočiteljevo voljo zagotoviti za znesek, ki naj bi se izplačal vsakemu od dedičev. Odgovor je bil, da je
treba zagotoviti varščino v sorazmerju z deležem, do katerega so bili upravičeni v skladu s pogoji skrbništva.
(10) Oporočitelj je svoji sestri zapustil nekatere sužnje, ki jih je navedel v oporoki, in ji naložil, naj iste sužnje izroči
njegovim otrokom, ko umre. Postavilo se je vprašanje, ali bi morali biti otroci, rojeni od navedenih sužnjev, po zapustničini
smrti izročeni otrokom, ki so bili dediči zapustnika, ali pa bi pripadli njenim dedičem. Odgovor je bil, da tisti, ki so se rodili
pozneje, niso bili vključeni v pogoje skrbništva.
(11) Oče je svoji hčeri dolgoval določeno vsoto denarja na podlagi skrbništva, ustanovljenega z oporoko njenega moža, in ko
se je dekle ponovno poročilo, je njen oče dal doto njenemu možu, ne da bi mu ona to naročila, in določil, da bo doto vrnil
sebi, če njegova hči umre brez potomcev. Ženska je imela hčerko in pojavilo se je vprašanje, ali je mogoče od očeta
zahtevati, da izpolni zaupnico. Odgovor je bil, da če hči ni ratificirala dote, ki ji je bila dana, pravica zahtevati izvršitev
skrbništva ostane. Opravljena je bila tudi poizvedba, če bi bil oče pripravljen razrešiti obveznost, ki izhaja iz določila, ali bi
bila pravica zahtevati izvršitev skrbništva odvzeta ženski. Odgovoril sem, da je bilo na to že odgovorjeno, in če je oče dal
doto, da bi jo ženska lahko sankcionirala, in tega ni storila, lahko vloži tožbo za izterjavo zadevne dote.
(12) Neka ženska je določila svojega moža Seija za svojega dediča in namesto njega postavila svojega posvojenca Apija;
svojemu dediču je naročila, naj po njegovi smrti prenese njeno premoženje na omenjenega posvojenca, in če bi se pred tem
kaj zgodilo z njenim posvojencem, mu je naročila, naj izroči njeno omenjeno premoženje Valerijanu, njenemu nečaku.
Postavilo se je vprašanje, če bi Seius za časa svojega življenja izročil posvojencu vse, kar je pridobil iz zapuščine, ali bi se
štelo, da je to storil v skladu z oporoko pokojnice, zlasti če ga je omenjeni posvojenec zamenjal. Odgovor je bil, da če bi Apia
umrl za časa Seijevega življenja, slednji ne bi bil oproščen izvrševanja skrbništva, ki je bilo zapuščeno v korist Valerijana.
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(13) Scaevola je menil, da če se od imenovanega dediča zahteva, da izroči zapuščino drugi osebi, ko ta to želi storiti, ga v tem
času ne bo treba prisiliti, da izvrši skrbništvo. Klavdij: Za tovrstno skrbništvo se namreč šteje, da je bilo ustanovljeno po
njegovi smrti.
(14) Oporočitelj je od imenovanega dediča zahteval, naj izroči njegovo celotno zapuščino njegovi ženi Seii, in ji naložil
naslednje: "Prosim te, Seia, da izročiš Maeviji, najinemu dragemu otroku, vse, kar ti bo prišlo v roke iz mojega premoženja,
razen tistega, kar sem ti zapustil, kot je navedeno zgoraj; in prepovedujem, da bi od Seie sprejeli kakršno koli varščino, saj
vem, da bo raje povečala moje premoženje, kot da bi ga zmanjšala." Postavilo se je vprašanje, ali lahko Maevia takoj
zahteva, da Seia izpolni skrbništvo. Odgovor je bil, da v navedenem primeru ni bilo ničesar, kar bi ji to preprečevalo.
(42) Isti, Digest, knjiga XXXIII.
Titius je svojo ženo Seio imenoval za dedinjo dvanajstine svojega premoženja, Maevijo pa za dedinjo preostalega dela, v
zvezi s spomenikom, ki si ga je želel postaviti, pa je določil naslednje: "Želim, da se moje telo izroči ženi, da ga pokoplje na
takem in takem kraju, in da se postavi spomenik v vrednosti štiristo aurejev." Žena je kot dvanajsti del zapuščine dobila
največ sto petdeset aurejev, zato se sprašujem, ali je oporočitelj s to določbo želel, da bi mu spomenik postavila samo ona.
Odgovoril sem, da bi morala spomenik postaviti oba dediča, in sicer v sorazmerju z njunima dednima deležema.
43. Celsus, Digeste, knjiga XV.
Če je oče odredil, naj se hčeri da doto, ki naj bi jo določil njen skrbnik, Tubero pravi, da je to treba obravnavati enako, kot če
bi ji bila dota zapuščena v višini, ki bi jo odobril ugleden državljan. Labeo se sprašuje, na kakšen način se lahko za dekle
določi doto v skladu s presojo uglednega državljana. Pravi, da to ni težko, če se upoštevajo rang, sredstva in število otrok
stranke, ki je sestavila oporoko.
44. Pomponij, O Sabinu, II. knjiga.
Kadar se zapusti zemljišče z vsem, kar je na njem, se šteje, da premoženje, ki je tam le začasno, ni zapuščeno, zato denar, ki
je tam z namenom, da se posodi, ni vključen v zapuščino.
45. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXII.
Zapuščina, izražena z naslednjimi besedami: "Kar sem pridobil v korist svoje žene," je splošna in vključuje tako oblačila kot
srebrno in zlato ploščo, okraske in vse druge stvari, ki se pridobijo v korist žene. Toda kateri predmeti naj bi bili pridobljeni v
ta namen? Sabinus v svojem delu o Vitelliju v zvezi s tem pravi, da je treba vse izraze, ki se najpogosteje uporabljajo pri
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zapuščinah ženi, razumeti tako, da označujejo vse, kar je namenjeno njeni individualni uporabi in je pogosteje pridobljeno v
ta namen kot za skupno in promiskuitetno uporabo obeh strank. Prav tako se zdi, da ni nobene razlike v tem, ali je glava
gospodinjstva take predmete pridobil pred poroko ali po njej; ali celo, če bi svoji ženi podaril kaj, kar je bil sam navajen
uporabljati, in bi to nato namenil njeni posebni uporabi.
46. Paulus, O Vitelliju, II. knjiga.
Dodatek zgoraj omenjenega člena včasih zmanjša, včasih pa poveča zapuščino; poveča jo, kadar je zapisano takole: "In
karkoli je bilo pridobljeno na njen račun," kajti to pomeni, da je bilo v njeno korist pridobljeno še kaj drugega poleg že
omenjenega. Zmanjša se, če se izpusti veznik "in", ker to pomeni, da so bile v njeno korist pridobljene samo te stvari od vseh
prej navedenih predmetov.
47. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXII.
Če je mož kupil nekaj teh predmetov, preden se je poročil z ženo, in ji jih dal v uporabo, je to enako, kot če bi jih s tem
namenom pridobil pozneje. Pri tovrstni zapuščini pripadajo ženi tisti predmeti, ki so bili kupljeni, popravljeni in ohranjeni v
ta namen, mednje pa je vključeno vse, kar je pripadalo prejšnji ženi, hčerki ali vnukinji oporočitelja.
1. Postavlja se vprašanje, kakšna je razlika med izrazoma "kupljen" in "pripravljen". Odgovor je, da je izraz "pripravljen"
vključen v izraz "kupljen", kar pa ne velja za izraz "pripravljen"; tako kot če bi kdo kupil predmet za uporabo svoje prve žene
in ga dal svoji drugi ženi, saj je bil omenjeni predmet sicer pripravljen za njegovo drugo ženo, ni pa bil kupljen zanjo. Zato,
čeprav mož morda ni kupil ničesar za svojo drugo ženo, vseeno s tem, ko ji je dal predmete, ki jih je imela prva žena, so ti
pripravljeni za njeno uporabo, in če ne bi bili preneseni nanjo, bi bili vključeni v zapuščino; vendar bo vse, kar je bilo
pripravljeno za uporabo prve žene, pripadlo drugi ženi le, če so bili namenjeni za njeno uporabo, saj če jih je mož pridobil za
svojo prvo ženo, se ne šteje, da je to storil z namenom druge žene.
48. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Noben predmet namreč ni vključen v zapuščino, če ga je mož po tem, ko je bil dan ženi, kasneje odvzel.
49. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXII.
V tovrstno zapuščino so vključeni tudi sužnji, na primer nosači, ki so običajno nosili samo mater družine, pa tudi tovorne
živali, kočije in mule ter drugi sužnji, kot so dekleta in ženske, zaposlene kot frizerke.
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1. Če bi mož svoji ženi dal kakršen koli okrasek, ki ga nosijo moški, se šteje, da je bil pridobljen za njeno uporabo.
2. Če bi torej obstajali kakšni predmeti, ki bi jih uporabljala tako mož kot žena, in bi si jih bil on navajen izposojati od nje,
kot je bilo rečeno, je treba reči, da bi tudi za njih veljalo, da so bili pridobljeni za njeno uporabo.
3. Prav tako obstaja razlika med predmeti, ki so bili pripravljeni za njeno uporabo, in tistimi, ki so bili kupljeni zanjo, kadar
so taki predmeti zapuščeni; če so bili namreč pripravljeni za njeno uporabo, so vključeni vsi, ki so bili namenjeni njej, če pa
so bili kupljeni, so vključeni samo tisti, ki jih je mož kupil za ta poseben namen; zato kadar so zapuščeni samo predmeti, ki
so bili kupljeni, niso vključeni tisti, ki jih je mož dobil na kak drug način in jih je namenil zanjo. Vseeno pa bo v zapuščino
pod obema pogojema vključeno vse, kar je mož naročil kupiti ali kar je sam dejansko kupil in še ni dal ženi, vendar ji je
nameraval dati, če bi živela.
4. Če kdo svoji ženi ali konkubini zapusti zapuščino, sestavljeno iz predmetov, ki so bili kupljeni in pripravljeni za njeno
uporabo, se ne razlikuje; saj med obema ženskama dejansko ni nobene razlike, razen družbene stopnje.
5. Če mož svoji ženi zapusti zlato, pridobljeno za njeno uporabo, in ga nato pretopi, vendar material še vedno ostane, bo do
njega upravičena.
6. Da pa bi bila zapuščina veljavna, Prokul pravi, da mora biti ženska zapustnikova žena v času njegove smrti. To je res, kajti
ločitev bo izničila zapuščino.
7. Zapuščino predmetov, pridobljenih za njegovo uporabo, je mogoče zapustiti tudi sinu ali hčeri, pa tudi sužnju ali sužnjici;
vanjo bo vključeno vse premoženje, ki jim je bilo morda podarjeno ali namenjeno.
50. Isto, O Sabinu, knjiga XXIII.
Kadar sin pod očetovskim nadzorom zapušča zapuščino: "Ko bo sam sebi varuh", je mišljena starost pubertete. In dejansko,
če se zapuščina zapiše sinu pod očetovskim nadzorom, ki še ni dosegel starosti pubertete, Sabinovo mnenje in mnenje, ki je
splošno sprejeto, pravi, da to ne pomeni, ko postane vodja gospodinjstva, ampak ko doseže starost pubertete. Če pa mati, ki je
sumničava glede življenja, ki ga vodi njen mož, od katerega se je ločila, zapusti zapuščino sinu, čeprav ta morda še ni dosegel
pubertete, se razume, da je imela v mislih ne čas, ko bo dosegel to starost, temveč čas, ko bo dosegel to starost in hkrati
postal glava gospodinjstva. Če bi namreč puberteto dosegel pozneje, lahko veliko bolj odločno rečemo, da je imela v mislih
čas, ko bo postal glava gospodinjstva, kot če bi rekla: "Ko bo sam sebi varuh in bo imel nadzor nad seboj."
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1. Če bi kdo zapustil zapuščino glavi gospodinjstva, ki še ni dosegel starosti pubertete: "Ko bo postal sam svoj varuh," velja,
da je imel v mislih starost pubertete. Včasih se to nanaša na starost petindvajsetih let, kadar je namen oporočitelja očiten. Če
pa zapusti osebi, ki je starejša od pubertete, vendar mlajša od petindvajsetih let, ni dvoma, da je imel v mislih starost
petindvajsetih let.
2. Podobno velja, če je oporoka dana norcu, razsipniku ali osebi, ki ji je pretor iz tega ali onega razloga določil skrbnika,
menim, da je treba šteti, da je imel oporočitelj v mislih čas, ko bo zadevna stranka oproščena kuratorstva ali skrbništva.
3. Iz teh in drugih podobnih primerov je razvidno, da je Sabinus menil, da je glavni vidik, na katerega je treba paziti, namen
oporočitelja. In da ne bi bilo dvoma, kadar je bila zapuščina zapuščena otroku, mlajšemu od petindvajset let, in zlasti kadar je
bila zapuščina zapuščena osebi, starejši od petindvajset let, je treba razumeti, da je zapustnik želel, kdaj naj bi imel
volilojemnik nadzor nad seboj.
4. Poleg tega je ta določba dovzetna za različne razlage in je odvisna od namena oporočitelja, tako kot naslednja, kjer pravi:
"Ko postane sam svoj gospodar." Včasih se namreč razume tako, včasih drugače, saj pogosto pomeni osvoboditev
volilojemnika od nadzora, spet drugič pa se nanaša na starost pubertete ali na njegovo petindvajseto leto.
5. Po svoje pa menim, da če bi kdo posamezniku, ki je dosegel starost pubertete, vendar še ni dopolnil petindvajset let,
zapustil naslednje: "Ko doseže starost pubertete", je imel zapustnik v mislih starost, ko ne bo upravičen do popolne
restitucije.
6. Prav tako je treba, kadar kdo zapusti neko osebo: "Ko postane polnoleten" ali "Ko postane polnoleten", ugotoviti namen
oporočitelja, ali je imel v mislih starost pubertete ali starost petindvajsetih let; prav tako kot če bi zapisal: "Ko doseže
polnoletnost" ali "V zreli starosti" ali "Ko odraste".
51. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Če je hčeri pod očetovskim nadzorom zapuščina podeljena, "ko postane sama sebi varuh", bo zapadla, ko bo sposobna za
poroko.
(52) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIV.
(53) Pod oznako "knjige" spadajo vsi zvezki, ne glede na to, ali so narejeni iz papirusa, pergamenta ali katerega koli drugega
materiala; tudi če so napisani na lubju (kar se včasih dogaja) ali na kakršni koli pripravljeni koži, spadajo pod isto oznako. Če
pa so knjige vezane v usnje, papirus, slonovino ali katero koli drugo snov ali so sestavljene iz voščenih ploščic, ali se bodo
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štele za dolžne? Gaj Kasij pravi, da so pri zapuščini knjig vključene tudi vezave. Iz tega sledi, da bo treba plačati vse, kar se
nanaša nanje, če namen oporočitelja ni bil drugačen.
1. Kadar je zapuščenih sto knjig, moramo volilojemniku izročiti sto zvezkov in ne sto delov zvezkov, ki jih lahko vsakdo
izbere po svoji volji in od katerih bo vsak zadostoval za vključitev vsebine knjige; zato, kadar so vsa Homerjeva dela v enem
zvezku, jih ne štejemo za oseminštirideset knjig, ampak je treba celoten zvezek Homerja razumeti kot eno knjigo.
2. Kjer so ostala Homerjeva dela, ki niso popolna, pripada toliko njihovih delov, kolikor jih je mogoče trenutno dobiti.
3. Sabin pravi, da knjižnice niso vključene v zapuščino knjig. Kasij zavzema enako mnenje, vendar meni, da so vključeni
pergamentni ovitki, na katere se piše. Nato doda, da niti knjižne omare, pisalne mize niti drugo pohištvo, v katerem se hranijo
knjige, niso del zapuščine.
4. Kar je Kasij navedel glede praznih pergamentov, je res, saj prazni listi papirusa niso vključeni v izraz "zapuščene knjige",
knjige pa ne zapadejo pod izraz "zapuščeni listi papirusa", razen če bi morda v tem primeru na nas vplival namen
oporočitelja; kot na primer, če bi neki književnik drugemu zapustil liste papirja, kot sledi: "Zapuščam vse svoje liste papirja,"
in ne bi imel drugega kot knjige, nihče ne bo dvomil, da so mu pripadale knjige; običajno namreč veliko ljudi označuje knjige
kot papir. Kaj pa, če bi kdo zapustil liste papirusa. V tem primeru ne bodo vključeni niti pergameni niti drugi materiali, ki se
uporabljajo za pisanje, niti knjige, ki so se začele pisati.
5. Zato se pri zapuščini knjig ne postavlja neprimerno vprašanje, ali so vključene tudi tiste, ki še niso dokončane. Menim, da
niso vključene, tako kot ni vključena tkanina, ki še ni v celoti stkana, pod naslovom oblačila. Vendar pa so v takšno
zapuščino vključene tudi knjige, ki so napisane, vendar še niso zbite ali okrašene, pa tudi tiste, ki niso zlepljene ali
popravljene, in pergamentni listi, ki niso sešiti.
6. Zapuščina papirusov ne vključuje materiala za izdelavo listov, niti takih listov, ki še niso dokončani.
7. Če pa zapustnik zapusti knjižnico, se postavlja vprašanje, ali je v zapuščino vključena knjižna omara ali knjižne omare ali
pa samo same knjige. Nerva zelo pravilno pravi, da je pomembno ugotoviti, kaj je zapustnik želel; beseda "knjižnica" namreč
včasih pomeni prostor, kjer se hranijo knjige, spet drugič knjižno omaro, v kateri so knjige (kot ko rečemo: Ta in ta je kupil
knjižnico iz slonovine), včasih pa to pomeni same knjige, kot ko rečemo: "Kupil je knjižnico." Zato ko je Sabin trdil, da
knjižnici ne sledijo knjige, to ni povsem res, kajti včasih so vključene tudi knjižne omare, ki jih mnogi imenujejo knjižnica.
Jasno je, če bi omenili knjižne police, ki so pritrjene ali povezane s stenami hiše, te nedvomno ne bodo vključene, saj so del
stavbe.
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8. O tem, kar smo navedli v zvezi s knjižnico, Pomponij razpravlja v šesti knjigi o Sabinu in pravi, da so prstani vključeni v
zapuščino skupaj s skrinjico za dragulje, ki je bila izdelana za njihovo shranjevanje. Svoje mnenje utemeljuje z naslednjo
oporoko oporočitelja: "Zapuščam svoj kovček za dragulje in vse prstane, ki jih imam poleg tega." Pravi, da je bil enakega
mnenja tudi Labeo.
9. Nekatere stvari pa v vseh okoliščinah sledijo zapuščenemu predmetu, kot je na primer zapuščina postelje, ki vključuje tudi
vse, kar ji pripada, ključavnice in ključi pa so vedno vključeni v zapuščino komod ali stiskalnic.
53. Paulus, O Sabinu, knjiga IV.
Ugotovljeno je bilo, da v primeru oporoke srebrnega krožnika majhne skrinjice iz te kovine ne preidejo na volilojemnika.
1. Če so v oporoki prstani, ne spadajo v zapuščino skrinjice za dragulje.
54. Pomponij, O Sabinu, knjiga VII.
Če ti zapišem absolutno zapuščino, potem pa rečem: "Moj dedič naj mu poleg tega podari še tak in tak kos zemlje, če bo
prišla ladja iz Azije," je boljše mnenje, da se z besedami "poleg tega" ponovi tisto, kar je bilo najprej omenjeno. Tako kot ko
rečemo: "Lucij Titius je dal ljudstvu pet tisoč aurejev, Seij pa je poleg tega dal še razdelitev mesa," razumemo, da je tudi Seij
dal pet tisoč aurejev. In ko rečemo: "Titius je prejel pet aurejev, Seij pa poleg tega še kos zemlje," razumemo, da je Seij prav
tako prejel pet aurejev.
(55) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXV.
(56) Izraz "les" je splošen in se deli na gradbeni material in navaden les. Gradbeni material je sestavljen iz tistega, kar je
potrebno za gradnjo in podporo hiš; navaden les je vse, kar je namenjeno za gorivo. Toda ali naj se ta izraz nanaša samo na
posekan les ali tudi na neposekan les? Quintus Mucius v drugi knjigi navaja, da kadar se les, ki je na zemljišču, zapusti
komur koli, vsa drevesa, ki so bila posekana za gradbeni material, niso vključena, vendar ne doda, da bo tisto, kar je bilo
posekano za kurjavo, pripadlo volilojemniku, vendar se to razume kot primer.
1. Ofilij v peti knjigi o delitvenem pravu prav tako navaja, da če je les zapuščen komu, mu pripada vse, kar ni imenovano s
kakšnim drugim imenom; na primer drobne veje, oglje in oljčni kamni, ki jih ni mogoče uporabiti drugače kot za kurjavo.
Enako pravilo velja za želode in vsa druga semena.
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2. Ista avtoriteta v drugi knjigi zanika, da se v primeru zapuščine lesa šteje, da so bila zapuščena drevesa, ki še niso bila
posekana, ampak le tista, ki so bila razcepljena na majhne kose. Menim pa, da bi bilo treba pod omenjeni izraz vključiti tudi
vsak les, ki še ni bil razrezan na majhne kose, če je bilo to mišljeno. Zato, če je imel oporočitelj v lasti gozdiček, ki ga je
namenil v ta namen, sam gozdiček ne bi pripadal volilojemniku, ampak bi bila pod izraz "les" vključena vsa drevesa, ki so
bila posekana, razen če je bil namen oporočitelja drugačen.
3. V zapuščino lesa, namenjenega za kurjavo, je vključen les, ki se uporablja za ogrevanje kopeli ali stanovanjskih peči, za
žganje apna ali za kateri koli drug namen, kjer se uporablja toplota.
4. Ofilij v peti knjigi Zakona o delitvi navaja, da vejice niso vključene v izraz les. Vendar so (če to ni v nasprotju z namenom
oporočitelja) vključene majhne veje, vejice, poganjki in ostanki materialov, ki se uporabljajo pri gradnji, ter stebla in
korenine vinske trte.
5. V nekaterih državah (kot na primer v Egiptu, kjer za les uporabljajo trstičje, za gorivo pa tako trstičje kot papirus) so v
izraz "les" vključene nekatere vrste trave, trnje in ostružine. Ali je v tem kaj nenavadnega? Grška beseda, ki pomeni "les", in
beseda, ki označuje ladje, ki prevažajo les, izhajata iz drugega grškega izraza, ki pomeni močvirje.
6. V nekaterih pokrajinah v ta namen uporabljajo gnoj govedi.
7. Kadar je les pripravljen za sežiganje in predelavo v oglje, Ofilij v peti knjigi o zakonu o delitvi pravi, da tovrstni material
ni vključen v izraz oglje. Toda ali bi bil vključen v izraz gorivo? Nekdo bi morda lahko rekel, da ne, ker ga zapustnik ni imel
v posesti, da bi ga uporabil kot gorivo. Ali naj naštejemo ognjišče in drug les, ki je delno zgorel, da ne bi povzročal dima, ali
naj jih označimo kot drva za kurjavo ali oglje? Boljše mnenje je, da spadajo v samostojni razred.
8. Enako poimenovanje velja tudi za žveplani les.
9. Les, ki se uporablja za bakle, ni vključen pod izraz gorivo, razen če je bil to namen oporočitelja.
10. V pojem drva za kurjavo so vključeni tudi borovi storži.
56. Paulus, O Sabinu, knjiga IV.
57. Grede in palice je treba uvrstiti med gradbeni material, zato niso vključene v pojem drva.
57. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXX.
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Servij je menil, da kadar je bil zapuščen ves material, namenjen za kakršen koli namen, v zapuščino niso vključeni zaboji ali
skrinje.
58. Ulpianus, Disputations, knjiga IV.
Če kdo svoji ženi zapusti predmete, namenjene njeni uporabi, in nato za časa svojega življenja, ko je odsoten v pokrajini,
kupi zanjo vijolično tkanino, vendar ji je pred smrtjo ne izroči, je bilo v reskriptu navedeno, da vijolična tkanina pripada
ženski.
59. Julianus, Digest, knjiga XXXIV.
60. Kadar kdo zapusti zadolžnico, se razume, da je imel v mislih ne le tablice, na katerih je zapisana, ampak tudi pravice do
tožbe, katerih dokaz je vsebovan v tablicah. Jasno je namreč, da namesto omenjenih tožbenih pravic uporabljamo isti
"menica"; ko je torej menica prodana, razumemo, da je bila odsvojena tudi terjatev. Poleg tega, kadar kdo zapusti terjatev, se
razume, da je zapustil tisto, kar je mogoče izterjati s tožbo.
60. Alfenus, O Pavlovi zbirki epitetov, II. knjiga.
Ker je bilo postavljeno vprašanje, kaj je treba šteti za zapuščino jagnjet, nekatere avtoritete menijo, da so mišljena samo
jagnjeta, stara šest mesecev. Vendar pa je boljše mnenje, da se zapišejo tista jagnjeta, ki so mlajša od enega leta.
1. Kadar se zapišejo mestni moški in ženski sužnji, sem podal mnenje, da mule niso vključene v zapuščino, saj naj bi bili v to
poimenovanje vključeni le tisti sužnji, ki jih je glava gospodinjstva navajena imeti ob sebi za svojo osebno službo.
2. Kadar so bili ženi zapuščeni volna, lan in škrlat, namenjeni za njeno uporabo, ker ji je zapustnik zapustil veliko volne
različnih vrst, se je pojavilo vprašanje, ali je upravičena do vsega tega. Odgovor je bil, da če nobena od te volne ni bila
namenjena uporabi žene, ampak je bila vsa pomešana skupaj, mora biti odločitev enaka kot v primeru, ko so bile zapuščene
zaloge in je zapustnik zapustil veliko stvari, ki so se uporabljale kot zaloge in ki jih je imel navado prodajati, saj če je narisal
različne vrste vina, ki naj bi ga uporabljala on in njegov dedič, je treba šteti, da je vse to vključeno v izraz "zaloge". Kadar pa
je bilo dokazano, da je stranka, ki je sestavila oporoko, imela navado prodajati del svojih zalog, je bilo odločeno, da mora
dedič zapustniku zagotoviti količino zalog, ki bi zadostovala za njegove potrebe med letom. Zdi se mi, da bi moralo enako
pravilo veljati za volno in da bi morala ženska prejeti tisto, kar bi zadostovalo za njeno porabo za obdobje enega leta; ker se
po odbitku tistega, kar je običajno potreboval njen mož, preostanek ne bi smel zapuščati ženi, temveč le tisto, kar je bilo
posebej namenjeno za njeno uporabo.
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3. Če je bilo zapuščeno zemljišče in vse, kar je bilo kupljeno ali namenjeno za njegovo obdelovanje, je bilo odločeno, da se
ne zapusti niti suženj, ki je bil vrtnar, niti gozdar, saj je bil vrtnar namenjen za okras zemljišča, gozdar pa je bil zaposlen za
njegovo varovanje in zaščito, ne pa za njegovo obdelovanje. Osel, ki se uporablja za delo s strojem, se šteje za zapuščenega,
prav tako ovce, namenjene gnojenju zemlje, skupaj s pastirjem, če je nekdo skrbel za tovrstne ovce.
61. Isto, Epitome iz Pavlovih Digest, knjiga VIII.
Kadar so bili zapuščeni nekateri tkalci, ki so pripadali zapustniku ob njegovi smrti, se je pojavilo vprašanje, ali je treba v
zapuščino vključiti enega od njih, ki ga je pozneje imenoval za vratarja. Odgovor je bil, da je bil vključen, saj ni bil
premeščen v drugo obrt, ampak je bil le začasno dodeljen za drugo nalogo.
62. Julianus, O dvoumnostih.
Neki mož, ki je imel dve muli, ju je zapuščal takole: "Moj dedič naj da Seiju moja dva moška mula, ko umrem." Oporočitelj
ni imel moških mul, ampak je zapustil dve ženski muli. Servij je podal mnenje, da je treba zapuščino izplačati, ker so ženske
mule vključene v izraz "mule", tako kot so ženske sužnje na splošno vključene v izraz "sužnji". Od tod izhaja, da moški spol
vedno vključuje ženski.
63. I. knjiga o Urseiusu Feroxu, I. knjiga.
Pri ponavljanju že podeljenih volil se navadno dodajo naslednje besede: "Poleg tega naj se mojemu dediču naloži, da da."
Sabinus pravi, da so enakovredne ponovitvi pogojev, od katerih so volila odvisna, in datumov, ko jih je treba izplačati.
64. Africanus, Vprašanja, VI. knjiga.
Če je oporočitelj za dediča določil sina in vnuka ter vnuku v skrbništvo podaril določena zemljišča in vse, kar bi lahko bilo na
njih ob njegovi smrti, "razen njegove poslovne knjige", in je bila ob njegovi smrti v njegovi skrinji, v kateri so bili shranjeni
zadolžnice in obveznice njegovih dolžnikov, najdena vsota denarja, je več organov menilo, da je komaj verjetno, da je imel
oporočitelj v mislih omenjeni denar, ko je ustanovil skrbništvo. Sam pa menim, da je treba, kadar kdo želi, da se njegova
knjiga računov izroči drugemu, upoštevati, ali je treba razumeti, da je pričakoval samo izročitev zadolžnic svojih dolžnikov,
ali pa je vključil tudi denar, ki bi se lahko našel, če je bil pridobljen z zbiranjem terjatev in je bil namenjen ponovnemu
posojanju. Grem še dlje in menim, da če bi bil denar zbran in ponovno vložen na podoben način, sprememba obveznosti ne bi
niti razveljavila niti zmanjšala učinka skrbništva, tako da bi bil isti denar, če bi ga nameravali vnesti v knjigo računov, tj. za
namene novih posojil, še vedno plačljiv upravičencu v skladu s pogoji skrbništva. Ponovno menim, da je mogoče trditi, da
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upravičencu ne bi pripadal samo denar, zbran od zavezancev, ampak tudi tisti, ki bi bil pridobljen iz katerega koli drugega
vira z namenom vlaganja na enak način.
(65) Marcianus, Institutes, knjiga VII.
Kadar so sužnji zapuščeni z izjemo tistih, ki opravljajo posle, Labeo pravi, da se šteje, da so iz zapuščine izvzeti tisti, ki so
bili imenovani, da bi opravljali neke posle; na primer, kadar so bili pooblaščeni za nakup, najem ali zakup nepremičnin,
vendar pa tisti, ki skrbijo za prostore v hiši in zidove, ter ribiči, niso vključeni pod poglavje sužnjev, ki opravljajo posle.
Menim, da je to Labeovo mnenje pravilno.
1. Kadar suženj iz neke zaposlitve preide v trgovino, nekatere avtoritete zelo pravilno menijo, da zapuščina ugasne, ker je
bila zaposlitev zamenjana za trgovino. Po drugi strani pa isto pravilo ne velja, kadar hlapec pozneje postane kuhar.
2. Če suženj razume več poklicev in so kuharji zapuščeni enemu volilojemniku, tkalci drugemu, nosači smeti tretjemu, se
šteje, da zgoraj omenjeni suženj pripada osebi, kateri so bili zapuščeni drugi sužnji poklica, v katerem je bil omenjeni suženj
najpogosteje zaposlen.
3. Kadar so zapuščene sužnje ženskega spola, ki so bile dodeljene za urejanje las svoje gospodarice, Celsus pravi, da tiste, ki
so bile v tej službi zaposlene le dva meseca, niso vključene v zapuščino; drugi pa menijo, da so, saj bi se lahko zgodilo, da ne
bi bil vključen nihče od teh sužnjev, saj se lahko vsi še kaj naučijo in vsak poklic je mogoče izboljšati. To mnenje bi moralo
prevladati, ker je v skladu s človeško naravo.
4. Kadar se zapišejo črede, Kasij pravi, da so vključene vse štiriperesne živali, ki se navadijo hraniti skupaj. V to
poimenovanje so vključeni tudi prašiči, ker se hranijo skupaj. Zato Homer v Odiseji pravi: "Najdeš ga sedečega ob njegovih
prašičih, ki se hranijo blizu Koraxove skale in Aretuzinega izvira."
5. Kadar so zapuščene tovorne živali, volovi niso vključeni in obratno.
6. Kadar so zapuščeni konji, so vključene kobile.
7. Kadar se zapišejo ovce, jagnjeta niso vključena, vendar je treba iz običajev v okolici ugotoviti, koliko časa se jagnjeta
označujejo s tem izrazom, saj se v nekaterih krajih štejejo za ovce, ko so pripravljena za striženje.
66. Paulus, Mnenja, III. knjiga.
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Če so zapuščene ptice, se zapišejo gosi, fazani in piščanci ter volirke; vendar sužnji, ki so skrbeli za fazane in gosi, niso
vključeni; razen če oporočitelj to izrecno navede.
67. Marcijan, Inštituti, knjiga VII.
Če oporočitelj zapusti gozdni pašnik in poleg tega zapiše vse, kar je tam običajno, se ne razume, da je želel zapustiti črede, ki
so pozimi v zimskih prostorih, poleti pa ostanejo na pašnikih, ampak da je mislil le na tiste, ki so tam vedno.
68. Ulpianus, Mnenja, I. knjiga.
Ulpianus je Julijanu izjavil, da je bilo razumeti, da je oporočitelj s tem, ko je dodal "celotno posestvo Seian", zapustil tudi
tisti del zgoraj navedenega zemljišča, za katerega se je zdelo, da mu pripada po določilih skrbništva in ki ga je pridobil z
zastavo; pravica dolžnika do njega je bila pridržana.
1. Izvršitve skrbništva ni mogoče zahtevati na podlagi naslednjih besed: "Poskrbi, da boš dobro skrbel za moja polja, in
rezultat bo, da ti bo moj sin dal tvoje otroke."
2. Če so sužnji, ki so v skupni lastnini z drugim, zapuščeni s strani seje pod pogojem: "Če bodo ob moji smrti moji," ne bodo
zapadli; če je oporočiteljica želela, da bi zapadli, če bi bili v tistem času v celoti njeni.
3. Če so zapuščena določena zemljišča skupaj s skladišči, ki so na njih, bodo v zapuščino vključeni sužnji, ki so pripadali
navedenim zemljiščem ob sestavi oporoke, in tisti, ki so bili k njim priključeni pozneje; če je oporočiteljica jasno pokazala,
da je bil to njen namen.
(69) Marcellus, Mnenja.
Od običajnega pomena besed v oporoki ne smemo nikoli odstopati, razen če je očitno, da je bil namen oporočitelja drugačen.
1. Titius je s kodicilom določil naslednje: "Želim, da se vsi mladi sužnji, ki jih imam v službi, dajo Publiju Maeviju."
Sprašujem se, pri kateri starosti je treba sužnje razumeti kot mlade? Marcellus je menil, da je treba to vprašanje predložiti
sodniku, ki je pristojen za zadevo, da bi ugotovil, kaj je oporočitelj mislil z besedami, ki jih je uporabil. Pri oporokah namreč
ni treba vedno paziti na točno opredelitev izrazov, saj osebe zelo pogosto govorijo napačno in ne uporabljajo vedno ustreznih
imen in poimenovanj. Vendar pa se lahko suženj, ki je presegel starost mladosti, šteje za mladega, dokler ga ne začnemo
uvrščati med starce.
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70. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXII.
Kadar je volna zapuščena komur koli, velja, da je zapuščena tista, ki ni obarvana, to je volna v naravnem stanju.
(1) To velja tudi za takšno, ki je bila obdelana ali je zajeta v izrazu nedokončana volna.
(2) Pojavilo se je vprašanje, ali je pod pojmom "volna" zajeto samo tisto, kar ni bilo spredeno, ali pa je mišljeno tudi tisto, kar
je spredeno; kot na primer osnova in votek. Sabinus meni, da je vključena volna, ki je bila spredena, in njegovo mnenje
sprejemamo.
(3) Menimo, da je treba besedo volna uporabljati, dokler iz nje ne nastane tkanina.
(4) Razumeti je treba, da sta pod to oznako vključeni tako oprana kot neoprana volna, če ni obarvana.
(5) Kravja dlaka, ki se uporablja za polnjenje blazin, ni vključena v izraz volna.
(6) Poleg tega ni vključena volna, iz katere lahko vsakdo izdela oblačilo za zdravje ali za udobje.
(7) Prav tako v izraz volna ni zajeta takšna, ki je pripravljena za uporabo na telesu ali za zdravljenje.
(8) Toda ali naj bi bile vključene tudi kože, na katere je volna pritrjena? Očitno je, da so to dodatki k volni.
(9) Kadar je volna zapuščina, lahko po mojem mnenju vključuje tudi krzno zajcev in koz ter puh gosi, pa tudi snov,
pridobljeno iz določene rastline, ki se imenuje rastlinska volna.
(10) Kadar pa je zapuščina namenjena volni, vanjo ni vključen lan.
(11) Kadar se zapusti lan, je vključeno tisto, kar je bilo obdelano, in nedokončan izdelek, pa tudi tisto, kar je bilo spredeno, in
tisto, kar je v mreži in še ni bilo stkano. Zato obstaja razlika med zapuščino lanu in volne. Menim, da bi bil lan, ki je bil
pobarvan, vključen v zapuščino.
(12) Kadar je volna spremenila svojo barvo, bi bilo treba to upoštevati. Starodavne oblasti so odločile, da volna, ki je
spremenila svojo barvo, ne sme biti vključena pod izraz volna, ampak mora biti vključena vsa, ki je bila spredena in ne
stkana. Zato se postavlja vprašanje, ali se izraz "spremenila barvo" uporablja za vijolično barvo. Menim, da tisto, kar ni bilo
obarvano, ni vključeno v ta izraz, in zato ni mišljena niti volna, ki je naravno bela ali črna ali katerega koli drugega
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naravnega odtenka. Vendar menim, da bi bilo treba vijolično in škrlatno barvo, ker nista naravni barvi, vključiti pod izraz
obarvana volna, razen če je oporočitelj želel drugače.
(13) Menim, da bi bilo treba pod to ime vključiti vijolično barvo vseh vrst. Škrlatna ne bi smela biti vključena, prav tako ne
modrikasto rdeča ali vijolična. Nihče ne dvomi, da bi bilo treba pod izraz vijoličasta vključiti tudi nit, ki je že vložena v
statve. Volna, namenjena barvanju vijolične barve, ni vključena.
71. Isto, O Sabinu, knjiga XX.
Kadar so v oporoki vstavljene besede "moja sužnja ali sužnje", velja, da so navedene tiste, ki jih je oporočitelj vključil v
število takih sužnjev, ki so mu pripadali.
72. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Enako je treba reči za vse drugo premoženje, ki ga lahko kdo zapusti kot svoje.
73. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XX.
Z izrazom "njegovi sužnji ali sužnje" razumemo, da so mišljeni tisti, ki so pripadali oporočitelju na podlagi popolnega
naslova, in da niso vključeni tisti, pri katerih je imel le pravico do uporabe.
(1) Kadar svobodnjaki v dobri veri služijo zapustniku kot sužnji, je boljše mnenje, da so vključeni pod izrazom "njegovi
lastniki"; če je želel, da so v to poimenovanje vključeni tako tisti, ki so mu pripadali, kot tudi tisti, ki jih je imel za svojo
lastnino.
(2) Nobenega dvoma ni, da je treba za tiste sužnje, ki jih je dolžnik dal v zastavo, šteti, da so bili zapuščeni kot njegovi lastni;
vendar to v nobenem primeru ne velja za upnika.
(3) Če ima torej kdo lastne sužnje, katerih storitve je dal v najem drugim, bodisi kot peke ali igralce, bodisi za katero koli
drugo zaposlitev; ali naj se šteje, da jih je tudi zapustil pod imenom sužnji? To je treba domnevati, razen če se zdi, da je bil
namen oporočitelja drugačen.
(4) Menim, da kadar stranka opravlja poklic trgovca s sužnji, njenih sužnjev ni mogoče pravilno vključiti med tiste, ki
pripadajo njenemu gospodinjstvu, razen če je bilo jasno, da je bil to njen namen glede njih; kajti kadar kdo kupi sužnje, da bi
jih takoj prodal, je treba šteti, da jih ima prej kot blago, ne pa kot svoje sužnje.
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(5) Pomponij v peti knjigi navaja, da sužnji, ki pripadajo drugim sužnjem, niso vključeni v to kategorijo.
74. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
Kadar kdo zapusti "svoje sužnje", so vključeni tudi tisti, ki so v skupni lasti z drugimi, pa tudi tisti, na katerih ima drugi
pravico do uporabe.
75. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XX.
Kadar se zapuščajo kovanci na splošno, se razume, da so vključeni tisti z najmanjšimi nominalnimi vrednostmi; razen če iz
določil oporoke izhaja, da je bil namen odstopiti od oporočiteljeve ali sosedove navade.
(76) Isti, O ediktu, II. knjiga.
Kadar se zapuščajo papirji, nihče ne more reči, da se to nanaša na tiste, ki so bili napisani, in da so v zapuščino vključene že
sestavljene knjige. To velja tudi za tablice.
77. Javolenus, O Plautiju, I. knjiga.
Kadar se zapuščine ponavljajo pri izvedbi zamenjave, so v ponovitev vključene tudi podelitve svobode.
78. Paulus, O Vitelliju, II. knjiga.
V primeru, ko je bil suženj Stichus odstranjen z zemljišča, na katerega je bil vezan, in poučen, vendar se nato ni vrnil, se je
pojavilo vprašanje, ali ga je treba skupaj z omenjenim zemljiščem izročiti volilojemniku. Odgovor je bil, da ga je treba
izročiti zapustniku, če je bil poslan zaradi učenja in ne zato, da bi ga prenesli na kakšno drugo zemljišče.
(1) "Moj sin Maevij, ker sem ti že dal večji del svojega premoženja, se moraš zadovoljiti s sempronijskim posestvom in z
vsemi, ki na njem živijo; to je s sužnji, ki so tam." Pojavilo se je vprašanje o razpolaganju z nekaterimi zadolžnicami in
denarnimi zneski, ki so bili najdeni na omenjenem zemljišču. Ista oporočiteljica je napisala naslednje pismo: "Podarjam vam
vse srebrnike in pohištvo, ki jih imam, ter vse, kar imam na posestvu Sempronian." Ali bo pohištvo, ki je na drugih posestvih
ali v drugih hišah, pripadlo Maeviju in ali bo upravičen do sužnjev, ki jih je oporočiteljica zapustila drugim in ki so bili del
sempronijskega posestva? Odgovor je bil, da se ne sme šteti, da so bankovci in denar vključeni, razen če je bil pozitivno
dokazan namen pokojnika, da jih zapusti, in da se zapuščina sina zmanjša zaradi zapuščine sužnjev, ki so bili priključeni k
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navedeni posesti, drugim. Kar zadeva srebrnino in pohištvo, ki sta bila drugje, je treba njihovo razpolaganje prepustiti
sodniku, ki bo določil, komu naj pripadejo, da bi zapustnikov namen lahko uresničil volilojemnik.
(2) Oporočitelj je zapustila določena zemljišča, kot sledi: "Tako kot so bila v moji lasti, skupaj z vsem premoženjem, ki bi
lahko bilo tam ob moji smrti." V zvezi s sužnji, ki so živeli na navedenih zemljiščih bodisi zaradi njihove obdelave bodisi v
druge namene, pa tudi v zvezi z drugim premoženjem, ki je bilo tam ob zapustnikovi smrti, se je pojavilo vprašanje, ali
pripadajo volilojemniku. Odgovor je bil, da je treba šteti, da je bilo vse zadevno premoženje zapuščeno.
(3) "Želim, da se moje kampansko posestvo izroči Geneziji, moji posvojenki, pri čemer je omenjeno posestvo vredno dvesto
aurejev, in da ga uživa, kot je običajno." Postavilo se je vprašanje, ali so tudi preostale najemnine najemnikov in sužnji, ki so
bili na zemljišču v času zapustnikove smrti, pripadali zapustniku. Odgovor je bil, da vse, kar je pripadalo najemnikom, ni bilo
zapuščeno, za vse drugo pa je treba šteti, da je bilo dano z besedami "po običaju".
(4) Morda se bo kdo vprašal, zakaj je treba pod izrazom "srebrna plošča" navesti izdelano srebro; ko pa v primeru, ko je
zapuščina namenjena marmorju, ni mogoče šteti, da je bilo navedeno kar koli razen surovega materiala. Razlog za to je, da so
predmeti take narave, da jih je mogoče zlahka spremeniti v prejšnje stanje, podvrženi moči materiala, iz katerega so
sestavljeni, ne da bi kdaj izgubili svojo moč.
(5) Nobenega dvoma ni, da škrlatna barva, ki je označena s posebnim imenom, ni vključena v volno, katere barva je bila
spremenjena, tako kot se barvila, izdelana iz krvi vran, ali tista, znana kot hysginus in melinus, ne imenujejo škrlatna ali
vijolična.
(6) Če je nekdo naredil naslednjo zapuščino: "Vendar nisem dobil njegovega soglasja, saj je menil, da oporočitelj v času, ko
je sestavljal oporoko, ni imel v mislih tega premoženja. Če pa bi ji bilo navedeno premoženje dano v uporabo, bi bilo vseeno,
ali ga je pridobila sama ali kdo drug. V knjigi Aburnius Valens sem nato našel naslednji primer. Neka ženska je dala svojemu
možu kot doto določeno premoženje, ki je bilo ocenjeno, ta pa ji ga je nato zapustil, opisano takole: "Predmeti, ki so bili
pridobljeni in kupljeni zanjo." Ta organ je odločil, da tisto, kar je dano kot doto, ni vključeno v kategorijo kupljenega in
pridobljenega premoženja, razen če mož, ki je pozneje postal lastnik navedenega premoženja, to nameni v uporabo svoji ženi.
(7) Kadar se zapušča premoženje, ki je na zemljišču, zapuščina vključuje tudi stvari, ki so običajno na njem, če jih v tistem
trenutku na njem ni, in morebitni predmeti, ki so tam po naključju, se ne štejejo za zapuščino.
79. Celsus, Digeste, IX. knjiga.
Če je bil zapuščen zbor ali skupina sužnjev, je to enako, kot če bi bili posamezniki, ki jih sestavljajo, zapuščeni ločeno.
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(1) Prokulus pravi, da je bilo z besedami: "V tem primeru je bilo treba zapuščino opraviti v skladu z zakonom: "Dajem in
zapuščam vse premično premoženje, ki se tam nahaja", se denar, ki je na tistem mestu shranjen z namenom, da se ga posodi,
ne zapiše, vendar pa bo v zapuščino vključen tisti, ki je bil tam puščen, da bi bil varen (kar so nekatere osebe imele navado
storiti med državljanskimi vojnami); in pripoveduje, da je slišal stare ljudi na podeželju govoriti, da se denar brez peculiuma
zlahka izgubi, pri čemer z izrazom peculium misli tisto, kar se shrani za varno hrambo.
(2) Če je zapuščeno nezazidano zemljišče, na katerem je bila medtem zgrajena hiša, in ker je bila hiša porušena, zemljišče
spet postane prazno, bo zapustnik upravičen do njega, čeprav ga ni mogel zahtevati, dokler je na njem stala hiša.
(3) Če je suženj zapuščen in je potem, ko je bil manumanitiran, ponovno spravljen v suženjstvo, ga lahko zahteva
volilojemnik.
80. Isto, Digest, knjiga XXXV.
Dediči so lahko imenovani skupaj ali postanejo skupni volilojemniki; to pomeni, da se jim lahko celotno premoženje ali
celotna zapuščina dodeli vsakemu posebej, tako da bodo njihovi deleži nedeljivi, razen če je to v splošnem soglasju.
(81) Modestin, Razlike, IX. knjiga.
(82) Nekatere avtoritete zelo pravilno menijo, da so, kadar se zapuščajo sužnji, vključene tudi sužnje ženskega spola, saj
skupno ime "sužnji" vključuje oba spola. Nihče pa ne dvomi, da tam, kjer so zapuščene sužnje ženskega spola, niso vključeni
sužnji moškega spola. Kadar so otroci, ki so sužnji, zapuščeni, so vključene tudi sužnje deklice. Povedati je treba, da v
primeru, ko so zapuščene deklice, niso vključeni dečki sužnji.
1. Kadar so zapuščene sužnje ženskega spola, so vključene tudi device, tako kot so, kadar so zapuščeni sužnji moškega spola,
vključeni tudi dečki.
2. Kadar so zapuščene črede živine, so vključeni tudi voli in druge tovorne živali.
3. Kadar se zapušča čreda, velja, da so vključeni voli, ne pa črede ovac in koz.
4. Kadar se zapišejo ovce, nekatere avtoritete zelo pravilno menijo, da niso vključena niti jagnjeta niti ovni.
5. Vendar ni dvoma, da so ovni in jagnjeta vključeni v zapuščino črede ovac.
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82. Isto, Pravila, IX. knjiga.
Kadar se suženj, ki je običajno živel na zemljišču, da na beg in je zemljišče zapuščeno v stanju, v kakršnem je, bo suženj del
zapuščine, četudi bi ga ujeli po zapustnikovi smrti.
83. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Če je bila zapuščina zapuščena na naslednji način: "Prosim te, da ob svoji smrti izročiš So-in-So vse, kar sodi v mojo
zapuščino in moje premoženje, ki ti lahko pride v roke," se je štelo, da pridelki, ki jih je dedič za časa življenja, in vse, kar je
nadomestilo pridelke, niso del zapuščine, saj ni bilo mogoče dokazati, da je oporočiteljica želela, da bi bil njen dedič
zadolžen za izročitev pridelkov.
1. Če je oporočitelj zapustil skrbništvo v korist svojih otrok in je po tem, ko jih je zamenjal med seboj, želel, da po smrti
zadnjega preživelega otroka skrbništvo preide na njihove potomce, sprašujem, če po smrti zadnjega otroka ne bi ostal nihče
drug razen njegovega svobodnjaka, ali mu je treba priznati korist skrbništva. Odgovor je bil, da je povsem očitno, da so z
imenom njegovi "potomci" v število tistih, ki jim je bilo zaupanje zapuščeno, vključeni samo njegovi otroci, ne pa tudi
njihovi svobodni možje.
84. Javolenus, O Kassiju, II. knjiga.
Če je oporočitelj svoje premoženje, ki je bilo v Rimu, zapustil določeni osebi, bi bila ta upravičena tudi do vsega, kar je bilo
za varno hrambo shranjeno v skladiščih zunaj mesta.
(85) Pomponij, O Kvintu Muciju, II. knjiga.
Nedavno je cesar odločil, da bo v primeru, ko je oporočitelj zapustil premoženje komur koli, vendar ni dodal izraza "moj" in
ni nameraval zapustiti omenjenega premoženja, razen če je bilo njegovo, zapuščina veljavna le, če je treba bolj kot na besedo
"moj" paziti na oporočiteljeve želje. Zato nastane to lepo razlikovanje, da kadar koli je določen predmet zapuščine, ki ga je
treba izročiti takoj, izraz "moj" ne ustvarja pogoja. Če pa gre za premoženje, ki ni izrecno navedeno, kot na primer: "Moja
vina, moja oblačila", se šteje, da izraz "moje" pogojuje, tako da ostane le tisto, kar je pripadalo zapustniku. Kljub temu
menim, da ni mogoče trdno vztrajati pri zgoraj navedenem mnenju, temveč da se v tem primeru zapušča vsako oblačilo ali
vino, ki ga je imel oporočitelj za svojega; zato je veljalo, da je bilo v zapuščino vključeno celo vino, ki je postalo kislo, če ga
je imel oporočitelj vedno za vino. Jasno je, da je treba, kadar je oporočitelj uporabil jezik, ki se nanaša na čas njegove smrti,
na primer "oblačila, ki bodo moja", po mojem mnenju to nedvomno razumeti tako, da pomeni pogoj. Prav tako menim, da je
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treba tudi tam, kjer oporočitelj pravi: "Stih, ki bo moj," stavek prav tako razumeti kot pogojni; prav tako ni nobene razlike, če
bi rekel: "Ki bo moj" ali "Če bo moj", v obeh primerih bo zapuščina pogojna. Labeo meni, da je treba naslednji stavek "Kdor
bo moj" obravnavati le kot določilo. Mi pa uporabljamo drugo pravilo.
86. Prokul, Pisma, knjiga V.
Če je bila zapuščina zapisana takole: "Zapuščam svojo hišo in njeno vsebino ob svoji smrti," menim, da denar, ki je bil zbran
od nekaterih zapustnikovih dolžnikov, da bi bil ponovno vložen v druge podobne terjatve, ni del zapuščine. Popolnoma se
strinjam z razlikovanjem, ki ga je uvedel Labeo, da se zapuščina ne bo zmanjšala, ker se lahko zgodi, da nekaj ni v hiši,
kakor se ne bo povečala, ker se zgodi, da je v njej kakšen drug predmet.
(87) Paulus, O Lex Julia et Papia, IV. knjiga.
(88) V izraz zapuščina sta vključena tudi skrbništvo in donacija mortis causa.
88. Isti, O Lex Julia et Papia, V. knjiga.
Odločeno je bilo, da v primeru zapuščine volne oblačilo, izdelano iz nje, ni vključeno v zapuščino.
1. Podobno velja, da kadar je zapuščina sestavljena iz materiala, kot je les, ladje ali komode, izdelane iz njega, ni mogoče
zahtevati kot del zapuščine.
2. Če se ladja, ki je bila zapuščena, razbije, ne pripada niti ladja sama niti material, iz katerega je sestavljena.
3. Če pa je bila zapuščena masa kovine, je mogoče zahtevati vsako skodelico, ki je bila iz nje izdelana.
89. Isto, O Lex Julia et Papia, VI. knjiga.
Stranke se štejejo za skupne volilojemnike, kadar je ista stvar zapuščena vsakemu posebej, in sicer zaradi same stvari in ne
zaradi besed, ki jih je uporabil oporočitelj. Šteje se, da sta skupna volilojemnika zaradi uporabljenih besed in ne zaradi
zapuščenega premoženja, kadar oporočitelj reče: "Tiju in Seiju dajem in zapuščam tak in tak kos zemlje, v enakem deležu,"
saj imata oba volilojemnika svoje deleže od začetka. Zato ima volilojemnik vsekakor prednost pred drugimi, kadar ga s
sostanovalcem združujeta zapuščeno premoženje in pogoji oporoke. Če bi ga z njim združevalo le zapuščinsko premoženje,
je ugotovljeno, da ni upravičen do nobene prednosti. Če pa je z njim združen z besedami in ne s svojim deležem v
premoženju, se postavi vprašanje, ali bo drugi upravičen do prednostne pravice. Boljše mnenje je, da bo imel prednost.
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90. Isto, O Lex Julia et Papia, knjiga VII.
Za zapuščino se šteje, da je bila izrecno zapuščena, če je znana stranka, ki ji je naložena, čeprav njeno ime morda ni
navedeno.
91. Papinianus, Mnenja, knjiga VII.
Če je bil del zemljišča zapuščen hčeri kot prednostna zapuščina, "skupaj s tem, kar je dolgovano od upraviteljev in
najemnikov", zapuščina ostanka vključuje tisto, kar ostane od najemnin za zemljišča pod istim zakupom. V nasprotnem
primeru bi bilo mogoče zlahka ugotoviti, da najemnina, pobrana od najemnikov, in denar, položen v zapustnikovo knjigo
računov na istem mestu, ne bi predstavljala dela zapuščine, ki bi bila dolgovana bodisi najemnikom bodisi upraviteljem,
čeprav je zapustnik morda izrecno navedel, da želi, da upravitelji pripadejo njegovi hčeri.
(1) Odločeno je bilo, da je treba v primeru, ko so uporabljene naslednje besede: "Luciju Titiusu dajem takšna in takšna
zemljišča s hišo v takšnem stanju, kot jih je mogoče najti ob moji smrti", kmetijsko orodje in vse predmete za uporabo hiše
izročiti v skladu s pogoji zapuščine; ne bo pa vključeno nič, kar je dolgovano od najemnikov.
(2) Oče je svojemu sinu zapustil tovarno, ki se je uporabljala za barvanje vijolične barve, skupaj s sužnji, določenimi za
opravljanje te dejavnosti, in vijolično tkanino, ki je bila tam v času njegove smrti. Odločeno je bilo, da v zapuščino niso
vključeni niti denar, pridobljen s prodajo blaga, niti tisto, kar so dolgovali kupci, niti morebitni dolgovi sužnjev.
(3) "Titiusu podarjam in zapuščam posestvo Seian v enakem stanju, kot sem ga kupil." Ker je bilo skupaj z drugo posestjo
kupljeno tudi Gabinovo posestvo za enotno ceno, sem podal mnenje, da zgolj dokaz o nakupu ne zadostuje, temveč je treba iz
pisem in računov zapustnika ugotoviti, ali je bilo Gabinovo posestvo vključeno v ime Seianovega posestva in ali so bili
dohodki obeh združeni in knjiženi kot dohodki Seianovega posestva.
(4) Ugotovljeno je bilo, da kadar je zapuščena hiša, kopališča predstavljajo del te hiše. Če pa je zapustnik dovolil javni
dostop do njih, bodo kopališča predstavljala njen del le, če je vanje mogoče vstopiti skozi samo stavbo in če jih je včasih
uporabljal vodja gospodinjstva ali njegova žena; in če je bila najemnina za kopališča vpisana v zapustnikove knjige skupaj z
najemnino za druge prostore v hiši; ali če sta bila oba kupljena ali opremljena z denarjem, ki je bil izplačan istočasno.
(5) Neka oseba, ki je imela v lasti hišo, je kupila sosednji vrt, nato pa hišo oporočila. Če je vrt kupil zaradi hiše, da bi bila ta
prijetnejša in bolj zdrava, in je bil vhod vanj skozi hišo, vrt pa je bil dodatek k hiši, bo vključen v zapuščino hiše.
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(6) Pod izrazom "hiša" se razume tudi stavba, ki je priključena k njej, če sta bili obe kupljeni za eno ceno in je ugotovljeno,
da so se najemnine obeh skupaj vodile v poslovnih knjigah.
92. Paulus, Mnenja, knjiga XVI.
"Če bi moji hčeri, Maevia in Nigidia, postali moji dedinji, naj Maevia vzame iz mojega premoženja in ima kot prednostno
zapuščino takšna in takšna moja zemljišča s hišami na njih in sužnji, ki jih upravljajo; poleg tega pa še vsa polja, ki jim
pripadajo in ki sem jih pridobil z nakupom ali kako drugače, da bi jih združil z navedenimi zemljišči; skupaj z vsemi sužnji,
čredami, tovornimi živalmi in drugim osebnim premoženjem, ki se bo ob moji smrti nahajalo na teh zemljiščih ali na katerem
koli njihovem delu, v najboljšem in popolnem stanju, v kakršnem sem jih takrat imel, ali (če se izrazim bolj jasno) z vsem,
kar je lahko na njih. " Na enem od zemljišč, ki je bilo zapuščeno kot prednostna zapuščina, je bila stavba, ki se je uporabljala
za vodenje evidenc, v kateri so bile najdene listine o nakupih številnih sužnjev in druge, ki so se nanašale na nepremičnine,
različne pogodbe in zadolžnice dolžnikov. Sprašujem, ali je treba te listine šteti za skupno lastnino dedičev. Odgovoril sem,
da glede na navedena dejstva ni videti, da bi bile v zapuščino vključene tudi zgoraj navedene listine, ki se nanašajo na nakupe
ali dolgove in so bile najdene na zemljišču, zapuščenem kot prednostna zapuščina.
1. Če je hiša zapuščena na naslednji način: "V tem primeru se šteje, da oporočitelj ni imel v mislih denarja ali obveznosti
dolžnikov, če je zapustnik imel v mislih denar ali obveznosti dolžnikov, ampak da je imel v mislih hišo, v kateri živim, in
vse, kar spada vanjo.
93. Scaevola, Mnenja, knjiga III.
Lucij Titius je v svoji oporoki določil naslednje: "Moj dedič pod nobenim pogojem ne sme odtujiti mojega predmestnega
posestva ali moje mestne rezidence." Njegova hči, ki je bila imenovana za njegovo dedinjo, je zapustila hčerko, ki je dolgo
časa ohranila posest nad omenjenim premoženjem, po njeni smrti pa je imenovala tuje dediče. Pojavilo se je vprašanje, ali je
zemljišče pripadalo Juliji, ki je bila vnukinja oporočitelja Titiusa. Odgovor je bil, da v navedenem primeru ni bilo storjeno
nič proti volji pokojnika, kar bi preprečilo, da bi nepremičnina pripadla dedinji, saj je bila oporočna določba zgolj zapoved.
1. "Naročam svojim dedičem, naj moji ženi Semproniji izplačajo sto aurejev, ki sem si jih izposodil od nje." Postavilo se je
vprašanje, ali lahko Sempronija zahteva izvršitev oporoke, če bi po vložitvi tožbe za omenjeni denarni znesek, ki ji pripada,
tožbo izgubila. Odgovor je bil, da bi glede na navedena dejstva denar lahko zahtevala v skladu s pogoji skrbništva, saj je bilo
videti, da ni dolgovan iz nobenega drugega razloga.
2. Neki moški je svojemu svobodnemu človeku zaročil določena zemljišča in dodal naslednje besede: "Kot sem jih imel v
posesti jaz, in z vsem, kar bo na njih ob moji smrti." Postavilo se je vprašanje, ali bi sužnji, ki so ob zapustnikovi smrti ostali
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na zemljišču zaradi obdelovanja ali iz katerega koli drugega razloga, ter drugo osebno premoženje, ki se je nahajalo na njem,
pripadli volilojemniku. Odgovor je bil, da pripadajo.
3. Postavilo se je vprašanje, ali premoženje, ki so ga dediči dolžni izročiti svojim bratom, pripada tudi njihovim sestram.
Odgovor je bil, da pripada, razen če se dokaže, da je bil namen zapustnika drugačen.
4. Oporočitelj je cehu kovačev zapustil naslednjo zapuščino: Zapuščam takšno in takšno zemljišče skupaj z gozdom, ki mu
pripada, v najboljšem in odličnem stanju, v kakršnem lahko je." Sprašujem, ali je bilo zapuščeno tudi osebno premoženje, ki
je bilo v času zapustnikove smrti na zemljišču, na primer seno, krma, slama, stroji, posode za shranjevanje vina (tj. kadi in
sodi, ki so pritrjeni na skladišča) in kašče. Odgovor je bil, da je vse, kar ni bilo zapuščeno, neupravičeno zahtevano.
5. Oporočitelj, ki je zapustil določeno zemljišče kot prednostno zapuščino dediču, ki mu je zapustil polovico svojega
premoženja, je od njega zahteval naslednje: "Prosim te, da privoliš, da sprejmeš Clodiusa Verusa, mojega vnuka in tvojega
sorodnika, za sodediča polovice Julijinega premoženja, ki sem ti ga naročil dati nad tvojim deležem." Sprašujem, ali bi bil
vnuk upravičen do polovice zapuščine v skladu s pogoji skrbništva. Odgovor je bil, da bi jo imel.
94. Valens, Trusti, knjiga II.
Človek, ki je zapustil več osvobojencev, je trem od njih namenil zemljišče in jih prosil, naj poskrbijo, da se njegovo ime ne
bo spremenilo. Postavilo se je vprašanje, ali bi moral po smrti prvega od treh zapustiti svoj delež obema sozakoncema, ki sta
bila z njim pridružena pri zapuščini, ali samo enemu od njiju; ali pa bi ga lahko zapustil drugemu, ki je bil njegov sozakonec.
Odločeno je bilo, da čeprav gre za vprašanje namere, bi bila želja oporočitelja dovolj izpolnjena, če bi volilojemnik zapustil
zemljišče drugemu od svojih sozakoncev. Če pa je ni zapustil nikomur, ali ni mogoče dvomiti, ali bi terjatev za izvršitev
zaupanja pripadla bolj prizadevnemu od svobodnjakov ali vsem; ali pa bi pripadla samo tistim, ki jim je bila zapuščina skupaj
zapuščena? Julijan je zelo pravilno menil, da je terjatev pripadala vsem svobodnjakom.
(95) Marcianus, Trusti, II. knjiga.
"Od kogar koli, ki bo moj dedič, naj se zahteva, da plača, in jaz mu nalagam, da plača vse zneske, ki jih omenjam." Aristo
pravi, da je v to določbo vključena tudi materialna lastnina, na primer zemljišča, sužnji, oblačila in srebrnina; ker se izraz
"kar koli" ne nanaša samo na denar, kar je očitno, kadar gre za zapuščino dote in določila v zvezi s kupljeno nepremičnino, in
da je treba besedo "zneski" razumeti v istem smislu kot v zgoraj omenjenih primerih. Poleg tega je od tega mnenja odvisen
tudi namen zapustnika, ki ga je treba posebej upoštevati v primeru skrbništva; kajti zapustnik bi težko želel, da njegov dedič
izplača samo denar, ko je po tej predhodni izjavi dodal še telesno premoženje.
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96. Gaius, Trusti, II. knjiga.
Če je bil Titius imenovan za dediča polovice premoženja in mu je bilo naloženo, da celotno premoženje izroči Maeviju, nato
pa je bil njegov sodedič zaprošen, da nanj prenese svoj delež ali njegov del, ali je Titius dolžan prenesti na Maevija tudi
delež, ki ga je od sodediča prejel v skladu s pogoji skrbništva? Božanski Antonin, ki se je posvetoval o tej zadevi, je v
reskriptu izjavil, da ga ni dolžan prenesti, ker niti zapuščine niti trusti niso vključeni v pojem "zapuščina".
97. Paulus, Dekreti, II. knjiga.
Neki Osidij, ki je svojo hčer Valeriano imenoval za dedinjo, svojemu oskrbniku Antiohiju pa je podelil svobodo in mu
podaril nekaj zemljišč skupaj s svojim peculiumom in vsem, kar je bilo dolgovano ne le od njega, ampak tudi od najemnikov,
je zapustnik predložil izjavo, napisano z roko zapustnika, v kateri je bilo navedeno, kaj je bilo dolgovano od njega in od
najemnikov. V to listino je bilo vključeno tudi naslednje: "Poleg tega mora moj upravitelj predložiti obračun drugega
premoženja, to je tistega, ki sem ga namenil za svojo uporabo, in sicer žita, vina in drugih predmetov." Osvobojenci so od
dediča zahtevali te stvari, češ da so bile vključene v preostali dolg, in pri guvernerju dosegli sodbo v njegovo korist. Ko so po
drugi strani druge zainteresirane stranke izjavile, da od njega niso zahtevale tistega, kar je ostalo dolžno od zakupnikov, ali
celo tistega, kar je bilo dolžno od njega samega, in so trdile, da predmeti, ki so bili odloženi za uporabo zapustnika, ne bi
smeli biti vključeni v preostali dolg, je cesar zaslišal predstavnika zapustnika in ga na primer vprašal: Ali bi rekli, da vam
pripada vse, kar je ostalo v skrinji? "Recimo, da je bilo v skrinji odloženih sto tisoč aurejev, ki naj bi jih uporabili za potrebe
zapustnika?" Menil je, da je bila pritožba pravilno vložena. Zastopnik zapustnika je trdil, da so bili po zapustnikovi smrti od
najemnikov pobrani določeni denarni zneski. Odločitev je bila, da je treba vse, kar je bilo zbrano po njegovi smrti, izročiti
volilojemniku.
(98) Isto, O obliki oporoke.
Kadar je več stopenj dedičev in se v oporoki pojavi naslednja klavzula: "Naj moj dedič da", ta velja za vse stopnje, prav tako
kot naslednje besede: "Kdorkoli bo moj dedič". Če torej kdo ne želi obremeniti vseh svojih dedičev s plačilom zapuščine,
temveč le nekatere, jih mora posebej poimensko obremeniti.
99. Enako glede pomena izraza oprema.
Kadar se zapuščajo mestni sužnji, nekatere oblasti delijo tiste, ki živijo v mestu, ne po kraju bivanja, temveč po njihovih
poklicih, tako da čeprav so lahko v podeželskih krajih, vseeno, če ne opravljajo kmečkega dela, veljajo za mestne sužnje.
Vendar je treba povedati, da je treba za mestne sužnje šteti tiste, ki jih glava družine po navadi uvršča med tiste, ki pripadajo
mestu, kar je mogoče zlahka ugotoviti iz registra sužnjev in tudi iz hrane, ki jim je na voljo.
1. Lahko se pojavi dvom, ali je treba sužnje, ki so zaposleni kot lovci in lovci na ptice, vključiti med mestne ali kmečke
sužnje. Vendar je treba reči, da bi morali pripadati kraju, v katerem živi glava gospodinjstva in jim zagotavlja preživljanje.
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2. Mulejarji spadajo v razred mestnih sužnjev, razen če jih je zapustnik zaposlil pri kmečkih delih.
Nekatere avtoritete menijo, da kadar se otrok rodi sužnji, ki pripada mestu, in je poslan na podeželje, da bi ga vzgajali, ne
pripada nobenemu od razredov. Poglejmo, ali ne bi bilo treba razumeti, da je vključen skupaj z mestnimi sužnji. Zdi se, da je
to boljše mnenje.
4. Kadar se zapišejo sužnji, ki so nosilci legla, in je eden od njih hkrati nosilec legla in kuhar, bo vključen v zapuščino.
5. Kadar so sužnji, rojeni v hiši, zapuščeni eni osebi, drugi, ki so kurirji, pa drugi osebi, in nekateri od tega števila pripadajo
obema tema razredoma, bodo vključeni med kurirje zaradi tega, ker je vrsta podrejena rodu. Kadar dva sužnja pripadata
istemu rodu ali vrsti, sta običajno v skupni lasti.
(100) Javolenus, O zadnjih delih Labeja, II. knjiga.
"Naročam svojemu dediču, naj izroči mojega sužnja Stiha Luciju Titiusu" ali "Naj mu izroči mojega sužnja". Cascellius
pravi, da je treba na podlagi takšnega določila sužnja izročiti; in Labeo njegovo mnenje potrjuje, saj kadar je komu naročeno,
naj kaj izroči, mu je hkrati naročeno, naj to tudi izroči.
1. Zapuščina dveh marmornatih kipov in vsega marmorja, ki ga je imel oporočitelj v posesti, je bila izrecno zapuščena
določeni osebi. Cascellius meni, da razen omenjenih dveh marmornatih kipov ne pripada noben drug kip. Ofilij in Trebatij sta
nasprotnega mnenja. Labeo sprejema Cascelliusov sklep, za katerega menim, da je pravilen, saj je s tem, ko je zapustnik
zapustil dva kipa, mogoče trditi, da ni nameraval zapustiti več, ko je zapuščal marmor.
2. "Svoji ženi podarjam in zapuščam njena oblačila, dragulje ter vse zlate in srebrne plošče, ki sem jih dal izdelati zanjo ali
sem jih namenil za njeno uporabo." Trebatij meni, da se besede "ki sem jih dal izdelati zanjo ali so bili namenjeni njeni
uporabi" nanašajo samo na zlato in srebrno ploščo. Prokulus meni, da se nanašajo na vse omenjeno, in to mnenje je pravilno.
3. V primeru, ko so bile korintske vaze zapuščene neki osebi, je Trebatius menil, da so podstavki, izdelani za njihovo
podporo, pripadali kot del zapuščine. Vendar Labeo tega mnenja ne sprejme, če je zapustnik omenjene podstavke obravnaval
kot vaze. Prokul pa zelo pravilno pravi, da bi jih zapustnik lahko zahteval, če vaze ne bi bile iz korintske medenine.
4. Kadar se zapuščajo predmeti iz želvovine, Labeo in Trebatius menita, da so dolžne postelje, intarzirane z želvovino,
katerih noge so pokrite s srebrom, kar je pravilno.
101. Scaevola, Digest, knjiga XVI.
Moški, ki je imel v svoji rodni pokrajini nekatera lastna zemljišča in druga, ki so mu bila zastavljena kot jamstvo za dolgove,
je sklenil naslednjo pogodbo: "Želim, da se moji ljubljeni deželi kot njen delež dodelijo vsa zemljišča, ki jih imam v Siriji,
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skupaj z osebnim premoženjem, to je čredami, sužnji, pridelki, zalogami in vsemi pripomočki, ki so tam." Postavilo se je
vprašanje, ali je treba šteti, da je oporočitelj svoji državi zapustil tudi zemljišča, ki jih ima v zastavi. Odgovor je bil, da se
glede na navedena dejstva ne bi smelo šteti, da jih je zapustil, če niso vključene v njegovo lastno premoženje, kar bi se lahko
zgodilo, če dolžnik ne bi opravil plačila.
(1) "Prosim, da se moj zemljiški del v sedanjem stanju izroči mojemu posvojencu." Postavilo se je vprašanje, ali je treba
skupaj z zemljiščem vključiti tudi preostanek, ki ga dolgujejo najemniki, in sužnje, če so bili tam ob zapustnikovi smrti.
Odgovor je bil, da dolg, ki so ga imeli najemniki, ni bil zapuščen, vse drugo pa je bilo vključeno z besedami "v sedanjem
stanju".
102. Isto, Digest, knjiga XVII.
Oporočitelj je naredil naslednjo oporoko: "Svoji ženi zapuščam svoje potovalne torbe in vse, kar je v njih, ter terjatve iz
malega registra, ki sem jih napisal lastnoročno in ki ob moji smrti niso bile izterjane, čeprav so bile morda vpisane na mojih
računih kot plačane, in sem vrednostne papirje prenesel na svojega upravitelja." Omenjeni oporočitelj je, ko se je odpravljal
na potovanje v Rim, položil menice svojim dolžnikom in svoj denar v omenjene potovalne torbe, in ko je pobral menice ter
porabil denar, se je po preteku dveh let vrnil domov in v omenjene potovalne torbe položil listine za nekatere nepremičnine,
ki jih je pozneje kupil, ter določeno vsoto denarja. Postavilo se je vprašanje, ali je treba šteti, da je zapustniku zapustil samo
bankovce, ki jih je po vrnitvi položil v torbe. Odgovor je bil, da glede na navedena dejstva bankovci, ki so bili ob njegovi
smrti v torbah in ki jih ni lastnoročno vpisal v svojo knjigo, v skladu z določili zapuščine niso zapadli v plačilo. Vprašano je
bilo tudi, ali so bili, ko je v vreče položil dokazila o nakupu navedene nepremičnine, tudi ti vključeni v zapuščino? Odgovor
je bil, da ni jasno razvidno, kaj je nameraval storiti v zvezi z zemljišči, vendar če je listine o nakupu teh zemljišč položil v
torbe z namenom, da bi po predaji dedinji lastninska pravica prešla nanjo, je mogoče trditi, da so bila tudi ta zemljišča del
zapuščine.
1. Oče neke družine je naredil naslednjo oporoko: "Želim, da se mi podarita dve neokrnjeni posodi, ki sem ju kupil na trgu,
kjer se prodajajo slike." Oporočitelj je na tem mestu dejansko kupil nekaj posod, ki pa niso bile brez okrasja, in oporoko je
sestavil le tri dni pred smrtjo. Postavilo se je vprašanje, ali so navedene posode, ki jih je kupil, del zapuščine, saj drugih, ki
jih je kupil na istem kraju, ni zapustil. Odgovor je bil, da je treba glede na navedena dejstva zapustniku izročiti tiste, ki jih je
kupil na trgu s podobami.
2. Oporočitelj je naročil, naj se za mladeniča, ki ga je vzgojil, kupi služenje v vojski, in sicer na naslednji način: "Semproniju,
ki sem ga vzgojil, zapuščam takšne in takšne predmete, in ko bo dosegel primerno starost, želim, da se mu kupi služenje v
vojski ter da se mu plačajo vsi stroški in dajatve, ki iz tega izhajajo." Postavilo se je vprašanje, ali bi lahko Sempronij, če bi
sam kupil to provizijo, od dedičev izterjal njeno ceno ali kar koli, kar je običajno plačati v takih okoliščinah, v skladu s
pogoji skrbništva. Odgovor je bil, da bi v skladu z navedenimi dejstvi to lahko storil.
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3. Isti oporočitelj je svojemu svobodnjaku zapustil provizijo, in sicer takole: "Dajem in zapuščam Seiju, mojemu
svobodnjaku, takšno in takšno provizijo," ki jo je imel oporočitelj sam. Postavilo se je vprašanje, ali mora vse pristojbine in
stroške za sprejem v vojsko plačati dedič. Odgovor je bil, da jih mora plačati on.
(103) Isto, vprašanja, o katerih se je javno razpravljalo.
Če je oče svojega razdedinjenega sina nadomestil s tujim dedičem, omenjeni tuji dedič pa je nato sina postavil za svojega
dediča, ta pa je umrl, ko še ni bil polnoleten, menim, da zapuščine, s katero je bil obremenjen nadomestni znesek, ne bo treba
plačati, in sicer iz razloga, ker očetovo premoženje ni prišlo v roke sina neposredno, temveč s posrednim dedovanjem.
1. Poleg tega sem ugotovil, da v primeru brata, ki je bil očetov dedič in je za dediča postavil svojega brata, ki je bil izobčen,
njegov namestnik ne bo dolžan plačati zapuščine, tudi če bi nasledil svojega brata, če je ta umrl na podlagi oporoke; ker
premoženje ni prišlo v njegove roke neposredno, ampak prek bratovega dedovanja.
2. Če je bil sin imenovan za dediča dvanajstine očetovega premoženja in je bil obremenjen z zapuščino, zanj pa je bil
imenovan namestnik in je pozneje njegov drugi brat prišel na področje uporabe edikta ter je pridobil pretorsko posest
polovice premoženja; je nastalo vprašanje, ali bo moral njegov namestnik plačati zapuščino v sorazmerju z dvanajstino ali v
sorazmerju s polovico premoženja. Boljše mnenje je, da bi moral plačati v sorazmerju s polovico, če pa bi plačal v
sorazmerju z dvanajstino, je treba plačati vsem, otrokom in drugim sorodnikom pa je treba plačati v sorazmerju s
preostankom.
3. Po drugi strani, če bi bil sin imenovan za dediča treh četrtin zapuščine in bi, potem ko bi prišel na področje uporabe edikta,
pridobil pretorijansko posest polovice premoženja, bi bil nadomestni dedič dolžan plačati le sorazmerno zapuščino; kajti tako
kot se povečajo, kadar je pretorijanska posest premoženja večja, se tudi zmanjšajo, kadar je ta manjša.
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Knjiga XXXIII
/

1. O letnih zapuščinah in skrbništvu.
2. O uporabi, užitku, dohodku, stanovanju in storitvah, ki jih zapuščajo zapuščine ali trusti.
3. O zapuščini služnosti.
4. Glede prednostne zapuščine dote.
5. O možnosti ali izbiri predmetov, ki se zapišejo kot zapuščina.
6. Glede zapuščine pšenice, vina in olja.
7. Glede zapuščine opreme ali pripomočkov.
8. O zapuščinah peculium.
9. V zvezi z zapuščino zalog.
10. O zapuščinah gospodinjskih predmetov.
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Tit. 1. O letnih zapuščinah in skrbništvu.

Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.
Kadar je zapuščeno nekaj, kar je treba plačati vsako leto, ne da bi bil dodan kraj, kjer je to treba storiti, mora dedič to plačati
povsod, kjer se to lahko zahteva, tako kot se lahko zahteva v primeru določila ali menice.
(1) Isti, O Sabinu, VI. knjiga.
Če je dedič zadolžen, da mi dovoli uživati uporabo določenega zemljišča do konca leta, in je kriv zamude na začetku leta, ko
bi moral zemljišče obdelovati, mi bo odgovoren za vse leto, četudi bi mi pozneje dovolil, da ga obdelujem, ker mi je bilo
onemogočeno, da bi dal pridelek; prav tako, če je zadolžen, da mi priskrbi dnevno delo Stiha, in mi ga ne pošlje zjutraj,
temveč ob šesti uri dneva, mi bo odgovoren za vrednost celodnevnega dela sužnja.
2. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIV.
Če mi je zapuščina, na primer trideset aurejev, zapuščena in plačljiva v enem, dveh in treh letih, mi bo vsako leto pripadalo
deset aurejev, čeprav ni bilo dodano besedilo "v enakih zneskih".
0. Če so bile torej uporabljene besede "v plačilih", čeprav beseda "enakih" ni bila dodana, je treba reči, da je treba opraviti
enaka plačila, tako kot če bi bila zapisana beseda "enakih" in beseda "plačil" ne bi bila dodana.
1. Če pa so dodane besede "v neenakih plačilih", je treba izvesti neenakopravna plačila. Vendar razmislimo, na kakšen način
jih je treba izvesti. Menim, da jih je treba opraviti v skladu s presojo dobrega državljana (razen če je oporočitelj to izrecno
prepustil izbiri dediča), ki je odvisna od sredstev pokojnika in kraja, v katerem je njegovo premoženje.
2. Če pa je bilo navedeno, da je treba plačilo opraviti v skladu s presojo dobrega državljana, iz tega sklepamo, da ga je treba
opraviti glede na položaj zapuščine in brez kakršnih koli težav ali nadlog za dediča.
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3. Če pa je zapustnik odredil, da je treba plačilo opraviti na način, ki ga lahko izbere volilojemnik; poglejmo, ali je mogoče
zahtevati celoten znesek naenkrat. Menim, da tega ni mogoče storiti, tako kot v primeru izbire dediča; kajti oporočitelj je
želel, da se opravi več plačil, njihovi zneski pa naj bodo odvisni od presoje dediča ali volilojemnika.
4. Če pa je bila zapuščina zapisana takole: "Moj dedič naj v treh letih plača Titiusu deset aurei", ali bo znesek plačljiv v treh
letnih obrokih ali po preteku treh let? Menim, da je treba to razumeti, kot da bi oporočitelj želel, da se plačila izvedejo v
enem, dveh in treh letih.
5. Če je določen denarni znesek zapuščen komur koli in je navedeno, da se do njegovega izplačila vsako leto nekaj daje
volilojemniku, na primer obresti, bo zapuščina veljavna; da pa bi bilo plačilo obresti veljavno, znesek, ki se bo letno
izplačeval, ne sme presegati običajne obrestne mere.
(1) Paulus, O ediktu, knjiga LXII.
Kadar je neki osebi kaj zapuščeno, da se plačuje letno, Sabinus pravi (in njegovo mnenje je pravilno), da gre za več zapuščin
in da je tista za prvo leto absolutna, druga pa pogojna; zdi se namreč, da je pogoj: "Če bo živel", impliciran, in zato, če
zapuščenec umre, zapuščina ne preide na njegovega dediča.
4. Modestin, Mnenja, knjiga X.
"Tudi drugim dedičem nalagam, da moji ženi vsako leto, dokler bo živela, plačajo deset aurei." Žena je moža preživela pet let
in štiri mesece. Sprašujem, ali bodo njeni dediči upravičeni do celotne zapuščine za šesto leto. Modestin odgovori, da bodo
do nje upravičeni.
5. Isti, Mnenja, knjiga XI.
Zapustnik je zapustil določeno vsoto denarja, ki naj bi se letno plačevala za vzdrževanje javnih iger v mestu, nad katerimi je
izrazil željo, da bi jih vodili njegovi dediči. Nasledniki njegovih dedičev so zanikali, da bi bili odgovorni za zapuščino, in
trdili, da je oporočitelj želel, da se ta plačuje le, dokler lahko njegovi dediči vodijo igre. Zato se ob omembi njihovega
predsedovanja sprašujem, ali je želel, da se plačilo izvede v času trajanja zapuščine ali za vedno. Modestin odgovarja, da bi
se morala zapuščina plačevati mestu vsako leto za nedoločen čas.
1. Pomponij, O Kvintu Muciju, VIII. knjiga.
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Kvintus Mucij pravi, da če kdo v oporoki določi naslednje: "Moji sinovi in hčere naj živijo, kjerkoli želi njihova mati, moj
dedič pa naj vsako leto plačuje vsakemu dečku in deklici med njimi deset aurei za njegovo ali njeno preživljanje." Če
skrbniki, ki so skrbeli za otroke, niso bili pripravljeni plačati omenjene vsote denarja, nihče ne more vložiti tožbe v skladu z
določili oporoke, saj je bil namen oporočiteljeve določbe le obvestiti skrbnike, kaj želi, da bi lahko brez kakršne koli
nevarnosti plačali denar. Pomponij pravi, da če je v oporoki navedeno kar koli, kar se nanaša le na oporočiteljeve želje, to ne
ustvarja nobene obveznosti. Naslednji primer je takšen. Če te imenujem za svojega edinega dediča in ti naročim, da mi z
določeno vsoto denarja postaviš spomenik, te ta izjava ne zavezuje k ničemur, lahko pa postaviš spomenik, da bi izpolnil
moje želje, če to želiš storiti. Drugače pa bi bilo, če bi enako določilo podal po tem, ko sem ti dal soporočitelja, saj bi lahko
tvoj soporočitelj, če bi ti sam naložil, da postaviš spomenik, zoper tebe vložil delitveno tožbo, da bi te prisilil k temu, saj je to
v njegovem interesu. Če pa bi bilo to naloženo obema, bi bila upravičena do tožbe drug proti drugemu. Naslednje se nanaša
tudi na oporočiteljeve želje, na primer kadar kdo odredi, da se v mestu postavijo kipi, kajti če tega ni storil z namenom, da bi
počastil mesto, ampak da bi ovekovečil svoj spomin, nihče ne bo upravičen vložiti tožbe na tej podlagi. Zato oporočno
razpolaganje, ki ga omenja Kvintus Mucij: "Naj moji otroci živijo tam, kjer želi njihova mati", ne ustvarja nobene
obveznosti, ampak se nanaša le na izpolnitev želje pokojnika; otroci torej lahko živijo tam, kjer želi njihova mati. Prav tako
ni treba vedno upoštevati oporočiteljeve volje ali naročila; na primer, če bi pretor odločil, da ni primerno, da mladoletnik
prebiva tam, kjer mu je naročil njegov oče, zaradi slabega značaja oseb, s katerimi jim je naročil, naj se družijo, česar pa oče
ni vedel. Če pa se za njihovo preživljanje zapusti deset aurei, ki se plačujejo letno, bo zapuščina veljavna, ne glede na to, ali
se ta klavzula nanaša na osebe, pri katerih bi mati lahko želela, da otroci prebivajo, ali pa bi z njo razumeli, da so do
zapuščine upravičeni otroci sami. Boljše mnenje je, da je treba šteti, da je oporočitelj to oporoko naredil zato, da bi poskrbel
za svoje otroke. In v vseh primerih, ko gre samo za oporočiteljeve želje, jih ne smemo niti vedno zavrniti niti vedno
upoštevati, ampak mora o takih zadevah odločiti sodnik in jih uresničiti, če se ne nanašajo na kaj nečastnega.

2. Gaj, O Lex Julia et Papia, V. knjiga.
Kadar je zapuščina, ki se plačuje vsako leto, podobna užitku, saj preneha s smrtjo volilojemnika. Vendar se ne konča z
izgubo civilnih pravic, kot je to v primeru užitka, ki se lahko zapiše na naslednji način: "Titiusu zapuščam užitek na takšnem
in takšnem zemljišču in vsakič, ko izgubi državljanske pravice, mu zapuščam isti užitek." Zapuščina je v tem pogledu
zagotovo ugodnejša, saj če zapustnik umre na začetku katerega koli leta, zapuščino za to leto prepusti svojemu dediču. To ne
velja za užitek, saj če užitkar umre v času, ko so pridelki zreli, vendar preden so bili pobrani, jih ne zapusti svojemu dediču.
3. Papinianus, Mnenja, knjiga VII.
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Zemljišče, ki ga je oporočitelj želel zastaviti za zavarovanje zapuščine, ki se vsako leto izplačuje njegovim svobodnjakom,
lahko ti zakonito zahtevajo na podlagi zaupanja z namenom ohranitve zemljišča. Paulus navaja, da to pravilo velja tudi za
drugo premoženje, ki pripada zapuščini, da bi se zapustniku omogočilo, da ga dobi v posest.
4. Isto, Mnenja, VIII. knjiga.
"Želim, da moj zvesti prijatelj Seij vsako leto prejme šest aurejev in hišo, v kateri živi, če bo pripravljen prevzeti poslovne
zadeve mojih otrok, tako kot je prevzel moje." Ugotovljeno je bilo, da je bila preživela hči zapustnika nič manj dolžna plačati
letno zapuščino Seiusu v sorazmerju s svojim deležem zapuščine, ker sta umrla dva od treh otrok zapustnika in so bili
določeni drugi dediči, saj je bilo delo in tudi denar mogoče deliti.
5. "Želim, da moj zdravnik Sempronij prejme isto, kar sem mu plačal za časa svojega življenja." Zneski, za katere je veljalo,
da so bili "zapuščeni s to oporoko, so bila določena letna plačila, ki jih je opravila oporočiteljica, tako da, kar zadeva njeno
liberalnost, ni bilo mogoče dvomiti o njenem namenu.
6. "Želim, da se moji ženi izplača sto aurei kot dodatek k temu, kar je od mene prejemala kot letno nadomestilo za časa
mojega življenja." Razume se, da naj bi se znesek izplačeval vsako leto in da ji je oporočitelj zapustil tudi sto aurei.
7. "Želim, da se mojim osvobojencem izroči vse, kar sem jim dal za časa svojega življenja." Zagotoviti jim je treba
stanovanje, vendar dediču ne bo treba dovoliti oskrbniku stroškov za tovorne živali, ki mu jih je bila gospodarica vajena
dodeliti za lastno udobje. Tudi v primeru, ko je svobodni oskrbnik zdravnik, ne more zakonito zahtevati denarja, ki ga je bil
navajen prejemati od svoje gospodarice za nakup zdravil, ki jih je dajal svoji varovanki in njeni družini.
8. Paulus, Vprašanja, knjiga XXI.
Ugotovljeno je, da so oporoke, kadar so plačljive letno, večkratne in da je treba redno preverjati pravico volilojemnika do
vsake oporoke. Kadar je zapuščina zapuščena sužnju, je treba preveriti tudi sposobnost njegovega gospodarja, da jo sprejme.
9. Isti, Mnenja, knjiga XIII.
Gaj Seij je Maeviju in Seiju namenil določene zemljiške parcele v različnih krajih in določil naslednje: "Želim, da Poticij
vsako leto priskrbi tristo tisoč trsov za posestvo Lutatien, skupaj s tisoč funti dobro očiščenega osirja, prav tako vsako leto."
Sprašujem, ali ta zapuščina s smrtjo zapustnika ugasne. Paulus je odgovoril, da se zdi, da služnost, bodisi osebna bodisi
stvarna, ni bila ustanovljena v skladu z zakonom; da pa bo tožba na podlagi zaupanja vložena v korist stranke, ki ji je bilo
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posestvo Lutatijanov namenjeno. Ker naj bi se torej zapuščina plačevala vsako leto, se šteje, da je prenehala s smrtjo
zapustnika.
10. Scaevola, Mnenja, knjiga IV.
Maevia je svojega vnuka, ki se je rodil Maevii in dosegel polnoletnost, postavila za dediča, Luciju Titiusu pa namenila
naslednjo zapuščino: "Želim, da se Luciju Titiusu, dobremu človeku, ki sem mu dolžna za usluge, ki mi jih je storil, izplača
deset aurejev, dokler bo živ, če bo prevzel posle mojega vnuka in vodil vse njegove zadeve." Sprašujem, če bi Lucij Titius
nekoč ali kdaj drugič opravljal posle Maevija in bi ta nasprotoval, da bi to več počel, ali bi bil dolžan izpolniti zaupanje.
Odgovoril sem, da če je bila Luciju Titiusu odvzeta pravica opravljati Maevijeve posle, ne zaradi goljufivega dejanja, in ni
obstajal noben drug upravičen razlog za zavrnitev njegovih storitev ter je bil pripravljen še naprej voditi njegove posle, bi bil
upravičen do zapuščine.
11. Moški, ki je svojo ženo določil za dedinjo, je v oporoki določil naslednje: "Želim, da moj dedič vsako leto plača dvanajst
dinarjev vsakemu od mojih svobodnjakov za njegovo preživljanje, če ne zapustijo moje žene." Ker je oporočitelj zelo redko
zapuščal mesto, njegova žena pa je to pogosto počela, sprašujem, ali naj jo svobodnjaki spremljajo na potovanjih.
Odgovarjam, da o tem ni mogoče podati pozitivnega mnenja, saj se lahko pojavi veliko stvari, ki bi jih bilo dobro upoštevati;
zato je treba takšen primer prepustiti presoji dobrega državljana. Ker ženska na svojih potovanjih ni nikoli ponudila, da bi
svojim svobodnim podložnikom plačala kaj dodatnega, in ker je zato niso spremljali, je bilo postavljeno tudi vprašanje, ali bi
bili upravičeni do zapuščine. Odgovor je bil, da je to treba določiti ob upoštevanju dolžine ali kratkosti potovanj in višine
zapuščine.
12. Ulpianus, Trusti, II. knjiga.
Mela pravi, da če bi zapuščino, ki se plačuje letno, zapustili komur koli, ne da bi navedli znesek, je oporoka nična. Mnenje
Nerve pa je boljše, in sicer, da se šteje, da je zapustnik zapustil tisto, kar je bil navajen dajati za časa življenja; vendar je treba
v vsakem primeru upoštevati rang strank.
13. Valens, Trusti, knjiga VII.
Javolenus je v zvezi z dedičem, ki je bil zadolžen, da po preteku desetih let plača določeno vsoto denarja, to plačal pred
iztekom roka, podal mnenje, da če bi bilo mogoče dokazati, da je bilo zaupanje za navedeno obdobje prepuščeno v korist
upravičenca, ker ta ni mogel skrbeti za premoženje, dedič pa mu je denar plačal pred iztekom roka, vedoč, da ga bo zapravil,
ga v nobenem primeru ne bo razbremenil odgovornosti. Če pa je bil rok določen na račun dediča, da bi imel korist od
zamude, se razume, da bo oproščen; in dejansko je mogoče reči, da je plačal več, kot bi moral.
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14. Paulus, O Neratiju, III. knjiga.
Za sužnja je bilo odrejeno, da bo po preteku desetih let svoboden, zanj pa je bila zapuščina, ki se izplačuje vsako leto od
dneva gospodarjeve smrti. Zapuščina bo zapadla za leta, ko bo začel biti svoboden, v tem času pa mu bo moral dedič
zagotoviti preživljanje.
15. Labeo, O zadnjih Javolenovih epitomih, II. knjiga.
Zapuščina je bila zapisana takole: "Moj dedič naj daje Attiji petdeset aurejev, dokler se ne poroči." Ni bilo navedeno, da naj
bi se denar izplačeval vsako leto. Labeo in Trebatius menita, da je celoten znesek zapadel takoj. Vendar pa je bolj pravično,
če menimo, da je zapuščina plačljiva letno.
16. "Moj dedič naj vsako leto da Attiju dve merici falernijskega vina, ki naj se vzame z mojega posestva." Veljalo je, da je
treba dve merici vina priskrbeti tudi za leto, ko ni bilo vina, če ju je bilo mogoče pridobiti iz letine prejšnjih let.
17. Scaevola, Digest, knjiga XIV.
Oporočitelj je z oporoko, s katero je potrdil svoj kodificil, podaril zemljišče svojim svobodnjakom in prepovedal njegovo
odtujitev, želel pa je, da pripada otrokom in vnukom njegovih svobodnjakov. Pozneje je dodal naslednje besede: "Želel sem,
da moji dediči od dobička omenjene zemlje vsako leto plačajo deset aurejev, in sicer petintrideset let po moji smrti. Ker je
dedič, ki ga je imenoval Titius, umrl pred iztekom petintridesetletnega obdobja, se je pojavilo vprašanje, ali bo dedič dediča
na podlagi zgoraj citiranih besed upravičen do ugodnosti skrbništva za preostali čas. Odgovoril sem, da bi imel, razen če bi
lahko svobodni dediči dokazali, da je imel oporočitelj v mislih petintrideseto leto dediča kot čas prenehanja zapuščine.
18. Oporočitelj je Stihu, ki ga je vzgojil, zapustil sto aurejev in deset aurejev, ki se izplačujejo vsak mesec poleg tega, nato pa
je, potem ko je Sempronijo imenoval za dedinjo tretjine svojega premoženja, naložil naslednje: "Prosim te, Sempronija, moja
sestra, da iz večine mojega premoženja vzameš zapuščine, ki sem jih zapustil svojim posvojencem, in jih hraniš, dokler do
njih ne bodo upravičeni." Postavljeno je bilo vprašanje, ali bi bila, če bi Sempronija, ki ji je bilo zaupano, zavrnila sprejem
zapuščine, preden bi v skladu z oporoko pokojnika prevzela v posest denar, zapuščen rejniškim otrokom, odgovorna za tožbo
zaradi zapuščine, ki jo je vložil Stichus, preden je dopolnil petindvajset let? Odgovor je bil, da bi bila takšna tožba dopustna.
19. Isto, Digest, knjiga XVII.
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Titija, ki je za svojo dedinjo določila Seio, je Maeviusu zapustila pravico uporabe določenega zemljišča in ga zadolžila za
naslednjo skrb: "Od tebe, Maevius, zahtevam, da Arriju Pamfilu in Arriju Stihu iz dohodka Speratijskega posestva vsako leto
od moje smrti, dokler bosta živela, plačuješ šeststo aurejev." Postavilo se je vprašanje, ali bi v primeru, če bi Maevij plačeval
letni znesek za njuno preživljanje in bi se po njegovi smrti zemljišče po zakonu vrnilo v last dediča Titije, Pampilusu in
Stichusu pripadala določba o preživljanju v skladu s pogoji skrbništva. Odgovoril sem, da v navedenem primeru ni bilo
ničesar, kar bi zavezovalo k plačilu s strani Titiinih dedičev, saj je bil uporabnik le zadolžen za to. Zastavljeno je bilo tudi
vprašanje, ali bi morali plačilo zapuščine opraviti dediči zapustnika Maevija. Odgovor je bil, da dedičem zapustnika ni treba
ničesar plačati, razen če se jasno dokaže, da je zapustnik nameraval plačilo opraviti po prenehanju užitka, če so prejemki iz
užitka zadoščali za njegovo nadaljevanje.
20. Neki posameznik, ki je plačeval letno vsoto učenemu človeku po imenu Marcus, je v svojo oporoko vključil naslednjo
določbo: "Draga žena, vem, da boš poskrbela za moje prijatelje in jim ne bo ničesar manjkalo, kljub temu pa želim, da se
osemdeset aurejev nameni Marcusu." Postavilo se je vprašanje, ali lahko Marcus, ki je prejel zapuščino osemdeset aurejev,
zahteva tudi omenjena letna plačila? Odgovor je bil, da v navedenem primeru ni bilo ničesar, zaradi česar ne bi bilo mogoče
izplačati letnih plačil, v zvezi s katerimi je bil zaprošen nasvet.
21. "Luciju Titiju zapuščam tri funte zlata, ki sem mu jih bil navajen dajati za časa svojega življenja." Glede na to, da je
oporočiteljica Titiju vsako leto dala štirideset aurejev kot letno plačo, poleg tega pa še določeno količino srebra kot darilo za
festivale ali vrednost tega, sprašujem, ali morajo skrbništvo v korist Titija izvršiti dediči ali pa je treba denar izplačati kot
zapuščino. Odgovor je bil, da v navedenem primeru ni ničesar, kar bi preprečevalo, da se denar izplača.
22. Isto, Digest, knjiga XVIII.
Oporočitelj je zapustil letno pokojnino pod naslednjim pogojem : "Če bodo živeli pri moji materi, ki sem jo določil za
dedinjo dela mojega premoženja." Pojavilo se je vprašanje, ali se bo po materini smrti štelo, da postavljeni pogoj ni
izpolnjen, in se iz tega razloga volilo, da se volilojemnikom ne sme dati ne hrane ne obleke. Odgovor je bil, da jih je v skladu
z navedenimi dejstvi treba dati.
23. Attius je zapustil skrbništvo v naslednjem besedilu: "Tistemu, ki bo moj dedič, nalagam, naj po moji smrti iz dohodka
mojega stanovanja in mojega skladišča na dan praznika, ki sem ga določil, plača duhovniku, zakristanu in svobodnjakom, ki
so vezani na tempelj, znesek deset dinarjev." Sprašujem, ali je ta zapuščina pripadala samo tistim, ki so živeli in opravljali
službo v času, ko je bila zapuščina zapuščena, ali jo je bilo treba plačati tudi tistim, ki so jih nasledili. Odgovor je bil, da je
bila v skladu z navedenimi dejstvi, čeprav so bili omenjeni uradniki, zapuščina zapuščena templju. Sprašujem tudi, ali je bilo
deset aurei v skladu s pogoji skrbništva treba plačati le za eno leto ali pa jih je bilo treba plačevati za nedoločen čas. Odgovor
je bil, da jih je treba plačevati za nedoločen čas.
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24. Isto, Digest, knjiga XXII.
Neka oseba je svojemu svobodnjaku zapustila naslednjo oporoko: "Želim, da se petdesetina vseh mojih dohodkov, ki jih
dobijo najemniki mojih zemljišč in kupci pridelkov, v skladu z običajem mojega gospodinjstva, izplačuje Filonu, dokler je
živ." Dediči so prodali zemljišče, iz katerega je izhajala omenjena petdesetina dohodka. Postavilo se je vprašanje, ali je bilo
treba plačati petdesetino obresti od cene, ki so se po običaju v pokrajini običajno pobirale. Odgovor je bil, da je bila kljub
temu, da je bilo zemljišče prodano, zapuščena le petdesetina dohodka.
25. Oporočitelj je svojega svobodnega moža, ki mu je zapustil zemljišče, ki je prinašalo dohodek šestdeset aurejev na leto,
zadolžil za plačilo desetih denarjev letno Pamfili v skladu s pogoji skrbništva. Postavilo se je vprašanje, ali bi se v primeru,
da bi falcidijski zakon zmanjšal zapuščino svobodnjaka, štelo, da se je zmanjšalo tudi letno nadomestilo, zapuščeno Pamfili
na podlagi skrbništva, saj je zapuščina Pamfili izvirala iz dohodka, ki bi ga bilo treba plačati, tudi če bi falcidijski zakon
zmanjšal zemljišče za polovico. Odgovor je bil, da se v skladu z navedenimi dejstvi zapuščina Pamphili ne bi zmanjšala,
razen če se dokaže, da je bil namen oporočitelja drugačen.
26. Neki oporočitelj, ki je svojega sina določil za dediča treh četrtin svojega premoženja, svojo ženo pa za eno četrtino, je
sinu naročil, naj izroči svoje premoženje mačehi, in jo prosil, naj "dobro skrbi za njegovega mladega sina in mu do
petindvajsetega leta plačuje deset aurei, po dopolnitvi te starosti pa naj nanj prenese polovico premoženja". Ko je sin odštel
četrti del premoženja, katerega dedič je bil imenovan, je njen delež izročil mačehi in nato dopolnil petindvajset let. Ker je bila
mačeha upravičena do treh četrtin, ene štiriindvajsetine in ene oseminštiridesetine celotnega premoženja, se je pojavilo
vprašanje, ali naj polovico tega deleža odstopi svojemu pastorku? Odgovoril sem, da bi mu morala glede na navedena dejstva
izročiti toliko, da bi lahko dopolnila polovico zapuščine; poleg tega, kar je sin odštel na podlagi falcidijskega zakona. Ker se
je zdelo, da je oče imel v mislih nizko starost svojega sina, je bila opravljena tudi poizvedba, ali bi mu morala mačeha izročiti
dobiček za vmesni čas. Odgovor je bil, da bi v skladu z navedenimi dejstvi to morala storiti.
27. Lucij Titius je z oporoko mestu Sebasta, svojemu rojstnemu kraju, zapustil sto aurejev, da bi se tam vsako drugo leto v
njegovem imenu prirejala atletska tekmovanja z obrestmi od omenjene vsote, in dodal naslednje besede: "Če mesto Sebasta
ne bo hotelo sprejeti denarja, ki sem ga zapustil pod zgoraj omenjenim pogojem, želim, da moji dediči v nobenem primeru ne
odgovarjajo zanj, ampak ga obdržijo zase." Guverner province je nato iz premoženja zapuščine izbral nekaj dobrih menic in
jih izročil mestu kot svojo zapuščino, mesto pa je po njegovi odločitvi izterjalo dolgovani denar za večino terjatev. Pojavilo
se je vprašanje, ali bi zapuščina pripadla sinovom, ki so bili dediči pokojnika, če mesto pozneje ne bi izpolnilo pogojev iz
oporoke. Odgovoril sem, da je mesto mogoče prisiliti, da izpolni oporočiteljevo voljo, in če tega ne stori, lahko dediči
zahtevajo zneske, ki so jih dolžniki poravnali bodisi v gotovini bodisi z obnovitvijo, in kar zadeva tiste terjatve, ki niso bile
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plačane mestu in katerih prejšnja obveznost z obnovitvijo ni bila odpravljena, dedičem ni bilo preprečeno, da bi od dolžnikov
zahtevali, kar so jim bili dolžni.
28. Largius Euripianus je podal mnenje, potem ko je bil zaprošen za nasvet v primeru, ko je patron zapustil določeno vsoto
denarja svojemu posvojencu in nato v oporoki v zvezi s tem določil naslednje: "Želim, da denar, ki sem ga zapustil svojemu
svobodnjaku in posvojencu Titiusu, ostane v rokah Publija Maevija, dokler ne dopolni petindvajset let, in da se zanj pobirajo
obresti po triodstotni obrestni meri. Kar zadeva višino stroškov, ki mu jih je treba plačati, jih bo Publius Maevius ocenil, saj
mora do njega gojiti očetovsko naklonjenost." Pojavilo se je vprašanje, ali naj dediči, ko bodo Publiju Maeviju izplačali
denar, od njega zahtevajo varščino. Odgovor je bil, da ker v oporoki ni bilo omenjeno, da je treba zahtevati varščino, bodo
dediči dovolj varni, če bodo denar plačali Publiju Maeviusu v skladu z željami pokojnika. Zato ne bi smeli biti uslišani niti
Titius, oporočitelj, niti njegovi dediči, če bi vložili tožbo proti dedičem oporočitelja, ker niso zahtevali zavarovanja s
plačilom denarja; omenjeni dediči pa bodo oproščeni odgovornosti do Titiusa in tudi do njegovih dedičev, razen če bi Publius
Maevius za časa življenja oporočitelja prenehal biti solventen, saj je v tem primeru treba od njega zahtevati zavarovanje.
29. Neki oče je za dediča enakih delov svojega premoženja določil dva sina, starejšega in mlajšega, ki še ni bil polnoleten, in
slednjemu je kot njegov delež zapustil določena zemljišča, poleg tega pa mu je zapustil tudi določeno vsoto denarja, ki se
izplača, ko dopolni štirinajst let, ki jo je dal v roke svojemu bratu kot skrbniku, z naslednjimi besedami "Naročam ti, Seius,
da svoji materi vsako leto daš določeno vsoto denarja, ki bo tvojemu bratu omogočila študij od dvanajstega do štirinajstega
leta, poleg tega pa plačuješ davke, ki so mu bili odmerjeni, dokler mu ne izroči premoženja; želim, da dohodek omenjenih
zemljišč pripada tebi, dokler tvoj brat ne dopolni štirinajst let." Ker je starejši brat umrl in zapustil tujega dediča, se pojavi
vprašanje, ali se bo pogoj vsakoletnega prejemanja dohodka, pa tudi obveznost plačevanja letne dajatve, ki bi jo bil Seius, če
bi živel, prisiljen plačati, prenesel na njegovega dediča; ali pa je treba celoten znesek zapuščine takoj izročiti mladoletniku in
njegovim skrbnikom. Odgovor je bil, da se glede na navedena dejstva razume, da je oporočitelj tako rekoč nagovoril
skrbnika, da bi se ob izteku skrbništva prenehala izplačevati dajatev, ki jo je odredil, in dohodek, ki naj bi se pobiral; ker pa
je starejšega brata prehitela smrt, bi vse, kar je zapustil oporočitelj, ob smrti njegovega brata takoj prešlo na mladoletnika in
njegove skrbnike.
30. Alfenus Verus, Epitome Pavlovih Digest, knjiga II.
"Moj dedič naj plačuje sto aurejev letno moji hčeri vsakič, ko postane vdova." Pojavilo se je vprašanje, ali je hči upravičena
do manj kot sto aurejev, če postane vdova prej kot v enem letu. Odgovor je bil, da ji pripada celoten znesek, čeprav še ni
preteklo celotno leto.
31. Marciamis, Inštituti, VI. knjiga.
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Ko je neki človek želel, da se na njegov rojstni dan razdeli njegovo premoženje dekurzom, sta božanska Severus in
Antoninus v reskriptu navedla, da ni verjetno, da je imel oporočitelj v mislih plačilo le v enem letu, ampak je nameraval
zapustiti dediščino za nedoločen čas.
32. Isti, Inštituti, VIII. knjiga.
Kadar je bila določena vsota denarja, na primer sto aurejev, zapuščena mestu Sardi za namen praznovanja iger v čast
Apolonu v štirih letih, sta božanska Severus in Antonin v Reskriptu navedla, da je bilo videti, da je oporočitelj zapustil večni
dohodek, ki je zapadel vsaka štiri leta, in ne zgolj bruto znesek za plačilo ob koncu prvega štiriletnega obdobja.
33. Valens, Trusti, knjiga II.
Deset aurejev se lahko zapusti za letno izplačilo sinu pod očetovskim nadzorom, dokler je v očetovi oblasti.

Tit. 2. Glede uporabe, užitka, dohodka, stanovanja in storitev, zapuščenih z zapuščino ali skrbništvom.

34. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Ne uporabe ne užitka pravice do prečkanja poti, dovozne poti ali ceste ali do prenosa vode po akvaduktu ni mogoče zapustiti
z oporoko, ker služnost služnosti ne more obstajati. Takšna oporoka tudi ne more biti zakonita na podlagi odloka senata, s
katerim je določeno, da se lahko zapusti užitek vsega, kar je vključeno v lastnino, in sicer iz razloga, ker to ni niti vključeno v
lastnino niti izključeno iz nje, temveč bo zoper dediča vložena tožba za nedoločen znesek, in v korist volilojemnika, dokler ta
živi, da se ga prisili, da mu dovoli hojo, vožnjo ali vožnjo po nepremičnini, ali pa se služnost lahko odobri, če se zagotovi
jamstvo za njeno vrnitev, če bi volilojemnik umrl ali izgubil državljanske pravice zaradi kakšnega hudega prekrška.
35. Papinianus, Vprašanja, knjiga XVII.
Če so storitve sužnja zapuščene, se ne izgubijo zaradi izgube civilnih pravic ali neuporabe; in ker ima lahko volilojemnik
korist od sužnjevega dela, ga lahko tudi odda v zakup. Če mu dedič prepreči, da bi uporabljal njegove storitve, je za to
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odgovoren. Enako pravilo velja, kadar suženj daje v zakup samega sebe. In ker se volilojemnik ne šteje za užitkarja, bo
dediščino sužnjevih storitev prenesel na svojega dediča, če pa je lastninska pravica na sužnju pridobljena z užitkom, bo
dediščina ugasnila.
36. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Službe svobodnega sužnja se lahko tudi zapišejo, tako kot se ga lahko najame po pogodbi ali se ga določi kot predmet
določila.
37. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVIII.
Če je lastništvo zemljišča zapuščeno absolutno, preide na volilojemnika, čeprav je uporabnik lahko imenovan za dediča.
38. Paulus, O Sabinu, XVIII. knjiga.
Če obljubim uživanje užitka "v času moje smrti", bo razpolaganje neveljavno; enako pravilo velja za zapuščino, saj je
običajno, da ob ustanovitvi užitka ta ugasne s smrtjo.
39. Pomponij, O Sabinu, knjiga XV.
Če bi mi bil užitek zapuščen, da ga uživam dve leti po zapustnikovi smrti, in bi ga po zapustnikovi krivdi ne mogel uživati, bi
bil po preteku dveh let še vedno odgovoren; prav tako bo kdo odgovoren, če je premoženje, ki mi pripada na podlagi
zapuščine, uničeno, on pa je zamujal z izročitvijo tega premoženja. Zato tega užitka ni mogoče zahtevati, ker se razlikuje od
tistega, ki je bil zapuščen, ampak je treba izračunati njegovo vrednost za dve leti in ga plačati užitkarju.
40. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVI.
Če so bile služnosti zapuščene z oporoko, kdaj naj se začnejo uporabljati, od dneva, ko jih zahteva volilojemnik, ali od
trenutka, ko je zapuščina vpisana v zapuščino? In kdo mora nositi izgubo, ko je suženj bolan? Menim, da so storitve plačljive
od trenutka, ko so zahtevane, zato mora izgubo, če suženj začne bolehati po tem datumu, nositi volilojemnik.
41. Gaj, O pretorjevem odloku o zapuščinah, III. knjiga.
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42. Kadar je užitek zapuščen občini, se pojavi vprašanje, koliko časa je do njega upravičena, kajti če bi kdo rekel, da je do
njega upravičena za nedoločen čas, bi bilo samo lastništvo, če bi bil užitek od nje za vedno ločen, brez vrednosti; zato je
določeno, da ga občina lahko poseduje sto let, kar je najdaljši rok življenja.
42. Ulpianus, Razprave, VIII. knjiga.
Če je nekdo, ki mu je bil podeljen užitek, obremenjen s skrbništvom in užitek ne bi prišel v roke volilojemnika, mora dedič,
ki mu omenjeni užitek ostane, izvršiti skrbništvo. To pravilo velja tudi za vojaško oporoko, če bi volilojemnik, ki mu je bil
zaupan užitek, zavrnil zapuščino ali če bi umrl za časa življenja oporočitelja.
43. Julianus, Digest, knjiga LXX.
Če se Titiusu zapusti zemljišče in užitek na njem, bo imel pravico zahtevati bodisi zemljišče bodisi užitek; če pa izbere
zemljišče, bo nujno upravičen do popolne lastnine na njem, čeprav je zavrnil užitek. Če pa raje izbere pravico do užitka in
zavrne lastništvo zemljišča, bo upravičen le do užitka.
44. I. knjiga, O Miniciju, I. knjiga.
Ugotovljeno je, da je zapuščina letne nastanitve zapadla v plačilo z začetkom vsakega leta.
45. Alfenus Verus, Epitome Pavlovih Digest, knjiga II.
Dedič je zgradil podeželsko hišo na zemljišču, katerega uporabna pravica je bila zapuščena. Stavbe ne more porušiti brez
soglasja užitkarja, tako kot ne more z zemljišča odstraniti drevesa, ki ga je tam posadil; če pa bi hišo porušil, preden bi mu
užitkar to prepovedal, lahko to stori nekaznovano.
46. Paulus, O Placiju, knjiga XIII.
Če je užitek prepuščen v uživanje za različna leta, se ne zapiše le ena, ampak več oporok. Drugače pa je, kadar se zapusti
služnost vodenja vode in uporabe pravice poti; služnost pravice poti je namreč posebna, saj je po svoji naravi podvržena
prekinitvi.
47. Celsus, Digeste, knjiga XVIII.
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48. Če je bilo dediču naloženo, da dvema osebama dovoli, da ločeno uživata pravico do uporabe zemljišča, in jima je dovolil,
da jo uživata skupaj, se je pojavilo vprašanje, ali bi bil po določilih oporoke odgovoren obema. Menil sem, da bi bil
odgovoren, če bi oporočitelj želel, da vsaka od njiju uživa celotno pravico do uporabe posebej; v tem primeru bi namreč
moral izročiti celotno zapuščino vsaki od njiju. Če bi torej dedič enemu od volilojemnikov dovolil uporabo dela užitka, ne bi
mogel drugemu dovoliti uporabe istega dela. Zato bi moral vsakemu od njiju izročiti ocenjeno vrednost tistega, za kar je bil
prikrajšan.
48. Marcellus, Digest, knjiga XIII.
"Naj se mojemu dediču naloži, da dovoli Titiusu, da prebiva v takšni in takšni hiši, dokler bo živel." To velja za enkratno
zapuščino.
49. Če je imel oporočitelj dve zemljišči in je eno od njiju podaril, nato pa ga je prenesel na eno osebo, služnost na njem pa na
drugo, sprašujem, ali bi mu pripadala služnost, če služnostni upravičenec ni imel dostopa do omenjenega zemljišča na drug
način kot prek podarjenega zemljišča. Odgovor, da je pravilo enako, kot če bi zemljišče pripadalo nepremičnini, prek katere
bi se lahko podelila pravica poti uživalcu, in glede na oporoko pokojnika je bilo videti, da se to zahteva od dediča; ker v tem
primeru dedič ne bi smel zahtevati zemljišča, če ne bi prej podelil pravice poti prek njega užitkarju, da bi se ohranilo enako
stanje, kot je bilo doseženo za časa zapustnikovega življenja, bodisi dokler bi užitek obstajal bodisi dokler ne bi bil ponovno
združen z zemljiščem.
50. Modestinus, Mnenja, IX. knjiga.
Zapuščina je bila zapuščena mestu, da bi se iz njegovega dohodka vsako leto pripravila razstava za ohranitev spomina na
pokojnika. Razstava tam ni bila zakonita, zato sprašujem, kakšno mnenje bi bilo treba podati glede zapuščine. Modestinus je
odgovoril, da bi bilo nepravično, če bi se dedič okoristil s tako veliko vsoto denarja, ki jo je pokojnik namenil v ta namen, ker
je zapustnik želel, da se predstava razstavi v mestu, vendar je bila takšne narave, da tega ni bilo mogoče storiti. Zato bi bilo
treba sklicati dediče in prve meščane kraja, da bi ugotovili, kako bi bilo mogoče spremeniti skrbništvo, da bi se lahko spomin
na zapustnika proslavil na drug in zakonit način.
51. Scaevola, Mnenja, III. knjiga.
Nekdo je mestu zapustil določena zemljišča in želel, da se dohodek od njih nameni za vsakoletno praznovanje javnih iger, ter
dodal naslednje: "Zahtevam od dekurionov in želim, da ne spremenijo značaja zapuščine in je ne uporabijo za kakršen koli
drug namen." Mesto ni praznovalo iger štiri leta neprekinjeno. Sprašujem, ali je treba dohodek, ki ga je pridobilo v
omenjenih štirih letih, vrniti dediču ali pa ga je treba pobotati z zapuščino druge vrste, zapuščeno z isto oporoko. Odgovor je
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bil, da je treba, če je bila posest nad zemljiščem prevzeta v nasprotju z voljo dedičev, opustiti vse pridobljene dobičke in
nadomestiti tisto, kar ni bilo porabljeno v skladu z voljo zapustnika, z odstopom drugega premoženja, ki mu pripada.
52. Modestin, Mnenja, IX. knjiga.
Oporočitelj, ki je imel več svobodnjakov, je v oporoki navedel, da zapušča stanovanje tistim, ki jih je določil v kodicilu. Ker
pozneje ni določil nikogar, sprašujem, ali bi se vsem priznala udeležba pri zapuščini. Odgovor je bil, da ker je patron obljubil,
da bo določil nekatere od svojih svobodnjakov, in pozneje ni določil nikogar, se šteje, da je zapuščina v zvezi s stanovanjem
nepopolna, saj ni bilo nikogar, ki bi ga bilo mogoče razumeti, da je bila dana.
53. Enako v zvezi z izumi.
Če bi oporočitelj eni osebi zapustil zemljišče, drugi pa pravico do uporabe tega zemljišča; in bi to storil namenoma, da bi
prva oseba imela samo posest, bi storil napako, saj bi moral zapustiti lastništvo nepremičnine s pridržkom pravice do
uporabe, kot sledi: "Titiusu zapuščam takšno in takšno zemljišče, s pridržkom pravice do uporabe; " ali "Naj moj dedič podeli
pravico uporabe omenjenega zemljišča Seiju", saj če se ni izrazil na ta način, se bo pravica uporabe razdelila med njiju, ker
ima včasih zapisano večji učinek od nameravanega.
54. Pomponij, O Kvintu Muciju, VIII. knjiga.
Če odredim, da se suženj pod določenim pogojem osvobodi, in ti zapišem užitek na omenjenem sužnju, bo zapuščina
veljavna.
55. Paulus, O Lex Julia et Papia, knjiga VII.
"Titiusu zapuščam pravico do uporabe Sticha" ali "če bi iz Azije priplula ladja, zapuščam vsoto desetih aurejev". Oporočitelj
ne more zahtevati užitka, preden ni izpolnjen pogoj v zvezi z desetimi aureji ali preden ta ni izpolnjen, da dedič ne bi bil
prikrajšan za možnost dajanja po lastni izbiri.
56. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga XV.
"Želim, da se dohodek mojega premoženja vsako leto izplača moji ženi." Aristo navaja svoje mnenje, da ta zapuščina ne bo
prešla na ženinega dediča, ker je podobna bodisi užitku bodisi zapuščini, ki se izplačuje vsako leto.
57. Julius Mauricianus, O zakonu Lex Julia et Papia, II. knjiga.
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Oporočitelj lahko zapuščino užitka ponovi, tako da jo je mogoče plačati po izgubi civilnih pravic. To je cesar Antonin
nedavno navedel v reskriptu, saj je v takšnih okoliščinah razlog za uporabo te odločbe le, če je zapuščina prepuščena letnemu
plačilu.
58. Papinianus, Mnenja, knjiga VII.
Kadar se zapuščina užitka nepremičnine zapiše ženi, je treba glavnico in tudi obresti, ki jih je pokojnik posodil, plačati po
predložitvi zavarovanja v skladu s pogoji iz odloka senata. Zato bo treba obresti menic, ki so bile del premoženja zapuščine
in so zapadle, preden je bilo dano zavarovanje, odšteti od obveznice. Vendar se isto pravilo ne bo upoštevalo, če je denar na
menice posodil dedič sam; v tem primeru je treba zapustniku plačati samo glavnico ali obresti, za katere se ugotovi, da so
zapadle zaradi zamude pri plačilu, in v zvezi s katerimi se ne bo zahtevalo zavarovanje.
59. "Želim, da moj suženj Scorpus služi moji konkubini Semproniji." V tem primeru se šteje, da ni bilo zapuščeno lastništvo,
temveč užitek sužnja.
60. Isti, Mnenja, VIII. knjiga.
Oporočitelj je svoji ženi zapustil pravico uporabe določenih zemljišč in želel, da se po njegovi smrti omenjena zemljišča s
svojimi dohodki vrnejo njegovim dedičem; s tem je storil napako. Lastnik ni ustvaril zaupanja v korist dedičev niti glede
lastništva niti glede užitka nepremičnine, saj se je zdelo, da so bili mišljeni prihodnji prihodki in ne tisti iz časa, ki je minil.
61. Paulus, Vprašanja, knjiga X.
Sempronij Attil je svojemu dediču naložil, naj po preteku desetih let Gaju izroči svoje zemljišče v Italiji s pridržkom pravice
uporabe. Sprašujem, če bi dedič umrl pred potekom desetih let, ali bo po tem času celoten zemljiški trakt pripadel
volilojemniku. Prepričan sem, da je nastopil čas te zapuščine oziroma čas izvršitve skrbništva, in zato bi moral pripadati
zapustnikovemu dediču. Ker je torej zapuščina zapadla že ob smrti zapustnika, je užitek ugasnil in ne more pripadati
njegovemu nasledniku. Podal sem mnenje, da če bi bilo treba od dediča zahtevati ali mu naložiti izročitev določenega
premoženja, bo čas za izvršitev zaupanja ali za izročitev zapuščine nastopil, ko bo zapustnik umrl, vendar pa užitek ne bo
pripadel dediču, dokler ta ne izroči lastnine po pridržanju užitka. Zato uzurpacije ni mogoče izgubiti z izgubo civilnih pravic
ali s smrtjo dediča zaradi tega, ker je še nima v posesti. Enako se zgodi, kadar je lastninska pravica na nepremičnini
zapuščena pod določenim pogojem po rezervaciji pravice do uporabe in dedič umre, preden je pogoj izpolnjen; tedaj namreč
pravica do uporabe, ki preneha z njegovim življenjem, začne pripadati dediču dediča. V teh primerih pa je treba ugotoviti
namen zapustnika, to je, ali je imel ob pridržanju pravice do uporabe v mislih nekoga, ki naj bi se pridružil njegovemu
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dediču, tako da je ob smrti prvega nameraval, da bo celotna lastnina pripadla volilojemniku; saj na njegovega naslednika, ki
še ni pridobil pravice do uporabe, ne more preiti nič več, kot če bi jo že začel uživati.
62. Če je zemljišče zapuščeno dvema osebama in je užitek prepuščen drugi osebi, vsi trije ne uživajo skupnega užitka, če je
zemljišče razdeljeno na dva dela. Po drugi strani pa bo enako pravilo veljalo, če sta dva uživalca, lastninska pravica na
zemljišču pa je prepuščena tretji osebi. Pravica do prirastka obstaja samo med njima.
63. Scaevola, Mnenja, I. knjiga.
Mož je ženi prepustil pravico uporabe določenih zemljišč in drugega premoženja ter njeno doto v okviru skrbništva. Dediči
so ji izročili pravico užitka na zemljiščih. Dve leti pozneje je bila zakonska zveza razglašena za nično in neveljavno.
Postavilo se je vprašanje, ali je mogoče od nje izterjati, kar je v tem času zbrala. Odgovoril sem, da je mogoče izterjati, kar je
zbrala kot dobiček.
64. Paulus, Mnenja, knjiga XIII.
Sprašujem, kakšno bo pravo v tem primeru, kadar se pusti užitek na zemljišču in omenjeno zemljišče postane predmet
začasnih davkov? Paulus je odgovoril, da bo v tem primeru enako kot v primeru, ko so uvedeni običajni davki; zato mora to
breme nositi uživalec.
65. Gajus, Trusti, I. knjiga.
Kadar se od koga zahteva, da na drugega prenese pravico do užitka, ki mu je bila zapuščena, in jo je združil z zemljiščem z
namenom, da bi ga užival; čeprav lahko pravica do užitka ugasne po zakonu, s smrtjo ali z izgubo civilnih pravic zapustnika,
ki jo je pridobil iz tega naslova, mora pretor kljub temu uporabiti svojo oblast, da se pravica ohrani, če mu je bila zapuščena
na podlagi zaupanja, tako kot če bi bila zapuščena kot zapuščina.
66. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, II. knjiga.
Če je pravica do uporabe zapuščena ženski, dokler ni v celoti izplačana njena doto, in ji eden od dedičev da jamstvo za svoj
delež premoženja, drugi pa ne; Labeo pravi, da ženska preneha uživati pravico do uporabe v obsegu navedenega deleža.
Enako se zgodi, če ženska zamudi s sprejetjem varščine.
67. Lastnik je svojemu najemniku prepustil pravico uporabe določenega zemljišča, ki ga je obdeloval. Najemnik bo imel
pravico vložiti tožbo zoper dediča, da bi sodnik slednjega prisilil, da ga oprosti odgovornosti iz pogodbe.
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68. Labeo, O zadnjih Javolenovih epitomih, II. knjiga.
Če ima kdo s teboj skupno zemljišče in zapusti pravico uporabe tega zemljišča svoji ženi, po njegovi smrti pa njegov dedič
zaprosi sodišče za delitev zemljišča; Blaesus pravi, da je Trebatius menil, da če sodnik razdeli zemljišče na različne dele,
pravica uporabe dela, ki je bil dodeljen tebi, v nobenem primeru ne pripada ženi, ampak ima pravico do pravice uporabe
celotnega deleža, dodeljenega dediču. Menim, da je to mnenje napačno, saj če je bila ženska pred izdajo sodbe upravičena do
užitka nerazdeljene polovice celotnega zemljišča, sodnik z odločitvijo med strankama ni mogel posegati v pravice tretjega.
Ta zadnja odločitev je bila sprejeta.
69. Scaevola, Digest, knjiga XV.
Neki moški, ki je na splošno izrazil svoje namene, je v oporoki dodal naslednje: "Feliksu, ki sem mu naročil, naj bo
svoboden, zapuščam užitek vestigijskega posestva, saj menim, da bo upravičen do posesti, če ne bo začel spora z mojim
dedičem, ampak bo z njim ostal v dobrih odnosih. Svojega dediča prosim, naj ravna tako, da bosta s Feliksom še naprej
prijatelja, saj bo to koristilo obema." Pojavilo se je vprašanje, ali lahko Feliks za časa življenja dediča zahteva lastništvo
zemljišča. Odgovor je bil, da v navedenih dejstvih ni bilo ničesar, kar bi kazalo, da je bilo lastništvo zemljišča prepuščeno
Felixu.
70. Zapustnica je za dediče z enakimi deleži svojega premoženja določila svoje otroke po Seiju in hčerko po drugem možu,
svoji materi pa je zapustila naslednje: "Želim, da se užitek mojega premoženja dodeli aelia Dorcas, moji materi, dokler je
živa, po njeni smrti pa naj ga dobijo moji otroci ali tisti, ki jih preživi." Seijevi otroci so umrli po vstopu v zapuščino, po
smrti matere, ki jo je preživela zapustničina hči, pa se je pojavilo vprašanje, ali bo užitek v celoti pripadel hčeri ali le
sorazmerno z njenim deležem v zapuščini. Odgovor je bil, da se vrne tistim, ki jim je pripadla lastninska pravica na
zemljišču. Klavdij: Scaevola je menila, da bi se po babičini smrti sam uzurpatorij vrnil otrokom sorazmerno z njihovimi
deleži v zapuščini, zlasti ker so bili imenovani za dediče enakih deležev.
71. Če je mož ženi zapustil pravico uporabe svojih hiš in vsega, kar je bilo v njih, razen srebrnih plošč, poleg tega pa še
pravico uporabe svojih zemljišč in solin, se je pojavilo vprašanje, ali ženi pripada tudi pravica uporabe voln različnih barv, ki
so bile namenjene trgovini, in vijolične barve, ki je bila v hišah. Odgovor je bil, da bi bil volilojemnik upravičen do užitka
vsega drugega premoženja, razen srebrnega krožnika in predmetov, ki bi jih uvrstili med trgovsko blago.
72. Ker je bila v solinah, katerih užitek je bil zapuščen, najdena precejšnja količina soli, je bilo postavljeno tudi vprašanje, ali
bi tudi ta pripadla ženi v skladu s pogoji skrbništva. Odgovor je bil, da oporočitelj ni nameraval zapustiti nobenega
premoženja, ki bi bilo namenjeno prodaji.
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73. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, ali bi moral oporočitelj v isti oporoki zapisati naslednjo določbo: "Prosim te, moja
žena, da se zadovoljiš z zneskom štiristo aurei na leto, za katerega želim, da ga od užitka prejemaš za obdobje petnajstih let,
in da mojim dedičem plačaš vse, kar presega navedeno vsoto in kar bi lahko izhajalo iz navedenega užitka", ali ne bi bilo
treba šteti, da si je oporočitelj premislil glede prejšnje oporoke in da zato žena ni upravičena do več kot štiristo aurejev na
leto iz užitka. Odgovor je bil, da je preiskava jasno pojasnjena z besedami, ki so bile citirane.
74. Lucij Titius je z oporoko zapustil toskularno posestvo Publiju Maeciju in mu naložil, naj polovico užitka iz tega posestva
da Titii. Publij Maevij je obnovil staro podeželsko hišo, ki je zaradi starosti propadla in je bila potrebna za zbiranje in
ohranjanje pridelkov. Sprašujem, ali naj Titija prispeva k plačilu stroškov za to sorazmerno s svojim deležem užitka.
Odgovor je bil, da če je zapustnik obnovil hišo, preden je Titii izročil zapuščino pravice uporabe, ga ni mogoče prisiliti, da jo
izroči, dokler ne plača svojega deleža stroškov.
75. Neki moški je za dediče določil svoji dve hčeri in sina, ki ni bil pri zdravi pameti, ter eni od svojih hčera zapustil pravico
do uporabe deleža svojega slaboumnega sina z naslednjimi besedami "Poleg tega naj Publia Clementiana kot prednostno
zapuščino prevzame pravico do uporabe četrtega dela mojega premoženja, za katerega sem imenoval svojega sina Julija Justa
za svojega dediča; tebe, Publia Clementiana, pa prosim, da ga zaradi pravice do uporabe njegovega deleža, ki sem ti jo
zapuščal, vzdržuješ in zanj skrbiš, dokler ne postane zdrav in ozdravi." Ker je sin ostal v enakem stanju do svoje smrti, se je
pojavilo vprašanje, ali bo užitek ugasnil. Odgovor je bil, da v skladu z navedeno zadevo zapuščina še naprej obstaja, razen če
se jasno dokaže, da je oporočitelj nameraval drugače.
76. Oporočiteljica je imenovanemu dediču naložila, naj sinu vsako leto plačuje deset aurejev ali kupi zemljišče, ki bo
prinašalo deset aurejev letno, in mu dodeli pravico uporabe; sin, ki je od dediča prejel zemljišče, pa ga je v skladu z materino
voljo dal v najem. Po njegovi smrti se je pojavilo vprašanje, ali bo preostali znesek, ki ga je treba plačati najemnikom,
pripadel dediču sina, ki je bil uporabnik, ali dediču Seje, oporočiteljice? Odgovor je bil, da v navedenem primeru ni bilo
ničesar, kar bi preprečevalo, da preostanek najemnine pripada dediču Seie.
77. Neki moški je enemu od dedičev zapustil pravico uporabe tretjine svojega premoženja in pojavilo se je vprašanje, ali je
treba tretjino denarja, ki je po razdelitvi premoženja znašala po cenitvi, izplačati uporabniku. Odgovor je bil, da je imel dedič
možnost izbire, da izroči bodisi uzurpacijo samega premoženja bodisi uzurpacijo po cenitvi tega premoženja.
78. Vprašano je bilo tudi, ali se lahko davki poleg tistega, kar je treba plačati za zemljišče ali osebno lastnino, odštejejo od
zneska, tako da se plača samo preostanek, če bi dedič to raje storil? Odgovor je bil, da se lahko plača tretjina preostalega
zneska.
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79. Isto, Digest, knjiga XVII.
"Hočem, da se Semproniju da to, kar sem mu bil navajen dajati za časa svojega življenja." Sempronij je živel v oporočiteljevi
hiši, ki je bila zapuščena enemu od dedičev kot prednostna zapuščina. Postavilo se je vprašanje, ali je bil upravičen tudi do
svojega stanovanja v njej. Odgovor je bil, da v navedenem primeru ni bilo ničesar, kar bi mu preprečevalo, da bi bil do tega
upravičen.
80. Vprašanje se je pojavilo v zvezi z naslednjimi besedami oporoke: "Želim, da se tistim mojim svobodnim podložnikom, ki
jim nisem zapustil ničesar, da tisto, kar sem jim bil navajen dajati za časa svojega življenja." Postavilo se je vprašanje, ali je
bilo mišljeno, da se stanovanje pusti tistim osvobojencem, ki so živeli s svojim varovancem do njegove smrti? Odgovor je
bil, da se je zdelo, da jim je bilo prepuščeno.
81. Oporočiteljica, vstavljena v kodicil: "Prosim te, da dovoliš Nigidiju, Titiusu in Dionu, mojim starim in slabotnim
svobodnjakom, da preživijo svoje življenje tam, kjer so zdaj." Sprašujem, ali bodo omenjeni svobodnjaki v skladu s pogoji
oporoke upravičeni do dobička od zemljišča, na katerem prebivajo; glede na to, da so brez spora pridobili druge zapuščine, ki
so jim bile zapuščene. Odgovor je bil, da je v skladu z navedenim primerom obtožba, da jim morajo dediči dovoliti, da
ostanejo tam, kjer so, na enak način, kot jim je to dovolila ona sama.
82. Isto, Digest, knjiga XVIII.
Neki moški je v svojo oporoko vnesel zaupanje v naslednjem besedilu: "Želim, da se moškim in ženskam, ki sem jih s svojim
kodicilom oplemenitil, dodeli zemljišče, na katerem sem izrazil željo, da bi bil pokopan; in da se, ko eden od njih umre,
njegov delež lahko pripiše preostalim; tako da bo na koncu vse pripadlo preživelemu, in želim, da po smrti preživelega
premoženje preide na mesto Aries. Poleg tega svojim svobodnjakom in svobodnjakinjam, dokler bodo živi, puščam
stanovanje v svoji hiši. Pactia in Trophina bosta zasedli vse prostore, ki sem jih bil vajen uporabljati, po njuni smrti pa želim,
da hiša pripada omenjenemu mestu." Pojavilo se je vprašanje, ali so bili dediči osvobojencev zadolženi za skrbništvo v korist
mesta? Odgovor je bil, da je glede na navedena dejstva mogoče šteti, da besede pomenijo, da se zdi, da je zadnjemu
preživelemu zapustniku naloženo zaupanje. Vprašano je bilo tudi, ali bodo po smrti nekaterih svobodnjakov, ki jim je bilo
zapuščeno stanovanje, tisti deli hiše, v katerih so živeli, takoj pripadli mestu. Odgovor je bil, da dokler bo kateri od
svobodnjakov živel, zaupanje ne bo pripadalo mestu.
83. Neka stranka, ki je določila Sempronijo za dedinjo desetine svojega premoženja, Maevijo za drugo desetino, preostanek
pa za oskrbovanca, je slednjemu določila skrbnika, misleč, da ima za to pravico po zakonu, in mu naložila, naj ne dopusti
prodaje zemljišča in naj dovoli oskrbovancu, da skupaj s Sempronijo in Maevijo, njegovima oskrbovankama, uživa dohodek
od premoženja; na koncu oporoke pa je dodal: "Vsem svojim dedičem nalagam, naj izpolnijo to mojo oporoko. " Postavilo se
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je vprašanje, ali lahko medicinski sestri zahtevata tretji del užitka zemljišča v skladu s pogoji oporoke, čeprav je bil za njeno
izvrševanje zadolžen kurator, ki ga oporočitelj ni mogel zakonito imenovati za svojega varovanca. Odgovor je bil, da je v
skladu z navedenimi dejstvi oporočitelj z ustanovitvijo skrbništva ustrezno pravno izrazil svojo voljo, zato lahko oskrbnika
skupaj s svojim varovancem uživata dohodek zemljišča v skladu s tem, kar je vsakemu od njiju namenil.
84. Isto, Digest, knjiga XXII.
Neki mož je svoji ženi zapustil pravico uporabe svoje podeželske hiše za obdobje petih let po svoji smrti, nato pa je dodal
naslednje besede: "Po preteku omenjenega obdobja petih let in prenehanju pravice uporabe želim, da omenjeno zemljišče
pripada So-in-So in So-in-So, mojima varovancema." Ker je žena umrla v petih letih, se je pojavilo vprašanje, ali so
omenjeni svobodnjaki upravičeni zahtevati lastništvo nepremičnine takoj ali po izteku petih let, ker jo je oporočitelj zapustil
po izteku tega časa. Odgovor je bil, da bo zemljišče pripadlo osvobojencem po izteku petih let.
85. Isto, Digest, knjiga XXV.
Uporabno pravico na zemljišču je imel Stichus, ki je bil po oporoki manumitiran, in ko je prenehal uživati zemljišče, ga je
oporočitelj prepustil svojim dedičem v skrbništvo, da bi ga izročili Luciju Titiusu. Stichus pa je z oporoko prepustil
lastninsko pravico na navedenem zemljišču svojim vnukom in Stichusovi dediči so v skladu s pogoji oporoke prenesli
navedeno zemljišče na njegove vnuke, ki so bili njegovi volilojemniki. Ker omenjena vnuka nista vedela za stanje, pod
katerim je bilo zemljišče preneseno s prejšnjo oporoko, in ker sta ga posedovala dlje časa, kot je zakon določal za pridobitev
lastninske pravice na podlagi zastaranja, se je pojavilo vprašanje, ali sta sama pridobila lastninsko pravico na zemljišču.
Odgovor je bil, da sta jo v skladu z navedenimi dejstvi pridobila oporočna dediča.
86. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, ali bi bila v primeru, če bi bilo legatom zemljišče v vsakem primeru odvzeto, mogoča
tožba v korist vnukov za vračilo zemljišča proti Stichusovim dedičem. Odgovor je bil, da bi v skladu z mnenjem, ki je bilo
predhodno podano, kadar premoženje iz nekega razloga ni bilo pridobljeno, če bi Stichus po smrti tistih, ki jim je bilo
zapuščeno, sestavil oporoko, veljalo, da je želel zapustiti nekaj, za kar je menil, da mu pripada, ne pa obremeniti svoje
dediče.
87. Isto, Digest, knjiga XXXIII.
"Svoji ženi dajem v uporabo svoje premoženje, dokler moja hči ne dopolni osemnajst let." Pojavilo se je vprašanje, ali naj bo
žena upravičena do užitka tako na zemljišču na podeželju in v mestu kot tudi do užitka sužnjev, pohištva in sredstev, ki
pripadajo premoženju. Odgovor je bil, da bi bila v skladu z navedenimi dejstvi upravičena do užitka vsega.
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88. Isto, Mnenja, III. knjiga.
"Želim, da se dohodek aebutijevega premoženja izplačuje moji ženi, dokler je živa." Sprašujem, ali lahko skrbnik dediča
proda zemljišče in volilojemniku vsako leto ponudi znesek, ki je enak znesku, ki ga je bil zapustnik za časa svojega življenja
navajen prejemati od zakupa zadevne nepremičnine ? Odgovor je bil, da to lahko stori. Sprašujem tudi, ali se lahko
volilojemniku nekaznovano prepreči, da bi živel na navedenem zemljišču. Odgovor je bil, da mu dedič ni dolžan zagotoviti
stanovanja. Sprašujem tudi, ali se lahko dediča prisili, da opravi popravila na navedenem zemljišču. Odgovor je bil, da če se
je zaradi dejanj dediča dohodek zmanjšal, lahko volilojemnik zakonito zahteva znesek zmanjšanja. Sprašujem tudi, v čem se
tovrstna zapuščina razlikuje od užitka. Odgovor je bil, da je razliko mogoče ugotoviti iz predhodno podanih mnenj.
89. Isto, Mnenja, IX. knjiga.
Neki mož je za dediče določil svoje sinove, svoji ženi pa zapustil njena oblačila, dragulje, volno, lan in druge predmete ter
dodal: "Želim, da lastništvo zgoraj navedenih predmetov preide na moji hčeri ali na katero koli od njiju, ki bo preživela."
Postavilo se je vprašanje, ali je bila zapuščena užitna pravica ali lastninska pravica na navedenem premoženju. Odgovor je
bil, da se je zdelo, da je bilo lastništvo zapuščeno.
90. Alfenus Verus, Epitome Pavlovih razprav, VIII. knjiga.
"Zapuščam stanovanje za tako in tako skupaj s tako in tako." To je enako, kot če bi oporočitelj zapustil stanovanje "So-andSo in So-and-So".
91. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, knjiga II.
Kadar se zapuščina glasi takole: "Publiju Maeviju podarjam in zapuščam vse letne pridelke kornelijske posesti," Labeo meni,
da je to treba razumeti enako, kot če bi bila zapuščena užitna pravica na zemljišču, saj se zdi, da je bil to namen oporočitelja.
92. Isto, O zadnjih delih Labeja, knjiga V.
Med pridelke na zemljišču se razume, da je vključeno vse, kar lahko človek uporablja. Na tem mestu namreč ni treba
upoštevati časa, ko naravno dozorijo, temveč čas, ko je za zakupnika ali lastnika najugodneje, da jih pobere. Ker so torej
nezrele oljke dragocenejše od tistih, ki so zrele, ni mogoče trditi, da niso spadale med pridelke, če se nabirajo, preden
dozorijo.
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93. Venulej, Dejanja, knjiga X.
Ni razlike, ali oporočitelj zapusti užitek tretjine premoženja ali užitek tretjine določenega premoženja, saj se v primeru, ko se
zapusti užitek premoženja na splošno, od njega odštejejo dolgovi, morebitni zapadli računi pa se pripišejo. Kadar se zapušča
užitek določenega premoženja, se isto pravilo ne upošteva.

Tit. 3. V zvezi z zapuščino služnosti.

94. Julianus, O Miniciju, I. knjiga.
Oporočitelj, ki je imel dve sosednji trgovini, ju je zapustil različnim osebam. Če bi ena od stavb štrlela nad drugo, bi se lahko
pojavilo vprašanje, ali je tisti, ki stoji pod njo, dolžan plačati stroške vzdrževanja druge stavbe. Menil sem, da se zdi, da je
služnost naložena, in Julianus v zvezi s tem pravi: "Poglejmo, ali to velja le, kadar je bila služnost izrecno naložena, ali tudi,
kadar je bila zapuščina podeljena na naslednji način: "Podarjam in zapuščam svojo trgovino v stanju, v kakršnem je zdaj."
95. Marcellus, Digest, knjiga XIII.
Pravica poti se lahko zapusti osebam, ki imajo zemljišče v skupni lasti, tako kot lahko suženj, ki je v skupni lasti, zakonito
določi pravico poti, in določilo ne bo razveljavljeno, če tisti, ki je določil pravico poti, zapusti dva dediča.
96. Isto, Digest, knjiga XXIX.
Če bi kdo Maeviju prepustil del zemljišča in pravico poti za dostop do njega prek drugega zemljišča, nato pa bi isti del
zemljišča brez pravice poti prepustil Tiju in bi oba zahtevala zemljišče; slednje je treba izročiti brez pravice poti, ker
služnosti ni mogoče deloma pridobiti. Če pa bi Maevius prvi zahteval zemljišče, medtem ko drugi razmišlja o tem, ali ga bo
sprejel ali ne, če bi Titius pozneje zavrnil posest, je mogoče dvomiti, ali bo zapuščena pravica poti še naprej obstajala. To
mnenje je veljalo za boljše. Če pa bi kdo pod nekim pogojem zapustil del zemljišča in pravico poti absolutno; ali del
zemljišča absolutno in del pod nekim pogojem ter pravico poti absolutno; in bi zapustitev zapadla, preden bi bil pogoj
izpolnjen, bi bila oporoka pravice poti razveljavljena. Pravilo je enako, če sta imela dva zapustnikova soseda v skupni lasti
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del zemljišča in je zapustnik enemu od njiju zapustil pravico poti pogojno, drugemu pa absolutno, in je zapustnik umrl,
preden je bil pogoj izpolnjen; za tak primer gre, ker eden od volilojemnikov drugemu preprečuje, da bi zahteval celoten
prostor skupaj s pravico poti.
97. Javolen, Pisma, IX. knjiga.
Če je nekdo, ki je imel dve hiši, eno od njiju zapustil meni, drugo pa tebi, in je bil stranski zid, ki je ločeval stavbi, mislim, da
bo omenjeni zid pripadal nama v skupni lasti, kot da bi bil zapuščen nama obema skupaj, in zato ne ti ne jaz ne bova imela
pravice preprečiti drugemu, da bi v omenjeni zid vstavil tram; saj je bilo ugotovljeno, da ima solastnik, kadarkoli ima kakšno
lastnino, vse pravice, ki pripadajo tej lastnini. Zato je treba v takem primeru imenovati razsodnika, ki bo razdelil skupno
lastnino, če bo to potrebno.
98. Papinianus, Vprašanja, knjiga XVI.
Čeprav je veljavnost oporoke v korist tujih sužnjev odvisna zlasti od oporočne sposobnosti njihovih gospodarjev, so vse
zapuščine sužnjem enako veljavne kot tiste, ki so zapuščene svobodnim osebam. Zato se pravica do dostopa do zemljišča
svojega gospodarja ne more zakonito zapustiti sužnju.
99. Isti, Mnenja, knjiga VII.
Oče je hčerki zapustil hišo in ji omogočil dostop do nje prek drugih stavb, ki so pripadale posestvu. Če hči v hiši prebiva, se
pravica do dostopa podeli tudi njenemu možu ; v nasprotnem primeru se ne šteje, da ji je bila podeljena. Če pa bi kdo trdil, da
ta pravica ni le osebni privilegij, temveč popolna zapuščina služnosti, se pravica lahko prenese le na dediča. Vendar v tem
primeru takega sklepa nikakor ni mogoče sprejeti, da se ne bi zdelo, da se to, kar je bilo podeljeno zaradi naklonjenosti hčeri,
prenaša na tuje dediče.
100. Paulus, Vprašanja, knjiga XXI.
Če je več imenovanih dedičev obremenjenih s služnostno pravico, se lahko vsak od njih toži za celotno pravico, ker služnosti
ni mogoče razdeliti, saj lahko vsak zahteva svojo zapuščino, tudi če samo eden od dedičev vstopi v posest.

Tit. 4. O prednostni zapuščini dote.
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101. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XIX.
Kadar se zapusti doto, je gotovo, da je vanjo vključeno vse, kar je zajeto v dejanju dotala.
102. Če je bil torej med možem in ženo sklenjen dogovor, da bo v primeru razveze zakonske zveze zaradi moževe smrti in
rojstva sina dota ostala v rokah moževega dediča, ta pa bo ob smrti zapuščal doto, dogovor ne bo veljal, ker je bila dota
zapuščena. Vendar pa jo je treba izvršiti, če doto ni bilo mogoče zapustiti; uveljavljeno pravilo, da se stanje dote ne more
poslabšati zaradi posredovanja otrok, se namreč začne uporabljati, kadar ženska umre med zakonsko zvezo ali pride do
razveze zakonske zveze.
103. Res je, da obstaja prednost plačila, kadar je doto treba zapustiti, saj bi jo sicer bilo treba plačati le enkrat letno.
104. Prednost je tudi v tem, da v skladu z odlokom senata ni mogoče zahtevati podarjenega premoženja, če si oporočitelj ni
premislil.
105. Poleg tega nastali stroški po zakonu v tem obsegu zmanjšajo doto, in kar smo v zvezi s tem povedali, se ne nanaša na
posamezne predmete, temveč na celotno doto.
106. Zapuščina dote vključuje tudi dejanje dotalitete, tako da če jo je mož, dokler je živ, vrnil ženi, kar je v nekaterih
primerih dovoljeno, bo zapuščina razveljavljena.
107. Če pa bi bili v doto vključeni sužnji, katerih vrednost ni bila ocenjena, in bi bili mrtvi, bo zapuščina dote, kolikor se
nanaša nanje, nična.
108. Če je žena obljubila doto, vendar je ni dala, mož pa bi jo ob svoji smrti kot prednostno zapuščino zapustil ženi; ta ne bo
upravičena do ničesar drugega kot do oprostitve odgovornosti. Če bi namreč kdo naredil naslednjo zapuščino: "Zapuščam sto
aurejev, ki jih imam v svoji skrinji," ali "Ki jih je ta in ta deponiral pri meni," in te vsote ne bi bilo, se ugotovi, da ne bo treba
ničesar plačati, ker zadevna lastnina ni obstajala.
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109. Če bi kdo zapuščal posestvo Titian svoji ženi, kot sledi: "Ker je omenjeno zemljišče prek nje prišlo v moje roke";
zemljišče bo nedvomno dolgovano; kajti kadar je kar koli dodano z namenom, da bi se izpostavilo nekaj, kar je že bilo
označeno, je to odveč.
110. Celsus v dvajseti knjigi Digest pravi, da če tašča svoji snahi zapusti doto in ji namerava zapustiti pravico do tožbe v
zvezi z doto, zapuščina ne bo veljavna, saj je že poročena; če pa je hotel, da dobi denar, ki ga je prinesla kot doto, pravi, da
bo zapuščina veljavna. Ko bo prejela doto, bo imel mož kljub temu pravico, da jo zahteva s pretorsko tožbo, ne glede na to,
ali je bil dedič imenovan s tožbo za delitev ali ne. Menim, da bi morala, ker tašča ni nameraval, da bi njegov dedič dvakrat
plačal doto, če bi ženska vložila tožbo na podlagi oporoke, zagotoviti jamstvo za obrambo dediča pred možem. Zato bi moral
tudi mož zagotoviti varščino za obrambo proti ženi, če bi ta prva sprožila postopek.
111. Po drugi strani pa Julijan v sedemintrideseti knjigi navaja, da če bi tašča zapustila doto svoje snahe svojemu
razdedinjenemu sinu, medtem ko ta ne more vložiti tožbe zoper razdedinjenega moža, lahko sam zahteva doto zaradi
zapuščine; vendar je ne more dobiti, če ne zagotovi varščine za obrambo dediča proti ženski. To razliko naredi med osebo, ki
ji je zapuščina zapuščena, in osvobojencem, ki je bil osvobojen z oporoko in ki mu je bil zapuščen njegov peculium; pravi
namreč, da dediča ni mogoče tožiti zaradi peculiuma, ker ga nima več v posesti, vendar se dotalna tožba kljub temu lahko
vloži proti njemu, čeprav je prenehal upravljati z doto.
112. Julijan sprašuje tudi, ali bo v primeru, ko je tašča zapustila doto možu, ta pa je bila izplačana ženi, moževa zapuščina
ugasnila. Pravi, da bo ugasnila, ker ni ničesar več, kar bi dedič lahko izplačal možu.
113. Prav tako sprašuje, ali se bo v primeru, da bi bila dona zapuščena nekomu drugemu, ki bi jo moral vrniti ženi, za
zapuščino uporabljal falcidijski zakon. Pravi, da bo veljalo, vendar lahko z dotalno tožbo izterja morebitni primanjkljaj, ki bi
ga zaradi tega lahko utrpela zapuščina. Sprašujem, ali je treba pri tej zapuščini upoštevati korist plačila, kot če bi bila doto
plačana neposredno ženi sami. Menim, da bi bilo to treba storiti.
114. Julijan sprašuje tudi, če je doto zapustila žena in se od nje zahteva, da jo plača drugemu, ali se bo uporabil falcidijski
zakon, in pravi, da se ne bo, ker je zaupanje neveljavno. Vendar pa meni, da je treba v primeru, ko je ženi zapuščeno še kaj
drugega, preostanek zaupanja razrešiti, zato bo za to, kar ji je plačano, veljalo falcidijsko pravo. Če pa je mož imenovan za
dediča dela taščevega premoženja in ta zapiše doto kot prednostno zapuščino, bo za zapuščino dote veljalo falcidijsko pravo,
ker se šteje, da dote, ker zakonska zveza še vedno obstaja, ženski ne pripada. Toda vse, kar je bilo odšteto na podlagi
falcidijskega prava, lahko mož izterja v tožbi za delitev, tako kot bi lahko izterjal celotno doto, če ta ne bi bila zapuščena
njegovi ženi.
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115. Mela pravi, da če je bil del zemljišča, ki je del dote, posebej zapuščen in po tem, ko je bila dote zapuščena na splošno,
zemljišče ne bo zapadlo dvakrat, ampak samo enkrat.
116. Mela na istem mestu dodaja, da če je zemljišče, ki je del dote, dal mož v zakup za določen čas, ga žena ne more dobiti
na podlagi oporoke, razen če zagotovi jamstvo, da ga bo najemnik lahko užival, če sama prejema najemnino.
117. Ulpianus, Disputations, knjiga V.
Kadar mož zapusti ženi doto in jo zadolži za skrbništvo, se skrbništvo oceni sorazmerno s koristjo, ki jo bo imela žena od
takojšnjega izplačila dote. Enako pravi tudi Celsus v dvajseti knjigi Digest. Če pa so nastali določeni nujni stroški, ki so po
zakonu zmanjšali doto, in se ji zapiše celoten znesek, ki ga je prejel mož, je treba šteti, da je treba celoten znesek stroškov, ki
so po zakonu zmanjšali doto, odšteti od skrbništva, saj nihče ne more dvomiti, da je ženska oporočna dedinja. Če pa ženi ni
bila zapuščena dona, ampak nekaj namesto nje, se to razume enako, kot če bi bila dona predmet oporoke. Julianus gre še dlje,
saj pravi, da tudi če ni navedeno, da je bilo premoženje zapuščeno namesto dote, se še vedno šteje, da je bilo zapuščeno s tem
namenom. Če se je torej od žene zahtevalo, naj se odpove bodisi dote bodisi nečesa, kar ji je bilo zapuščeno namesto nje, je k
temu ne bo treba prisiliti, razen v obsegu, ki smo ga navedli. Če bi bila torej imenovana za dedinjo in zadolžena za prenos
določenega dela zapuščine, bi bila prisiljena izročiti le tisto, kar bi presegalo njeno doto, in vrednost koristi, ki jo je prejel s
takojšnjim plačilom. Če bi namreč kdo, ki je prejel doto od svoje snahe, postavil svojega sina za dediča in ga prosil, naj izroči
nekomu drugemu vse premoženje, ki bi lahko prišlo v njegove roke, in bi ta potem zaradi smrti svoje žene pridobil korist od
dote, ne bo prisiljen izročiti dote, ki jo je prejel, zaradi tega, ker je imel od nje korist zaradi svoje poroke in ne zaradi volje
svojega očeta.
118. Žena je obljubila doto v višini štiristo aurejev in za dvesto od nje dala dva zemljišča, drugih dvesto pa je nato dala v
zadolžnice dolžnikom. Njen mož, ki je pozneje umrl, ji je namesto dote zapustil dve zemljišči, ki nista bili isti, ki ju je prejel
kot del dote; poleg njiju pa še dve dotalni zemljišči, katerih vrednost je bila ocenjena; in jo zadolžil, da bo ob svoji smrti
izročila Seiju vse njegovo premoženje, ki bi ji prišlo v roke. Pojavilo se je vprašanje, kakšen bo znesek skrbništva po ženini
smrti? Rekel sem, da je bila žena, ki je morala izročiti vse, kar ji je prišlo v roke na podlagi oporoke, v položaju, da se od nje
lahko zahteva, da prenese le tisto, kar je prejela po odbitku zneska njene dote; do dote je bila namreč upravičena bolj zato,
ker ji je pripadala, kot da bi jo prejela kot dediščino, razen tistega, kar bi se lahko na podlagi skrbništva zahtevalo kot korist,
ki izhaja iz takojšnjega plačila. Zato ne bo prisiljena izročiti zemljišča, ki ji ga je mož zapustil namesto dote, razen če je
imelo večjo vrednost ali obseg od tistega, ki ga je prinesla kot takega. Vendar pa bo morala izročiti morebitni presežek,
skupaj z dobičkom nad tistim, kar ji je bilo zapuščeno. Zato bo upravičen do dote z njenim dobičkom, vse, kar ji je ostalo
zunaj tega, pa bo morala predati skupaj z dobičkom, ki ga je pridobila od tega.
119. Julianus, Digeste, knjiga XXXIV.
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Če kdo zapusti zapuščino svoji ženi, kot sledi: "Moj dedič naj poleg dote da Titii še toliko aurejev", je jasno, da ji je
nameraval zapustiti tudi doto.
120. Africanus, Vprašanja, knjiga V.
Kadar so za plačilo zapuščine določeni določeni datumi, kot je v navadi, Africanus pravi, da se to ne nanaša na zapuščino
dote, saj ima ta svoj čas plačila.
121. Marcianus, Pravila, III. knjiga.
Če je bila zapuščina zapuščena, dedič ne sme biti uslišan, če želi odložiti njeno izplačilo ženski zaradi donacij, ki ji jih je
namenil njen mož, ali zaradi drugih stroškov, ne tistih, ki po zakonu zmanjšujejo doto, kajti eno je, če se doto zmanjšajo
potrebni stroški, drugo pa, če se zadrži zaradi zastave; saj je pravično, da ženska prispeva svoj delež dolga, za katerega je bila
dana kot jamstvo.
122. Labeo, O zadnjih Javolenovih epitomih, II. knjiga.
kjer je bilo v oporoko vstavljeno naslednje: "Moj dedič naj da moji ženi znesek petdeset aurejev, ki je prek nje prišel v moje
roke, in še toliko več namesto njene dote," Alfen Verus pravi, da je Servij menil, da je bila dote sicer sestavljena le iz
štiridesetih aurejev, vendar jih je bilo petdeset kljub temu dolžnih, ker je bil dodan dodatni znesek petdeset.
123. Podobno velja, kadar je mož svoji ženi, ki mu ni prinesla dote, zapustil zapuščino z naslednjimi besedami: "Naj moj
dedič namesto denarja, ki sem ga prejel od svoje žene kot doto, da znesek petdeset aurejev," Ofilij, Cascellius in Servijevi
učenci trdijo, da ji zapuščina pripada; zato je treba to obravnavati podobno kot primer, ko je bil nekomu zapuščen suženj, ki
je umrl, ali ko je bilo namesto njega zapuščenih sto aurejev. To je pravilno, saj se s temi besedami ne šteje, da je bila
zapuščena sama doto, temveč denar namesto nje.
124. Papinianus, Vprašanja, knjiga XVIII.
Oče je svojemu razdedinjenemu sinu zapustil doto, ki jo je prejel od svoje snahe. Če očetov dedič vloži ugovor zaradi slabe
vere, ne bo prisiljen plačati zapuščine, razen če mu je dano jamstvo, da bo v primeru razveze zakonske zveze dobil
odškodnino.
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125. Če pa bo ženska, preden bo zapuščina plačana sinu, dobila nazaj svojo doto, bo sin zaman vložil tožbo za izterjavo
zapuščine.
126. Če pa se za zapuščino dote proti razdedinjenemu sinu uporablja falcidijsko pravo in bi ženska morala ratificirati
izplačilo, ji bo priznana točkovna pravična tožba, ki temelji na znesku zapuščine, ki jo je zadržal dedič. Če pa tega ne bi
ratificirala, mora dediča proti njej braniti mož, ki je obljubil, da bo to storil, če pa bi bil le ta prisiljen prevzeti obrambo, bo
zoper dediča, če ne bo zagotovljeno zavarovanje, odobrena tožba na podlagi sodbe za zahtevani znesek po falcidskem pravu.
127. Če pa bi se žena pred izplačilom zapuščine ločila od sina, čeprav še ne more zavarovati svoje dote, tožba sina kljub temu
ne bo odložena iz tega razloga; ko je bilo namreč odločeno, da mu je treba doto izplačati takrat, je bilo tudi odločeno, da se to
ne sme storiti, razen če bi postal dedič dela očetovega premoženja in bi mu bilo po razvezi zakonske zveze in sprejetju
premoženja dovoljeno prejeti doto pred razdelitvijo.
128. Če bi bilo zavarovanje za obrambo dediča zaradi napake zanemarjeno in bi sin prejel doto pod skrbništvom, ni mogoče
ponovno zahtevati skrbništva, kot da ni zapadlo; kajti potreba po zagotovitvi zavarovanja povzroči zamudo in ne povzroči, da
ne zapade tisto, kar je dejansko zapadlo. Zato ne bo nepravično, če se dediču odobri olajšava.
129. Kaj pa, če očetov dedič ni bil plačilno sposoben? Ali ne bi bilo mogoče ženski proti njenemu možu zakonito odobriti
pretorijanske tožbe, saj ne bi smela izgubiti dote samo zato, ker dedič zaradi napake ni dal varščine?
130. Isto, Mnenja, knjiga VII.
Moški je svoji ženi, ki mu je svojo doto prinesla v sužnjih, namesto njene dote zapustil denarno vsoto. Ker so sužnji umrli za
časa moževega življenja, je njegova žena umrla po njem. Pravica do tožbe za izterjavo zapuščine po zakonu preide na
njenega dediča, saj je treba izvršiti moževo oporoko.
131. Isto, Mnenja, VIII. knjiga.
"Želim, da se ji v naravi vrne kornelijanska posest in vse premoženje, ki mi ga je moja žena prinesla ob poroki in ki je bilo
ocenjeno." Menil sem, da omenjeni del zemljišča, ki je bil del dote, vendar ni bil ocenjen, ni videti, da bi bil izvzet, ampak da
je bila zapuščena celotna dote in da ni bila zapuščena vrednost ocenjenega premoženja, ampak premoženje samo v stanju, v
kakršnem se je lahko nahajalo.
132. Scaevola, Vprašanja, knjiga VIII.
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Če bi Seii namesto dote zapustili zemljišče v vrednosti sto aurejev, ki bi bilo zapuščeno Maeviju, lahko ženska poleg tega
izterja znesek, ki ga po falcidskem zakonu odvzame Maeviju, ker nista tako rekoč skupna dediča tega zemljišča, saj je v
ženini dote vključeno več kot v preostanku zemljišča.
133. Paulus, Mnenja, knjiga VII.
Seia je, ko se je poročila z Lucijem Titijem, mu je za doto dala sto aurejev in poklicala Kvinta Mucija, ki ni ničesar plačal,
ampak je določil vrnitev dote, če bi se zakon razvezal zaradi ženine smrti. Seia je ob svoji smrti v oporoki določila naslednje:
"Želim, da se vsota tolikšnega števila aurejev poleg tega, kar sem mu dala kot doto, izroči mojemu možu Luciju Titiusu, do
katerega imam veliko obveznosti." Sprašujem, ali bi ga lahko mož, ko je Kvintus Mucij sprožil postopek proti Luciju Titiusu
s tožbo na podlagi določila, premagal z navedbo pogojev oporoke? Odgovor je bil, da če je Kvint Mucij določilo sklenil po
navodilih Seje in ne z namenom, da bi daroval, bo odgovarjal ženinim dedičem, zato bo Kvint Mucij izključen z izjemo. Če
pa mu je Seia dovolila, da je določilo sklenil kot donacijo, bo v enakem položaju kot tisti, ki je določil mortis causa, zato je
treba reči, da bi ga v tem primeru lahko bremenila izvršitev zaupanja.
134. Scaevola, Mnenja, III. knjiga.
Če je mož, ki je od svoje žene prejel doto v denarju in drugo premoženje, ki je bilo ocenjeno, zanjo naredil naslednjo
oporoko: "Če bo moja žena Seia lahko mojemu dediču pokazala vse premoženje, ki ga vsebuje njena dotalna pogodba, in mu
izplačala znesek, ki mi ga je zanjo dal njen oče kot doto, želim, da se ji izplača deset denarjev nad to vsoto." Ker je bilo v
doto vključeno precejšnje premoženje, ki je bilo obrabljeno zaradi uporabe in ki ga v času moževe smrti ni bilo, se je pojavilo
vprašanje, ali naj se zapuščina izplača pod očitno nemogočim pogojem. Odgovoril sem, da bi se zdelo, da je bil pogoj
izpolnjen, če bi tisto, kar je ostalo od premoženja, danega kot doto, prišlo v roke dediča.
135. Labeo, Paulusovo skrajšanje verjetnosti, I. knjiga.
Paulus: Če sin pod očetovim nadzorom, ki je imel ženo, od katere je prejel doto, pozneje postane vodja gospodinjstva in ji,
kot je običajno, zapusti doto, bo zapuščina še vedno zapadla, čeprav ni postal očetov dedič.
136. Scaevola, Digest, knjiga XV.
Teopompus je po sestavi oporoke določil svoji hčeri in sina za enakovredne dediče svojega premoženja, v kodicil pa je
vključil naslednjo določbo: "Pollianus, ki pozna moje namene, bo poskrbel za njeno doto v sorazmerju z enakimi deleži
mojega premoženja, ki sem ga zapustil njej in njeni sestri. Pollianus, ki je prisegel na zahtevo moža dekleta, je izjavil, da je
njen oče želel, da bi mlada hči za doto dobila toliko kot starejša. Sprašujem, ali bodo morali solastniki mlajši hčeri dati enak
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znesek poleg njenega deleža zapuščine. Odgovor je bil, da mora sodnik, ki je pristojen za zadevo, odločiti, da se enak znesek,
potem ko je bil odvzet od večjega dela zapuščine, kot doto dodeli mlajši hčeri.
137. Gaj, O zapuščinah po Pretorijanskem ediktu, II. knjiga.
Čeprav je določeno, da je treba premoženje, ki ga mora dedič izročiti in ki je bilo zastavljeno ali javno zastavljeno, sprostiti,
pa v primeru, da je mož prejel tovrstno premoženje kot doto in ga zapusti, njegov dedič ne bo prisiljen tega premoženja
sprostiti, razen če je zapustnik to posebej želel.
138. Paulus, O Vitelliju, knjiga II.
Neki moški je prejel doto od matere svoje žene in po tem, ko je z njo sklenil dogovor, z oporoko prepustil doto svoji ženi.
Ker se je pojavilo vprašanje, ali lahko žena izterja znesek dote, je Scaevola menil, da se ne zdi potrebno, da bi materi vrnili,
kar je bilo dano ženi; ali z drugimi besedami, menil je, da če žena ne more jasno dokazati, da je bila to želja oporočitelja, se
ne zdi, da je nameraval dediče obremeniti z dvojnim plačilom dote.
139. Scaevola, Mnenja, knjiga III.
Moški je svoji ženi zapustil naslednje: "Moja žena naj iz večine mojega premoženja vzame vse, kar sem pridobil za njeno
uporabo in kar mi je podarila." Sprašujem, ali je treba šteti, da je bila zapuščena prednostna zapuščina njene dote. Odgovor je
bil, da je treba v skladu z navedenimi dejstvi razumeti, da je mišljena tudi zapuščina dote, razen če se dokaže, da je bil namen
oporočitelja drugačen.
140. "Svoji ženi Titii podarjam denar, ki je prišel v moje roke kot njena doto ali je bil kot tak določen, kar dokazujeta dve
ustrezno zapečateni dotalni listini in znaša sto aurejev." Postavilo se je vprašanje, ali lahko ženska izterja oba zneska.
Odgovor je bil, da se zdi, da ni razloga, da tega ne bi mogla storiti.

Tit. 5. Glede opcije ali izbire predmetov, ki so bili zapuščeni kot zapuščina.
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141. Ulpianus, O Sabinu, II. knjiga.
Božanski Pij je v reskriptu, naslovljenem na Cecilija Prokula, navedel, da lahko zapustnik, če je bila zapuščina namenjena
izbiri sužnjev, izbere tri.
142. Isti, O Sabinu, knjiga XX.
Kadar je zapuščina namenjena izbiri sužnja, lahko volilojemnik izbere vsakogar, ki ga želi.
143. Kadar je suženj zapuščen na splošno, prav tako pripada pravica izbire volilojemniku.
144. Kadar je torej dana možnost izbire in volilojemnik izbere sužnja, ki pripada drugemu, ali svobodnega človeka, je treba
preučiti, ali je izgubil pravico izbire. Menim, da ne.
145. Če volilojemnik, ki mu je bilo prepuščenih sto meric vina, izbere kis, se ne šteje, da je s tem izgubil pravico izbire, če
volilojemnik kisa ni uvrstil med vino.
146. Isto, O Sabinu, knjiga XXIII.
To bo seveda veljalo, če bo izbral kis, preden mu je bilo vino pokazano in preden ga je poskusil.
147. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Če je izbira čaše zapuščena kot zapuščina, če zapustnik izbere, preden so mu bile vse čaše pokazane, velja, da še vedno
ohrani svojo pravico; razen če je nameraval izbrati eno od tistih, ki jih je videl, ko je vedel, da obstajajo še druge.
148. Africanus, Vprašanja, knjiga V.
Navedeno pravilo ne velja le, kadar se to zgodi zaradi dedičeve prevare, temveč tudi, kadar se to zgodi iz kakršnegakoli
drugega razloga.
149. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
Zapušča se izbira več sužnjev. Da ne bi bila ovirana prodaja sužnjev, ki pripadajo zapuščini, medtem ko se zapustnik odloča,
je dolžnost pretorja, da odredi, da če ne izkoristi svoje pravice v določenem času, ki ga določi pretor, ne bo upravičen do
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tožbe za izterjavo zapuščine. Kaj pa, če bi zapustnik po izteku tega roka in preden bi dedič prodal sužnje, želel opraviti
izbiro? Pretor ima navado, da določi rok, da dedič ne bi utrpel izgube. Kako je treba ravnati, če se izteče rok, ki ga je določil
pretor, in dedič manumitira nekatere ali vse sužnje? Ali ne bi bil pretor dolžan ohraniti njihovo svobodo? Če vse ostane
nedotaknjeno, se tožbe ne sme zavrniti. Enako pravilo velja, če je dedič po izteku predpisanega roka nekatere sužnje oddal ali
jih prodal.
150. Paulus, Vprašanja, X. knjiga.
Poleg tega, če je dedič nekatere sužnje prodal, druge pa obdržal, zapustnik ne bi smel biti zaslišan, če želi izbrati med tistimi,
ki jih je obdržal dedič, saj je slednji že razpolagal s sužnji, ki pripadajo zapuščini.
151. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
Kadar je izbira sužnja prepuščena tebi, ostali pa so zapuščeni meni, mora pretor meniti, da bo pravica do tožbe izgubljena, če
v določenem času ne opraviš izbire.
152. Kadar sta mi od štirih zapestnic zapuščeni dve, ki ju lahko izberem, ali pa sta mi ostali samo dve; ali kadar sta bili
najprej samo dve; je zapuščina veljavna.
153. Kadar je izbira enega sužnja zapuščena tebi in meni in jaz izberem in si ne premislim, ti pa izbereš istega sužnja, bo ta
pripadel obema v skupno last. Če pa umrem ali postanem nor, preden ti izbereš, suženj ne bo v najini skupni lasti, ker se
šteje, da nisem dal soglasja, ker sem izgubil razum. V tem primeru bo bolj pravično pravilo, da bodo sužnji pripadli nama kot
solastnikoma, ker sem se enkrat odločil.
154. Če mi je zapuščena izbira predmetov, ki so bili deponirani pri nekom drugem, lahko vložim tožbo za njihovo izročitev
zoper osebo, pri kateri so bili deponirani; ali pa lahko zoper dediča sprožim postopek, da ga prisilim, da vloži tožbo za
deponiranje zoper osebo, ki ima premoženje, in jo prisilim, da mi da možnost, da opravim svojo izbiro.
155. Julianus, Digeste, knjiga XXXII.
Če je oporoka sestavljena takole: "Stiha podarjam in zapuščam Tiju, če ne izbere Pamfila," je to enako, kot če bi se oporoka
glasila: "Stiha ali Pamfila podarjam in zapuščam Tiju, odvisno od tega, katerega od njiju bo izbral."
156. Če je bilo Stihu odrejeno, da je svoboden pod določenim pogojem, meni pa je bila prepuščena izbira sužnja ali pa mi je
bil eden od njih zapuščen na splošno, se je pojavilo vprašanje, kakšno bi bilo pravo? Rekel sem, da bi bilo primerneje
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odločiti, da tisti, ki pod nekim pogojem podeli svobodo Stihu, nato pa mu zapiše izbiro sužnja, takrat ni imel v mislih Stiha;
tako kot je ugotovljeno, da ni imel v mislih tistega, ki mu je brez odlašanja podelil svobodo. V skladu s tem, če bi izbral ali
izbrala Stichusa, bo moje dejanje neveljavno, še vedno pa bom imel pravico, da izberem med drugimi.
157. V istem primeru, ko mi je bila prepuščena izbira sužnjev in preden sem opravil izbiro, pogoj, od katerega je bila odvisna
svoboda sužnja, odpove, se pojavi vprašanje, ali lahko izberem Stiha ? Menim, da je treba sprejeti Mucijanovo mnenje, po
katerem velja, da sama svoboda in ne zgolj njena dodelitev, za katero je bilo odločeno, razveljavi zapuščino. Če torej pogoj,
od katerega je bila odvisna podelitev svobode, odpove za časa življenja oporočitelja ali po njegovi smrti in preden je bila
zapuščina vpisana, bo zapuščina veljavna; kajti svoboda, ki je podeljena absolutno, pa tudi kadar je podeljena pod pogojem,
učinkuje ob vpisu zapuščine, zato lahko izberem Stichusa.
158. Isto, Digest, knjiga XXXIV.
Kadar je suženj pod splošnimi pogoji zapuščen Pamfilu, sužnju Lucija Titiusa, in ga nato Pamfilov gospodar manumitira po
času, ko zapuščina zapade, in Titius zahteva sužnja, Pamfilova zapuščina ugasne, ker ni sužnja, ki bi pripadal zapuščini in bi
ga bilo mogoče izbrati. Če pa Titius zapuščino zavrne, se ugotovi, da lahko Pamfil izbere sužnja, ki mu je bil zapuščen; kajti
čeprav sta z manumissionom Pamfila dve osebi, Titius in Pamfil, postali volilojemnika, jima je zapuščina ene in iste stvari
prepuščena, in če jo Titius zahteva, Pamfilova izbira ugasne, če jo zavrne, pa lahko Pamfil izbere.
159. Isto, Digeste, knjiga XXXVI.
Če je Eros zapuščen Seiju, zemljišče pa Erosu, nato pa je opcija sužnja prepuščena Maeviju in ta izbere Erosa, bo samo
zemljišče pripadlo Seiju, saj je bil v času, ko je bila zapuščina vpisana, on edini, ki mu je lahko pripadala zapuščina. Če
namreč eden od dveh solastnikov sužnja zapusti zapuščino, bo celotna zapuščina pripadla drugemu solastniku, saj je ta edini,
ki lahko zapuščino pridobi prek sužnja v času, ko zapade v plačilo.
160. I, O Miniciju, I. knjiga.
Kadar je suženj zapuščen na splošno, je boljše mnenje, da morajo vsi dediči, če jim je prepuščena izbira, dati istega sužnja, če
pa se ne strinjajo, bodo odgovorni po določilih oporoke.
161. Paulus, O Placiju, VIII. knjiga.
Če je izbira sužnja prepuščena meni in oporočitelj nekaj zapiše Stihu, ne da bi mu podelil svobodo, bo druga zapuščina
obveljala le, če se celotno telo sužnjev skrči na enega posameznika, to je Stiha; in zapuščina bo veljavna, kot če bi bila
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zapuščena brezpogojno. Katonovega mnenja ni mogoče navajati v nasprotju s tem, če je bil imenovan prostovoljni dedič, in
sicer iz razloga, ker se lahko število sužnjev zmanjša, preden se zapuščina vpiše, tudi če bi zapustnik umrl takoj. Če pa je
imenovan nujni dedič, bo druga zapuščina v skladu s Katonovim pravilom nična.
162. Pomponij pravi, da je treba v primeru, ko kupec zapuščine zahteva, naj stranka, ki ji je bila zapuščena izbira sužnjev,
opravi svojo izbiro, razmisliti, ali mora pretor zapuščenca prisiliti, da to stori, tako kot če bi to zahteval imenovani dedič, in
sicer iz razloga, ker lahko kupec to doseže tako, da se obrne na dediča. Ne vidim razloga, zakaj tega ne bi bilo mogoče storiti.
163. Javolenus, O Kassiju, II. knjiga.
Kadar je zapuščinska pravica do izbire sužnja med vsemi sužnji, ki so del zapuščine, in dedič enega od njih manumitira,
preden je izbira opravljena, mu medtem ne more podeliti svobode, temveč bo izgubil sužnja, ki ga je manumitiral, saj bo, če
ga bo zapustnik izbral, pripadel njemu, če pa ga bo zavrnil, bo potem postal svoboden.
164. Isto, Pisma, II. knjiga.
Zapustil sem sužnja, ne da bi mu podelil svobodo, nato pa sem Maeviju zapustil izbiro med mojimi sužnji. Izbral je istega
sužnja in sprašujem, ali mu pripada tudi to, kar je bilo zapuščeno slednjemu. Odgovoril mi je, da mislim, da zapuščina,
zapuščena omenjenemu sužnju, ne bo pripadla njegovemu gospodarju.
165. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, knjiga XV.
Ugotovljeno je, da kadar je zapuščina namenjena izbiri določenih predmetov, je ni mogoče opraviti pred vpisom v zapuščino,
če pa bi bila opravljena, bi bila nična.
166. Isto, O Lex Julia et Papia, knjiga XVII.
Če je izbira dveh sužnjev zapuščena Titiusu, preostali pa Maeviju; če prvi volilojemnik ne opravi izbire, bodo vsi sužnji pod
izrazom "preostali" pripadli Maeviju.
167. Scaevola, Vprašanja, knjiga XIII.
Kadar se zapušča suženj, Neratius pravi, da bo v primeru zavrnitve Pamfila akt neveljaven, zato bo imel volilojemnik še
vedno pravico do izbire.
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168. Paulus, Mnenja, III. knjiga.
"Zapustnik lahko izbere takšen in takšen predmet ali takšen in takšen predmet." Če volilojemnik ni izbral nobenega predmeta
in je umrl po tem, ko je bilo treba izročiti volilo, je bilo odločeno, da se pravica do izbire prenese na njegovega dediča.
169. Labeo, Epitome zadnjih del Javolena, knjiga II.
V prvi knjigi Aufidija je navedeno, da če je bila zapuščina podana takole: "Naj vzame in ima zase vse prevleke za namizne
pogrinjke, ki jih želi," če je navedel tiste, ki jih želi, in nato, preden jih vzame, rekel, da želi druge, si ne more premisliti in
vzeti drugih; ker se je s prvo izjavo, v kateri je navedel, katere želi vzeti, v celoti znebil pravice do izbire v okviru zapuščine,
saj so predmeti takoj postali njegovi, tako kot če bi rekel, da jih bo vzel.
170. Scaevola, Digest, knjiga XXII.
Oporočitelj je za dediča postavil sina in ženo, hčerko pa je razdedinil, vendar ji je zapustil zapuščino v višini sto aurejev, ki
se izplača, ko se poroči v njegovi družini, v oporoki pa je določil naslednje: "Poleg tega ji zapuščam deset sužnjev, ki jih bo
izbrala njena mati Sempronija, za katere želim, da jih izbere omenjena Sempronija, moja žena, takoj po vstopu v moje
premoženje. Želim, da se omenjeni sužnji dajo moji hčeri, ko se poroči v družino, in če kateri od sužnjev umre, preden se
poroči, potem želim, da se namesto njih dajo drugi, ki jih prav tako izbere njena mati Sempronija, dokler ne pride v njene
roke celotno število omenjenih sužnjev, če pa jih njena mati Sempronija ne izbere, potem lahko sama izbere tiste, ki jih želi."
Ko je mati opravila izbor, se je pojavilo vprašanje, ali bodo dekletu poleg prvotnih desetih pripadli tudi potomci sužnjev, ki
so se rodili pred njeno poroko. Odgovor je bil, da glede na to, da je oporočitelj odložil zapuščino sužnjev do trenutka poroke,
potomci sužnjev ženskega spola, ki so se rodili v tem času, ne pripadajo hčeri. Vprašano je bilo tudi, ali bi bila njena mati,
Sempronia, upravičena do uporabe in uživanja navedenih sužnjev pred hčerino poroko. Odgovor je bil, da v navedenem
primeru ni bilo ničesar, zaradi česar ne bi v celoti pripadale materi.
171. Isto, Digest, knjiga XVII.
Mož je s kodicilom zapustil ženi v skrbništvo določena zemljišča in tudi štiri srebrne posode, ki jih je lahko izbrala. Postavilo
se je vprašanje, ali bi lahko izbrala med vsemi posodami, ki so se nahajale ob zapustnikovi smrti. Odgovor je bil, da je to
lahko storila.
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Tit. 6. Glede zapuščine pšenice, vina in olja.

172. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XX.
Kadar se zapusti vino, je vključen tudi vsak kis, ki ga je glava gospodinjstva hranila s svojim vinom.
173. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
Če se eni osebi zapusti hrana, drugi pa vino, bo vsa hrana, razen vina, pripadla prvemu volilojemniku.
174. Če vam je zapuščenih sto kozarcev vina, ki jih lahko izberete po svoji želji, lahko sprožite postopek na podlagi oporoke,
da bi dobili možnost poskusiti vino; ali pa vložite tožbo, da bi prisilili vino, da se predloži, ali da bi izterjali morebitno škodo,
ki ste jo utrpeli, ker vam ni bilo dovoljeno poskusiti vina.
175. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIII.
Če se komu zapiše sto meric vina in se ne pusti ničesar za zapuščino, lahko dedič kupi in izroči vino, ne more pa izročiti kisa,
ki je bil najden med oporočiteljevim vinom.
176. Če je zapuščeno vino, poglejmo, ali je volilojemnik upravičen tudi do posod, v katerih je vino. Celsus pravi, da kadar je
zapuščeno vino, čeprav posode niso vključene v zapuščino, veljajo za zapuščene; ne zato, ker bi bile del vina, tako kot so del
čaše ali ogledala, ampak zato, ker je verjetno, da je bil namen zapustnika, da želi, da so posode dodatek k vinu; zato pravi, da
je običajno reči, da imamo tisoč kozarcev, s čimer misli na količino vina. Menim, da to mnenje ni pravilno glede sodov, tako
da bodo, kadar je zapuščeno vino, pripadali tudi sodi; zlasti če so pritrjeni v kleti ali jih je zaradi njihove velikosti težko
premakniti. Glede sodov ali majhnih posod pa menim, da so vključeni in bodo dolžni, razen če so prav tako nepremično
pritrjeni v zemljo in so tam kot pripomočki, ki spadajo k njej. Kadar se zapušča vino, menim, da vanj niso vključene niti
usnjene vreče niti steklenice.
177. Paulus, O Sabinu, knjiga IV.
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Kadar je zapuščena določena količina olja, ne da bi bila navedena kakovost, ni v navadi, da bi se spraševali, kakšno olje je bil
zapustnik navajen uporabljati ali kakšno olje običajno uporabljajo ljudje v tej soseski. Zato lahko dedič voli, da volilojemniku
da olje katere koli vrste, ki ga želi.
178. Julianus, Digest, knjiga XV.
Kadar je bilo zapuščeno določeno število meric vina od tistega, ki je bilo pridobljeno iz sempronijske posesti, in je bila
pridobljena manjša količina, je bilo odločeno, da več ne pripada in da naslednje besede: "To, kar je bilo pridobljeno",
delujejo kot nekakšna omejitev zapuščine.
179. Prokul, Pisma, knjiga V.
Če je dedič zadolžen za izročitev vina, bo moral izročiti vse, kar je v vazah ali kozarcih, čeprav posode niso bile omenjene.
Poleg tega, čeprav je bilo vino morda zapuščeno skupaj z vazami in kozarci, še vedno velja, da je bilo zapuščeno tudi tisto,
kar je v sodih; tako kot se v primeru, ko zapustnik zapusti vse svoje sužnje s peculiumom vsakega od njih, šteje, da so bili
zapuščeni tudi tisti, ki nimajo peculiuma.
180. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, II. knjiga.
Neki posameznik je svojemu dediču naročil, naj njegovi ženi da vino, olje, žito, kis, med in slano ribo. Trebatius je dejal, da
dedič ni bil dolžan izročiti ženi od vsakega izdelka več, kot je želel, saj ni bilo navedeno, koliko od vsakega izdelka je treba
dati. Ofilius, Cascellius in Tubero menijo, da je bila v zapuščino vključena celotna količina omenjenih izdelkov, ki jih je
zapustnik zapustil. Labeo to odobrava in je pravilno.
181. "Moj dedič naj izroči Luciju Titiusu sto meric pšenice, od katerih bo vsaka tehtala sto funtov." Ofilij meni, da ni ničesar
zapuščeno, in Labeo se z njim strinja, saj takšna pšenica ne obstaja; to mnenje je po mojem mnenju pravilno.
8. Pomponij, Pisma, VI. knjiga.
Kadar je dedič zadolžen za izročitev vina, ki je v sodih, in je zapustnik kriv, da ga ni prejel, dedič prevzame odgovornost, če
vino izlije; in če bi zapustnik vložil tožbo, da bi od dediča izterjal vino, je veljalo, da mu to preprečuje izjema zaradi slabe
vere, če ne plača zneska škode, ki jo je zapustnik utrpel zaradi njegove zamude.
182. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIII.
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Kadar kdo zapusti vino, je vključeno vse, kar je nastalo iz vinske trte in je ohranilo naravo vina. Če pa je narejena medica, ta
ni pravilno vključena v izraz vino, razen če je imel vodja gospodinjstva tak namen. In pravzaprav tako kot pijača, imenovana
zythum, ki se v nekaterih pokrajinah proizvaja iz pšenice, ječmena ali kruha, ne bo vključena, tudi pivo in hidromeli nista
vključena. Kako pa bi bilo v primeru vina, pomešanega z drugimi snovmi? Menim, da ne bo vključeno, razen če je bil namen
oporočitelja, da bi bilo vključeno. Jasno je, da bo vključeno vino, pomešano z medom, torej zelo sladko vino, in tudi pijača iz
rozin, razen če je bil namen drugačen. Mlado vino, kuhano in začinjeno, ni vključeno, ker je bolj podobno mešanici. Vino iz
vode in grozdja je očitno vključeno. Pijača iz kutin in vse druge pijače, ki ne izvirajo iz vinske trte, niso zajete v izraz vino,
prav tako kis ne sodi v to kategorijo. Nobena od teh stvari ne bo vključena v izraz vino, če jih kot take ni uvrstil testator.
Sabinus pa je navedel, da bo pod poimenovanje vino vključeno vse, kar je imel zapustnik za vino. Zato bodo vključeni kis, ki
ga je imel oporočitelj za vino, pa tudi zitum, pivo in vse druge pijače, ki se po okusu in uporabi človeka uvrščajo med vino.
Če je vse vino, ki ga je imel zapustnik, postalo kislo, zapuščina ne bo ugasnila.
183. Če bi kdo zapustil kis, ta kis, ki ga je zapustnik hranil kot vino, ne bo vključen. Sadje, konzervirano v kisu, bo
vključeno, ker spada pod kis.
184. Podobno, če kdo zapusti vino, ki ga je imel v posesti, in bi potem postalo kislo, čeprav ga je morda oporočitelj pozneje
dal v kis, bo vključeno v vino, ki je bilo zapuščeno, ker je bilo določeno tisto, ki je bilo vino v času, ko je bila oporoka
izvršena. To velja tudi, če ni v nasprotju z namenom oporočitelja.
185. Če je zapuščeno vino, ki je izviralo iz zapuščine oporočiteljevega očeta, velja, da je ostalo samo tisto, kar je prvi imel za
vino, in ne tisto, kar je njegov oče imel za vino. Poleg tega, kadar je zapuščeno vino, ki pripada peculiumu, je vključeno
samo tisto, kar so sužnji imeli za vino. Kakšen je razlog za to razlikovanje? Zato, ker je vino zapustnikovega očeta že začelo
pripadati njemu, tisto, ki je bilo del peculiuma, pa je ostalo za uporabo sužnjem.
186. Enako pravilo velja, kadar se zapušča staro vino.
187. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
Starost vina ob oporoki se določi glede na običaj oporočitelja, se pravi, koliko let je po njegovem mnenju potrebnih, da
postane vino staro, to je, če to ni bilo znano.
188. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIII.
"Staro vino" se razume kot tisto, ki ni novo, kar pomeni, da bo pod izraz "staro" vključeno vino iz prejšnjega leta.
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189. Paulus, O Sabinu, knjiga IV.
Kadar se namreč osebe ne strinjajo s tem mnenjem, se lahko za označevanje starosti vina vzame katerikoli konec ali
katerikoli začetek.
190. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIII.
"Naj moj dedič vsako leto da temu in temu deset meric vina od tistega, ki ga dobi na takem in takem posestvu." Sabinus
meni, da mora dedič, če v enem letu ni bilo pridelano vino, zapustniku zagotoviti količino iz donosa prejšnjega leta. To
mnenje sprejemam tudi jaz, če ni v nasprotju z namenom oporočitelja.
191. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
Kadar se zapušča vino, to vključuje tudi posodo, če ni namenjena stalni uporabi, na primer kozarce in merice.
192. Prokul, Pisma, II. knjiga.
Človek je zapustil svoje vino in posode, v katerih je bilo vino. Trebatius zanika, da bi bilo vključeno kakršno koli vino, ki je
v sodih, in meni, da je bil namen oporočitelja drugačen od tistega, ki je izražen v njegovih besedah, poleg tega pa sodi niso
uvrščeni med posode za vino. Čeprav sodi niso vključeni v izraz "vinske posode", se vseeno ne strinjam s Trebatijem v
njegovem mnenju, da vino, ki je v sodih, torej ki ni v posodah, ni zapuščeno. Menim pa, da je res, da se v primeru, ko je vino
zapuščeno komur koli skupaj s posodami, zapustniku zapišejo tudi merice in kozarci, v katere je natočeno; kajti vino
natočimo v kozarce in merice, da bi v njih ostalo, dokler ga ne potrebujemo za uporabo; in ga prodamo skupaj z omenjenimi
kozarci in mericami. V sodčke pa ga damo z drugačnim namenom, to je, da bi ga iz njih natočili v kozarce in merice ali da bi
ga prodali brez sodčkov.
193. Isto, O zadnjih delih Labeja, III. knjiga.
Neki oporočitelj je hranil vino Surrentum v zemeljskih urnah in vam ga je zapustil v kozarcih. Labeo in Trebatius sta podala
mnenje, da je bilo zapuščeno vse vino, ki je bilo v urnah.
194. Kadar se zapišejo sladkana vina in v oporoki ni nobene druge označbe, so v zapuščino vključene vse naslednje pijače:
vino, pomešano z medom, vino iz rozin, kuhano in začinjeno mlado vino in podobne pijače, vključno z vsemi pijačami iz
grozdja, fig, dateljnov in suhega sadja.
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195. Če je zapuščina zapisana takole: "Dajem in zapuščam vino v svojih kozarcih, svoje aminisejsko in grško vino ter vse
svoje sladke pijače," Labeo meni, da pod slednjim izrazom ni zajeto nič drugega kot pijače, ki so bile narejene z mešanjem
drugih snovi z vinom v zapustnikovih kozarcih. Tega mnenja ne zavračam.

Tit. 7. V zvezi z zapuščino opreme ali pripomočkov.

196. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Kadar se zapusti zemljišče, opremljeno z vsem, ali kadar se zapusti z opremo, se razume, da sta zapuščeni dve ločeni in
različni zapuščini.
197. Kadar je zemljišče zapuščeno z opremo in je bilo odtujeno, opreme ni mogoče vrniti v skladu z oporoko pokojnika.
198. Papinianus, Mnenja, knjiga VII.
Če je oče, potem ko je za dediče določil več svojih otrok, dvema od njih kot prednostno zapuščino poleg njunih deležev
lastnega premoženja zapustil še premoženje njune babice, je bilo ugotovljeno, da bi bila zapuščenca upravičena do enakih
deležev v sorazmerju z deleži sodedičev.
199. Darila zemljišč, kadar se z njimi ne pusti orodja za njihovo obdelovanje, ki se v grškem jeziku imenujejo envykai, se ne
izročijo oporočnemu prejemniku.
200. Isti, Mnenja, VIII. knjiga.
Neki patron je z oporoko zapustil zemljišče s pripadajočo opremo svojim podložnikom, nato pa je v kodicilu zahteval, naj
podložniki po svoji smrti izročijo svoje deleže zemljišča preživelim; vendar opreme ni omenil. Ugotovljeno je bilo, da je
treba zapuščeno zemljišče obravnavati, kot da je bilo zapuščeno v skrbništvu; vendar je treba v skrbništvo vključiti povečanje
števila živali in sužnjev, do katerega je prišlo v vmesnem času, ter izgube, ki jih je povzročila smrt.
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201. Mladoletnik, star dvajset let, je želel, da se zemljišče z vso opremo podeli njegovi sestrični, in je za časa svojega
življenja manumitiral nekatere sužnje, ki so bili vezani na navedeno zemljišče. Manumitiranih sužnjev ne bi smeli izročiti
zapustniku, čeprav v takih okoliščinah ne morejo dobiti svobode. Enako pravno pravilo se uporablja, kadar svobode ni
mogoče pridobiti iz kakršnega koli drugega razloga.
202. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, II. knjiga.
Neki oporočitelj je imel dva sosednja zemljišča in voli, ki so se uporabljali na enem zemljišču, so se po končanem delu na
njem preselili na drugo zemljišče. Zapustil je obe zemljišči z vso opremo. Labeo in Trebatius menita, da bi morali voli
pripadati zemljišču, na katerem so delali, in ne tam, kjer so bili navajeni ostati. Cascellius je nasprotnega mnenja. Sprejemam
mnenje Labeja.
203. Labeo, Skrajšane verjetnosti, ki jih je napisal Paulus, I. knjiga.
Če hočeš komur koli prepustiti zemljišče z opremo, je vseeno, kakšno obliko uporabiš, ali prepustiš zemljišče z opremo ali
zemljišče in opremo ali zemljišče, opremljeno z opremo. Paulus: Jaz sem res nasprotnega mnenja, saj obstaja ta razlika med
oporokami, namreč če bi oporočitelj, ki je napravil oporoko, uporabil naslednjo obliko: "Zapuščam zemljišče z opremo", in
bi bilo zemljišče odtujeno, oporoka ne bo imela nobene veljave ali učinka; če pa je uporabil katero od drugih oblik, bo
veljavna.
204. Scaevola, Digest, knjiga XVI.
Zapustnica je vnuku zapustila zemljišča, ki jih je imela v nekem okrožju, kakor so bila opremljena, skupaj z vinom, žitom in
knjigo računov; in dodala naslednje besede: "Vse, kar se bo nahajalo v tem okrožju, ko umrem, in vse premoženje vseh vrst,
ki je tam ali bi mi lahko pripadalo." Ker je bila proti enemu od njenih dolžnikov za časa življenja oporočiteljice izdana sodba,
je ta ni izpolnil. Postavilo se je vprašanje, ali bo tisto, kar je zapadlo na podlagi sodne odločbe, pripadlo vnuku. Odgovor je
bil, da v navedenem primeru ni bilo ničesar, kar bi preprečevalo, da bi bil do tega upravičen.
205. Isto, Digest, knjiga XXII.
Neka oseba je Parduli, ki jo je po svoji oporoki osamosvojil, zapustila trgovino in stanovanje skupaj s trgovskimi pripomočki
in pohištvom, ki so bili v njem, pa tudi skladišče za vino, skupaj z vinom, posodami, pripomočki in sužnji, ki so skrbeli zanj,
kar je bil navajen imeti pri sebi. Postavilo se je vprašanje, ali lahko Pardula zahteva celotno zapuščino, saj je hiša, v kateri je
bilo zapuščinsko stanovanje, za časa zapustnikovega življenja pogorela in je bila po dveh letih ponovno zgrajena na istem
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mestu, skladišče, ki je bilo zapuščeno isti stranki, pa je zapustnik odtujil, vendar je prodajo vina odložil, da bi dosegel višjo
ceno. Odgovor je bil, da tisti del, za katerega si je oporočitelj premislil, ni bil dolgovan.
206. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XX.
Sabinus v svojih delih o Vitelliju jasno pravi, da je v opremo zemljišča vključeno vse, kar se uporablja za pridobivanje,
pobiranje in ohranjanje pridelkov. Za pridobivanje slednjih so na primer nekateri sužnji zaposleni za obdelovanje zemlje,
drugi pa so zadolženi za njih, da jih prisilijo k delu; med slednjimi so upravniki in nadzorniki, poleg tega pa so za
obdelovanje zemlje predvideni volje, ki so razbiti za delo, in črede za gnojenje zemlje ter orodje in pripomočki za
obdelovanje, kot so plugi, motike, pletilke, noži za obrezovanje, vilice in drugo tovrstno orodje. Za spravilo pridelkov so
vključeni pripomočki, kot so stiskalnice, košare, srpi za rezanje žita, kosi za košnjo sena, košare, v katerih se obira in nosi
grozdje. Za konzerviranje pridelkov se uporabljajo na primer sodi, čeprav se ne smejo zakopati v zemljo, in kadi.
207. V nekaterih okrožjih, na primer, če je kmetija boljšega razreda, so kot dodatki dodani sužnji, ki so vratarji in čistilci tal;
in če so vrtovi za užitek, vrtnarji. Če so na zemljišču gozdovi in pašniki, so vključene črede živine, njihovi pastirji in
gozdarji.
208. Paulus, O Sabinu, knjiga IV.
V zvezi s čredami ovac je treba upoštevati naslednje razlikovanje: če so jih gojili zato, da bi od njih pridobili dobiček, jim ne
bodo pripadale dajatve iz zapuščine; to pa ne bo veljalo, če dobička od gozdnega zemljišča ni mogoče pridobiti drugače, saj
se ta dobiček pridobiva s pomočjo čred ovac.
209. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XX.
Če je dohodek zemljišča sestavljen tudi iz medu, bodo vključene tudi čebele in njihovi panji.
210. Javolenus, O Kassiju, II. knjiga.
Enako pravilo velja za ptice, ki se gojijo v hišah blizu morja.
211. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XX.
Pojavilo se je vprašanje, ali je žito, ki je namenjeno za preživljanje sužnjev, ki obdelujejo zemljo, del opreme slednjih. Večji
del avtoritet meni, da ne, ker je namenjeno porabi, saj oprema na splošno vključuje vse, kar je namenjeno temu, da ostane na
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zemlji dalj časa, in brez česar ni mogoče ohraniti posesti. Hrana, pripravljena za preživljanje sužnjev, se obravnava kot
dodatek in ne kot nekaj, kar je namenjeno spodbujanju obdelovanja. Vendar menim, da je treba v opremo vključiti tudi žito in
vino, namenjena za prehrano, in Servijevi učenci navajajo, da je bilo takšno tudi njegovo mnenje. Prav tako nekatere
avtoritete menijo, da je žito, namenjeno za seme, vključeno v opremo, in menim, da je to pravilno, saj se nanaša na
obdelovanje zemlje in se porabi tako, da se vedno nadomesti. Žito, namenjeno za seme, se v ničemer ne razlikuje od tistega,
ki je namenjeno za prehrano sužnjev.
212. Omenili smo žitnice, ker se v njih hranijo pridelki, ter glinene posode in zabojnike, v katerih so razporejeni, saj spadajo
v razred stvari, ki se uporabljajo za ohranjanje pridelkov. Vse, kar je namenjeno prevozu pridelkov, je prav tako vključeno v
opremo zemlje, na primer tovorne živali, vozila, ladje, sodi in vreče.
213. Alfenus pa pravi, da če bi oporočitelj zapustil nekatere sužnje, ki niso bili povezani z zemljiščem, tisti, ki so bili
povezani z njim, ne bodo vključeni v njegovo opremo, ker meni, da nobena žival ni orodje. To ni pravilno, saj je dobro
uveljavljeno, da so sužnji, ki so na zemljišču zaradi njegove obdelave, vključeni v njegovo opremo.
214. Pojavilo se je vprašanje, ali je suženj, ki je bil najemnik na zemljišču, vključen v zapuščino kot orodje. Labeo in Pegasus
zelo pravilno menita, da ne, ker ni na zemljišču kot njegova oprema, tudi če bi bil navajen izvajati nadzor nad drugimi
zaposlenimi na njem.
215. Labeo meni, da je gozdar, ki je bil imenovan, da skrbi za ohranjanje pridelkov, vključen v zapuščino, tisti, ki je zadolžen
za vzdrževanje mej, pa ne. Neratius pa meni, da je. Trenutno prevladuje slednje mnenje, tako da so vključeni vsi gozdarji.
216. Trebatius gre še dlje in meni, da sta vključena pek in frizer, ki sta zaposlena v korist sužnjev rustikalnih posestev, pa
tudi zidar, katerega dolžnost je popravljati stavbe, in sužnje, ki pečejo kruh in skrbijo za hišo, prav tako mlinarji, zaposleni na
posestvu, ter kuhar in strežnica, če s svojim delom pomagajo kakšnemu moškemu sužnju; prav tako ženske, ki so predice in
tkalke ter izdelujejo oblačila za sužnje in jim pripravljajo hrano.
217. Vendar se postavlja vprašanje, ali so v zapuščino slednjega vključeni tudi kakršni koli dodatki k opremi; kajti sužnji,
zaposleni v korist kmetov, kot so predice, tkalke, frizerke, polnilke in kuharice, v pravem pomenu besede niso del opreme
posestva, temveč so njegovi dodatki? Menim, da so kuharji vključeni tako kot predilci in tkalci, skupaj z drugimi zgoraj
naštetimi, in Servijevi učenci trdijo, da je bilo to tudi njegovo mnenje.
218. Meniti je treba, da je oporočitelj želel, da se v zapuščino vključijo žene in otroci zgoraj omenjenih, ki so bili člani istega
gospodinjstva; saj je neverjetno, da bi ukazal tako kruto ločitev.
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219. Če se črede del leta pasejo na zemljišču, preostali del leta pa se zanje kupuje hrana; ali če zemljišče del leta obdelujejo
sužnji, preostali del leta pa so najeti za plačilo, bodo kljub temu vključeni v opremo.
220. Ugotovljeno je, da so v opremo vključeni tudi upravnik (to je suženj, ki je zadolžen, da skrbi za pravilno vodenje
računov) ter vratar in mular.
221. Sem spadajo mlinski kamni, stroji, seno, slama, osel, ki se uporablja za vrtenje kolesa, in vse naprave mlina; med
opremo spadajo tudi žgani kotel, v katerem se kuha in začinja grozdni sok, in tisti, v katerih je voda, namenjena pitju in
umivanju sužnjev, pa tudi ročne vprege in vozovi, ki se uporabljajo za prevoz gnoja.
222. Kasij pravi, da vse, kar je pritrjeno na zemljo, ne predstavlja nobenega dela opreme zemlje, tako kot trstičje in ostrešje,
preden sta posekana, saj zemlja sama po sebi ne more biti oprema. Če pa jih je treba posekati, menim, da bodo vključeni, ker
služijo za pridelavo pridelkov. Enako pravilo velja za kole.
223. Če je na zemljišču divjad, menim, da so sužnji, ki so lovci in sledilci, pa tudi psi in vse drugo, kar je potrebno za lov,
vključeni v opremo, zlasti če ima zemljišče iz tega vira dohodek.
224. Podobno, če dohodek izhaja iz lovljenja ptic, so v opremo vključeni sužnji, ki lovijo ptice, in njihove mreže ter vse
druge naprave, ki se uporabljajo v ta namen. To ni nič nenavadnega, saj Sabin in Kasij menita, da so v opremo zemljišča
vključene tudi ptice, na primer tiste, ki so bile udomačene.
225. Kadar človek uporablja ista orodja na različnih zemljiščih, se postavlja vprašanje, kateremu zemljišču bodo pripadala
kot oprema? Menim, da če je namen oporočitelja jasen glede tega, kateremu zemljišču je želel, da pripadajo, bodo pripadali
temu zemljišču, saj so si drugi zemljišči omenjena orodja tako rekoč izposodili od tega zemljišča. Če njegov namen ni jasen,
ne bodo pripadali nobenemu od njih, saj orodja ne moremo deliti sorazmerno.
226. Kakršno koli pohištvo ali drugi predmeti, najdeni na zemljišču, ki jih je lastnik nameraval spraviti v boljši red, ne bodo
vključeni v njegovo opremo.
227. Upoštevati je treba, kaj spada pod gospodinjsko opremo, kadar je ta zapuščena. Pegaz pravi, da oprema hiše vključuje
vse, kar se uporablja za zaščito pred vremenskimi vplivi ali za preprečevanje požara, ne pa tudi tistega, kar se uporablja za
užitek; zato ne spadajo v zapuščino niti stekleni zasloni niti markize, ki so v hiši zaradi zaščite pred mrazom ali zagotavljanja
sence. Tako je menil Kasij, ki je bil navajen reči, da obstaja velika razlika med pripomočki in okraski, saj so pripomočki
predmeti, ki se uporabljajo za zaščito hiše, okraski pa so stvari, ki prispevajo k užitku lastnika, kot so na primer slike.
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228. Kasij meni, da zavese iz lasne krpe, ki se uporabljajo, da bi preprečile, da bi na stavbe vplival veter ali dež, spadajo med
opremo hiše.
229. Pegaz in številne druge avtoritete pravijo, da sem spadajo kis, ki se hrani za gašenje ognja, krpe, sifoni, palice, lestve,
preproge, gobice, vedra in metle.
230. Če je lastnik za svojo hišo nabavil kakšne ploščice ali tramove, se ti vključijo v njeno opremo, če so bili namenjeni tej
uporabi in niso bili uporabljeni za nobeno drugo. Če je torej imel v ta namen potreben oder, bo tudi ta vključen v opremo
stavbe.
231. Glede zaves, ki segajo čez pragove in okenske police, in glede zaves, ki so obešene na stebre, Celsus pravi, da bi jih bilo
treba uvrstiti med pohištvo; enako menita tudi Sabin in Kasij.
232. V izraz oprema so vključene tudi cevi in kavlji.
233. Prav tako so dolge palice, ki se uporabljajo za odstranjevanje pajčevine, gobe, s katerimi se čistijo stebri, tla in noge
pohištva, in lestve, ki se uporabljajo za pranje stropov, pripomočki, ker naredijo hišo čistejšo.
234. Papinianus v sedmi knjigi mnenj pravi, da okrasni omet in kipi, pritrjeni na stene, niso vključeni v opremo hiše, ampak
so del hiše same; in res, če niso pritrjeni nanjo, niso vključeni, ker spadajo pod pohištvo; izjema so medeninaste ure, ki niso
pritrjene na stene; meni namreč, da so te, tako kot platnene zavese, obešene pred hišo, del njene opreme.
235. Cevi, žlebovi in bazeni ter druge stvari, potrebne za vodnjake, skupaj s ključavnicami in ključi, so prej del same hiše kot
njene opreme.
236. Steklene plošče, ki so pritrjene na hišo, se nagibam k temu, da spadajo k hiši, saj so ob nakupu hiše v nakup vključene
tudi steklene plošče in police; ne glede na to, ali so takrat v stavbi ali pa so bile začasno odstranjene. Če pa niso bile
zamenjane, ampak so kljub temu shranjene, da se vrnejo v prvotno stanje, so vključene v opremo.
237. Menim, da bi bilo treba rešetke vključiti pod opremo.
238. Če zemljišče ni zapuščeno skupaj z opremo, ampak zato, da se z njo opremi, se je pojavilo vprašanje, ali je vanj
vključeno več, kot če bi bilo zemljišče zgolj zapuščeno skupaj z opremo. Sabinus je v svojih delih o Vitelliju navedel, da je
treba priznati, da se več pusti tam, kjer je zemljišče namenjeno, da se opremi s sredstvi za obdelovanje, kot tam, kjer je
namenjeno z njimi opremljeno, pri čemer vidimo, da to mnenje vsak dan pridobiva na pomenu in veljavnosti. Zato
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razmislimo, v čem je ta zapuščina ugodnejša od druge. Sabin določa pravilo, Kasij pa v opombi o Vitelliju pravi, da je v to
vključeno vse, kar je bilo prineseno na zemljišče, da bi bil lastnik bolje pripravljen za njegovo obdelovanje; to pomeni vse,
kar ima tam zato, da bi bil lahko obilneje preskrbljen. Tako se šteje, da s takšno zapuščino ni zapustil orodij, ki pripadajo
zemljišču, ampak tista, ki so njegova zasebna lastnina.
239. Če je torej zapuščeno zemljišče, ki je že opremljeno s potrebnimi pripomočki, in je vključeno pohištvo, ki je bilo tam za
uporabo samega oporočitelja, skupaj z oblačili, ne le vrhnjimi, ampak tudi tistimi, ki jih je bil oporočitelj navajen nositi, ko je
bil tam, in mizami iz slonovine ali katerega koli drugega materiala, steklenimi, zlatimi in srebrnimi posodami, pa tudi z vini,
če so bila namenjena za njegovo lastno uporabo, in s katerim koli drugim priborom; tudi ti bodo vključeni.
240. Če pa je oporočitelj zbral nekatere predmete, ki niso bili namenjeni njegovi lastni uporabi, ampak hrambi, se ne
vključijo. Vina, ki so v skladiščih, prav tako niso vključena. To pravilo smo sprejeli zato, da v zapuščino ne bi bilo vključeno
vse, kar je glava gospodinjstva zbral tam, kot na primer v shrambi.
241. Celsus v devetnajsti knjigi Digest prav tako navaja, da če se sadje nabira v prostorih, da bi se prodalo, ali v kakršen koli
drug namen, razen za uporabo ali korist samega zemljišča, se ne vključi med njegovo opremo.
242. Tudi Celsus v isti knjigi pravi, da so vključeni sužnji, ki skrbijo za pohištvo, in drugi tovrstni sužnji; to je gospodinjski
sužnji, ki so zaposleni na zemljišču, razen tistih, ki so dobili svobodo in so navajeni prebivati na deželi.
243. Če oporočitelj zapusti zemljišče, ki je že opremljeno s sredstvi za obdelovanje, so v zapuščino zajeti mladi sužnji, ki se
učijo strežbe pri mizi in ki jih je bil oporočitelj navajen imeti tam, kadar koli je prišel.
244. Člani družin sužnjev, torej njihove žene in otroci, so nedvomno vključeni v oporoko zemljišča z njegovo opremo.
245. Kadar je zapuščeno zemljišče z opremo, je jasno določeno, da so vključeni knjižnica in vse knjige v prostorih, ki jih je
glava gospodinjstva uporabljal, kadar koli je prišel. Če pa naj bi se za hrambo knjig uporabljalo skladišče, je treba upoštevati
nasprotno mnenje.
246. Tudi Neratij je v odgovoru Rufinu v četrti knjigi Pisma v četrtem zvezku navedel, da so v zapuščino zemljišča z opremo
vključeni pohištvo, vina in sužnji, ne le tisti, ki so zaposleni pri obdelovanju zemlje in skrbi zanjo, ampak tudi tisti, ki so
vezani na osebno službo vodje gospodinjstva.
247. Šteje se, da so bile zapuščene samo tiste slike, ki so bile uporabljene za okrasitev podeželske hiše.

1897

248. Papinianus meni, da v primeru, ko je zemljišče zapuščeno z opremo, niso vključeni tisti sužnji, ki so bili tam le začasno
in jih zapustnik ni pripeljal niti zato, da bi jih zaposlil na zemljišču, niti za svojo osebno službo.
249. Isti organ je menil, da je v primeru, ko je bilo zemljišče zapuščeno z opremo in je bil upravitelj, ki je skrbel zanj, poslan
nazaj v pokrajino, da bi nadaljeval svoje prejšnje dolžnosti, potem ko je opravil posel, zaradi katerega je prišel, vključen v
zapuščinsko pogodbo, čeprav se morda še ni vrnil.
250. Prav tako pravi, da so v primeru, ko oporočitelj zapusti svoje vrtove z opremo, vključena tudi vina, ki so bila tam zato,
da bi bila lastnikova miza bolje preskrbljena. Drugače pa je, če je vina hranil v skladiščih, od koder jih je prevažal bodisi v
mesto bodisi na druga posestva.
251. Prav tako meni, da so v primeru, ko je Umbrij Primus hišo skupaj z njenim pohištvom po skrbništvu odstopil Claudiu
Hieronianu, najznamenitejšemu možu, vključene mize in drugo pohištvo, ki jih je vodja gospodinjstva, ki se je pripravljal na
potovanje, da bi prevzel mesto prokonzula province, hranil v skladiščih, da bi jih imel na varnejšem mestu.
252. Prav tako je menil, da so bili v zapuščino zemljišča z opremo vključeni nekakšen protistrup proti strupom in druga
zdravila skupaj z vsemi oblačili, ki jih je tam shranil zaradi svojega odhoda.
253. Prav tako je menil, da v primeru, ko je bila zapuščena hiša z njeno opremo in vsemi zakonitimi pravicami, povezanimi z
njo, mestni sužnji, pa tudi tisti, ki so bili kvalificirani delavci in katerih storitve so bile uporabljene tudi na drugih zemljiščih,
niso bili vključeni v zapuščino; pravi pa, da bodo vključeni vratar, vrtnar, tisti, ki so skrbeli za sobe, nosači vode in sužnji, ki
so delali samo v hiši. Vendar pa to, kar navaja v zvezi s kvalificiranimi delavci, ne drži, če so bili namenjeni za službo v hiši,
čeprav so bili posojeni drugim posestvom, da bi jih tam zaposlili.
254. Prav tako navaja svoje mnenje, da če je hiša zasnovana s svojo opremo, mize iz slonovine in knjige niso vključene. To
pa je napačno, saj je vključeno vse, kar je v hiši in s čimer se lahko lastnik bolje oskrbuje in ima večje udobje. Nihče ne
dvomi, da je pohištvo nekaj, kar prispeva k udobju vodje gospodinjstva. Nazadnje Neratij v četrti knjigi Pisma obvešča
svojega brata Marcella, da so oblačila vključena v oporoko hiše z njeno opremo; in pravi, da to še posebej velja v navedenem
primeru, saj naj bi oporočitelj, ki je oporočil premoženje, izvzel srebrno ploščo in račune, kajti kdor je izvzel te stvari, ni
mogel imeti v mislih nobenih drugih predmetov, ki so bili tam. Papinijan pa v isti knjigi mnenj pravi, da če je oče, ki je bil
trgovec in menjalec denarja ter je imel dva sinova in prav toliko hčera, določil svoje dediče na naslednji način: "Svojima
sinovoma podarjam in zapuščam svojo hišo, opremljeno, kot je, in naročam, naj se jima izroči," se lahko zastavi vprašanje,
ali so v tej oporoki vsebovani tudi blago in zastavne knjige. Sodnik bi zlahka ugotovil namen oporočitelja, če bi pregledal
njegovo drugo premoženje.
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255. Celsus pravi, da kadar kdo zapusti sužnje, ki prebivajo na zemljišču, njihovi podrejeni sužnji niso vključeni, razen če bi
bilo očitno, da je imel oporočitelj v mislih tudi njih.
256. Tudi Papinijan je v sedmi knjigi mnenj menil, da žena, ki ji je mož zapustil vse, kar je bilo v njegovi hiši, od njegove
hčere, ki je njegova dedinja, ne more zahtevati, naj se odpove dolžniškim obveznostim in prodajnim listinam sužnjev, za
katere ni videti, da so bili zapuščeni, razen če (pravi) je jasno, da je imel zapustnik v mislih tudi te sužnje, tako da bi se zdelo,
da je svoji ženi zapustil dokazila o prenosu omenjenih sužnjev, za katere je sam hotel, da bi ji pripadli.
257. Če bi kdo zapuščal zemljišče "s svojo opremo, tako kot je," in bi potem dodal: "Skupaj s pohištvom in sužnji ter vsem
drugim, kar ni bilo izrecno navedeno," se postavi vprašanje, ali bo z dodatkom te klavzule zmanjšal oporoko ali ne. Papinijan
odgovarja, da se ne bo štelo, da se je zmanjšala, temveč da se je s tem odvečnim dodatkom po nepotrebnem povečala.
258. Podobno Papinijan v sedmi knjigi mnenj pravi, da če mati zapusti določene vrtove z vso opremo sinu in hčeri zapiše tudi
svoje srebrno posodje, namenjeno uporabi žensk, da je njegovo mnenje, če je bilo omenjeno srebrno posodje, ki ga je hranila
na svojih vrtovih, tam za njeno osebno udobje, da bo pripadlo hčeri.
259. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Neratius meni, da so tam, kjer je zasnovana gostilna s svojo opremo, vključeni tudi sužnji, ki jo vodijo. Vendar je treba
razmisliti, ali ne obstaja razlika med opremo hiše, ki se uporablja za pitje, in opremo skladišča za shranjevanje vina, saj je
oprema slednje le naslednja, namreč sodi, kadi, veliki kozolci, kotli, vrči za izlivanje vina, ki se navadno podajajo pri večerji;
žgane urne, velike in male merice za tekočine in druge tovrstne stvari; ker pa je beseda "gostilna" trgovski izraz, so v njej
zajeti tudi sužnji, ki opravljajo posle.
260. Neratius navaja svoje mnenje, da kadar je kopališče zamišljeno kot opremljeno, to vključuje tudi sužnja, ki ga vodi.
261. Isti, O Vitelliju, II. knjiga.
Vključen je tudi suženj, ki je zaposlen v kleteh, da vzdržuje ogenj.
262. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
Če je bila v oporoko vstavljena naslednja klavzula: "Podarjam in zapuščam vse pripomočke, ki so namenjeni za opravljanje
dejavnosti mojih trgovin in za njihovo opremo ter za mlin in skladišče," je Servij menil, da so bili zapuščeni konji, ki so bili v
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mlinih, in sužnji, ki so bili mlinarji, pa tudi tisti, zaposleni v trgovinah, ženska, ki je kuhala, in blago, ki je bilo v trgovini, vse
to se je štelo za zapuščeno.
263. Kadar je zapuščena popolnoma opremljena hiša, je bilo odločeno, da je vključeno pohištvo, ne pa tudi vino; ker kadar je
hiša zapuščena že opremljena, vina ni mogoče razumeti, da je tam v ta namen.
264. Sužinja, ki je bila stalno prepuščena skrbništvu podeželske hiše in zapuščena kot njena last, je vključena v oporoko prav
tako kot gozdar, in to iz istega razloga; ker hiše tako kot zemljišča potrebujejo skrbnike, po eni strani zato, da preprečijo, da
bi sosedje vdrli ali si prisvojili sadje, po drugi strani pa zato, da kdo ne bi odnesel katere koli lastnine, ki je v hiši. Vendar se
stavba nedvomno šteje za del zemljišča.
265. Alfenus, Epitome Pavlovih Digest, knjiga II.
Kadar se zapušča posoda podeželske hiše, je boljše mnenje, da pohištvo ni vključeno v zapuščino.
266. Servij je v primeru zapuščine vinograda in vsega, kar mu pripada, podal mnenje, da ni stvari, kot je orodje, ki se
uporablja za obdelovanje vinograda. Kornelij je na vprašanje o njegovem mnenju v zvezi s tem odgovoril, da so koli, drogovi
in motike orodje, ki pripada vinogradu; kar je pravilno.
267. Neki mož je svoji ženi zapustil zemljišče, na katerem je sam živel, opremljeno za obdelovanje tako, kot je bilo. Ko je bil
potreben nasvet, ali so bile sužnje, ki so bile predice in tkalke, vključene v oporoko, je bil odgovor, da pravilno gledano niso
predstavljale dela opreme zemljišča; ker pa je oporočitelj, ki je zapuščino zapustil, na njej živel, ni dvoma, da je treba šteti,
da so sužnje in drugo premoženje, ki je bilo v prostorih za uporabo vodje gospodinjstva, vključene v oporoko.
268. Marcianus, Institutes, knjiga VII.
Kadar se zapusti slikarjev atelje z opremo, so v zapuščino vključeni vosek, barve in vse podobno, pa tudi čopiči, pripomočki
za dodelavo enkaustičnih ploščic in bučke za olje.
269. Aristo pravi, da so pri zapuščini opreme ribiča vključeni tudi čolni, ki se uporabljajo za lovljenje rib. Boljše mnenje je,
da vključuje tudi ribiče same.
270. Kadar se zapušča kopališka oprema, je bilo ugotovljeno, da je vanjo vključen suženj, ki je odgovoren za kopališče; tako
kot je v zapuščino vključen gozdar in v zapuščino vinske kleti suženj, ki je odgovoren za isto; kopališča namreč ni mogoče
uporabljati brez kopalcev.
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271. Paulus, O Vitelliju, II. knjiga.
Kadar se pri zapuščini mesarskega orodja pojavi kakršno koli vprašanje, po izključitvi mesa kot opremo pustimo mize, uteži,
sekalce, tehtnice, nože in sekire.
272. Kadar se zapušča oprema česar koli, je včasih treba upoštevati osebe tistih, ki zapuščajo zapuščino; kot na primer, kadar
se zapušča oprema mlina, saj bodo sužnji, ki so mlinarji, vključeni le, če je glava gospodinjstva sam vodil posle mlina; veliko
razliko je namreč, ali so bili pripomočki namenjeni za uporabo mlinarjev ali za uporabo mlina.
273. Neratij pravi, da osel, ki vrti mlinsko kolo, in mlinski kamen nista vključena v opremo, ki gre skupaj s prenosom
zemljišča.
274. Podobno pravimo, da so lonci in ponve vključeni v opremo, ki se prenaša z zemljiščem, saj brez njih ni mogoče kuhati,
prav tako ni velike razlike med lonci in kotli, ki so obešeni nad ognjem; v slednjih se namreč segreva pitna voda, v prvih pa
se kuha hrana. Če pa so kotli vključeni v opremo, se pod isto glavo uvrstijo tudi vrči, s katerimi se v kotle nalije voda; tako
ena posoda sledi drugi v pravilnem zaporedju. Pedij zato pravi, da se je najbolje ne držati preveč dobesednega pomena besed,
ampak predvsem ugotoviti, kaj je želel označevati oporočitelj, in nato ugotoviti mnenje prebivalcev različnih okrožij
pokrajine.
275. Kadar se v zvezi s kmetom, ki je suženj, pojavi vprašanje, ali je vključen kot del opreme zemljišča, in obstaja kakršen
koli dvom o tem; Scaevola je po posvetovanju odločil, da je treba vključiti sužnja, če je bil zaupni zastopnik svojega
gospodarja in ni obdeloval zemljišča za določen znesek dohodka od njega.
276. Ista avtoriteta je po posvetovanju v zvezi s spodnjim mlinskim kamnom mlina odgovorila, da je tudi ta vključen, če je
deloval v korist sužnjev, ki so bili zaposleni pri delu na kmetiji. Spodnji del mlinskega kamna se imenuje meta, zgornji del pa
catillus.
277. Na poizvedbo v zvezi z oračem so odgovorili, da je v zapuščino vključen ne glede na to, ali je mišljen tisti, ki dejansko
obdeluje zemljo, ali tisti, ki hrani vole, ki se uporabljajo pri obdelovanju zemlje.
278. Odgovoril je tudi, da so bili vključeni obrezovalci dreves, če se je posebej štelo, da so povezani z zemljiščem.
279. Tudi pastirji in izkopavalci spadajo v zapuščino.
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280. Podobno je bilo v primeru, ko je zemljišče zapuščeno na naslednji način: "Maeviusu dajem posestvo Seian v najboljšem
stanju, v kakršnem ga je mogoče najti, skupaj z vsem orodjem, kmečkim in mestnim, ter sužnji, ki so tam," postavljeno
vprašanje, ali bo vključeno tudi žito za seme. Odgovor je bil, da zagotovo, razen če bi dedič lahko dokazal, da je bil namen
oporočitelja drugačen. Isti organ je podal podobno mnenje glede žita, rezerviranega za vzdrževanje sužnjev.
281. Kasij pravi, da so v opremo zdravnika sužnjev vključeni pripomočki za izpiranje oči, obliži in druge tovrstne stvari.
282. Oporočitelj je nekatere svoje sužnje, ki jih je navedel poimensko, zapustil osebi, ki ji je namenil zemljišče s pripadajočo
opremo. Postavilo se je vprašanje, ali so njegovi preostali sužnji, ki jih ni naštel, vključeni v opremo. Kasij pravi, da je bilo
odločeno, da se kljub temu, da so sužnji predstavljali del opreme zemljišča, šteje, da so bili zapuščeni samo tisti, ki so bili
imenovani z imenom, saj je očitno, da glava gospodinjstva ni nameraval, da bi bili tudi drugi uvrščeni mednje.
283. Sabinus pravi, da se v primeru, ko se zapusti zemljišče z vsem, kar je na njem, šteje, da je bila zapuščena sama zemlja in
vse, kar se na njej običajno hrani in ostane večji del leta, pa tudi tisti sužnji, ki so se navadili, da so tam prebivali, vendar se
ne šteje, da je bilo zapuščeno vse, kar je bilo tja namenoma preneseno, da bi se povečal znesek zapuščine.
284. Če je oporočitelj napravil naslednjo oporoko: "Zapuščam svojo podeželsko hišo v enakem stanju, kot sem jo imel sam,
skupaj s pohištvom, mizami ter mestnimi in kmečkimi sužnji, ki bodo poslani tja, in vinom, ki bo morda v omenjeni hiši ob
moji smrti, ter še deset aurei," ker je imel na dan oporočiteljeve smrti v hiši knjige, steklene izdelke in majhno stiskalnico za
perilo, se je postavilo vprašanje, ali je treba te stvari vključiti med stvari, naštete v oporoki. Scaevola je odgovoril, da so bili
del oporoke samo tisti predmeti, ki so bili izrecno navedeni.
285. Oporočitelj je zapustil opremljeno hišo in vse, kar je bilo z njo povezano. Postavilo se je vprašanje, ali je bil
volilojemnik upravičen do obveznosti dolžnikov. Odgovor je bil, da v skladu z navedenimi dejstvi do njih ni upravičen.
286. Paulus, Mnenja, knjiga XIII.
Podal sem mnenje, da če je oporočitelj po izvršitvi oporoke na zemljišče, podarjeno Seii, namestil kakšne sužnje z namenom,
da bi ga obdelovali, so pripadali omenjenemu zemljišču in so bili tudi vključeni v njegovo opremo; čeprav je oporočitelj
našteval sužnje, ki so bili tam v času, ko je napravil oporoko, saj jih ni omenil z namenom, da bi zmanjšal zapuščino, temveč
da bi jo povečal. Poleg tega ni dvoma, da so sužnji, ki so bili pripeljani na zemljišče z namenom, da ga obdelujejo, vključeni
v njegovo opremo.
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287. Paulus je menil, da v zapuščino podeželske hiše z njeno opremo niso vključeni niti pridelki, ki se skladiščijo, niti
konjska čreda, ampak da je del te zapuščine pohištvo. Suženj, vešč gradbene umetnosti, ki svojemu gospodarju vsako leto
plačuje določeno vsoto denarja, ni vključen v opremo hiše.
288. Scaevola, Mnenja, III. knjiga.
Oporočitelj je Seii, ki jo je določil za dedinjo dela svojega premoženja, zapustil določena zemljišča kot prednostno
zapuščino, skupaj s kmeti, ki jih obdelujejo, in morebitno najemnino, ki je najemniki še niso plačali, če bi postala njegova
dedinja; nato pa je v kodicilu določil naslednje: "Kasneje mi je prišlo na misel, da bi omenil, da želim, da Seia, ki sem ji
namenil svojo zemljo, dobi tudi vse kmetijske pripomočke, pohištvo, živino, kmete, najemnino, ki jo dolgujejo najemniki, in
zaloge." Pojavilo se je vprašanje, ali so v zapuščino vključeni tisti predmeti, ki so bili na zemljišču in so bili namenjeni
vsakodnevni uporabi vodje gospodinjstva. Odgovor je bil, da je bilo v skladu z navedenimi dejstvi premoženje, ki presega
zemljišče, zapuščeno Seii; vendar ji ni pripadalo nič več, kot je oporočitelj izrecno navedel v kodicilu, ki ga je sestavil, potem
ko je to pozabil jasno navesti v oporoki, in za katerega je pokazal, da ga je hotel vključiti v pojem oprema.
289. Oporočitelj je svojemu svobodnjaku podaril nekatera zemljišča, kot sledi: "Svojemu svobodnjaku Seiusu podarjam in
zapuščam takšne in takšne ter takšne in takšne površine zemlje, opremljene z orodji, kot so, skupaj z vsemi dajatvami in
saldi, ki jih dolgujejo najemniki, pa tudi z gozdarji ter njihovimi ženami in otroki." Postavilo se je vprašanje, ali je suženj
Stichus, ki je obdeloval enega od navedenih zemljišč in je bil dolžan precejšnjo vsoto denarja, dolgovan Seiusu v skladu s
pogoji skrbništva. Odgovor je bil, da če je obdeloval zemljišče, ne kot zaupnik svojega gospodarja, temveč za plačilo
najemnine, kot to običajno počnejo tuji najemniki, Seius do njega ne bi bil upravičen.
290. "Želim, da se mojemu posvojencu Gaju Seiju podelijo takšni in takšni zemljišči, opremljeni z vsemi orodji, in zgornja
hiša." Pojavilo se je vprašanje, ali je oporočitelj želel, da bi se podarila hiša, ki bi bila v celoti opremljena. Odgovor je bil, da
se v skladu z navedenimi dejstvi zdi, da je želel, da se tako podari, razen če bi stranka, od katere se je to zahtevalo, lahko
jasno dokazala, da je bil njegov namen drugačen. Če pa je zapustil opremo stanovanja, torej stavbo, morebitni sužnji, ki so
bili namenjeni za druge namene in katerih storitve so bile uporabljene drugje, ne bi bili vključeni v zapuščino.
291. Nekdo je zapustil določena zemljišča, opremljena, kot so bila, z orodji, skupaj z vsem premoženjem in saldi, ki jih
dolgujejo najemniki in kmetje, s sužnji in živino ter vključno s peculjo in upraviteljem. Postavilo se je vprašanje, ali bi bili
dolgovani zneski najemnikov, ki so po izteku najemne pogodbe in zagotovitvi varščine zapustili svoje kmetije, vključeni v
zapuščino v skladu z zgoraj navedenimi besedami. Odgovor je bil, da se zdi, da oporočitelj teh terjatev ni imel v mislih.
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292. V zvezi z upraviteljem, ki je bil zapuščen, je bilo postavljeno tudi vprašanje, ali sta bili v zapuščino vključeni njegova
žena in hči, saj upravitelj ni prebival na zemljišču, ampak v mestu. Odgovor je bil, da v navedenem primeru ni ničesar, kar bi
kazalo, da sta bili vključeni.
293. Vprašano je bilo tudi, ali so v zapuščino vključeni tisti sužnji, ki so se po zapustnikovem odhodu ali po njegovi smrti
prostovoljno in brez pooblastila kogar koli odpravili k svojim sorodnikom in znancem na zapuščeno zemljišče, če je
zapustnik po sestavi oporoke odšel na potovanje v pokrajino. Odgovor je bil, da tisti, ki so tako rekoč prehajali sem in tja,
niso bili zapuščeni.
294. "Želim, da se posestvo Titian, opremljeno s svojo opremo skupaj z vsem, kar je tam, po moji smrti podeli Pamfili, moji
svobodni ženski." Pojavilo se je vprašanje, ali naj bo suženj Stichus, ki je bil leto pred zapustnikovo smrtjo odveden z
zemljišča na izobraževanje in se potem ni vrnil, vključen v zapuščino. Odgovor je bil, da bi bil vključen, če bi ga oporočitelj
poslal le zaradi pouka in ga ne bi prenesel z navedenega zemljišča na drugo.
295. "Svoji sestri Tyranni zapuščam svoje graščinsko posestvo skupaj s hlevom in vsemi kmetijskimi pripomočki." Postavilo
se je vprašanje, ali so pašniki, ki jih je zapustnik pridobil hkrati z navedenim zemljiščem in ki jih je vedno vzdrževal za
uporabo, vključeni pod imenom "grško posestvo" in so zajeti v oporoki. Odgovor je bil, da če bi jih združil z grško posestjo,
tako da bi bile vključene pod enim imenom, bi bile del oporoke.
296. Če je bila hiša zapuščena popolnoma opremljena, srebrno pozlačene postelje, ki je bila začasno shranjena v skladišču,
ob smrti oporočiteljice Titije niso našli tam. Sprašujem, ali bi bilo treba tudi to posteljico izročiti volilojemniku. Odgovor je
bil, da če je bila običajno shranjena v stanovanju in je bila medtem prenesena v skladišče, da bi bila na varnejšem mestu, jo je
treba kljub temu izročiti zapustniku.
297. Če je zapustnik dodal naslednji stavek: "Tako kot sem ga imel v posesti", ali se to nanaša na to, kako je bilo zemljišče
opremljeno ob njegovi smrti, tj. s sužnji, živino in kmetijskimi pripomočki? Odgovor je bil, da se to ne nanaša na pravne
pravice volilojemnika.
298. Pomponius, Trusti, I. knjiga.
Kadar je zemljišče zapuščeno brez opreme, so sodi, oljarne, stiskalnice in vse drugo, kar je pritrjeno na zemljišče ali zgrajeno
na njem, vključeni v oporoko; vendar nobena od teh stvari, ki jih je mogoče premikati, razen redkih izjem ni vključena pod
oznako nepremičnine. Kadar se pojavi vprašanje v zvezi z mlini, ki so pritrjeni na zemljišče ali zgrajeni na njem, se ti štejejo
za dele stavb.
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299. Paulus, Mnenja, knjiga III.
Kadar je zemljišče zapuščeno "v najboljšem stanju, v kakršnem ga je mogoče najti", so mreže in vse druge naprave za lov, ki
se nanašajo na opremo, vključene v zapuščino, če dohodek zemljišča v glavnem izhaja iz lova.
300. Če je bilo zapuščeno zemljišče z nepremičninami, "skupaj s sužnji in živino ter vso kmečko in mestno opremo,
peculium, ki ga je upravitelj pridobil pred zapustnikovo smrtjo, če izhaja iz istega zemljišča, po mnenju večjega števila
organov pripada zapustniku".
301. Neratius, Mnenja, II. knjiga.
Ko se postavi vprašanje, kakšna je oprema trgovine, je običajno treba ugotoviti, kakšni posli se v njej opravljajo.
302. Paulus, O Neratiju, III. knjiga.
Zemljišče, ki je bilo dano v zakup, je bilo zapuščeno skupaj s svojo opremo. V zapuščino so vključeni pripomočki, ki jih je
imel najemnik na kmetiji. Paulus: Ali se to nanaša na to, kar je pripadalo najemniku, ali samo na to, kar je pripadalo
oporočitelju? Treba je reči, da je boljše mnenje, da gre za to, razen če nobeno orodje ni pripadalo lastniku.
303. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, II. knjiga.
Tubero meni, da je pri oporoki za opremo zemljišča v oporoko vključena vsa živina, ki jo zemljišče lahko preživlja. Labeo je
nasprotnega mnenja, saj pravi, da če bi bilo na zemljišču, ki bi lahko preživljalo tisoč ovac, dva tisoč ovac, za koliko od njih
bi morali odločiti, da bi morale biti vključene v posest? Za določitev števila ovac, ki jih je treba vključiti v oporoko, ni treba
ugotavljati, koliko ovac bi moral imeti oporočitelj, temveč koliko jih je dejansko imel na zemljišču, saj se ocena ne sme
opraviti na podlagi števila ali zneska, ki je ostal. Strinjam se z mnenjem Labea.
304. Neki posameznik, ki je imel na svojem zemljišču lončarske delavnice, je storitve svojih lončarjev večji del leta
uporabljal za kmetijsko delo, nato pa je zemljišče s svojo opremo zapuščal. Labeo in Trebatius menita, da lončarji ne bi smeli
biti vključeni v opremo zemljišča.
305. Če je bila zapuščena vsa oprema zemljišča, razen živine, Ofilij nepravilno meni, da so pastirji in ovce vključeni v
oporoko.
306. Isto, O zadnjih delih Labeja, V. knjiga.
1905

Glinene in svinčene posode, v katere je naložena zemlja, ter rože, posajene v lončkih, Labeo in Trebatius menita, da so del
hiše. Menim, da je to pravilno, če so pritrjene na hišo tako, da tam vedno ostanejo.
307. Ofilij pravi, da je treba ročne mline uvrstiti med hišno imetje, tisti, ki se premikajo z živalsko silo, pa so pripadajoči
zemljišču. Labeo, Cascellius in Trebatius menijo, da ne bi smeli biti uvrščeni med gospodinjsko blago, temveč med
pripomočke. Menim, da je to res.
308. Scaevola, Digest, VI. knjiga.
Oporočitelj je zapustil človeku, ki ga je vzgojil, svoje zemljišče ob morju, skupaj s sužnji, ki so bili na njem, in z vsem
pripadajočim orodjem in pridelki, pa tudi z dolgovi svojih najemnikov. Postavilo se je vprašanje, ali je treba šteti, da so bili
sužnji, ki so bili ribiči, ki so bili vezani na osebno službo zapustnika in so mu bili navajeni povsod slediti ter katerih imena so
bila navedena na računih v mestu, ob zapustnikovi smrti pa jih ni bilo na zapuščenem zemljišču, zapuščeni. Odgovor je bil,
da v skladu z navedenimi dejstvi niso bili zapuščeni.
309. Zapustnica je enemu od svojih sorodnikov zapustila naslednje: "Želim, da se posestvo Cornelian pod pogojem, da se
vse, tako kot je, skupaj z vsem osebnim premoženjem in sužnji ter zneski, ki jih dolgujejo najemniki, izroči Titiusu." Ta
oporočiteljica je zaradi tožbe prišla iz Afrike v Rim in s seboj pripeljala nekatere sužnje, ki so pripadali zgoraj omenjenemu
zemljišču, da bi lahko pozimi koristila njihove storitve. Postavilo se je vprašanje, ali so omenjeni sužnji vključeni v
skrbništvo, saj so bili nekateri med njimi v času potovanja odsotni s svojih dolžnosti na kmetiji in so zapustili svoje žene in
otroke, drugi pa so za seboj pustili svoje očete in matere. Odgovor je bil, da je treba v skladu z navedenimi dejstvi sužnje, ki
so bili predmet preiskave, izročiti v skladu s pogoji skrbništva.
310. Vprašano je bilo tudi, ali so bili pridelki na istem zemljišču, ki so bili že pobrani in so tam ostali ob smrti oporočiteljice,
vključeni v skrbništvo; ker je bil očitno njen namen pokazati največjo liberalnost do svojega sorodnika, kar dokazuje njena
želja, da bi mu pripadel tudi preostanek, ki ga je dolgovala najemnikom. Odgovor je bil, da je treba pri tovrstnih določbah
preveriti le, ali je povsem jasno, da je zapustnik nameraval zapustiti premoženje, v zvezi s katerim je bila opravljena
preiskava.
311. Oporočitelj je svojemu svobodnjaku, ki ga je določil za dediča dela svojega premoženja, kot prednostno zapuščino
namenil zemljišče, in sicer "Pamfil, moj svobodni mož, želim, da kot prednostno zapuščino dobiš moje posestvo Titian,
skupaj z mojim majhnim posestvom Sempronian, z vsem pripadajočim premoženjem in osebno lastnino, ki bo tam ob moji
smrti, skupaj s sužnji, ki živijo na omenjenih zemljiščih, razen tistih, ki jih bom pozneje manumitiral." Ker je imel oporočitelj
na navedenem zemljišču določeno količino vina v sodih, ki ga je za časa življenja vse prodal in za katerega je prejel tretjino
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cene, se je pojavilo vprašanje, ali bo vino, ki je ostalo v sodih, pripadlo osvobojencu v skladu s pogoji prednostne zapuščine.
Odgovor je bil, da bi v skladu z navedenimi dejstvi spadalo vanj, razen če bi soediči dokazali, da je bil namen oporočitelja
drugačen. Oporočitelj je zapustil tudi terjatve iz svoje poslovne knjige in denar, ki je bil na navedenem zemljišču. Mnenje v
zvezi z denarjem je bilo enako zgoraj navedenemu.
312. Zapuščina je bila sklenjena na naslednji način: "Želim, da se polovica posesti Seian, ki sem jo dobil od očeta, izroči moji
sestri Septitii, tako kot je zdaj, druga polovica pa v stanju, v kakršnem bo ob moji smrti." Postavilo se je vprašanje, ali bi v
skladu z zgoraj navedenimi besedami nosilci in tramovi, ki so že postavljeni in pripravljeni za vgradnjo v stavbo, pa tudi
urbana in kmečka oprema ter sužnji, zaposleni na zemljišču, pripadli volilojemnici. Odgovor je bil, da se lahko naslednje
besede: "Tako kot je" nanašajo na opremo zemljišča.
313. Oporočitelj je nekatera zemljišča zapustil na naslednji način: "Svojemu bratu Semproniju zapuščam tudi svoji posesti
Cassian in Novian, opremljeni tako, kot sta, skupaj z njunimi vrbovimi nasadi in gozdovi." Ker gozdovi in vrbovi niso bili
del zgoraj navedenih zemljišč, temveč so se nahajali na majhnih površinah, ki so mejile na ta zemljišča, ki jih je zapustnik
kupil istočasno in brez katerih ni bilo mogoče obdelovati prejšnjih zemljišč, se je pojavilo vprašanje, ali so bili vključeni v
zapuščino. Odgovor je bil, da je bilo to premoženje del zapuščine samo tisto, ki ga je oporočitelj izrecno določil.
314. Isto, Digest, knjiga XXIII.
Lucij Titius je zapustil zemljišče z vso opremo. Postavilo se je vprašanje, kako naj se izroči, ali tako, kot je bilo opremljeno
ob zapustnikovi smrti, tako da bi vsi sužnji, ki so se medtem rodili ali bili sprejeti na zemljišče, pripadli dediču; ali tako, kot
je bilo opremljeno ob sestavi oporoke; ali pa naj se izroči v stanju, v kakršnem je bilo ob zahtevku za zemljišče, tako da bi
bila vsa oprema, ki se je takrat nahajala na njem, v korist volilojemnika. Odgovor je bil, da se v skladu s pogoji oporoke v
opremo vključi premoženje, ki je bilo na zemljišču najdeno v času, ko je bila oporoka sestavljena, in ki je bilo v enakem
stanju, ko je bila oporoka odprta.
315. Labeo, Verjetnosti, I. knjiga.
Če kupite ladjo z njeno opremo, vam je treba izročiti čoln, ki ji pripada. Paulus: Nikakor; čoln namreč ni del opreme ladje,
saj se čoln od nje razlikuje po velikosti, ne pa po vrsti. Potrebno je, da je oprema česar koli drugačne vrste, ne glede na to,
kakšna je. To mnenje je sprejel Pomponij v sedmi knjigi Pisma.
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Tit. 8. O zapuščinah peculium.

316. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Če je suženj zapuščen skupaj s svojim peculiumom in je bodisi odtujen ali manumitiran bodisi umre, ugasne tudi zapuščina
peculiuma.
317. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XVIII.
Kajti stvari, ki zasedajo mesto akcesorij, ugasnejo, ko je glavna lastnina uničena.
318. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Kadar pa je sužnja ženskega spola zapuščena skupaj z otroki in umre ali je odtujena ali manumitirana, bodo njeni otroci
pripadli volilojemniku, ker gre za dve različni zapuščini.
319. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XVIII.
Kadar pa je suženj zapuščen skupaj s svojimi podrejenimi, bo zapuščina podrejenih še naprej obstajala, če suženj umre, je
odtujen ali manumitiran.
5. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Kadar je zapuščina peculium, je dobro znano, da lahko dedič izterja vse dolgove peculiuma in jih mora plačati zapustniku,
poleg vsega, kar je morda sam dolžan sužnju.
320. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXV.
Če je zapuščina peculium sestavljena iz opredmetenega premoženja (kot so na primer zemljišča ali hiše), jo je mogoče
zahtevati v celoti, če suženj ni dolžan svojemu gospodarju, svojim sotrudnikom ali otrokom svojega gospodarja. Če pa je kaj
dolžan slednjemu ali drugim zgoraj navedenim osebam, je treba premoženje sorazmerno zmanjšati. Julijan in Celsus sta
istega mnenja.
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321. Če se peculium zapusti brez odbitka sužnjevega dolga, se je treba bati, da bo zapuščina nična, ker je to, kar je dodano, v
nasprotju z naravo zapuščine. Vendar menim, da je res, da veljavnost zapuščine zaradi tega dodatka ni okrnjena, vendar pa
oporočitelj tudi ni dodal ničesar v znesku, saj se terjatev do peculiuma na ta način ne more povečati. Jasno je, da če
domnevate, da je volilojemnik pridobil posest nad premoženjem, lahko uveljavlja izjemo zaradi slabe vere zoper dediča, če
zoper njega vloži tožbo; ščiti ga namreč oporočiteljeva volja, ki je določil, da se dolg ne sme odšteti. Če pa je gospodar
izjavil, da naj se sužnju izroči, kar mu je dolžan, ali pa je navedel, da mu slednji ni ničesar dolžan, bo zgoraj navedeni
dodatek veljaven; gospodar lahko namreč zgolj z izrazom svoje volje sužnju izroči, kar mu ta dolguje.
322. Kadar pa mi je bil podrejeni suženj zapuščen, se pojavi vprašanje, ali bo peculium omenjenega podrejenega moj.
Menimo, da je njegov peculium vključen v zapuščino podotroka, razen če je to v nasprotju z namenom oporočitelja.
323. Če je z oporoko za sužnja in njegovega podotroka določeno, da bosta svobodna, in so jima zapuščene njune peculije, je
treba besede oporoke razlagati v skladu z namenom oporočitelja, kot da se slednje nanašajo na ločene in različne peculije. V
skladu s tem podedovani ne bo v skupni lastnini, če sta dva podedovana, razen če je bil takšen namen oporočitelja.
324. Kakor po eni strani dolg sužnja, to je to, kar dolguje svojemu gospodarju, zmanjšuje zapuščino peculuma; tako naj bi po
drugi strani to, kar gospodar dolguje sužnju, to povečalo. Temu mnenju nasprotuje zapis našega cesarja in njegovega očeta,
ki se glasi takole: "Kadar je peculium zapuščen sužnju, slednjemu ni podeljena pravica, da bi od dediča izterjal denar, za
katerega lahko reče, da ga je porabil na račun svojega gospodarja." Kaj pa, če je bil to namen oporočitelja, ali ga potem ne bi
mogel izterjati? Kar je porabil za ta namen, bi vsekakor moralo biti predmet pobota s tistim, kar je pripadalo njegovemu
gospodarju. Ali bo to, kar je njegov gospodar pisno navedel, da je dolžan plačati sužnju, vključeno v zapuščino peculium?
Pegaz in Nerva pravita, da ne. Ko je Gneus Domitius svoji hčeri zapustil peculium, vendar ji že dve leti ni plačal
nadomestila, ki ga je bil vajen dajati, ampak ga je obdržal za svoje namene in navedel, da je svoji hčeri dolžan petdeset
aurejev, je Atilicin menil, da to ni vključeno v zapuščino. To mnenje je pravilno, ker se ujema z reskriptom.
325. Od zapuščenega peculiuma se ne odšteje samo to, kar je dolgovano gospodarju, ampak tudi vse, kar je morda dolgovano
dediču.
326. Pomponij, O Sabinu, knjiga VII.
Če bi se kdo dal svojemu upniku arogirati in bi se proti arogatorju začel postopek na podlagi peculiuma, mislim, da bo enako
pravilo veljalo tudi glede dediča.
327. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXV.
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Nazadnje Pegaz navaja svoje mnenje, da če dedič posodi denar sužnju, ki naj bi se pod določenim pogojem osvobodil, preden
se pogoj izpolni, se znesek po zakonu odšteje in vsak posamezni del peculiuma se zmanjša za ta dolg.
328. Če torej suženj dobi svobodo brezpogojno in mu dedič posodi denar bodisi za časa gospodarjevega življenja bodisi pred
vpisom zapuščine, se po Julijanovem mnenju zmanjša zapuščina peculiuma, čeprav dedič morda nikoli ni postal gospodar
sužnja.
329. Če je bil oporočitelj lastnik sužnjev Stichusa in Pamphila in ju je z oporoko manumitiral ter vsakemu od njiju zapustil
svoj peculium, je bilo odločeno, da je treba to, kar je bil eden od sužnjev dolžan svojemu sostanovalcu, odvzeti od njegovega
peculiuma in ga dodati zapuščini drugega.
330. Kadar je bila sužnju podeljena svoboda, če bo dediču plačal deset aurejev, in mu je bil zapuščen njegov peculium, so se
vprašali tudi, ali naj se deset aurejev, ki jih je plačal dediču, odšteje od peculiuma. Sabinus meni, in to je pravilno, da se
zapuščina peculium zmanjša v tem obsegu.
331. Sabinus gre še dlje in pravi, da če bi suženj, ki naj bi bil pod pogojem svoboden, dediču prodal enega od svojih sužnjev,
je treba slednjega odšteti od peculiuma tako, kot če bi bil prodan tujcu.
332. Zato se zastavlja vprašanje, ali je treba v primeru, ko se suženj s svojim gospodarjem dogovori o ceni svoje svobode in
plača del denarja, preden plača preostanek, pa njegov gospodar umre in ta z oporoko določi, da bo omenjeni suženj svoboden
in bo prejel dediščino svojega peculiuma, to, kar je plačal gospodarju, vključiti v njegov peculium? Labeo pravi, da ga je
treba od njega odšteti. Če tega še ni plačal, ampak ga je hranil v rokah kot depozit, dokler ne bo mogel plačati celotnega
zneska, je očitno, da ga je treba vključiti v njegov peculium.
333. Podobno velja, če je njegov peculium zapuščen sužnju in je bilo dediču prepovedano, da bi od dolžnika do omenjenega
peculiuma izterjal zapadlo terjatev; dejstvo je, da je treba to odšteti od zapuščenega peculiuma, se pravi, da je treba od
peculiuma vzeti to, kar je ostalo omenjenemu dolžniku.
334. Včasih, kadar peculium ni zapuščen, se razume, da je bilo to storjeno, kot je razvidno iz naslednjega primera. Neki
človek je sužnju podelil svobodo, če mu bo izstavil račune in plačal sto aurei njegovim dedičem. V zvezi s tem je naš cesar
skupaj s svojim latrom v reskriptu navedel, da čeprav peculium ni bil dolgovan, če ni bil zapuščen, je kljub temu, kot je dejal,
če je suženj izpolnil predpisane pogoje, sklepal, da je bil namen zapustnika, da obdrži svoj peculium, zlasti ker mu je naročil,
naj od svojega peculiuma dedičem plača sto aurejev.

1910

335. Poleg tega, ali naj razumemo peculium kot znesek, ki ga je imel ob smrti, ali naj mu prištejemo morebitne poznejše
prilive ali od njega odštejemo morebitna poznejša zmanjšanja? Julijan pravi, da je treba v primeru, ko je peculium zapuščen,
razumeti, da obstaja razlika, kadar je bil zapuščen sužnju samemu in kadar je bil zapuščen drugim. Če je bil zapuščen njemu
samemu, je treba upoštevati čas, ko je bila zapuščina podeljena, če pa je bil zapuščen nekomu drugemu, je treba upoštevati
čas smrti; vendar tako, da lahko povečanje premoženja, ki sestavlja peculium, pride v roke zapustnika; kot na primer
potomstvo sužnjev ali povečanje staleža živine. Vendar pa za vsako povečanje, ki izhaja iz dela sužnjev ali iz katerega koli
drugega vira, ni odgovoren nihče drug kot suženj, ki mu je bil peculium zapuščen. Julijan pravi, da je treba v obeh primerih
odločati v skladu z namenom oporočitelja; ker je v primeru, ko je njegov lastni peculium zapuščen sužnju, verjetno, da je
oporočitelj želel, da bi celoten prirastek pripadel njemu, na katerega bi po njegovi manifestaciji prešlo njegovo premoženje.
Drugače je v primeru, ko je peculium zapuščen drugi osebi; kljub temu lahko rečemo, da se pravilo uporabi, če je očitno, da
je imel oporočitelj enak namen glede druge stranke.
336. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Vse, kar dolguje en suženj drugemu, ki mu je prvi zapustil svoj lastni peculium, katerega del je zapustnik, se ne odšteje od
zapuščine, četudi je zapustnik njegov sootrok.
337. Če bi suženj ranil enega od svojih sotrudnikov in s tem zmanjšal njegovo vrednost, Marcellus pravi, da ni dvoma, da je
treba od suženjskega peculiuma odšteti znesek, ki pripada gospodarju kot odškodnina. Kajti kakšna je razlika, če bi suženj
ranil svojega sodruga ali razsekal, razbil ali ukradel katero koli drugo lastnino? V tem primeru se bo njegov peculium
nedvomno zmanjšal, vendar ne v večji meri, kot je dejanski znesek škode.
338. Če pa se suženj sam poškoduje ali celo naredi samomor, se od peculiuma zaradi tega ne sme ničesar odšteti. Drugačnega
mnenja bi bili, če bi pobegnil, saj bi bilo treba znesek zmanjšanja njegove vrednosti zaradi tega odšteti od njegovega
peculiuma.
339. Pomponij, O Sabinu, knjiga VII.
Če želiš njegov peculium zapustiti svojemu sužnju ali svojemu sinu kot prednostno zapuščino, je treba premoženje, ki je
vključeno v peculium, posebej zapustiti, da se prepreči, da bi se od njega odštelo tisto, kar ti dolguje.
340. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Pekulij se lahko zapiše tudi nekomu, ki ga nima, saj se lahko zapusti ne le pekulij, ki ga ima trenutno, ampak tudi tisti, ki ga
lahko pridobi pozneje.
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341. Julianus, Digeste, knjiga XXXVII.
Zapuščina peculiuma je nična, če suženj umre za časa življenja oporočitelja, če pa je ta ob smrti živ, bo peculium vključen v
zapuščino.
342. Celsus, Digeste, knjiga XIX.
Pravilo je drugačno, kadar je suženj zapuščen skupaj z oblačili.
343. Alfenus Verus, Digeste, knjiga V.
Neki posameznik je v svojo oporoko vključil naslednje določilo: "Ko umrem, naj moj suženj Pamfilus dobi svoj peculium in
naj bo svoboden." Vprašano je bilo, ali naj se šteje, da je bil peculium zakonito zapuščen Pamfilu, ker mu je bilo naročeno,
naj vzame peculium, preden postane svoboden, ali ne. Odgovor je bil, da v obeh določbah, ki sta bili v tem primeru združeni,
ni treba upoštevati nobenega vrstnega reda in da ni nobene razlike, katera od njiju je bila prej omenjena ali zapisana; zato se
je štelo, da je bil peculium zakonito zapuščen, tako kot če bi bilo sužnju najprej naročeno, naj postane svoboden, peculium pa
naj bi prejel pozneje.
344. Isto, Epitome Pavlovih Digest, knjiga II.
Manumitiranemu sužnju je bil zapuščen njegov lastni peculium. Z drugo klavzulo oporoke je oporočitelj vse svoje sužnje
ženskega spola zapustil svoji ženi. Ena od teh je bila del peculiuma sužnja, ki je bil manumitiran, in odločeno je bilo, da je
pripadala omenjenemu sužnju in da ni nobene razlike, katera zapuščina je bila dana prej.
345. Africanus, Vprašanja, knjiga V.
Stichus je imel Pamfila v svojem peculiumu, gospodar pa ga je zagovarjal v noxalni tožbi, in ker je zadevo izgubil, je plačal
znesek odmerjene odškodnine. Nato je Sticha z oporoko manumitiral in mu zapustil svoj peculium. Postavilo se je vprašanje,
ali je treba to, kar je bilo plačano na račun Pamfila kot odškodnina, odšteti od peculiuma samega Pamfila ali od peculiuma
Sticha. Odgovor je bil, da je treba odšteti od Pamfilijevega peculiuma, ne glede na višino zneska; to pomeni, tudi če bi ga
bilo primerno izročiti v povračilo storjene škode, saj vse, kar gospodar izplača na račun sužnja, ga naredi dolžnika
gospodarju. Če Pamfilov peculium ne bi zadostoval, bi bilo treba od Stichovega peculiuma odšteti znesek, ki ne bi bil višji od
vrednosti Pamfila.
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346. Postavilo se je vprašanje, če je Pamfil iz kakšnega drugega razloga svojemu gospodarju dolžan denarno vsoto in te ni
bilo mogoče dobiti iz njegovega peculiuma, ali se lahko od Stihovega peculiuma odšteje znesek v višini njegove vrednosti.
To je bilo zavrnjeno, saj primer ni podoben prejšnjemu. Razlog, zakaj bi bilo treba odšteti ceno podrejenega, je v tem, da je
Stichus sam postal dolžnik svojega gospodarja zaradi obrambe podrejenega s strani slednjega. Toda v predlaganem primeru
ni mogoče ničesar odšteti od njegovega peculiuma, ker Stichus ni ničesar dolžan, ampak je treba odšteti le za peculium
Pamfila, ki ga vsekakor ni mogoče razumeti tako, da bi sam predstavljal del njegovega lastnega peculiuma.
347. Javolenus, O Kassiju, II. knjiga.
Neki posameznik, ki je svojemu sužnju zapustil peculium, se je zavezal, da ga bo branil na sodišču, nato pa je umrl.
Odločeno je bilo, da dedič ni prisiljen izročiti pekulija zaradi zapuščine, razen če je bila predložena varščina, ki bi ga
odškodovala za morebitno izgubo, ki bi nastala zaradi obrambe sužnja.
348. Marcijan, Inštituti, VI. knjiga.
Če se manumitiranemu sužnju zapiše njegov lastni peculium, ni dvoma, da zoper njega ne bo mogoča tožba v korist upnikov
njegovega peculiuma, vendar ga dedič ne bo dolžan izročiti, razen če se zagotovi varščina za obrambo pred omenjenimi
upniki.
349. Papinianus, Mnenja, knjiga VII.
Kadar gospodar želi manumitirati svojega sužnja in mu naroči, naj mu predloži seznam premoženja, iz katerega je sestavljen
njegov peculium, in ko to stori, suženj dobi svobodo, je očitno, da morebitno premoženje, ki spada v peculium in ga je suženj
zamolčal v svoji izjavi, ob manumuitaciji ne bo tiho izročeno njemu.
350. Če je svoboda podeljena z oporoko in oporočitelj zapusti tudi peculium, nato pa sužnja manumitira, lahko osvobojenec v
skladu z določili oporoke zahteva, da se pravice do tožbe za terjatve, ki pripadajo peculiumu, prenesejo nanj.
351. Sin pod očetovim nadzorom, ki mu je oče zapustil svoj peculium, je za časa očetovega življenja manumitiral sužnja, ki
je bil del tega peculiuma. Ta suženj je postal skupna last vseh dedičev in je bil zaradi sinove namere izvzet iz peculiuma, ker
zapustniku pripada le tisti del peculiuma, za katerega se ugotovi, da je bil vanj vključen ob očetovi smrti.
352. Marcianus, Institutes, knjiga VII.
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V takem primeru ni razlike, ali je bil najprej zapuščinski prenos peculiuma, nezakonita manuminacija pa je bila podeljena
pozneje, ali obratno.
353. Scaevola, Vprašanja, VIII. knjiga.
Če bi po tem, ko je bil Stichus manumitiran, njegov peculium ostal njemu, suženj, ki pripada omenjenemu peculiumu, pa bi
bil zapuščen Tiju, Julijan pravi, da se znesek, odštet od peculiuma zaradi dolga gospodarju, doda znesku, ki ga prejme tisti, ki
mu je bil podrejeni suženj zapuščen.
354. Labeo, Javolenovi zadnji epitomi, II. knjiga.
Gospodar je z oporoko manumitiral svojega sužnja in mu zapustil svoj peculium. Suženj je bil gospodarju dolžan tisoč
sestercij in jih je plačal dediču. Izrazil sem mnenje, da je vse premoženje, ki je sestavljalo peculium, pripadalo osvobojenemu
sužnju, če je plačal denar, ki ga je bil dolžan.
355. Gospodar je manumitiral svojega sužnja, ki je imel z njim v skupni lasti podrejenega, prvemu je zapustil svoj peculium,
nato pa je njemu in njegovi osvobojenki posebej zapustil samega podrejenega, ki sta ga imela v skupni lasti. Menil sem, da
četrtina sužnja pripada osvobojenki, preostale tri četrtine pa osvobojencu; to je tudi mnenje Trebatija.
356. Scaevola, Digeste, knjiga XV.
Gospodar je z oporoko zapustil svobodo svojemu sužnju Stichu, ki je opravljal posle enega od njegovih svobodnjakov,
katerega polovica premoženja je bil gospodar oporočni dedič; med premoženje je bil vključen seznam terjatev. Zapuščina
svobode je bila odvisna od pogoja, da mora podeliti račun, in zapustil mu je svoj peculium pod skrbništvom. Stichus je
predložil obračun denarnih zneskov, ki jih je zbral iz terjatev, in tistih, ki jih je pridobil iz drugih virov, pri čemer so dolžniki,
za katere je sam plačal dedičem svojega patrona, še vedno ostali odgovorni za svoje obveznosti; in ko je dobil svobodo, je
umrl. Postavilo se je vprašanje, ali je bilo mogoče na podlagi zaupanja prisiliti dediče zavetnika, da na Stichove dediče
prenesejo svoje pravice do tožbe zoper dolžnike, za katere je Stichus izvedel plačilo, če Stichus zavetniku ni bil dolžan
ničesar več. Odgovor je bil, da jih je k temu mogoče prisiliti.
357. Neki oporočitelj je z oporoko in kodicilom manumitiral svoje sužnje, jim zapustil peculium in v zvezi s Stichusom
določil naslednje: "Želim, da je moj suženj Stichus svoboden in da se mu da deset aurei skupaj z vsem denarjem, ki ga ima v
mojem mošnjičku, ter da izstavi račun mojim dedičem. Prav tako želim, da se vsem sužnjem, ki sem jih manumitiral, izroči
peculium." Pojavilo se je vprašanje, ali naj Stichus od dedičev prejme presežek nad vsebino mošnjička svojega gospodarja, ki
ga je porabil v njegovo korist ob njegovi smrti, saj je bila domača navada, da je v primeru, ko je porabil kaj več od vsebine
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mošnjička, da mu je gospodar to povrnil. Odgovor je bil, da je glede na dejstva, navedena v zvezi z običajem gospodinjstva,
tudi to vključeno v zapuščinski peculium, ki mu je pripadal od njegovega gospodarja in ki mu ga je ta običajno vrnil.
358. Oporočitelj je svojim sužnjem podelil svobodo, jim zapustil določeno zapuščino in nato predpisal naslednji pogoj:
"Želim, da se od sužnjev, ki sem jih osamosvojil in ki sem jim zapustil zapuščino, ne zahtevajo računi." Pojavilo se je
vprašanje, ali je treba šteti, da jim je bil s tem pogojem zapuščen njihov peculium. Odgovor je bil, da se v skladu z
navedenimi dejstvi peculium ne šteje za zapuščeno premoženje.
359. Vprašano je bilo tudi, ali lahko po tej določbi sužnji kot del zapuščine obdržijo vse, kar jim je ostalo dolžno njihov
gospodar, bodisi če so imeli v rokah kakšno njegovo premoženje bodisi če so mu, če so bili njegovi najemniki, dolgovali
najemnino. Odgovor je bil, da je bil odgovor že podan.
360. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLIII.
Kadar se zapušča suženj, ni treba izvzeti njegovega peculiuma, ker ni vključen v zapuščino, če ni izrecno naveden.
361. Celsus, Digeste, knjiga XIX.
Kadar oporočitelj odredi, da je suženj svoboden, in mu zapusti njegov peculium, so podrejeni sužnji njegovih podrejenih
sužnjev vključeni v tri zapuščine.
362. Scaevola, Mnenja, III. knjiga.
"Moj sin Titius naj iz premoženja moje zapuščine kot prednostno zapuščino vzame takšno in takšno hišo ter sto aurejev."
Nato je oporočitelj v drugem členu svojim otrokom kot prednostno zapuščino zapustil njihove peculije. Postavilo se je
vprašanje, ali bi bilo sto aurejev in obresti na njih vključenih v prednostno zapuščino pekulijev skupaj z računovodskimi
knjigami, ki vsebujejo dolgove, tako glavnico kot obresti, do drugih upnikov. Odgovor je bil, da če je oče posodil denar v
imenu svojega sina in slednjemu pripisal obresti na ta denar, kot bi se lahko predlagalo, bi bilo tudi to vključeno v zapuščino
peculium.

Tit. 9. Glede zapuščine zalog.
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363. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIV.
Zapustnik je nekemu dediču naročil, naj njegovo ženo vsako leto oskrbi z določeno količino živil, če tega ne bi storil, pa mu
je naložil, naj ji plača denarno vsoto. Postavilo se je vprašanje, ali lahko vloži tožbo za izterjavo zapuščenih živil ali je bila
izročitev zgolj prostovoljna, in če živila niso bila priskrbljena, ali jih je mogoče zahtevati. In res, če je bila takšna zapuščina
zapuščena le enkrat in ni bila plačljiva vsako leto, ni dvoma (kot ugotavlja Marcellus v devetintrideseti knjigi Digest o
Julijanu), da izročitev samih predmetov ni potrebna, temveč je mogoče vložiti tožbo za izterjavo zneska v denarju. Zato bo
imel dedič pravico ponuditi zaloge ali denar, dokler se izdaja ne pridruži tožbi za izterjavo njihove vrednosti v denarju; razen
če je oporočitelj bodisi implicitno bodisi izrecno določil kakšen drug rok za plačilo. Če pa je bilo treba zapuščino v obliki
živil plačevati vsako leto, jo je treba še vedno vsako leto predložiti v naravi, če pa je ni, se lahko vsako leto vloži tožba za
plačilo dolgovanega zneska. Kaj pa, če je bil zapuščen en sam denarni znesek in se preživnina ni zagotovila ob koncu prvega
leta? Ali je mogoče dvomiti, da bi bilo treba plačati celoten znesek, kot če bi bil dolgovan celoten znesek zapuščine zalog; ali
pa bi bilo treba upoštevati le ocenjeno vrednost zalog, ki bodo zagotovljene v prvem letu? Menim, da je treba upoštevati
namen oporočitelja in plačati celoten znesek naenkrat, potem ko dedič ženi ni zagotovil preskrbe, in da ga je treba kaznovati
zaradi pomanjkanja sinovske pobožnosti.
364. Marcijan, Pravila, III. knjiga.
Kadar se zapusti določena vrsta živil skupaj s posodami, v katerih so, in so bila porabljena, se posode ne vključijo v
zapuščino, kot v primeru peculium.
365. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXII.
Če kdo zapusti zaloge, poglejmo, kaj je vključeno v zapuščino. Kvintus Mucij v drugi knjigi civilnega prava pravi, da se vse,
kar je mogoče jesti ali piti, šteje za del zapuščine zalog. Tudi Sabinus v svojih Knjigah o Vitelliju pravi, da je v takšno
zapuščino vključeno vse, kar običajno zaužije glava gospodinjstva, njegova žena, otroci ali sužnji, in da to velja tudi za
tovorne živali, ki so namenjene uporabi oporočitelja.
366. Aristo pa pripomni, da so v zapuščino vključene nekatere stvari, ki se ne jedo ali pijejo; na primer tiste, ki smo jih
navajeni uporabljati z njimi, kot so olje, omaka iz rib, slanica, med in drugi tovrstni izdelki.
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367. Če se zapuščajo predmeti, ki se uporabljajo s hrano, je jasno (kot pravi Labeo v deveti knjigi svojih Poslednjih del), da
nobeden od njih ne bi smel biti vključen v zapuščino, ker teh stvari ne jemo, ampak smo z njimi navajeni jesti druge. Trebatij
je drugačnega mnenja, kar zadeva med, in to z razlogom, saj imamo navado jesti med. Prokul pa zelo pravilno meni, da so vsi
tovrstni predmeti vključeni v zapuščino, razen če je očitno, da to ni bil namen zapustnika.
368. Ali so v zapuščino, ki se nanaša na živila, vključeni predmeti, ki smo jih navajeni jesti, ali tisti, s pomočjo katerih jemo
druge? Treba je šteti, da so v zapuščino vključeni tudi slednji, razen če je očitno, da je bil namen oporočitelja drugačen.
Gotovo je, da je med vedno uvrščen med zaloge. Tudi Labeo ne zanika, da so v zapuščino vključene tudi ribe skupaj s
slanico, v kateri so vložene.
369. Vse pijače, ki jih je glava gospodinjstva štela za vino, so uvrščene med zaloge, nobena od zgoraj navedenih pa ni
vključena.
370. Nihče ne dvomi, da je v izraz "zaloge" vključen tudi kis, razen če so ga hranili za gašenje ognja, saj ga potem ni mogoče
jesti ali piti. To je Ofilij navedel v Šestnajsti knjigi o dejanjih.
371. Kar smo povedali v zvezi s klavzulo "namenjeno za uporabo oporočitelja", je treba razumeti tako, da velja za njegove
prijatelje, stranke in vse osebe, ki jih ima okoli sebe, ne pa za njegove sužnje ali tiste, ki ne spremljajo njega ali njegovih
ljudi; na primer sužnje, ki so zaposleni na njegovih posestvih; Kvintus Mucij pa meni, da so v oporoke z določbami vključeni
samo tisti, ki ne opravljajo nobenega dela. To daje Serviju priložnost, da pripomni, da je hrana za vzdrževanje tkalcev in
tkalk vključena v takšno zapuščino. Mucij pa je želel označiti le tiste, ki so v oskrbi pri oporočitelju.
372. Podobno je v zapuščino vključena hrana, namenjena za preživljanje tovornih živali; vendar to ne velja za take tovorne
živali, ki jih uporablja sam oporočitelj in njegovi prijatelji. Hrana za take živali, ki se uporabljajo pri delu na kmetiji ali se
dajejo v najem, ni vključena v to zapuščino.
373. Vsako žito ali zelenjava, ki ju je zapustnik hranil v skladišču, sta vključena v zapuščino zalog, pa tudi vsak ječmen za
preživljanje njegovih sužnjev ali njegovih tovornih živali; kot je navedel Ofilij v Šestnajsti knjigi o tožbah.
374. Postavlja se vprašanje, ali so drva, oglje in druge gorljive snovi, s katerimi se pripravlja hrana, vključene v zapuščino
zalog. Kvintus Mucij in Ofilij to zanikata in pravita, da to ni vključeno, tako kot niso vključeni mlinski kamni. Prav tako
zanikata, da bi bilo vključeno kadilo ali vosek. Tutilij pa meni, da v to postavko spadajo drva in oglje, če se ne hranijo z
namenom prodaje. Sekst in Cecilij prav tako navajata, da so v to kategorijo vključena kadila in voščene pipe, ki se hranijo za
domačo uporabo.
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375. Servij v delu O Meli pravi, da je treba med zaloge uvrstiti tudi parfume in papirus za pisma. Boljše mnenje je, da je
treba vključiti vse te predmete, vključno s parfumi, in da listi papirusa, namenjeni za dnevne račune oporočitelja, spadajo v
isto kategorijo.
376. Nobenega dvoma ni, da so vključene tudi posode za namizno postrežbo. Aristo pa pravi, da sodi niso, in to je v skladu z
razlikovanjem, ki smo ga prej opravili v zvezi z vinom, pravilno. Prav tako niso vključene posode za žito ali zelenjavo,
škatle, košare ali kaj podobnega, kar se hrani za uporabo v skladiščih ali kleteh, kjer se shranjujejo zaloge, ampak samo tisti
predmeti, brez katerih se zaloge ne morejo pravilno uporabljati.
377. Paulus, O Sabinu, knjiga IV.
Ker tekočin ni mogoče hraniti brez posod, se z njimi kot pripomočki hranijo vsi predmeti, brez katerih jih ni mogoče hraniti.
Vendar pa se posode, ki so pripomočki zapuščine zalog, ne zapišejo. Nazadnje, ko se zaloge porabijo, posode, v katerih so
bile, niso več dolžne. Toda tudi če so bile zaloge izrecno zapuščene skupaj s posodami, slednje ne bodo več zapadle v plačilo,
ko bodo zaloge porabljene ali ko bodo zapustniku odvzete.
378. Če se zaloge, ki jih vsebuje skladišče, zapustijo komur koli, vse zapustnikove zaloge niso predmet zapuščine.
379. Podobno, če kdo, ki je navajen prodajati svoje pridelke, zapusti zaloge, se ne šteje, da je zapustil vse, kar je imel v rokah
kot blago, ampak samo tisto, kar je določil kot zaloge zase. Če pa je bil navajen uporabljati vse, kar je imel, brez
razlikovanja, se v zapuščino vključi le količina, ki bi zadostovala za letno porabo njega, njegovih sužnjev in drugih oseb, ki
jih je imel okoli sebe. Sabinus pravi, da se to običajno zgodi v primeru trgovcev ali kadar je del zapuščine skladišče z oljem
ali vinom, ki se je običajno prodajalo.
380. Obveščen sem bil, da se izraz "zaloge" uporablja za vse vrste hrane.
381. Kadar se zapuščina nanaša na zaloge, ki so v Rimu, se zapišejo tiste, ki so v predmestju, ali samo tiste, ki so znotraj
obzidja ? Medtem ko so skoraj vsa mesta res obdana z obzidjem, je Rim obdan s svojimi predmestji, mesto Rim pa je
omejeno s svojimi predmestji.
382. Kadar se zapušča dediščina zalog v mestu, Labeo pravi, da je treba za zapuščino šteti vse, kar je mogoče najti kjer koli,
tudi predmete, ki so na podeželskem sedežu, a so namenjeni mestni porabi; tako kot imenujemo "mestne" tiste sužnje, katerih
storitve smo navajeni uporabljati zunaj mesta. Če pa se zaloge nahajajo zunaj mesta, se kljub temu štejejo za rimske, in če so
na vrtovih, ki mejijo na mesto, velja isto pravilo.
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383. Če se nekomu zapišejo zaloge, razen vina, se šteje, da so vse zaloge, razen vina, vključene v zapuščino. Če pa je bilo v
oporoki izrecno določeno, da se zapuščajo vse zaloge, razen vina, ki je bilo v Rimu, se šteje, da so v zapuščino vključene
samo zaloge, ki so bile v Rimu. To je navedel Pomponij v Šesti knjigi o Sabinu.
384. Isti, O Sabinu, IV. knjiga.
Vse, kar se lahko pije, ni vključeno v izraz "zaloge", sicer bi bilo treba v zapuščino vključiti vsa zdravila, ki so tekoča. Zato
so vključena le tista, ki se pijejo zaradi prehrane, antidoti pa ne spadajo v to kategorijo; kot zelo pravilno ugotavlja Kasij.
385. Nekatere avtoritete zanikajo, da bi bili poper, lubenica, kumina, assafita in drugi tovrstni izdelki vključeni v zapuščino,
vendar to mnenje ni sprejeto.
386. Isto, O Sabinu, X. knjiga.
Pripomočki pekarne in vse posode, ki se uporabljajo za kuhanje, niso vključeni v zapuščino zalog.
387. Scaevola, Mnenja, III. knjiga.
"Želim, da vse moje zaloge dobi moja mati ali moji otroci, ki so pri njej." Sprašujem, če bi skrbniki varovanca rekli, da so
bile zapuščene samo zaloge, ki so bile v njegovem prebivališču, in če bi bili v njegovih skladiščih najdeni nekateri kozarci
vina, ali so ti vključeni v zapuščino. Odgovor je bil, da so vključene vse zaloge, ki jih je imel kjer koli za lastno uporabo.

Tit. 10. Glede zapuščine gospodinjskih predmetov.

388. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
Pohištvo ali kakršni koli gospodinjski pripomočki, ki pripadajo glavi družine, vendar ne vključujejo srebrnih ali zlatih
predmetov ali oblačil,

1919

389. Florentin, Inštituti, knjiga XI.
To pomeni, da se pod to postavko uvršča premično premoženje, ne pa živali.
390. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
V zapuščino gospodinjskih predmetov spadajo: omare, klopi, posteljni podstavki, postelje, tudi take, ki so intarzirane s
srebrom, vzmetnice, prevleke, blazine, vaze za vodo, umivalniki, kandelabri, svetilke in zajemalke.
391. Običajno so vključene žgane posode, na primer tiste, ki niso pritrjene na določeno mesto.
392. Poleg tega so tu še trdne skrinje in skrinjice. Nekatere avtoritete zelo pravilno menijo, da garderobnih omar in komod,
če so namenjene shranjevanju oblačil ali knjig, ne bi smeli uvrščati med gospodinjsko blago, ker predmeti, za katere so
namenjene, niso vključeni v to kategorijo.
393. Steklene posode za mizo, ki se uporabljajo tako za prehranjevanje kot za pitje, so vključene med gospodinjsko blago,
prav tako pa tudi glinene posode, ne samo navadne, ampak tudi take, ki imajo veliko vrednost. Nobenega dvoma namreč ni,
da so srebrna korita in sklede, mize in posteljne podlage, inkrustrirane z zlatom ali srebrom in posute z dragulji, vključene v
izraz gospodinjsko blago, tudi če velja isto pravilo, kadar so v celoti izdelane iz teh plemenitih kovin.
394. V zvezi z vazami iz prelivajočega se stekla in kristala obstaja dvom, ali so zaradi svoje redkosti in vrednosti del
gospodinjskega blaga, vendar je treba reči, da tudi zanje velja isto pravilo.
395. Prav tako ni razlike, iz kakšnega materiala so izdelani predmeti, ki sestavljajo gospodinjske potrebščine, vendar zaradi
strogosti dobe, ki ne dopušča srebrnega pohištva, niso vključene niti srebrne skodelice niti srebrne vaze. Če pa je trenutno
srebrni svečnik zaradi napačnega razumevanja nevednih oseb uvrščen med srebrno posodo, se bo štelo, da je del te posode, in
napaka bo potrdila pravico.
396. Enako o pomenu opreme.
Štirikolesni voz in njegove blazine so vključeni v izraz gospodinjsko blago.
397. Isto, O Sabinu, IV. knjiga.
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V zvezi z gobelinom in drugimi prevlekami sedežev in stolov se lahko vprašamo, ali so vključeni pod pojem oblačila kot
prevleke ali pod pojem gospodinjskega blaga kot blazine, ki, pravilno rečeno, niso prevleke. Menim, da je boljše mnenje, da
jih je treba uvrstiti med gospodinjsko blago. Ali obstaja kakšen dvom o tem, ali je treba tkanine ali platnene prevleke, ki se
namestijo na vozila, uvrstiti med gospodinjsko blago? Treba je reči, da bi jih bilo treba prej uvrstiti med prtljago za
potovanje, tako kot kože, v katere so zavita oblačila, in z jermeni, s katerimi so navedene kože običajno pritrjene.
398. Alfenus, Epitome iz Pavlovih Digest, III. knjiga.
Menim, da bi bilo treba med gospodinjske potrebščine uvrstiti stvari, ki so namenjene običajni uporabi glave družine, če
nimajo posebnega, njim lastnega imena. Zato predmeti, ki se uporabljajo v neki obrti in niso prilagojeni običajni uporabi
glave družine, niso zajeti v izrazu gospodinjsko blago.
399. Majhne pisalne tablice in beležnice se ne uvrščajo med gospodinjsko blago. 7. Celsus, Digeste, knjiga XIX.
Labeo pravi, da izraz "supellex" izhaja iz običaja oseb, ki so bile navajene, ko so se odpravljale na pot, v kože spraviti
predmete, ki so jim bili v pomoč.
400. Tubero poskuša izraz gospodinjsko blago razložiti kot pripomočke, namenjene vsakodnevni uporabi glave družine, ki ne
spadajo pod kakšno drugo oznako, kot so na primer zaloge, srebrnina, oblačila, okraski, pripomočki, namenjeni kmetovanju
ali hiši. Ni čudno, da se je to ime spreminjalo z načinom življenja državljanov in njihovo uporabo različnih predmetov; v
nekdanjih časih je bilo namreč gospodinjsko blago sestavljeno iz glinenih posod, lesa, stekla ali bakra, pozneje so ga
izdelovali iz slonovine, želvovine in srebra, zdaj pa se kot material za te stvari uporabljajo zlato in celo dragulji. Zato je treba
upoštevati naravo predmetov in ne materiala, iz katerega so sestavljeni, da bi ugotovili, ali jih je treba uvrstiti med
gospodinjske predmete, srebrnino ali oblačila.
401. Servij priznava, da je treba ugotoviti namen osebe, ki je naredila zapuščino, in kategorijo, v katero je imela navado
uvrščati zapuščene predmete. Če pa ima kdo navado, da kot gospodinjsko blago označi stvari, ki bi jih nedvomno morali
uvrstiti drugače (kot na primer srebrni krožnik za mizo, plašče in toge), zaradi tega ne bi smeli trditi, da so med njegovim
gospodinjskim blagom tudi predmeti, ki jih je zapustil; imen namreč ne bi smeli izpeljati iz mnenj posameznikov, temveč iz
običajev ljudi na splošno. Tubero pravi, da se mu to ne zdi jasno, saj se sprašuje, kakšno vrednost imajo imena, če ne kažejo
namena osebe, ki jih uporablja. In res mislim, da nihče ne bi rekel nečesa, česar ni imel v mislih, zlasti če bi uporabil izraz, s
katerim je bil člen splošno označen; uporabljamo namreč govor in za nikogar se ne sme domnevati, da je rekel nekaj, česar ni
imel v mislih. Čeprav imata Tuberova sodba in avtoriteta zame veliko težo, pa vseeno ne nasprotujem Servijevemu mnenju,
da se ne sme šteti, da je človek nekaj rekel, ker ni uporabil imena, s katerim je to označeno. Kajti čeprav je namen
govorečega zaželen in pomembnejši od njegovih besed, vendarle za nikogar ne velja, da je kaj rekel brez govora, razen res za
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tiste, ki ne morejo govoriti in se z gestami in izgovarjanjem določenih zvokov, se pravi z neartikuliranimi izrazi, šteje, da so
govorili.
402. Modestinus, Mnenja, IX. knjiga.
Ko je mož svoji ženi zapuščal hišo z vsem pripadajočim premoženjem, posodo in pohištvom, je bilo postavljeno vprašanje,
ali je v zapuščino vključen tudi srebrni namizni servis, namenjen tako prehranjevanju kot pitju. Odgovor je bil, da če se med
pohištvom najde kar koli srebrnega, je to vključeno, vendar pa srebrna namizna posoda ni vključena, razen če lahko
zapustnik dokaže, da je imel zapustnik namen zapustiti tudi to.
403. Papinianus, Mnenja, knjiga VII.
Če se zapusti gospodinjsko blago in je opis predmetov zaradi neznanja nepotrebno podroben, to ne vpliva na splošno
zapuščino. Če pa je navedeno število navedenih predmetov, se razume, da je bil znesek zmanjšan glede na vrsto navedenega
gospodinjskega blaga. Enako pravilo se upošteva, kadar je zapuščeno zemljišče z vso opremo in je navedeno določeno število
različnih vrst orodja.
404. Ugotovljeno je, da so mize iz vseh vrst materiala (na primer srebrne ali s srebrom intarzirane) vključene v gospodinjsko
blago. Po običaju sedanjega časa se med gospodinjske predmete uvrščajo srebrne postelje in srebrni svečniki; saj je, kot pravi
Homer, Odisej z zlatom in srebrom okrasil posteljo iz debla zelenega drevesa, po kateri je Penelopa prepoznala svojega
moža.
405. Če je oporočitelj zapustil vse svoje gospodinjske predmete, se je štelo, da ni vključena določena srebrna plošča, ki je
bila prejeta kot zastava, ker je zapustil samo svoje stvari, zlasti ker navedene srebrne plošče upnik ni uporabljal z
dolžnikovim soglasjem, ampak jo je dal na stran kot jamstvo za plačilo obveznosti, ki naj bi jo vrnil, ko bo ta poravnana.
406. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, III. knjiga.
Neki moški, ki je bil navajen v svoj račun stroškov vpisati vsa svoja oblačila in tudi predmete različnih vrst kot "pohištvo", je
svoje gospodinjsko blago zapustil svoji ženi. Labeo, Ofilius in Cascellius zelo pravilno zanikajo, da so bila oblačila vključena
v zapuščino, ker ni mogoče reči, da se oblačila uvrščajo med pohištvo.
407. Isto, O zadnjih delih Labeja, knjiga X.
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Labeo in Trebatus menita, da medeninaste vaze, postavljene pod curke vode, in tudi drugi predmeti, namenjeni bolj za užitek
kot za uporabo, niso vključeni med gospodinjsko blago. Posode iz lesketajočega se stekla in kristala, ki se uporabljajo za
pitje, naj bi bile uvrščene med gospodinjsko blago.
408. Labeo, Epitome o verjetnostih, ki jih je napisal Paulus, knjiga IV.
Tako kot se mestni in podeželski sužnji ne razlikujejo po kraju, v katerem so, temveč po naravi njihove zaposlitve, tako bi
bilo treba tudi mestne zaloge in gospodinjsko blago razvrstiti glede na njihovo uporabo v mestu in ne zgolj na podlagi
dejstva, da se nahajajo v mestu ali drugje; in zelo veliko razliko je, ali se zapišejo zaloge in gospodinjsko blago, ki so v
mestu, ali kjer se zapišejo kot pripadajoči mestu.
409. Modestinus, Mnenja, IX. knjiga.
navaja svoje mnenje, da kadar mož z oporoko zapusti svoje gospodinjske predmete ženi, se nikoli ne sme šteti, da ji je
namenil bivališče, v katerem so bili omenjeni gospodinjski predmeti; zato ni nobenega dvoma, če bi ženska zahtevala
bivališče zase, da bi bilo to v nasprotju z namenom zapustnika.
410. Kalistrat, O sodnih preiskavah, III. knjiga.
Kadar se zapusti zemljišče, njegova oprema ne bo vključena v zapuščino, razen če je bilo to izrecno navedeno; kadar se
namreč zapusti hiša, niso vključeni niti njeni pripomočki niti pohištvo, razen če je to izrecno navedel oporočitelj.
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Knjiga XXXIV
1. O zapuščini za preživljanje ali hrano.
2. O zapuščinah zlata, srebra, okraskov, draguljev, parfumov, oblačil, tapiserij in kipov.
3. V zvezi z oporoko za razbremenitev odgovornosti.
4. O preklicu ali prenosu zapuščin in skrbništev.
5. V zvezi z dvomljivimi zadevami.
6. Glede zapuščin, narejenih kot kazen.
7. O Katonovem pravilu.
8. Obravnava oporočnih določb, za katere se šteje, da niso bile napisane.
9. V zvezi s tistimi, ki jim je bila zapuščina odvzeta, ker so bili zanjo nevredni.

Tit. 1. O zapuščinah v zvezi s preživljanjem ali hrano.
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Ulpianus, O vseh sodiščih, knjiga V.
Kadar je zapuščina namenjena preživljanju, je mogoče reči, da je v zapuščino vključena tudi voda, če je zapuščina dana na
območju, kjer se voda običajno prodaja.
1. Marcijan, Inštituti, VIII. knjiga.
Kadar kdo zapiše preživnino sužnjem, ki jih je oplemenitil, čeprav so bili zapuščeni sužnji sami in je bilo od volilojemnikov
zahtevano, da jih manumitirajo, bodo ti pripuščeni k koristim iz oporoke; kot sta v reskriptu navedla božanska Severus in
Antoninus.
2. In tudi če bi premoženje, iz katerega izvira preživnina, propadlo v korist državne blagajne, je treba preživnino še vedno
zagotavljati, kot da bi prešla na katerega koli dediča, ne glede na to, kdo jo je prejel.
3. Ulpianus, O dolžnostih konzula, II. knjiga.
Kadar se zapuščine za preživljanje namenijo svobodnim sodnikom, se sodniki navadno delijo s slednjimi sorazmerno s
številom dedičev, da jim ne bi bilo treba od vsakega od njih pridobivati sredstev za preživljanje v majhnih količinah; to
delitev je treba ohraniti, kot da bi svobodne sodnike razdelil sam vodja gospodinjstva. Sprejeli so prakso, da izberejo enega
dediča, ki mu zagotovijo sredstva za preživljanje, bodisi v skladu z željami pokojnika bodisi po lastni presoji, kot je razvidno
iz naslednjih zapisov: "Pošiljam vam kopijo prošnje, ki so mi jo predložili svobodnjaki iz Faville, in sicer iz razloga, ker
mnoge osebe v oporokah odredijo, da se njihovim svobodnjakom zagotovijo nujna sredstva, ki se zaradi majhnih zneskov
zmanjšajo skoraj na nič, če je dedičev več. Zato menim, da boste ravnali pravilno, če boste po sklicu dedičev Faville ali
njihovih zastopnikov odločili, kateremu od njih je treba dati denarno vsoto, iz katere se lahko plačuje preživljanje
omenjenega osvobojenca. Tisti, ki prejme ta denar, mora tistim, ki ga prispevajo, zagotoviti, da bo v primeru, če bi kateri od
omenjenih svobodnjakov umrl ali kako drugače prenehal biti državljan, vrnil toliko glavnice, kolikor znaša sorazmerni
izračun." Božanski Pij je v reskriptu, naslovljenem na nekega Rubrija Telesforja, navedel naslednje: "Konzuli, potem ko
bodo sklicali vse tiste, ki so bili zadolženi, da ti zagotavljajo preživnino v skladu s pogoji skrbništva, bodo določili, ali bodo
vsi volilojemniki prejeli, kar jim pripada, od enega od dedičev, ali pa bo razdelitev sorazmerna, in kdo bo o tem obveščen ter
kdo bo to storil. Če bi vam na tej podlagi kaj pripadalo od zapustnika, bo enako ravnala tudi državna zakladnica; in zdaj
vedite, da se zaradi deležev tistih, ki so nesposobni, breme preostalih dedičev ne bo povečalo."
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4. Modestinus, Mnenja, knjiga X.
"Želim, da se zemljišča, ki jih imam na otoku Chios, dajo mojim svobodnjakom in svobodnjakinjam, ki sem jih za časa
svojega življenja manumitiral z oporoko ali kodicilom ali jih bom manumitiral pozneje, da bi od njih dobili hrano in obleko,
kot so jo dobili, ko sem bil živ." Sprašujem, kakšen pomen imajo te besede; ali pomenijo, da bodo osvobojenci sami dobivali
preživnino od omenjenih zemljišč ali da bodo od dediča prejemali hrano in obleko poleg tega, kar dobijo od zemljišč? In ali
je bilo zemljišče prepuščeno v last ali uporabo? Če je bilo lastništvo prepuščeno in se iz dohodka zemljišč pridobi znesek, ki
je višji od tistega, ki je potreben za preskrbo s hrano in obleko, ali bo presežek pripadel dediču patrona? In če bi nekateri od
omenjenih svobodnjakov umrli, ali bodo njihovi deleži prešli na preživele upravičence skrbništva; in če bi umrli po času,
določenem za začetek veljavnosti skrbništva, ali bodo njihovi deleži pripadli njihovim dedičem ali se bodo vrnili dedičem
oporočitelja? Modestin je odgovoril: "To so dediči: "Zdi se mi, da so bila ta zemljišča, in ne le užitek na njih, prepuščena
osvobojencem, da bi imeli nad njimi popoln nadzor; zato bo, če se iz dohodka omenjenih zemljišč pridobi kaj več, kot je
potrebno za njihovo preživljanje, to pripadlo osvobojencem. Tudi če bi eden od upravičencev trusta umrl, preden začne
veljati, bo njegov delež pripadel drugim upravičencem, tisti, ki umrejo po začetku veljavnosti trusta, pa bodo svoje deleže
prenesli na svoje dediče."
5. Lucij Titius je z oporoko in brez postavljanja kakršnih koli pogojev odredil, naj hrano in oblačila svojim svobodnjakom in
svobodnjakinjam priskrbijo njegovi otroci, ki so bili njegovi dediči. Sprašujem, če bi omenjeni svobodnjaki sprožili
postopek, ne da bi komunicirali z otroki svojega varovanca, ali lahko dobijo hrano in obleko. Modestin je odgovoril, da v
navedenem primeru ni ničesar, kar bi jim preprečevalo vložitev tožbe, če je bila zapuščina brezpogojno zapuščena z oporoko.
6. Isto, Mnenja, knjiga XI.
V oporoko so bile vstavljene naslednje besede: "Vsem našim osvobojencem boš priskrbel hrano po svoji presoji, saj veš, s
kakšno naklonjenostjo jih obravnavam." Prav tako je oporočitelj na drugem mestu dejal: "Protimusa, Polihronija in Hipatija
izročam v tvojo oskrbo, da bi lahko živeli pri tebi, in te prosim, da jim priskrbiš hrano." Sprašujem, ali je treba hrano dati
vsem ali samo tistim, ki jih je priporočil svojim dedičem in jim naročil, naj živijo z njimi. Modestin je odgovoril, da se v
skladu z navedenim primerom vsem osvobojencem pusti hrana, katere višino je treba določiti po presoji dobrega državljana.
7. Javolenus, O Kasiju, II. knjiga.
Kadar se zapušča preživnina, so vanjo vključeni hrana, obleka in stanovanje, saj brez tega telo ne more živeti; stvari, ki se
nanašajo na pouk, pa niso vključene v zapuščino,
8. Paulus, Mnenja, XIV. knjiga.
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Razen če se dokaže, da je oporočitelj nameraval drugače.
9. Papinianus, Mnenja, knjiga VII.
Odločeno je bilo, da če je bila glavnica denarnega zneska, namenjenega za preživljanje svobodnjakov, v skladu z oporoko
pokojnika kot prednostna zapuščina prepuščena enemu od več dedičev, ga ni mogoče prisiliti, da bi dal varščino za izročitev
deležev katerega od svobodnjakov, ki bi lahko umrli, svojim sodedičem. Zato v tem primeru ne bo mogoče vložiti tožbe
zaradi neizterljivega denarja niti ne bo mogoče ugoditi pretorski tožbi niti po smrti vseh freedmanov. Drugače pa je v
primeru, ko je bilo dediču naloženo, naj opravi razdelitev zapuščine; ta zadeva namreč zahteva le trenutno pozornost, potreba
po zagotovitvi podpore pa traja mesece in leta ter je tudi vir težav za odgovorno osebo.
10. Isto, Mnenja, VIII. knjiga.
Oporočitelj, ki je določil dva dediča, je v oporoko vključil naslednjo določbo: "Prosim te, Gaj Seij, da od vsega, kar boš
pridobil od mojega premoženja, daš takim in takim mojim posvojencem po deset aurei, in želim, da enako vsoto obdržiš v
svojih rokah, da jih boš podpiral z obrestmi; preostanek pa izplačaj Numeriju, našemu skupnemu svobodnemu človeku."
Izdano mnenje je bilo, da čeprav Gaj Seij ni mogel prodati premoženja zapuščine, ker je bil imenovan drug dedič, ima
vendarle pravico zahtevati denar, ki je bil zapuščen rejniškim otrokom, da bi ga obdržal in jim ga izplačal, ob upoštevanju
določb falcidijskega zakona; vendar to ne velja za morebitni presežek zapuščene vsote.
11. Menil sem, da je v primeru, ko je patronka določenemu svobodnjaku zapustila dvajset aurejev, ki se izplačujejo letno, in
določeno količino pšenice in vina, ki ju je bilo treba dostaviti vsak mesec, mogoče zakonito zahtevati korist od skrbništva, na
podlagi katerega je drugim zapustila enako količino hrane in oblačil, kot jih je imela navado zagotavljati za časa svojega
življenja.
12. Isto, Mnenja, IX. knjiga.
Kadar je bilo enemu od več dedičev naročeno, naj sprejme določen denarni znesek kot prednostno zapuščino, ki naj bi se
uporabil za preživljanje zapustnikovih svobodnjakov, je bilo odločeno, da je treba tudi dediču zapustnika dovoliti, da prejme
navedeno prednostno zapuščino. Če pa bi omenjeni dedič sam imel več dedičev, se bo na prvi pogled zdelo, da želja
zapustnika ni bila upoštevana, vendar se ne bi smelo sprejeti nobeno drugo ravnanje. Kajti kaj, če oporočitelj ni želel
obremeniti drugih dedičev in je imel v mislih dobrobit svojih svobodnih dedičev ter je želel, da razdelitev mirno in častno
opravi stranka, ki je bila plačilno sposobna, zato je dal prednost temu, da to opravi en sam član gospodinjstva? Zato bi morali
preživnino zagotavljati vsi dediči zgoraj navedenega dediča.
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13. Če je suženj brezpogojno manumitiran v skladu s pogoji skrbništva, je treba zagotoviti preživnino za pretekli čas, čeprav
je morda dobil svobodo po drugih in dedič ni zamujal z njeno odobritvijo; vzrok zamude je namreč treba ugotoviti, kadar se
pojavi vprašanje v zvezi z obrestmi, dolgovanimi na podlagi skrbništva, ne pa kadar gre za skrbništvo samo.
14. Če je bila hčeri zapuščena preživnina, katere višino je treba določiti v skladu s presojo zanesljivega državljana, sem podal
mnenje, da bi morala zapuščina, s katero je bil obremenjen sin, ki je bil dedič, ustrezati doto, ki se je plačevala ob njeni
poroki in ki jo je oče zapustil omenjeni hčeri, ki jo je razdedinil, glede na njeno starostno rast, in ne sorazmerno z vrednostjo
njegovega premoženja.
15. Paulus, Vprašanja, knjiga X.
Nek posameznik, ki mu je bila zapuščena podpora, plačljiva vsako leto, je bil obsojen na rudnike, nato pa so mu bile zaradi
cesarjeve naklonjenosti vrnjene pravice. Menil sem, da je zakonito prejel podporo za pretekla leta in da je upravičen do nje
tudi za leta, ki so sledila.
16. Isto, Mnenja, XIV. knjiga.
Lucij Titius je svojim svobodnjakom zapustil hrano in obleko za podporo, v ta namen vsako leto namenil določeno vsoto
denarja, v zadnjem delu oporoke pa je določil naslednje: V zadnjem delu oporoke je navedel: "Zapuščam takšne in takšne ter
takšne in takšne zemljiške parcele v skrbništvo v korist mojih omenjenih osvobojencev, da bodo iz dohodka teh parcel
prejemali zgoraj omenjeno preživnino." Postavilo se je vprašanje, ali bi morali dediči, če bi bil dohodek od navedenih
zemljišč kadar koli manjši od tistega, ki je bil potreben za zagotavljanje hrane in oblačil za osvobojence, nadomestiti
primanjkljaj; ali če bi bilo v katerem koli letu presežek, ali bi bili upravičeni do tega, da se nadomesti tisto, kar so izgubili v
prejšnjem letu? Paulus je odgovoril, da je treba hrano in obleko v celoti zagotoviti svobodnim pokojnikovim podložnikom in
da oporočitelj ni nameraval povečati ali zmanjšati zapuščine, ki jim jo je zapustil, ker je pozneje želel, da bi bila omenjena
zemljišča v zastavi, tako da bi svobodni podložniki lahko prejemali podporo iz dohodka od njih.
17. Scaevola, Mnenja, knjiga IV.
Neki mož je zapustil tristo aurejev Gaju Seiju, da bi iz obresti omenjene vsote preskrbel svoje osvobojence s hrano in obleko,
kot je določil; pozneje pa je s kodicilom prepovedal, da bi se omenjena vsota dala Gaju Seiju, temveč je želel, da se izplača
Publiju Maeviju. Sprašujem, ali je moral Maevius izvršiti skrbništvo v korist osvobojencev. Odgovoril sem, da se zdi, da je
bil Maevius v skladu z oporočiteljevo namero zadolžen za dolžnosti, za katere je bil zapuščen omenjeni denarni znesek in ki
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so bile nanj prenesene s kodicilom; razen če bi lahko dokazal, da mu je oporočitelj naložil kakšne druge obveznosti, ki jih
zdaj ne obravnavamo.
18. Cesar Antonin Pij svobodnjaku Sekstije Bazilije: Pozdrav: "Čeprav je v pogojih oporoke navedeno, da boš preskrbljen s
hrano in obleko, dokler boš živel pri Klavdiju Justu, vseeno menim, da je bil namen zapustnika, da bi ti to pripadlo po Justovi
smrti." Podano je bilo mnenje, da je treba to klavzulo razumeti tako, da zahteva po zagotavljanju preživnine velja za
nedoločen čas.
19. Sam sem se posvetoval glede naslednje klavzule v oporoki: "In želim, da bi vedno ostali pri tebi." Sprašujem, ali bi bili v
primerih, ko je dedič manumitiral osvobojence in so dolgo časa ostali z njim, nazadnje pa so odšli, ker so bile storitve, ki jih
je od njih zahteval, prestroge; ali bi bili upravičeni do podpore, ki jim je ni hotel zagotoviti, če ne bi imel koristi od njihovih
storitev. Odgovor je, da bi jim bil glede na navedena dejstva dolžan zagotoviti podporo.
20. Ulpianus, Trusti, II. knjiga.
Mela pravi, da je treba v primeru, ko je preživnina zapuščena dečku ali deklici, le-to zagotavljati, dokler ne doseže starosti
pubertete. Vendar to ni pravilno, saj jima jo je treba zagotavljati le, dokler je zapustnik to želel, in če njegov namen ni bil
očiten, ju je treba preživljati vse življenje.
21. Če pa je preživnina zapuščena do pubertete in želi kdo glede dečkov in deklic ravnati po prejšnji navadi, se mu sporoči,
da je Hadrijan odločil, da se dečki vzdržujejo do osemnajstega leta, deklice pa do štirinajstega. Naš cesar je v reskriptu
navedel, da je treba to pravilo, ki ga je razglasil Hadrijan, upoštevati. Toda čeprav se starostna meja pubertete običajno ne
določa na ta način, vendarle ni nezakonito, da je tako določena v posameznem primeru zadeve podpore, kjer gre za naravno
naklonjenost.
22. Kadar oporočitelj zapusti preživnino v enakem obsegu, kot jo je zagotavljal za časa svojega življenja, je treba poskrbeti le
za takšno preživnino, kot jo je bil navajen zagotavljati v času svoje smrti. Če so bili torej v različnih obdobjih zagotovljeni
različni zneski, je treba upoštevati tisti znesek, ki je bil zagotovljen tik pred zapustnikovo smrtjo. Kako pa bi bilo, če bi
oporočitelj v času, ko je sestavil oporoko, zagotovil manj, v času svoje smrti pa več, ali obratno? V tem primeru je treba šteti,
da je treba za znesek upoštevati tisto, kar je oporočitelj zagotovil nazadnje.
23. Neki človek je svojim svobodnim podložnikom s skrbništvom zapustil hrano in vodo. V zvezi s skrbništvom je bil sprejet
nasvet, saj se je vprašanje zastavilo v tistem delu Afrike ali Egipta, kjer se je voda prodajala. Zato sem navedel, da je bila
korist, ki jo je bilo mogoče pridobiti iz trusta, odvisna od tega, ali je imel tisti, ki je zapustil cisterno, cisterno ali ne, in ali je
bila ta vključena v trust, da bi se zagotovil morebitni znesek, ki bi ga moral upravičenec plačati za vodo zase, ter ali se ne zdi,
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da je trust ničen, saj ni šlo za odkaz služnosti na zemljišču v korist osebe, ki ni bila lastnik zemljišča, ki je mejilo nanj; kajti
čeprav sta črpanje vode in pravica do vodenja živine do vode osebna služnost, je nična, če je prepuščena tistemu, ki ni lastnik
sosednje nepremičnine. V isto kategorijo spadajo tudi pravica prenašanja bremen, stiskanja grozdja ali mlatenja pšenice in
drugega žita na tujem zemljišču; vendar je v tem primeru pravica do pridobivanja vode zapuščena v korist same osebe.
24. Scaevola, Digest, knjiga XVII.
Oporočitelj, ki je za dediča določil svojega sina, mu je s kodicilom naložil plačilo desetih aurei Seii in določil za posvojenca
naslednje: "Želim, da se štirideset aurejev nameni mojemu posvojencu Maeviusu, za katerega znesek prosim Seio, da
prevzame skrb in da Maeviusu plačuje obresti po petodstotni letni obrestni meri, dokler ne dopolni dvajset let; prav tako jo
prosim, da prevzame skrb zanj in ga vzgaja." Postavilo se je vprašanje, ali bi morala Seia, če bi po prejemu zapuščine
zavrnila ali zanemarila skrb za denar, zapuščen v korist posvojenca, prevzeti obveznost zagotavljanja preživnine zanj od
zapustnikove smrti. Odgovor je bil, da bi bila glede na navedena dejstva prisiljena zagotoviti preživljanje, saj je bila
zadolžena za izvajanje skrbništva. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, ali bi morala dedinja Seia zagotavljati podporo
Maeviusu do njegovega dvajsetega leta starosti? Odgovor je bil, da bi to moral storiti.
25. Oporočitelj je svoji konkubini zapustil osem sužnjev, ki so pripadali njegovemu podeželskemu sedežu, in ji naročil, naj
jih oskrbuje z naslednjo hrano: "Želim, da omenjene sužnje, ki sem jih zapustil, kot je navedeno zgoraj, moji dediči oskrbijo s
hrano, kot so jo imeli za časa mojega življenja." Ker so bili sužnji za časa zapustnikovega življenja vedno zaposleni pri delu
na kmetiji med žetvijo in mlatenjem žita ter razen upravitelja, ki je bil takrat zadolžen za zemljišče, nikoli niso prejemali
hrane, ki jim jo je zagotovil njihov gospodar, se je pojavilo vprašanje, ali bi moral dedič tudi takrat, tj. v času žetve in
mlatenja, konkubini zagotoviti hrano za navedene sužnje, ki so pripadali kmetiji. Odgovor je bil, da je to treba prepustiti
sodišču, ki je pristojno za zadevo. Klavdij: To je razumno, kajti če bi sužnje enako zaposlovala konkubina, kot jih je
zaposloval oporočitelj, ne bi bilo potrebno, da bi jih v tem času oskrbovali s hrano. Če pa so bili zapuščeni za služenje v
mestu, jim je treba zagotoviti hrano.
26. Titia je ob svoji smrti v oporoki določila naslednje: "Želim, da se hrana in oblačila, ki sem jim jih bila vajena zagotavljati
za časa svojega življenja, dajo vsem mojim osvobojencem in osvobojenkam." Ker je za časa svojega življenja hrano in
oblačila zagotavljala le trem od njih, kar je bilo razvidno iz njenih obračunov, se je pojavilo vprašanje, ali lahko njenega
dediča tožijo preostali svobodnjaki ali pa je odgovoren le trem, za katere je bilo z obračuni oporoke ugotovljeno, da so prej
prejemali hrano in oblačila. Odgovor je bil, da je odgovoren vsem.
27. Isto, Digest, knjiga XVIII.
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Neki oporočitelj je svojim osvobojencem zapustil hrano in oblačila. Ker je oporočitelj naročil, naj skrbništvo izpolni
Moderatus, eden od njegovih dedičev, ki ga je navedel po imenu, se je pojavilo vprašanje, ali bo odgovoren samo Moderatus,
tako da njegovi dediči po njegovi smrti ne bodo odgovorni. Odgovor je bil, da bi bili odgovorni njegovi dediči.
28. Neka oporočiteljica je svojim svobodnjakom in svobodnjakinjam, ki jih je z oporoko in kodicilom tudi manumitirala,
zapustila primerno preživnino, kakršno jim je zagotavljala za časa svojega življenja, poleg tega pa je ukazala, naj se vsem
podelijo določena zemljišča. Postavilo se je vprašanje, ali je svobodnjak svobodnjakinega očeta, ki ga je imela navado
naslavljati takole: "Našemu svobodnjaku, Rufinovemu sinu", naj se prizna delež pri zapuščini. Pismo je poslala tudi
magistratom svojega rojstnega mesta, v katerem je zahtevala, da se mu plača izplačuje iz javnih sredstev, ker je bil zdravnik,
in navedla, da je bil njen svobodnjak. Odgovor je bil, da mora o tem odločiti sodišče, ki je pristojno za to zadevo, in da se
svobodnjaku lahko prizna udeležba v korist sklada, če mu je oporočiteljica za časa svojega življenja zagotavljala preživljanje,
sicer pa ne.
29. Oporočitelj je svoji svobodni ženski Baziliki zapustil deset aurejev, za katere je želel, da ostanejo v rokah njegovih
svobodnih mož Epikteta in Kalista, ki naj bi jih izplačevali Baziliki s petodstotnimi obrestmi, dokler ne dopolni petindvajset
let, tako da bi jo obresti na denar podpirale glede na njeno starost. Postavilo se je vprašanje, ali je bila Bazilika upravičena do
podpore na podlagi druge klavzule iste oporoke, s katero je oporočitelj na splošno zapustil hrano, obleko in stanovanje
svojim svobodnjakom in svobodnjakinjam. Odgovor je bil, da glede na navedena dejstva do nje ne bi bila upravičena, razen
če bi bilo mogoče dokazati, da ji je bila dana skupaj z drugimi. Klavdij: Ker je oporočitelj nameraval obresti od denarnega
zneska, ki ji ga je posebej zapustil kot prednostno zapuščino, uporabiti za njeno preživljanje.
30. Neki posameznik, ki je več kot štirideset let imel vse svoje premoženje v partnerstvu s svojo ženo, je njej in vnuku po
svojem sinu zapustil dediče z enakimi deleži svojega premoženja in določil naslednje: "Tudi svojim osvobojencem, ki sem
jih za časa svojega življenja manumitiral, zapuščam, kar sem jim bil navajen dajati." Postavilo se je vprašanje, ali lahko
sužnji, ki sta jih obe stranki manumitirali v času trajanja partnerstva in so postali osvobojenci svojih solastnikov, v skladu s
pogoji skrbništva zahtevajo celoten znesek, ki so ga bili navajeni prejemati za časa življenja moža. Odgovor je bil, da niso
upravičene do ničesar več od tistega, kar je bil mož navajen zagotavljati kot svoj delež.
31. The Same, Digest, knjiga XIX.
Oporočitelj je nekatere sužnje zapustil v varstvo templju in svojega dediča zadolžil za naslednjo zapuščino v njihovo korist:
"Prosim te in ti v moj spomin nalagam, da mojim hlapcem, ki sem jih zapustil, da skrbijo za tempelj, vsak mesec daš in
priskrbiš takšno in takšno količino hrane ter vsako leto takšno in takšno količino oblačil." Ker tempelj še ni bil zgrajen, se je
pojavilo vprašanje, ali so bili sužnji upravičeni do dediščine od dneva zapustnikove smrti ali od takrat, ko je bil tempelj
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dokončan. Odgovor je bil, da je dolžnost sodnika, da dediča prisili, da sužnje opremi s tistim, kar jim je ostalo, dokler tempelj
ne bo zgrajen.
32. Isto, Digest, knjiga XX.
Nekdo je svojim osvobojencem, ki jih je z oporoko manumitiral, za njihovo preživljanje zapustil deset aurejev, ki se
izplačujejo mesečno, nato pa je s kodicilom na splošno vsem svojim osvobojencem zapustil sedem aurejev, ki se izplačujejo
mesečno za hrano, in deset aurejev, ki se izplačujejo letno, da bi jih oskrbel z oblačili. Postavilo se je vprašanje, ali so bili
dediči zadolženi za eno skrbništvo v skladu z oporoko in za drugo skrbništvo v skladu s kodicilom v korist svobodnjakov.
Odgovor je bil, da je v navedenem primeru obstajal razlog, zakaj dedič ne bi smel zagotoviti tistega, kar je bilo zapuščeno s
kodicilom, saj se zdi, da je oporočitelj z oporoko, vsebovano v kodicilu, preklical tiste, ki se nanašajo na hrano in jih je
zapustil z oporoko.
33. Oporočitelj, ki je z oporoko manumitiral svoje sužnje, jim je v zaupanje zapustil hrano za njihovo letno vzdrževanje, če bi
živeli pri njegovi materi. Mati je sina preživela tri leta, vendar osvobojencem ni priskrbela ne hrane ne oblačil, ker ti niso
zahtevali izpolnitve zaupanja; hči, ki je pozneje postala materina dedinja, pa v štirinajstih letih, kolikor je živela, sužnji niso
zaprosili za plačilo zapuščine. Postavilo se je vprašanje, ali lahko osvobojenci po hčerini smrti od zadnjega dediča zahtevajo
tako za pretekli kot tudi za prihodnji čas zapuščino, ki jim je bila zapuščena za zagotavljanje hrane in oblačil. Odgovor je bil,
da če je bil pogoj izpolnjen, v navedenem primeru ni ničesar, kar bi jim preprečevalo, da predložijo zahtevek.
34. Oporočitelj je želel, da bi dediči manumitirali Stichusa, in naročil, naj mu hrano in obleko priskrbi Seius, če bo živel pri
njem, nato pa je dodal naslednje besede: "Prav tako te prosim, Seius, da mu, ko dopolni petindvajset let, kupiš službo v
vojski, če te ne bo zapustil pred tem časom." Ker je Stichus takoj dobil svobodo, Seius pa je umrl, preden je dopolnil
petindvajset let, se je pojavilo vprašanje, ali naj tisti, ki so pridobili Seiusovo premoženje, za Sticha kupijo službo v vojski; in
če je bilo odločeno, da je treba to storiti, ali jo je treba kupiti takoj ali v času, ko bi Seius dopolnil petindvajseto leto, če bi
preživel. Odgovor je bil, da glede na to, da je bilo odločeno, da je treba kupiti provizijo, ni bilo treba, da se to stori pred
iztekom časa, ki ga je določil oporočitelj.
35. Če so bili za dediče oporočitelja določeni njegovi posmrtni otroci skupaj z očetom in materjo, nato pa je oporočitelj po
opravljeni zamenjavi manumitiral sužnje, ki so bili njegovi oskrbniki, in jim zapustil peculium ter letni znesek za njihovo
preživljanje, poleg tega pa je nekaterim svojim osvobojencem in tujcem zapustil zapuščine; nazadnje pa se mu je po sestavi
oporoke rodila hči, je v kodicil vključil naslednjo določbo: "Želim, da se vse premoženje, ki sem ga pred tem zapuščal komur
koli, izroči njemu; prosim ga, naj tretjino tega premoženja izroči moji hčeri Petini." Ker je bila izvedena zamenjava učencev,
je želel, da osvobojenci, ki niso dosegli pubertete in za katere je oporočitelj staršem naročil, naj jih osvobodijo, poleg
zapuščine hrane in obleke ponovno prejmejo toliko, kolikor jim je zapustil v denarju. Ker je njegova hči preživela odprtje
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oporoke in kodicil, nato pa je umrla in na svoje dediče prenesla skrbništvo, s katerim je bila zadolžena za izročitev tretjega
dela zapuščine, se je pojavilo vprašanje, ali je bilo mogoče v skladu s pogoji skrbništva zahtevati tudi tretji del hrane in
oblačil. Odgovor je bil, da ne. Podobno se je zastavilo vprašanje, ali bi tretji del premoženja, zapuščenega v skrbništvo s
kodicilom, pripadel hčeri. Odgovor je bil, da ne. Vprašano je bilo tudi, ali je treba določbo, vključeno v substitucijo, po kateri
bi bili osvobojenci, ki še niso dosegli pubertete, ponovno upravičeni do toliko, kolikor jim je bilo zapuščeno v denarju, in
tretji del zapuščine, zapuščene z oporoko, odšteti, izračunati tako, da bi se poleg zneska, zapuščenega s kodicilom, izplačala
še dve tretjini zneska; tretji del te zapuščine je zapustnik želel, da bi pripadel njegovi hčeri. Odgovor je bil, da je treba
izplačati celoten znesek, naveden v substituciji.
36. Neki oporočitelj je svojim svobodnim podložnikom zaupno zapustil hrano in obleko ter dodal: "Želim, da oni, moji
svobodni podložniki, prebivajo tam, kjer je pokopano moje telo, tako da lahko vsako leto ob odsotnosti mojih hčera ob
mojem grobu praznujejo obletnico moje smrti." Pojavilo se je vprašanje, ali je treba zagotoviti podporo enemu od
svobodnjakov, ki se po oporočiteljevi smrti ni predstavil dedičem in ni hotel prebivati v bližini groba. Odgovor je bil, da mu
je ni treba zagotoviti.
37. Isto, Digest, knjiga XXII.
V oporoko je bila vključena naslednja določba: "Želim, da jim hrano in vse drugo, kar sem bil navajen dajati svojim
svobodnjakom, zagotovijo moji dediči." Eden od omenjenih svobodnjakov je bil s soglasjem svojega varovanca štiri leta pred
zapustnikovo smrtjo odsoten zaradi opravljanja zasebnih poslov, zato ob zapustnikovi smrti ni prejemal hrane, ki jo je prej
prejemal. Kljub temu mu je patron z isto oporoko zapustil zapuščino petih aurejev, tako kot je to storil drugim, ki jih je za
časa svojega življenja manumitiral. Postavilo se je vprašanje, ali je bil ta osvobojenec upravičen tudi do hrane in drugih
predmetov, ki so bili zapuščeni preostalim osvobojencem. Odgovor je bil: zakaj ne?
38. Isti, Mnenja, III. knjiga.
"Naj bo Stichus, vnuk moje negovalke, svoboden, prav tako pa želim, da se mu vsako leto izplača deset aurejev." Nato je
oporočitelj, potem ko je v njegovo korist namenil določene kredite, omenjenemu Stihu zapustil svojo ženo in otroke,
slednjim pa to, kar jim je zagotavljal za časa svojega življenja; nato pa je pod drugim naslovom ukazal, naj se vsem njegovim
svobodnjakom daje to, kar jim je bil za časa svojega življenja navajen zagotavljati. Sprašujem, ali bo Stichus poleg zapuščine
upravičen tudi do preživnine. Odgovor je bil, da glede na navedena dejstva ne bo.
39. Isti oporočitelj, ki je mestno občino zadolžil, da zagotovi preživnino njegovim svobodnim podložnikom obeh spolov, ki
naj bi se izplačevala iz določenih zemljišč, ki ji jih je namenil; sprašujem, ali naj dnevnico in oblačila, ki jih je oporočitelj za
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časa življenja dajal Stichusu ter njegovi ženi in otrokom, dobijo od imenovanega dediča ali od občine. Odgovor je, da je treba
v skladu z najbolj liberalno razlago oporoke reči, da bi jih moralo zagotoviti mesto.
40. Titija je Maeviusu zapustila pravico do uporabe zemljišča in mu naložila, da bo Pamfili in Stihu plačeval sto sestercij
letno od dohodka omenjenega zemljišča, dokler bosta živela; sprašujem, ali bo moral po Maeviusovi smrti Titiin dedič
zagotoviti preživnino. Odgovor je, da v navedenem primeru ni bilo ničesar, kar bi zahtevalo, da jo mora zagotavljati Titijin
dedič ali tudi dedič volilojemnika; razen če bi bilo jasno dokazano, da je oporočitelj nameraval, da jo bo zagotavljal po
prenehanju užitka, če bo znesek, pridobljen iz užitka, zadostoval.
41. Mati, ki je za dediča določila svojega sina, je svojemu sužnju Pamfilu podelila svobodo v skladu s skrbništvom in mu
zapustila pet aurejev za preskrbo s hrano ter petdeset aurejev, plačljivih letno, za obleko, pod pogojem, da bo živel z njenim
sinom. Sprašujem, ali je treba preživnino zagotavljati tudi po sinovi smrti. Odgovor je, da če je bil pogoj izpolnjen, jo je treba
zagotoviti po njegovi smrti.
42. Ulpianus, Trusti, II. knjiga.
Kadar je zapuščeno dnevno nadomestilo ali hrana, je jasno, da ni treba priskrbeti niti stanovanja, niti obleke, niti obutve, saj
je imel oporočitelj v mislih le preskrbo s hrano.
43. Valens, Trusts, Book I.
Če je preživnina zapuščena v skladu s pogoji skrbništva in znesek ni naveden, je treba, preden se stori kar koli drugega,
izvedeti, kaj je bil zapustnik navajen zagotoviti volilojemniku, in nato ugotoviti, kaj je zapustil drugim osebam istega ranga.
Če ni mogoče ugotoviti ničesar od tega, je treba znesek določiti glede na zapustnikova sredstva in naklonjenost, ki jo je gojil
do stranke, v korist katere je bil ustanovljen skrbniški sklad.
44. Oporočitelj, ki je bil že dolžan preživljati svobodne podložnike svojega brata, jim je z oporoko zapustil določene
vinograde z naslednjim dodatkom: "Da jih bodo imeli, da si bodo lahko priskrbeli hrano." Če jim je te vinograde zapustil
namesto podpore, ki jo je bil dolžan zagotavljati, jih ne bi smeli prenesti v skladu s pogoji skrbništva, razen če bi bili dediči
oproščeni obveznosti, ki jih nalaga oporoka; če se to ne bi zgodilo in bi pozneje vložil tožbo na podlagi oporoke, bi se lahko
dedič zaščitil z izjemo zaradi goljufije; to je, če vinogradi ne bi bili vredni manj od zneska, zagotovljenega za podporo.
Dodatek: "Da bi jih imeli, da bi si zagotovili hrano," bolj kaže na razlog za oporoko kot na namen ustanovitve užitka.
45. Paulus, O Neratiju, knjiga IV.
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Če od vas zahtevajo, da nekoga vzgojite, vas lahko prisilijo, da mu priskrbite nujne življenjske potrebščine. Paulus: Zakaj je
obseg zapuščine, ki določa preživljanje, obsežnejši, kadar je navedeno, da sta vključena tudi obleka in stanovanje? To ne
drži, saj je oboje enako.

Tit. 2. O zapuščini zlata, srebra, okraskov, draguljev, dišav, oblačil, tapiserij in kipov.

46. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
Če se oblačila na splošno zapustijo eni osebi, ženska oblačila pa ločeno drugi, se ženska oblačila odstranijo in dajo stranki, ki
so ji bila posebej zapuščena, preostanek pa pripada drugi osebi. Enako pravilo velja za srebrne predmete, ki so del okraskov,
če so okraski, primerni za ženske, zapuščeni eni osebi, vsi srebrni predmeti pa drugi osebi. Podobno velja, kadar se dva
marmorna kipa zapustita tebi, potem pa se ves marmor, ki pripada zapustniku, zapusti drugemu volilojemniku, se noben
marmorni kip, razen teh dveh, ne zapusti tebi. Enako pravilo velja, kadar se zapustnikovi mestni sužnji zapišejo tebi,
zapustnikov upravitelj pa meni.
47. Kadar je dediču naloženo, naj nekomu izroči določeno težo srebra, je po zakonu oproščen odgovornosti, če mu plača
denar, če je denar enake vrednosti kot srebro; to mnenje je pravilno, če določena vrsta srebra ni bila zapuščena.
48. Africanus, Vprašanja, II. knjiga.
Če ti je kdo naročil, naj kupiš določene okraske za uporabo njegove žene, in je nato, kot je običajno, ženi zapustil vse, kar je
zagotovil za njeno uporabo; ti pa po zapustnikovi smrti in ko nisi vedel, da je mrtev, opraviš nakup, ženska ne bo upravičena
do okraskov, saj se uporabljene besede nanašajo na čas zapustnikove smrti. Če pa bi nakup opravili za časa zapustnikovega
življenja, vendar po smrti njegove žene, bi bilo mogoče neupravičeno trditi, da je zapuščina nična, saj ni mogoče trditi, da so
bili okraski namenjeni uporabi osebe, ki je že mrtva. Enako je treba reči v primeru ženske, ki je še živa, vendar je bila
razvezana, ko se postavi vprašanje, ali je upravičena do tega, kar je bilo kupljeno po njeni razvezi, saj ni videti, da bi bilo to
zagotovljeno za njeno uporabo kot žene.
49. Celsus, Digeste, knjiga XIX.
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Neki mož je ženi zapustil vse, kar ji je zagotovil za uporabo, in se od nje pred smrtjo ločil. Prokul pravi, da ne bo upravičena
do premoženja, ker se zdi, da ji je bilo odvzeto. To pa je vprašanje dejstva, saj čeprav se ji je morda odrekel, ni mogel imeti
namena, da bi ji zapuščino odvzel.
50. Paulus, O ediktu, knjiga LIV.
Neki posameznik je poslal svoje svobodnjake v Azijo, da bi kupili škrlat, z oporoko pa je škrlatno volno zapustil svoji ženi.
Servij je podal svoje mnenje, da je blago, ki ga je svobodnjak kupil za časa zapustnikovega življenja, pripadlo njej.
51. Africanus, Vprašanja, II. knjiga.
V drugi knjigi vprašanj, ki jo je napisal Phuphidius, je zapisano naslednje: "Če bi ti ženska naročila, naj kupiš bisere za njeno
uporabo, in bi to storil po njeni smrti, a bi mislil, da je še živa," Atilicin zanika, da bi bili biseri zapuščeni osebi, ki ji je
ženska naredila naslednjo oporoko: "Zapuščam vse dragulje, ki so bili ali bodo pridobljeni za mojo uporabo," saj ni mogoče
šteti, da so bili pridobljeni za njeno uporabo, ker je bila v času, ko je bil opravljen nakup, že mrtva.
52. Marcellus, Mnenja.
Seia je svojega dediča Publija Maevija zadolžila za naslednjo oporoko: "Antoniji Tertylli podarjam in zapuščam takšno in
takšno težo zlata in svoje velike bisere, posute s hiacintami." Pozneje je bisere odtujila, ob smrti pa med svojimi dragulji ni
pustila nobenega. Sprašujem, ali bo moral dedič v skladu s pogoji skrbništva navesti vrednost premoženja, ki ni del
zapuščine. Marcellus odgovarja, da mu tega ne bo treba storiti.
53. Sprašujem tudi, če je mogoče dokazati, da je Seia svojo ogrlico iz biserov in hiacint spremenila v neko drugo vrsto
okrasja, ki je potem z dodajanjem drugih draguljev in malih biserov postala vrednejša, ali lahko zapustnik zahteva omenjene
bisere in hiacinte; in ali jih bo moral dedič odstraniti iz drugega nakita in jih izročiti. Marcellus odgovarja, da tega ni mogoče
zahtevati. Kajti kako naj bi obstajala zapuščina ali skrbništvo, če tisto, kar je bilo dano z oporoko, ne ohrani svojega
prvotnega značaja? Zapuščina namreč tako rekoč ugasne, tako da se medtem izgubi izpred oči, zato se zdi, da se je s tem
razkosanjem in spremembo spremenil tudi namen oporočiteljice.
54. Lucij Titius je v svoji oporoki določil naslednje: "Svojemu dediču nalagam, naj v mojem rodnem mestu postavi javni
portik, v katerega želim, da se postavijo moji srebrni in marmorni kipi." Sprašujem, ali je zapuščina veljavna. Marcellus
odgovori, da je in da bo zapuščina dela in drugih stvari, ki jih je zapustnik želel postaviti, pripadla občini, saj je razumel, da
bo mesto od tega dobilo nekaj okrasa.
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55. Paulus, O Placiju, VIII. knjiga.
56. Kadar je zapuščina podana takole: "Mojemu dediču naj se naloži, da izroči moja oblačila in srebrnino", se šteje, da je bilo
zapuščeno vse, kar je pripadalo oporočitelju, ko je izpolnil oporoko; to pa iz razloga, ker se vedno razume, da je bil mišljen
sedanji čas, kadar ni vključeno kaj drugega; ko namreč pravi: "Moja oblačila in srebrnina", z zaimkom "moja" označuje
sedanjost in ne prihodnosti. Enako pravilo velja, kadar kdo zapusti "moje sužnje".
56. Isto, O Plautiju, IX. knjiga.
Plautius: Neka ženska je naredila naslednjo oporoko: "Naročam svojemu dediču, kdorkoli že bo, da moje obleke, toaletne
predmete in ženske okraske izroči Titii." Kasij pravi, da če ni mogoče ugotoviti, kakšen je bil namen oporočiteljice, se v
skladu z določili oporoke šteje, da so bila zapuščena vsa njena oblačila. Paulus: Javolenus pravi enako, saj je, kot ugotavlja,
verjetno, da je oporočiteljica nameravala svojo oporoko omejiti na nakit, ki mu je dala oznako "ženski okraski". Poleg tega je
mogoče reči, da izraz "ženski" v skladu s pravilnim načinom izražanja ne velja niti za oblačila niti za toaletne predmete.
57. Modestinus, Pravila, IX. knjiga.
Kadar se zapušča določena teža zlata ali srebra in vrsta ni navedena, je treba izročiti ne sam material, temveč njegovo
vrednost v sedanjem času.
58. Pomponij, O Kvintu Muciju, V. knjiga.
Kvintus Mucij pravi, da kadar glava gospodinjstva svoji ženi zapusti vaze, oblačila ali kaj drugega, kot sledi: "Kar je bilo
kupljeno in priskrbljeno za njeno uporabo", velja, da je zapustil tisto, kar je bilo pridobljeno za njo posebej, in ne za njihovo
skupno uporabo. Pomponij: To velja ne le, kadar so bili predmeti nabavljeni za uporabo moža in žene, ampak tudi, kadar je
bilo to storjeno za uporabo njunih otrok ali kogar koli drugega; zdi se namreč, da takšna določba kaže na to, da je bila
lastnina pridobljena za zasebno uporabo žene same. Ko pa je Kvint Mucij navedel, da so vključene vaze, oblačila ali kar koli
drugega, se zdi, da je neresničnost tega, kar smo navedli, potrjena; saj je praviloma velika razlika, če so tovrstni predmeti
zapuščeni na splošno ali posebej; če so namreč zapuščeni na splošno (kot na primer: "Ki so bili nabavljeni za uporabo moje
žene"), je njegova razlaga pravilna. Če pa je treba predmet zapuščine opisati takole: "Takšno in takšno vijolično oblačilo", s
čimer je bilo označeno določeno oblačilo, čeprav so bile dodane besede: "Ki sem jih nabavil ali namenil za njeno uporabo";
zaradi razloga, ker ni bilo niti kupljeno niti namenjeno niti ji ni bilo dano v uporabo, bo zapuščina nedvomno veljavna, saj
kadar je določen predmet zapuščen, napačen opis tega predmeta ne razveljavi zapuščine; prav tako kot če bi bilo zapisano:
"Stichus, ki sem ga kupil ob prodaji Titiusa"; če ga namreč zapustnik sploh ni kupil ali ga je kupil ob kakšni drugi prodaji, bo
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zapuščina vseeno veljavna. Jasno je, da če je bila zapuščina zapisana takole: "Vaze ali oblačila ali predmeti, namenjeni
uporabi moje žene," potem bo mnenje Kvinta Mucija tudi v tem primeru pravilno. Opozoriti je treba, da bo moral dedič te
predmete priskrbeti tudi, če so omenjeni predmeti pripadali drugemu, oporočitelj pa je imel vtis, da so njegovi.
59. Prokul, Pisma, knjiga V.
Če kdo zapusti zlato, srebro in bisere, ki so vdelani v zlato, bo veljalo, da je bilo zapuščeno zlato, v katerega niso vdelani niti
dragulji niti biseri.
60. Papinijan, Vprašanja, knjiga XVII.
Če dedič oskruni zapuščinsko sliko in izroči desko, na kateri je bila naslikana, je mogoče reči, da bo še vedno mogoče vložiti
tožbo na podlagi oporoke, ker je bila zapuščina sestavljena iz slike in ne iz deske.
61. Scaevola, Digest, knjiga XV.
Neki moški je svoji ženi zapustil naslednje: "Želim, da se ji podarijo vsi toaletni predmeti in dragulji ter vse drugo, kar sem
za časa svojega življenja dal ali podaril svoji ženi, pridobil ali naredil za njeno uporabo." Postavilo se je vprašanje, ali je bila
v zapuščino vključena štirikolesna kočija za spanje skupaj z mulami, ki jo je žena vedno uporabljala. Odgovor je bil, da če je
bila pridobljena za njeno uporabo, je bila do nje upravičena. Vprašano je bilo tudi, ali bi bilo treba v skladu z isto klavzulo
dati tudi oblačila, ki jih je zapustnik kupil za sužnje ali nosače svoje žene. Odgovor je bil, da jih je treba dati.
62. Pomponij, O Sabinu, knjiga V.
Če zapišem kip, potem pa mu dodam roko, ki je bila vzeta drugemu, lahko zapustnik zahteva celoten kip.
63. Scaevola, Digest, knjiga XV.
Oporočitelj je Sei zaročil določeno vrsto zlata in srebra ter jo zaprosil za naslednje: "Prosim te, Seia, da ob moji smrti izročiš
vse zlato ali srebro, ki sem ti ga posebej zapuščal, So in So, mojim sužnjem, in uzurpacija omenjenega premoženja ti bo
zadostovala, dokler boš živela." Postavilo se je vprašanje, ali bi bilo treba volilojemniku podeliti samo pravico do uporabe
zlata in srebra. Odgovor je bil, da je bila v skladu z navedenimi dejstvi pod pogoji skrbništva zapuščena tudi lastninska
pravica na predmetih.
64. Isto, Digest, knjiga XVIII.
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Mati je svojo hčerko določila za dedinjo, ko je bila še pod očetovskim nadzorom, jo nadomestila z očetom Maevijem in v
oporoki določila naslednje: "Kdorkoli bo moj dedič, mu naročam, naj ne proda nobenega mojega nakita, zlatega ali srebrnega
posodja ali oblačil, ki jih uporabljam, ampak naj jih hrani za mojo hčerko." Ker hči ni hotela sprejeti zapuščine in ker je oče,
ki je bil dedič na podlagi substitucije, umrl po smrti, se je pojavilo vprašanje, ali lahko hči še vedno zahteva izvršitev
oporoke. Odgovor je bil, da se je glede na navedena dejstva izkazalo, da je izvršitev skrbništva zakonito prešla na očetovega
dediča. Klavdij: Ker se zdi, da je bil z izrazom "obdržati", ki ga je uporabila oporočiteljica, skrbništvo odloženo, dokler se
stranka, v korist katere je bilo ustanovljeno, ne bi osvobodila očetovega nadzora.
65. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXI
Kadar se zapušča dragulj, ki je vstavljen v prstan, ali kateri koli drug okras ali predmeti, ki so povezani skupaj, je to v skladu
z zakonom, zato jih je treba ločiti in izročiti volilojemniku.
66. Scaevola, Digest, knjiga XXII.
Oporočitelj je desetino svojega premoženja, svoje sužnje in nekatere srebrne predmete, ki jih je navedel, zapustil svoji ženi,
dedičem pa naložil, naj ji izročijo njegove prstane in oblačila, kot da bi bili njena zasebna last. Če ji te stvari dejansko niso
pripadale, se je pojavilo vprašanje, ali bi bila do njih upravičena na podlagi zapuščine. Odgovor je bil, da je bilo videti, da ji
jih je zapustnik nameraval zapustiti, razen če bi dedič dokazal nasprotno.
67. Isti oporočitelj je v skladu s pogoji skrbništva naložil svoji ženi, naj na njunega skupnega posvojenca prenese vse, kar ji
pride v roke na podlagi njegove oporoke. Postavilo se je vprašanje, ali bi moral dedič izročiti omenjenemu posvojencu
premoženje, za katero je oporočitelj vedel, da pripada njegovi ženi, in za katerega je naročil, naj se ji izroči. Odgovor je bil,
da če bi bili predmeti njena last, jih dediču ne bi bilo treba izročiti, če pa so bili pridobljeni na podlagi oporoke, bi jih moral
izročiti.
68. Neka ženska je na podlagi zaupanja, ki ga je vnesla v svojo oporoko in nato s kodicilom, posebej zapustila več vrst
oblačil in srebrnih predmetov, za katere je navedla, da jih je izdelala sama ali da jih ima v lasti. Postavilo se je vprašanje, ali
bodo kakšni drugi predmeti, ki jih ni bilo mogoče najti med premoženjem zapuščine, pripadli volilojemnikom. Odgovor je
bil, da jim pripadajo samo tisti, ki so bili najdeni.
69. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XX.
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Kadar se zapusti zlato ali srebro, je v zapuščino vključeno vse zlato ali srebro, ki je ostalo, ne glede na to, ali je bilo izdelano
ali ne. Vendar pa je uveljavljeno, da denar, ki je kovan, ni vključen v zapuščino.
70. Če je torej zapuščina namenjena določeni teži zlata ali srebra, se šteje, da je bila ta količina zapuščena v razsutem stanju
in da se zapuščina ne nanaša na vaze.
71. Če pa je zapuščeno sto kosov izdelanega srebra, se zapuščina dolguje v izdelanem srebru. Zato je Celsus vprašal, ali je
treba izključiti majhne posode. Menil je, da jih ni mogoče izključiti, tudi če bi bila izbira le-teh prepuščena dediču.
72. Celsus v devetnajsti knjigi vprašanj sprašuje tudi, ali je treba v primeru, ko se zapušča sto uteži srebra, odvezati svinčene
spoje, da se srebro lahko stehta. Tako Prokul kot Celsus pravita, da ga je treba stehtati po odstranitvi svinca, saj se srebro
kupcem izroča nezapleteno in se upošteva njegova teža; to mnenje je razumno.
73. Jasno je, da kadar se zapišejo majhne srebrne posode, na primer kvadratni krožniki, gre svinec, s katerim so spajkani, z
njimi.
74. Podobno se pri zapuščini srebrnega posodja postavlja vprašanje, ali so vanj vključeni tudi vsi zlati okraski, ki so z njim
združeni. Pomponij v peti knjigi o Sabinu pravi, da je velika razlika, ali se zapusti določena teža izdelanega srebra ali samo
izdelano srebro. Če je zapuščena določena teža srebra, ne bo vključena; če je zapuščeno izdelano srebro, bo vključeno, saj je
vse, kar je združeno s katero koli vrsto srebrnega posodja, tako rekoč njegov dodatek; tako kot sta zlata pletenina in vijolična
barva del oblačila. Pomponij v Knjigi pisem pravi, da je pletenina vključena v zapuščino oblačil, tudi če ni prišita k
oblačilom.
75. Tudi Celsus v devetnajsti knjigi Digest in sedmi knjigi Komentarjev navaja, da v primeru zapuščine zlata ne pripadajo
niti izdelki, ki so pozlačeni, niti zlati okraski na srebrnem krožniku.
76. Ali so zlati prstani vključeni v izraz "zlato?" se vpraša. Quintus Saturninus v deseti knjigi o ediktu pravi, da so vključeni.
77. Očitno je, da srebrna postelja ni vključena pod pojem "srebrnina", prav tako ne drugo srebrno pohištvo, če ga oporočitelj
ni imel za tako. Vem, da sem tako odločil v zvezi s srebrno zaponko, ker je poglavar gospodinjstva ni imel za del svoje
srebrne opreme. Pod izraz "srebrna oprema" pa ni mogoče vključiti niti svečnikov, niti srebrnih svetilk, niti majhnih podob,
ki se hranijo v hiši, niti srebrnih kipcev. Prav tako niso vključena ogledala, pritrjena na stene, ki jih ženske uporabljajo za
svoje stranišče, če jih ne štejejo za del svojega srebrnega pribora.
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78. Kvinto Mucij pravi, da so v primeru zapuščine srebrne posode vključene srebrne posode, kot so na primer posode za
kuhanje, lonci za olje, sklede, umivalniki in drugi tovrstni pripomočki, ki pa se ne uvrščajo med pohištvo.
79. Kadar se komu zapišejo vaze, niso vključene samo tiste, ki so namenjene za uživanje hrane in pijače, ampak tudi tiste, ki
se uporabljajo za podpiranje nečesa, kot so na primer krožniki in pladnji. Vključene so tudi kredence, v katerih se hranijo, saj
je izraz "vaze" splošen in z njim označujemo tako posode za shranjevanje vina kot tudi tiste, ki se uporabljajo za hlajenje.
80. Izraz "neobdelano srebro" vključuje surovino, to je tisto, ki ni bila obdelana. Kaj pa, če je bilo za srebro porabljeno nekaj
dela, vendar še ni bilo dokončano? V tem primeru bi se lahko pojavil dvom, ali bi to spadalo pod izraz "neobdelano" ali ne,
vendar menim, da je izraz "izdelano srebro" primernejši. Zagotovo bi bilo izdelano in vključeno pod to oznako, če bi bilo v
rokah zlatarja, da bi ga okrasil z zlatom. Če je bilo zlato okrasje že začeto, ali bi ga bilo treba vključiti pod izraz "okrašeno z
zlatom"? Menim, da bi morala biti, če je bilo zapuščeno srebrno blago, zlato okrasje pa ni bilo dokončano.
81. Če se zapusti srebrni namizni pribor, pripada volilojemniku le tisto, kar je zapustnik vključil v svoj namizni servis, torej
tisto, kar je uporabljal za uživanje hrane in pijače. Zato obstaja dvom glede umivalnika za umivanje rok; vseeno menim, da bi
bil vključen, ker je povezan s postrežbo mize. Gotovo je, da če je imel zapustnik srebrne lonce ali kotle, kuhinjske
pripomočke ali druge predmete, ki se uporabljajo za kuhanje, je mogoče dvomiti, ali bodo ti vključeni v zapuščino. Menim,
da take stvari prej spadajo med opremo kuhinje.
82. Sedaj razpravljajmo o zlatih in srebrnih draguljih. Sabinus pravi, da so dodatek k zlatu in srebru, tako kot so manjše stvari
dodatek k večjim. To je pravilno zapisano, kajti ker včasih ne moremo določiti, kateri od dveh predmetov je dodatek,
moramo upoštevati, kateri od njiju se uporablja za okrasitev drugega, saj dodatek sledi glavnemu. Zato so dragulji, vstavljeni
v skodelice za pitje ali v zlate ali srebrne krožnike, dodatki k istemu.
83. Kar zadeva krone miz, so njihovi dragulji dodatek k kronam, slednje pa so dodatek k mizam.
84. Enako pravilo velja za bisere, vdelane v zlato, kajti če so biseri vstavljeni v zlato z namenom, da bi ga okrasili, bodo
njegov dodatek; če je nasprotno, bo zlato dodatek biserom.
85. Enako pravilo velja za dragulje, vstavljene v prstane.
86. Nakit je iz prozornega materiala. Servij jih razlikuje od dragih kamnov, kot navaja Sabin v svojih Knjigah o Vitelliju, iz
razloga, ker so dragulji prozorni; kot na primer smaragdi, krizoliti in ametisti, medtem ko so dragi kamni drugačne narave,
kot na primer obsidian in tisti, ki jih najdemo v bližini Veija.
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87. Sabinus tudi pravi, da biserov ne bi smeli uvrščati niti med dragulje niti med drage kamne, kar je bilo pogosto
ugotovljeno, ker školjka, na kateri so najdeni, nastane in raste v bližini Rdečega morja.
88. Poleg tega Kasij pravi, da posode iz mavričnega stekla niso uvrščene med dragulje.
89. Kadar se zapušča zlato, so vključene vaze iz te kovine, kadar pa se zapušča dragulj, so del zapuščine tudi vaze, posute z
dragulji. V skladu s tem so zlate ali srebrne vaze, ki so okrašene z dragulji, dodatek k zlatu ali srebru, saj moramo upoštevati,
kateri od predmetov je bil namenjen za okrasitev drugega, in ne, kateri od njih je dragocenejši.
90. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Kadar so dragulji vdelani v zlato, da bi se lažje ohranili, pravimo, da je zlato dodatek k draguljem.
91. Pomponij, O Sabinu, knjiga VII.
V zvezi s srebrnimi posodami, ki se uporabljajo za pitje, se lahko pojavi dvom, ali so vključene samo tiste, ki se uporabljajo
za dejansko pitje, ali tudi tiste, ki se uporabljajo za pripravo pijač, kot so na primer cedila in majhni vrči. Boljše mnenje je, da
je treba vključiti tudi te posode.
92. Kadar se zapišejo parfumi, ne le tisti, ki se uporabljajo za užitek, ampak tudi tisti, ki jih uporabljamo v bolezni, kot so
komagena, esence, destilirane iz lilij, vrtnic in mire, ter čista nardova kislina, ki jo ženske uporabljajo, da bi bile videti
elegantnejše in čistejše.
93. Kasij v zvezi z umivalniki, ki se uporabljajo za umivanje rok, pravi, da je, ko so ga vprašali za nasvet, izrazil svoje
mnenje, da je treba v primeru, ko sta bila dva legata, od katerih je bil eden deležen posode za uživanje hrane, drugi pa posode
za pitje, te posode obravnavati kot dodatek k namizni postrežbi hrane.
94. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXII.
Pod izrazom oblačila je zajeta vsaka tkanina, ki je bila stkana, tudi če ni bila odrezana, se pravi izdelana. Med tkanine se
uvršča tudi material, ki še ni v celoti stkan oziroma dokončan. Če torej kdo zapusti oblačilo, vanj ne bosta vključena niti
osnova niti votek tkanine.
95. Isto, O Sabinu, knjiga XLIV.
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Ni razlike, ali se zapušča oblačilo ali obleka.
96. Pod izraz "oblačila" spadajo vsi izdelki iz volne, lanu, svile ali bombaža, ki so namenjeni nošenju ali uporabi kot oblačila,
pasovi, ogrinjala, ovitki, preproge ali pokrivala, in vsi vzorci, črte ali vezenine, prišiti na te izdelke, se uvrščajo med dodatke
teh izdelkov.
97. Oblačila so bodisi namenjena moškim, ženskam ali otrokom bodisi so skupna obema spoloma ali jih uporabljajo sužnji.
Oblačila, značilna za moške, so tista, ki so namenjena glavi gospodinjstva, na primer toge, tunike, majhna ogrinjala, plašče,
vojaški plašči in drugi podobni izdelki. Oblačila, značilna za otroke, so tista, ki se ne uporabljajo za noben drug namen, na
primer toga praetexta, kratke tunike, grški plašči in pelerine, kakršne kupujemo za svoje potomce. Ženska oblačila so tista, ki
so namenjena družinski materi in jih moški ne more nositi brez obsojanja; na primer halje, plašče, tunike, ogrinjala, pasovi in
kapuce, ki so bolj namenjeni zaščiti glave kot okrasu, tančice in potovalni plašči. Tisti, ki so skupni obema spoloma in jih
tako ženske kot moški uporabljajo brez razlikovanja, kot so plašče, ogrinjala in druga tovrstna oblačila, ki jih lahko nosita
tako moški kot njegova žena, ne da bi bila izpostavljena neugodnim pripombam. Oblačila sužnjev so tista, ki so namenjena
njihovemu oblačenju, na primer ogrinjala, tunike, platnene obleke, plašče, ovitki, halje in drugi tovrstni izdelki.
98. Kadar so oblačila zapuščena, so lahko sestavljena tudi iz krzna;
99. Paulus, O Sabinu, knjiga XI.
Ker imajo nekatere osebe tunike in halje iz krzna.
100. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLIV.
To dokazuje dejstvo, da se nekateri narodi, na primer Sarmatijci, oblačijo v kože.
101. Aristo pravi, da so v tovrstno zapuščino vključene tudi posode za oblačila in prevleke sedežev.
102. Fileje, posute z biseri, in zaponke je treba prej uvrstiti med okraske kot med oblačila.
103. V zapuščino oblačil spadajo tudi tapiserije, ki se uporabljajo bodisi za ležanje bodisi kot prevleka. Menim, da tkanin in
ohišij, ki se uporabljajo za konje, ne bi smeli šteti za oblačila.
104. Tkanine, s katerimi se ovijejo stegna ali noge, in klobučevinaste kape spadajo pod izraz oblačila, ker je z njimi oblečen
del telesa. Sem spadajo tudi nogavice iz klobučevine, ker se uporabljajo za zaščito stopal.
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105. V pojem oblačila so vključene tudi blazine.
106. Kadar kdo uporabi izraz "njegova oblačila", je očitno, da ima v mislih tisto, kar ima sam za svojo uporabo.
107. Tudi vzmetnice so oblačila.
108. Kože kozlov in jagnjet so oblačila.
109. Pomponij v dvaindvajseti knjigi o Sabinu zelo pravilno pravi, da so v primeru zapuščine ženske garderobe vključena
tudi oblačila dojenčkov in deklic, saj izraz "ženska" pomeni vse osebe ženskega spola.
110. Okraski, značilni za žensko, so tisti, s katerimi se krasi sama, kot so na primer uhani, zapestnice, ogrlice, prstani (razen
tistih, ki se uporabljajo za pečate) in vsi izdelki, ki niso namenjeni ničemur drugemu kot okrasitvi telesa; v ta razred spadajo
tudi drobnarije iz zlata, draguljev in dragih kamnov, ker sami nimajo druge uporabe. Toaletni pripomočki so stvari, s katerimi
ženska postane bolj urejena in čista. Mednje spadajo ogledala, pisoarji, mazila, posode za shranjevanje slednjih in drugi
podobni predmeti, kopalni pripomočki in skrinje. Med okraske uvrščamo filateje, čopke, majhne kapuce, pokrivala, zaponke
z biseri, ki jih imajo ženske v navadi, in majhne mreže za lase. Ženska je lahko čista in še vedno ni okrašena, kot je primer
tistih, ki so se umivale v kopeli, a si še niso nadele okraskov; po drugi strani pa lahko ženska vstane iz spanja okrašena z
okraski, a še vedno ne bo čista.
111. Lahko rečemo, da med okraske spadajo tudi biseri, če niso odpeti, ali kateri koli drugi dragi kamni, če jih je mogoče
zlahka ločiti od obeskov. Kadar pa so dragi kamni, biseri ali dragulji še neobdelani, jih ne bomo šteli za okraske, razen če je
bil namen oporočitelja drugačen, ko je želel, da se tovrstni predmeti, namenjeni za okras, vključijo v razred in pod imenom
okraski.
112. Mazila, ki se uporabljajo v bolezni, ne spadajo med toaletne predmete.
113. Paulus, O Sabinu, knjiga XI.
Čeprav obstajajo nekateri oblačilni predmeti, ki so namenjeni okrasu in ne pokrivanju telesa, pa jih je kljub temu, ker so
označeni z imenom oblačila, treba šteti v kategorijo oblačil in ne v kategorijo okraskov. Podobno je dobro določeno, da je
treba tiste predmete, ki jih ženske uporabljajo, da bi povečale svojo lepoto in se okrasile, uvrstiti med okraske; in ni razlike,
če se nekatere od teh stvari uporabljajo v druge namene (kot kapuce in druga pokrivala), saj se kljub temu, da varujejo telo,
še vedno štejejo za okraske in ne za oblačila.
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114. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLIV.
Kvintus Mucij v Drugi knjigi o civilnem pravu pravi, da je treba srebrno ploščico uvrstiti med izdelano srebro.
115. Pri zapuščini vsega zapustnikovega srebra se pojavi vprašanje, ali je treba v zapuščino vključiti tudi njegov srebrni
kovanec. Menim, da se to ne bi smelo storiti, saj nihče običajno ne uvršča svojega denarja med srebrnino. Podobno menim,
da kovanci niso vključeni v zapuščino, kadar se zapiše izdelano srebro, razen če je jasno razvidno, da je bil namen
oporočitelja drugačen.
116. Če je bilo zapuščeno vse zapustnikovo srebro, nedvomno ne bo pripadalo volilo tistemu, ki ga je dal v hrambo, ker se
šteje, da mu ne pripada tisto, česar ne more zahtevati kot svojega, in sicer iz razloga, ker se šteje, da mu ne pripada.
117. Če je zapuščina izdelanega zlata ali srebra zapuščena komur koli in je bila razbita ali poškodovana, ne bo vključena v
zapuščino; Servij namreč meni, da je treba za izdelano zlato ali srebro šteti tisto, ki ga lahko priročno uporabljamo, vendar pa
srebrne posode, ki so razbite ali poškodovane, ne spadajo v to skupino in jih je treba uvrstiti med izdelano srebro.
118. Kadar se komu zapusti vse zlato, ki bi lahko pripadlo zapustniku ob njegovi smrti, lahko ta zahteva vse zlato, ki ga je
imel v tistem času. Kadar pa je zapustnik razdelil svoje zlate predmete, postane pomembno ugotoviti, s kakšnimi besedami je
bila zapuščina izražena. Če je bilo zapuščeno izdelano zlato, bo v primeru, da je bilo iz zlata kar koli izdelano, vse pripadlo
tistemu, ki mu je bila zapuščina zapuščena, ne glede na to, ali je bilo to namenjeno za uporabo zapustniku ali komu drugemu;
kot na primer zlate vaze, okraski, pečati, nakit za ženske in vsi drugi tovrstni izdelki. Kadar pa je zapuščeno neobdelano
zlato, ki je takšne narave, da ga ni mogoče uporabiti brez obdelave, in ki ga je zapustnik imel za neobdelano zlato, se šteje, da
je bilo zapuščeno. Če pa je zapuščeno gravirano zlato ali srebro, se bo štelo, da je oporočitelj z oporoko zapustil tisto, na
čemer je narisan kakršen koli vzorec, kot so na primer izdelki, izdelani v Filipih, pa tudi medalje in druge tovrstne stvari.
119. Če je v oporoki zapisano srebro, menim, da vanjo niso vključene posode, ki se uporabljajo kot posode za izpuste iz
črevesja, ker se ne uvrščajo med srebrne izdelke.
120. Vsakdo lahko pravilno opredeli izdelano srebro kot takšno, ki ni v razsutem stanju ali v listih ali ki ni sestavljeno iz
inkrustiranih kosov ali pohištva, toaletnih predmetov ali osebnih okraskov.
121. Alfenus Verus, Digest, knjiga VII.
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Kadar je srebro, namenjeno za uporabo oporočitelja, skupaj z njegovo garderobo in pohištvom z oporoko zapuščeno komur
koli, se postavlja vprašanje, za kakšno uporabo naj bi bili ti predmeti namenjeni; ali je bilo mišljeno srebro, namenjeno za
vsakodnevno strežbo glave gospodinjstva, ali so bile mišljene srebrne mize in druge stvari iste vrste, ki jih oporočitelj ni
stalno uporabljal, vendar jih je imel navado posojati za igre in ob drugih pomembnih priložnostih. Boljše mnenje je, da je v
takšno zapuščino, ki je bila namenjena običajnemu namiznemu servisu oporočitelja, vključeno samo srebro.
122. Florentin, Inštituti, knjiga XI.
Če je v zlato ali srebro vstavljen material druge vrste in zapuščino sestavlja izdelano zlato ali srebro, bo vse, kar je vanje
vstavljeno, pripadalo volilojemniku.
123. Da bi ugotovili, kateri od obeh materialov je akcesoren, je treba ugotoviti namen in običaj zapustnika ter uporabo, ki jo
je opravil z zadevnim predmetom.
124. Paulus, On the Allotment of Freedmen.
Kadar kdo zapusti zapuščino na naslednji način: "Svoji ženi podarjam in zapuščam njene toaletne predmete, njene okraske ali
vse, kar sem pridobil za njeno rabo," je jasno določeno, da ji pripada vse. Podobno velja, če je zapuščina sestavljena takole:
"Titiusu podarjam in zapuščam vino, ki ga imam v mestu ali v pristanišču," mu pripada vse; beseda "ali" je namreč uvedena
zaradi razširitve obsega zapuščine.
125. Labeo, Epitome zadnjih del Javolena, knjiga II.
Neki moški je zapustil veliko posodo, eno srednje veliko in eno še manjšo, kot sledi: "Svojo manjšo posodo zapuščam Temu
in Temu." Če ni bilo razvidno, katero posodo je zapustnik želel določiti, je bilo ugotovljeno, da je bila zapuščena posoda
srednje velikosti.
126. Paulus, O Vitelliju, knjiga II.
Če je zapuščina izdelano srebro, zapuščina vključuje tudi žgane okraske, dodane na noge srebrnih posod, in vse druge
predmete, ki jih je mogoče uvrstiti v isto kategorijo.
127. Pod izraz "izdelano zlato" spadajo dragulji, vdelani v prstane, čeprav pripadajo prstanom. Pod pojmom izdelano zlato so
zajete tudi majhne skodelice, okrašene z zlatom, in biseri, ki so vdelani v nakit žensk, da bi se povečal sijaj zlata. Zlati
okraski, ki so vstavljeni v drage kamne in srebrne ploščice in jih je mogoče odliti, so po Gajevih besedah vključeni v
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zapuščino; vendar Labeo njegovega mnenja ne sprejema. Tubero pa pravi, da zapuščina vključuje vse, kar je oporočitelj
uvrstil med zlato, sicer pa naj se izdelki iz srebrne pozlate in vaze iz katerega koli drugega materiala, vloženega v zlato, ne bi
uvrščali med zlato.
128. Kadar se zapuščajo srebrne posode, ki se uporabljajo za prehranjevanje ali pitje, in se pojavi dvom, v kateri od teh
razredov spadajo, je treba upoštevati oporočiteljevo navado; to pa ne velja, kadar je gotovo, da predmet ne spada v noben
razred.
129. Neki uradnik triarijev je svoji ženi zapustil nekaj srebrnih predmetov za uporabo pri jedi, in ker je oporočitelj med svoje
srebrne predmete vključil posode, ki se uporabljajo tako za jed kot za pitje, se je pojavilo vprašanje, ali so tudi te vključene v
zapuščino. Scaevola je menil, da so.
130. Podobno je bilo postavljeno vprašanje v zvezi z naslednjo zapuščino: "Naj moja draga hči poleg tega vzame iz večjega
dela mojega premoženja in naj ima za svojo uporabo vso mojo garderobo, skupaj z zlatom in vsem drugim, kar je namenjeno
za uporabo žensk," ker se je oporočiteljica ukvarjala s poslom, je bilo postavljeno vprašanje, ali ni ostalo samo srebro, ki je
bilo v njeni hiši ali shrambi za njeno uporabo, in ali se lahko tudi tisto, kar je imela na svojem poslovnem mestu, šteje za
srebro za uporabo žensk in bi bilo vključeno v zapuščino. Odgovor je bil, da če je imela oporočiteljica srebrnino, namenjeno
lastni uporabi, se ne bo štelo, da je bila ta, ki jo je hranila za prodajo, zapuščena, razen če bi stranka, ki jo zahteva, lahko
dokazala, da je imela to tudi v mislih, ko je naredila oporoko.
131. Neratius pripoveduje, da je bil Prokulus mnenja, da je v primeru zapuščine vaz iz elektra vseeno, koliko srebra ali
elektra vsebujejo zadevne vaze. Toda kako bi se lahko odločili, ali je bilo srebro dodatek k srebru ali srebro k elektru? To je
bilo mogoče zlahka ugotoviti na podlagi videza vaz. Če bi vprašanje še vedno ostalo v dvomu, bi bilo treba ugotoviti, v kateri
razred je imela stranka, ki je sestavila oporoko, navado vključiti omenjene vaze.
132. Labeo je z oporoko svoji ženi Neratiji namenil posebno zapuščino njene garderobe, in sicer "Vse njene toaletne
predmete in vse njene okraske, namenjene ženski uporabi, vse volnene, lanene in vijolične tkanine, obarvane v različnih
barvah, dokončane in nedokončane itd." To nepotrebno pomnoževanje izrazov ne spremeni narave premoženja, saj je Labeo
omenil volno, nato pa še številne volnene izdelke različnih barv, kot da bi volna prenehala biti taka, ko je bila pobarvana,
kajti tudi če bi bil izpuščen izraz "različnih barv", bi še vedno pripadala volna različnih barv, če ni jasno, da je bil namen
pokojnika drugačen.
133. Titija je svoje toaletne predmete, namenjene ženski uporabi, zapustila Septiciji. Ta je razumela, da so ji bili zapuščeni
nakit in ogrlice, posute z dragulji in biseri, ter prstani, skupaj z oblačili ene barve in oblačili različnih barv. Pojavilo se je
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vprašanje, ali so vse te stvari vključene v poglavje toaletnih predmetov. Scaevola je odgovoril, da se v skladu z navedenimi
dejstvi med toaletne predmete za žensko uporabo uvrščajo le srebrne posode, ki se uporabljajo v kopeli.
134. Če je zapustnik zapustil uhane z dvema velikima biseroma in dvema smaragdoma, nato pa je bisere odstranil, se je
ponovno pojavilo vprašanje, ali so uhani po odstranitvi biserov zapadli v plačilo. Odgovor je bil, da bi bili še vedno
dolgovani, če bi uhani ostali, čeprav so bili biseri z njih odstranjeni.
135. Podobno mnenje je podal tudi v drugem primeru, ko je nekdo zapustil ogrlico, sestavljeno iz štiriintridesetih valjastih
kamnov in enakega števila okroglih biserov, nato pa je odstranil štiri valje in šest biserov.
136. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga IV.
Med izrazoma oblačila za moške in oblačila za moške ni razlike, vendar pa namen oporočitelja včasih povzroča težave, če je
bil sam navajen uporabljati neko oblačilo, ki je bilo primerno tudi za ženske. Zato je treba na vsak način preveriti, ali je bilo
zapuščeno oblačilo tisto, ki ga je imel oporočitelj v mislih, in ne tisto, ki je bilo dejansko namenjeno uporabi za ženske ali za
moške. Kvintus Mucij namreč pravi, da je poznal nekega senatorja, ki je imel navado pri mizi nositi ženska oblačila, in če bi
zapustil oblačilo, ki ga uporabljajo ženske, ne bi veljalo, da je imel v mislih tisto, ki ga je bil sam navajen uporabljati, kot da
je bilo primerno za njegov spol.
137. Isto, O Kvintu Muciju, IX. knjiga.
Kvintus Mucij je dejal, da če bi glava gospodinjstva vse svoje zlato zapustil ženi, ta ne bi bila upravičena do tistega, ki ga je
dal zlatarju, da bi ga izdelal, ali do tistega, ki mu je pripadal in ga zlatar ni vrnil. Pomponij: To mnenje je deloma resnično in
deloma napačno. Kajti glede zlata, ki mu je pripadalo, ne more biti nobenega dvoma; na primer, če bi sklenil pogodbo za
določeno število funtov zlata, zlato, do katerega bi bil upravičen po pogodbi, ne bi pripadalo njegovi ženi, ker še ni postalo
last njenega moža; saj ji je zapustil tisto, kar mu je pripadalo, in ne tisto, kar je imel pravico izterjati s tožbo na sodišču. Kar
zadeva zlatarja, je mnenje napačno, če mu je stranka dala kovino, da bi iz nje naredil nekaj zanjo; ker čeprav je bilo zlato v
rokah zlatarja, to ne spremeni njegove lastnine, saj še vedno ostaja last tistega, ki ga je dal, in je le dolžan zlatarju nadomestiti
njegovo delo, zaradi česar smo prišli do sklepa, da bo žena še vedno upravičena do njega. Če pa kovine zlatarju ni dal zato,
da bi iz nje izdelal kakšen izdelek, temveč iz drugega zlata, potem to zlato ne bo prešlo na ženo, ker se lastništvo kovine
prenese na zlatarja, ker se šteje, da je prišlo do menjave.
138. Kvintus Mucij tudi pravi, da če mož, ki ima pet funtov zlata, zapusti naslednje: "Moj dedič naj izroči moji ženi vse
zlato, ki sem ga morda pridobil za njeno uporabo," tudi če je mož prodal funt zlata in se ob njegovi smrti ne bi našlo več kot
štiri funte, bo moral dedič zagotoviti vseh pet funtov, saj uporabljeni izrazi kažejo na sedanji čas. To mnenje je, kolikor se
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nanaša na pravno obveznost, pravilno; to pomeni, da je dedič odgovoren po zakonu. Vendar je treba upoštevati, da če je
oporočitelj odtujil navedeni funt zlata, ker je želel zmanjšati zapuščino svoji ženi, potem bo spremenjen namen zapustnika
omogočal uveljavljanje izjeme na podlagi slabe vere, tako da se lahko, če bi ženska vztrajala pri tožbi za vračilo petih funtov
zlata, izključi z izjemo na tej podlagi. Če pa je bil zapustnik prisiljen odtujiti zlato zaradi nujnosti in ne zato, ker bi želel
zmanjšati zapuščino, bo pet funtov zlata pripadalo ženski po zakonu in izjema na podlagi slabe vere ne bo dediču nič
pomagala proti tožeči stranki.
139. Če oporočitelj zapusti ženi, kot sledi: "Zapuščam svoji ženi vse zlato, ki je bilo morda pridobljeno za njeno uporabo,"
Kvinto Mucij zelo pravilno pravi, da ta klavzula sama po sebi vsebuje določitev in dokaz zapuščine. Če je torej oporočitelj
odtujil funt zlata, bo po zakonu ostalo dolžno največ štiri funte teže in ne bo treba upoštevati, iz kakšnega razloga je
oporočitelj odtujil zlato.
140. Paulus, Mnenja, XIV. knjiga.
"Želim, da se pet funtov teže zlata izroči Titii, s katero sem vedno živel brez kakršnih koli nesoglasij." Sprašujem, ali morajo
dediči zlato v celoti priskrbeti v naravi ali plačati njegovo vrednost; in kakšen znesek morajo plačati. Paulus odgovarja, da je
treba predložiti bodisi zadevno zlato bodisi vrednost tega zlata, ne glede na to, za koliko ga je mogoče kupiti.
141. Sprašujem tudi, ali je treba, glede na to, da je bilo vprašanje v zgoraj omenjeni zadevi združeno in je pretor odločil, da je
treba priskrbeti samo zlato, v zvezi z navedenim dekretom zaslišati skrbnike mladoletnika, ki je dedič, proti kateremu je bil
izdan dekret, in ki so pri nasledniku pretorja zaprosili za dekret za popolno vrnitev njihovega varovanca. Paulus je odgovoril,
da je pretor izdal ustrezno odločbo, s katero je v primeru, ko je bilo zapuščeno zlato, odredil izročitev njegove količine.
142. Scaevola, Mnenja, knjiga III.
"Naročam svojim dedičem, naj moji najdražji Seji izročijo katero koli zlato čašo, ki jo bo izbrala." Ker premoženje zapuščine
ne vključuje ničesar drugega kot sklede, čaše, majhne merice ali posode za pitje, sprašujem, ali lahko Seia iz teh predmetov
naredi svojo zbirko. Odgovor je bil, da glede na to, da beseda "čaša" velja za vse, kar je namenjeno za pitje, si lahko izbere
med njimi.
143. Paulus, Mnenja, knjiga XXI
Podal sem svoje mnenje, da ženska oblačila niso vključena v izraz "okraski" in da napaka dediča ne spremeni zakona.
144. Scaevola, Mnenja, knjiga V.
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Titija je z oporoko in kodicilom posebej zapustila več srebrnih predmetov in oblačil. Sprašujem, ali bo v zapuščino vključeno
še kakšno drugo premoženje razen tistega, ki ga je mogoče najti med premoženjem zapuščine. Odgovor je, da bo vključeno
tisto, kar se najde, in da je treba zagotoviti varščino za izročitev preostanka, če se ta najde.
145. "Želim, da se moji tabijski plašči in tri tunike s pelerinami dajo tudi Semproniji-Pii, ki jih bo izbrala sama." Sprašujem,
ali bo imela Sempronija pravico, da si različne tunike in ogrinjala izbere iz vseh oblačil pokojnika, torej iz celotne garderobe.
Odgovor je, da če bi tunike s pelerinami ostale ločeno, bi lahko izbrala le med tistimi iste vrste; če pa tega ne bi bilo, bi imel
dedič pravico, da jih priskrbi iz celotne omare ali da ji plača njihovo ocenjeno vrednost.
146. Seia je v svoji oporoki določila naslednje: "Če bi mi to preprečila negotovost človeških zadev, želim in naročam, da bi
doprsni kip takšnega in takšnega boga, težak sto funtov, moji dediči postavili v takšen in takšen sveti tempelj z napisom, ki bi
vseboval moje ime in navedbo, da sem ga dala postaviti v svojem rodnem mestu." Ker v tem templju ni bilo drugih darov
razen nekaj bronastih ali srebrnih, se je pojavilo vprašanje, ali bodo Seijevi dediči morali zagotoviti srebrni, zlati ali bronasti
doprsni kip. Odgovor je bil, da je treba v skladu z navedenimi dejstvi tja postaviti eno srebrno.
147. Javolen, O zadnjih Labejovih delih, knjiga II.
Kadar so ženi zapuščeni toaletni predmeti, namenjeni ženskam, sta Ofilij in Labeo menila, da je upravičena le do takih, ki ji
jih je dal mož za lastno uporabo. Če bi se to razlagalo drugače, bi nastala velika škoda, če bi zlatar ali srebrnik kaj takega
zapustil svoji ženi.
148. Če je bila zapuščina zapisana takole: "Srebro, ki se ob moji smrti najde v moji hiši, zapuščam So in So," Ofilij meni, da
srebro, ki je bilo deponirano pri oporočitelju ali mu je bilo posojeno, ne bi smelo biti vključeno. Cascellius je enakega mnenja
glede srebra, ki je bilo posojeno. Labeo meni, da bo zapustniku pripadalo tisto, kar je bilo deponirano pri njem, če je bilo pri
njem za vedno kot zaklad in ne le za začasno hrambo; ker je treba besede: "Kar se lahko najde v moji hiši ob moji smrti,"
razumeti tako, da pomeni tisto, kar je bilo tam običajno. To mnenje odobravam.
149. Attius pravi, da je Servij menil, da če je oporočitelj neki osebi zapustil srebro, "ki bi ga lahko imel na svojem
toskanskem posestvu, ko umre", je bilo v zapuščino vključeno tudi tisto, ki je bilo pred oporočiteljevo smrtjo po njegovem
navodilu preneseno iz mesta na toskansko posestvo. Vendar bi bil primer drugačen, če bi bila zapuščina prenesena brez
njegovega ukaza.
150. Scaevola, Digest, knjiga XVII.
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Oporočitelj je svojemu zdravniku, ki je živel z njim in ga spremljal na vseh potovanjih, med drugim zapisal naslednje:
"Želim, da se srebro, ki ga uporabljam na svojih potovanjih, izroči njemu." Ker je bil oporočitelj v različnih obdobjih odsoten
zaradi javnih zadev, se je pojavilo vprašanje, katero srebro bi bilo treba šteti za vključeno v to zapuščino. Odgovor je bil, da
bi bilo vključeno tisto, ki ga je imel oporočitelj v posesti v času, ko je sestavil oporoko.
151. Mož je svoji ženi zapustil naslednjo oporoko: "Svoji ženi Semproniji zapuščam še srebrni pribor, ki se uporablja v
kopeli." Postavilo se je vprašanje, ali je bilo srebro, ki ga je oporočitelj običajno uporabljal v kopeli ob praznikih, vključeno v
zapuščino. Odgovor je bil, da se je vse to srebro štelo za zapuščino.
152. Neka ženska je ob svoji smrti zapustila svoje okrasne predmete v naslednji oporoki: "Želim, da se ves moj nakit izroči
moji prijateljici Seii." V isti oporoki je še dodala: "Želim, da se moj pogreb opravi v skladu z željami mojega moža, in ne
glede na pogrebne obrede želim, da se z mano pokopljejo moj nakit, dva niza biserov in moje smaragdne zapestnice." Ko je
bilo truplo pokojnice položeno v zemljo, je niti dediči niti mož niso pokopali z nakitom, ki ga je naročila položiti na njeno
telo. Pojavilo se je vprašanje, ali bodo omenjeni predmeti pripadli ženski, ki ji je zapustila ves svoj nakit, ali njenim dedičem.
Odgovor je bil, da ne pripadajo dedičem, temveč zapustniku.

Tit. 3. Glede oporoke za razbremenitev odgovornosti.

153. Ulpianus, O Sabinu, I. knjiga.
Obveznosti, ki jih imajo dolžniki vseh vrst, se jim lahko zakonito zapišejo, čeprav so lahko lastniki omenjenih obveznosti.
154. Julijan je navedel, da če upnik zapusti premoženje, ki je zastavljeno, svojemu dolžniku, bo zapuščina veljavna, dolžnik
pa bo upravičen do tožbe za izterjavo zastavljenega premoženja, preden bo plačal dolgovani denar. V tem primeru se zdi, da
je Julijan mislil na primer, ko dolžnik ne bi imel koristi od transakcije. Če pa je bil namen oporočitelja drugačen, je lahko
oproščen obveznosti, kot če bi dolg plačal.
155. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
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Kadar je bilo dediču naloženo, naj od varščine ne zahteva ničesar, lahko dolg izterja od glavnega dolžnika; kadar pa mu je
bilo prepovedano, da ga izterja od slednjega, in ga zahteva od varščine, Celsus meni, da bo glavnemu dolžniku odgovarjal po
določilih oporoke.
156. Celsus tudi pravi, da ne dvomi, da kadar je bilo dediču prepovedano izterjati dolg od dolžnika, ga njegov lastni dedič ne
more izterjati.
157. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIII.
Gotovo je, da je trenutno mogoče dolžniku zapustiti oprostitev.
158. Toda tudi če bi oporočitelj ob svoji smrti dolžniku izročil svojo zadolžnico, menim, da bo ta upravičen do izjeme, saj bo
izročitev zadolžnice veljavna kot zaupanje.
159. Julijan v štirideseti knjigi Digest pravi, da če bi kdo, ko bi bil tik pred smrtjo, izročil Seijevo menico Titiusu in mu
naročil, naj jo po njegovi smrti izroči Seiju; ali, če bi jo izterjal, mu jo vrne; če bi potem Titius po upnikovi smrti izročil
menico Seiju in bi dedič slednjega poskušal izterjati dolg, bo Seij upravičen do izjeme zaradi goljufije.
160. Poglejmo zdaj, kakšen bo učinek te zapuščine. In res, če se odpust dolga zapusti meni, edinemu dolžniku, in se ga
poskuša izterjati od mene, lahko uveljavljam izjemo; če pa se takšen poskus ne izvede, lahko vložim tožbo, da bi s potrdilom
pridobil odpust obveznosti. Še vedno pa, čeprav sem lahko solidarni dolžnik z drugo osebo, na primer kadar sva oba glavna
dolžnika in je zapustnik želel dati prednost samo meni, lahko vložim tožbo, vendar ne zato, da bi bil oproščen odgovornosti s
potrdilom, niti zato, da bi bil moj solidarni dolžnik oproščen proti namenu zapustnika, temveč zato, da bi bil oproščen s
sporazumom. Kaj pa, če bi bila partnerja? Poglejmo, ali bi se moral razrešiti s potrdilom o prejemu; ali ne bi bil v nasprotnem
primeru izpostavljen nevšečnostim, če bi bila vložena tožba zoper mojega sopogodbenika? Julianus v dvaintrideseti knjigi
Digest navaja, da če nisva partnerja, bi se moral razrešiti s sporazumom, če pa sva partnerja, bi se to moralo zgoditi s
potrdilom.
161. Zato se postavlja vprašanje, ali je treba partnerja, katerega ime ni navedeno v oporoki, šteti za volilojemnika, čeprav je
za obe stranki ugodno, če sta partnerja. Res je, da je treba za volilojemnika šteti ne le tistega, čigar ime je navedeno v
oporoki, ampak tudi tistega, ki v njej ni naveden, če ga je imel oporočitelj v mislih v času, ko je bila izročitev zapuščine
zapuščena.
162. Vendar se v tem primeru obe stranki štejeta za volilojemnika. Če sem namreč nekaj dolžan Titiusu in mu je, da bi mi bil
naklonjen, volila pod pogojem, da bom oproščen, nihče ne bo zanikal, da sem volilojemnik, kot navaja Julijan v isti knjigi;
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Marcellus pa v opombi pravi, da je volila zapuščina namenjena obema strankama, prav tako mojemu upniku, čeprav sem
morda plačilno sposoben, saj je vedno v interesu upnika, da sta za isto obveznost odgovorna dva dolžnika.
163. Pomponij, O Plautiju, VII. knjiga.
Kaj je torej treba storiti, ker lahko upnik vloži tožbo na podlagi oporoke? Dediču se ne sme izreči sodba zoper njega, razen če
mu je zagotovljeno jamstvo za obrambo pred dolžnikom. Prav tako, če dolžnik sproži postopek, dedič ne sme storiti nič
drugega, kot da ga zaščiti pred upnikom.
164. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIII.
Kadar ima zapustnik dolžnika glavnega dolžnika in poroka in zapiše razbremenitev glavnemu dolžniku, Julijan na istem
mestu navaja, da je treba glavnega dolžnika razbremeniti s potrdilom; sicer bo, če bo dedič tožil poroka, glavni dolžnik na
drug način vpleten v zadevo. Kaj pa, če porok vstopi zaradi darila in nima regresnega zahtevka zoper glavnega dolžnika? Ali
kako je treba ravnati, če je denar prišel v roke poroka in je ta namesto njega dal glavnemu dolžniku, ki mu je sam priskrbel
poroštvo? V tem primeru je treba glavnega dolžnika sporazumno odpustiti. Vendar smo navajeni, da je treba enako izjemo na
podlagi pogodbe, do katere je upravičen glavni dolžnik, odobriti tudi poroštvu. Pravimo, da to nikakor ne velja za ta primer;
saj je pri oporočiteljevi zapuščini njegov namen eno, dedičev namen pri sklenitvi sporazuma pa drugo.
165. Če pa bi bila poroštvu zapuščena razrešitev, ni dvoma, saj Julijan pravi, da je treba poroštvo razrešiti s sporazumom
dediča. Kljub temu menim, da bi ga bilo treba v takem primeru včasih razrešiti s potrdilom, če je bila stranka sama dejanski
dolžnik ali če je bila pri poslu partner z naročiteljem.
166. Julijan v isti knjigi navaja tudi, da bi moral biti sin pod očetovskim nadzorom, če bi postal dolžnik in bi bila njegova
izpustitev zapuščena očetu, s pogodbo razrešen odgovornosti, da bi se izognili sinovi izpustitvi. In dodaja, da ni pomembno,
ali je na dan, ko se zapuščina prenese, v sinovem peculiumu kakšno premoženje ali ne, saj bo oče vedno zavarovan z
zapuščino; in meni, da to še posebej velja, če se znesek peculiuma upošteva glede na čas izdaje sodbe. Julijan primerja moža
z očetom, kadar mu je žena po razvezi zakonske zveze zapustila oprostitev odgovornosti za svojo doto; tudi on bo namreč,
čeprav morda ni bil plačilno sposoben v času, ko je bila zapuščina podeljena, zapustnik, in pravi, da obe stranki ne moreta
izterjati tistega, kar je bilo že plačano. Vendar je boljše mnenje, kot ugotavlja Marcellus, da oče lahko vloži tožbo, ker še ni
bil dolžnik, ko je izvedel plačilo, tako kot tega ne more storiti mož, če je dolg že plačal. Kajti tudi če bi kdo menil, da je bil
oče dolžnik, še vedno zavzema le mesto pogojnega dolžnika in ni dvoma, da lahko izterja, kar je plačal.
167. Kadar pa je dedič zadolžen, da oprosti sina, Julijan ne doda, da bi moral biti prvi oproščen bodisi s potrdilom bodisi s
sporazumom, ampak se zdi, da misli, da bi moral biti sin tako rekoč oproščen odgovornosti s potrdilom; ta posel bi bil v
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korist tudi očetu. To pravilo bi moralo prevladati, razen če je mogoče jasno dokazati, da je oporočitelj nameraval drugače,
torej da ne bi smel biti nadležen ne sin ne oče; v tem primeru bi moral biti namreč oproščen ne s potrdilom, ampak s
sporazumom.
168. Julijan pravi tudi, da bi moral biti oče, kadar postane porok za svojega sina in je njegova izpustitev zapisana njemu,
razrešen odgovornosti s sporazumom kot porok in ne kot oče; zato se lahko proti njemu v zvezi s peculiumom vloži tožba.
Nazadnje meni, da to pravilo velja le, kadar je oporočitelj želel, da se razbremeni kot porok, če pa je želel, da se razbremeni
tudi kot oče, bi moral biti prav tako razrešen odgovornosti za peculium.
169. Javolenus, Pisma, VI. knjiga.
Toda po sinovi emancipaciji bo oče upravičen do tožbe le v obsegu vsega, kar je del sinovega peculiuma, ali če je ta morda
kaj izplačal v korist svojega očeta; saj bo premoženje, za katerega je v očetovem interesu, da ga ima, pripadlo njemu na
podlagi zapuščine.
170. Lahko se vprašamo, ali lahko oče v ta namen vloži tožbo na podlagi oporoke, zaradi česar bo tudi sin oproščen
odgovornosti za tožbo. Nekateri organi so menili, da ima postopek tak učinek, ker se šteje, da je v očetovem interesu, da
njegove pravice ostanejo nedotaknjene, če sinu po njegovi emancipaciji podari svoj peculium. Sam pa sem nasprotnega
mnenja in menim, da očetu v skladu z oporoko ne bi smelo biti priznano nič več kot to, da mora plačati le tisto, kar lahko
pobere dedič.
171. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIII.
Poleg tega se lahko odpusti ne le to, kar je treba plačati, ampak tudi del tega, torej del obveznosti, kot navaja Julijan v
triintrideseti knjigi Digest.
172. Kadar tisti, ki je določil izročitev Stichusa ali ten aurei, naloži svojemu dediču, naj ne zahteva Stichusa, je ugotovljeno,
da je zapuščina veljavna; vendar razmislimo, kaj vključuje. Julijan pravi, da se zdi, da je na podlagi oporoke mogoče vložiti
tožbo, s katero se dolžnika prisili k razrešitvi s prejemom, ki ga bo razrešil tudi glede desetih aurei, saj je prejem enakovreden
plačilu; in tako kot bi moral biti dolžnik razrešen, če bi izročil Stichus, tako bo razrešen odgovornosti s prejemom Stichusa.
173. Če pa bi moral dedič dolžnika odvezati plačila dvajsetih aurei, Julijan v triintrideseti knjigi prav tako navaja, da mora
biti dolžnik kljub temu odvezan odgovornosti za deset, saj bo, če dobi potrdilo za dvajset, odvezan odgovornosti za prvi
znesek.
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174. Če je dolžnik določil dva dediča in enega od njiju zadolži za plačilo upniku, bo zapuščina veljavna, kar zadeva
njegovega sodediča, ta pa bo imel pravico vložiti tožbo za prisilitev plačila upniku.
175. Oprostitev, zapuščena dolžniku, postane veljavna le, če od njega ni bilo zahtevano plačilo za časa zapustnikovega
življenja; če pa je bilo plačilo zahtevano, zapuščina preneha veljati.
176. Zato Julijan sprašuje, ali zapuščina ugasne, če je zapuščino zapustil dolžnik in je z njo obremenjen namestnik
mladoletnega otroka, ta pa pozneje zahteva plačilo dolgovanega. In ker je ugotovljeno, da ima mladoletnik, kar zadeva
zapuščino, s katero je obremenjen njegov namestnik, enak položaj kot dedič, ki je obremenjen s pogojno zapuščino, iz tega
sledi, da bo namestnik odgovoren za tožbo na podlagi oporoke, če bi mladoletnik od dolžnika zahteval plačilo terjatve.
177. Enako pravilo velja, kadar mladoletnik ne zahteva plačila, ampak samo sproži postopek pred sodiščem, saj bo moral
nadomestni dolžnik tožbo zavrniti.
178. Če je bila namreč oprostitev dolžniku zapuščena pogojno in je bilo bodisi pridruženo vprašanje bodisi je bilo zahtevano
plačilo, preden je bil pogoj izpolnjen, bo dolžnik še vedno upravičen do tožbe na podlagi oporoke, da pridobi oprostitev, ki
mu je bila zapuščena.
179. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
Ne moremo napraviti le oporoke, s katero odpustimo dolžnika, ampak tudi oporoko, s katero odpustimo svojega dediča in
kogar koli drugega.
180. Dediča lahko zadolžimo, da od dolžnika ne zahteva plačila v določenem času, vendar ni dvoma, da ga v vmesnem času
ne sme odpustiti; in če dolžnik umre, v omenjenem obdobju od njegovega dediča ni mogoče izterjati dolga.
181. Razmisliti je treba, ali lahko dedič izterja kazenske obresti za čas, v katerem mu je prepovedano zahtevati dolg. Priscus
Neratius je menil, da bi bila takšna zahteva v nasprotju z oporoko, kar je pravilno.
182. Zapuščina, kot je naslednja: "Moj dedič ne sme izterjati dolga samo od Lucija Titija", ne preide na dediča Lucija Titija,
če za časa življenja slednjega dedič ni storil ničesar v nasprotju z oporoko, ko je poskušal izterjati dolg od njega; kajti kadar
koli se zapuščeno premoženje veže na osebo zapustnika, ima naravo osebne služnosti in ne preide na njegovega dediča; če pa
se ne veže na njegovo osebo, preide na njegovega dediča.
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183. Če se besede, s katerimi se odobri razrešitev, nanašajo na stvarnopravne zadeve, je učinek enak, kot če bi bilo dediču
izrecno prepovedano izterjati terjatev bodisi od dolžnika bodisi od njegovega dediča, saj dodatek dediča nima nobene veljave
ali učinka; prav tako bi bilo, če oseba dolžnika samega ne bi bila vključena.
184. Za tistega, ki mu je naročeno, naj predloži račune, se ne šteje, da je izpolnil voljo oporočitelja, če ne predloži računov,
ampak samo plača preostanek, ki je ostal v njegovih rokah.
185. Če je dediču prepovedano vložiti tožbo zoper zastopnika, ki je skrbel za zapustnikove posle, se ne šteje, da je to v korist
volilojemnika, če je bila obveznost sklenjena zaradi slabe vere ali goljufije tistega, ki je opravljal posle, in se šteje, da je imel
oporočitelj takšno mnenje. Če bi torej dedič sprožil postopek proti zastopniku zaradi sklenjenega posla in bi ta na podlagi
oporoke vložil tožbo za nedoločen znesek, se mu to lahko prepreči z ugovorom zaradi goljufije.
186. Izročitev se lahko zakonito zapiše tudi vsakomur, pri katerem pustim depozit, ali tistemu, ki mu dam posojilo v uporabo
ali dam premoženje v zastavo, ali tistemu, ki mi je dolžan povrniti izkupiček od kraje.
187. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIV.
Kadar je dediču prepovedano zahtevati izstavitev računov, je bilo v reskriptih zelo pogosto navedeno, da mu ne bo
preprečeno zahtevati zapadlih saldov, če jih imajo stranke v posesti ali če je bil zastopnik, ki je opravil posel, kriv kakšnega
goljufivega dejanja. Če bi kdo želel drugega razbremeniti odgovornosti tudi iz tega naslova, naj zapuščino sestavi na
naslednji način: "Naj se mojemu dediču naloži, da vrne temu in temu vse, kar je od njega pobral s takšno in takšno ter takšno
in takšno tožbo, ali pa ga oprosti odgovornosti na podlagi navedenih tožb."
188. Julianus, Digest, knjiga XXXIII.
Kadar je dediču naloženo, naj od poroka ne izterja ničesar in naj plača Titiusu, kar mu dolguje glavni dolžnik; se mora
strinjati, da ne bo zahteval od poroka in da bo na zapustnika prenesel svoje pravice iz tožbe proti glavnemu dolžniku; prav
tako, kadar je dediču naloženo, naj od glavnega dolžnika ne izterja ničesar in plača tretji osebi znesek, ki mu ga dolguje
porok, mora dati potrdilo glavnemu dolžniku in bo prisiljen zapustniku plačati znesek, ki ga je sodišče določilo kot
dolgovanega od poroka.
189. Isto, Digest, knjiga XXXVI.
Če bi dolžnik odredil, naj njegov dedič odpusti svojega poroka, ali naj ga odpusti? Odgovor je, da mora biti. Ker so dediči
odgovorni za mandatno tožbo, je bilo treba vprašati tudi, ali ni zapuščina nična, ker je dolžnik zapustil svojemu upniku.
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Odgovor je bil, da bo zapuščina, kadarkoli jo dolžnik zapusti svojemu upniku, nična, če ne bo prej v interesu upnika, da vloži
tožbo na podlagi oporoke, kot pa tožbo na podlagi prvotne obveznosti; če je namreč Titius naročil Maeviju, naj obljubi
plačilo določenega zneska denarja, nato pa mu je naročil, naj se razreši po določilu, je jasno, da je bolj v interesu stranke, ki
je obljubila, da se razreši, kot pa da plača znesek v skladu z določilom in nato vloži tožbo na podlagi mandata.
190. Isto, Digest, knjiga XXXIX.
Lucij Titius, ki je zaposlil Erosa kot svojega zastopnika, je v svojem kodicilu določil naslednje: "Želim, da je Eros svoboden,
in želim, da poda poročilo o vsem, kar je storil, v času po mojem zadnjem podpisu." Nato je še za časa življenja Erosa
odpustil, hkrati pa je suženj izstavil račune, ki jih je oporočitelj podpisal do tega datuma, ki je bil le nekaj dni pred njegovo
smrtjo. Dediči Lucija Titiusa so trdili, da je Eros prejel določene vsote denarja, ko je bil še suženj in ko je postal svoboden, in
jih niso vključili v obračune, ki jih je podpisal Lucij Titius. Sprašujem, ali lahko dediči od Erosa kaj zahtevajo za čas pred
zadnjim podpisom Lucija Titija. Odgovoril sem, da glede na navedena dejstva Eros ne more zahtevati svoje svobode, razen
če so mu bili omenjeni zneski izrecno nakazani.
191. Isto, Digeste, knjiga LXXXI.
Če bi upnik zapustil dolžniku tisto, kar mu dolguje, in bi se ta lahko zaščitil z večno izjemo, bi bila zapuščina brez veljave in
učinka. Če pa isti dolžnik svojemu upniku zapusti, kar mu dolguje, se bo razumelo, da je želel, da je njegov upnik
razbremenjen učinkovanja navedene izjeme.
192. Ulpianus, Trusti, I. knjiga.
Enako pravilo bo veljalo, kadar je moral dolžnik plačati v določenem roku ali pod določenim pogojem.
193. Isto, O ediktu, knjiga LXIV.
Če je komu v oporoki naloženo, naj ne izterja dolga od Titiusa, ne more tožiti ne njega ne njegovega dediča; prav tako ne
more vložiti tožbe dedič dediča; prav tako ne more zahtevati plačila obveznosti od dediča dolžnikovega dediča. Tudi dediču
zapustnikovega dediča se lahko naloži, naj ne izterja terjatve od dolžnika.
194. Paulus, O Plautiju, IX. knjiga.
Če bi komu dal v najem zemljišče za pet let in bi potem zapustil vse, kar je bil najemnik dolžan storiti zame ali mi plačati ali
bi mi bil dolžan plačati ali dati v prihodnosti, dediču pa se naloži, da dovoli najemniku, da to sam dobi; tako Nerva kot
1957

Atilicinus pravita, da bi bil dedič, če bi mu preprečil uživanje zapuščine, odgovoren za tožbo na podlagi zakupa, če pa bi
zadržal kaj, kar izhaja iz zakupne pogodbe, bi bil odgovoren za tožbo na podlagi oporoke; iz razloga, ker ni razlike, ali od
zakupnika kaj zahteva ali zadrži v posesti, saj se šteje, da je bil zapuščen celoten zakup.
195. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, II. knjiga.
V zapuščino je vključen tudi morebitni preostali dolg iz zakupa.
196. Paulus, O Plautiju, IX. knjiga.
Tudi če je bilo stanovanje zapuščeno na ta način, ga bo moral dedič opremiti brezplačno; poleg tega je bilo odločeno, da
lahko najemnik proti dediču vloži tožbo na podlagi oporoke, da bi bil razbremenjen odgovornosti iz najemne pogodbe; to
mnenje je popolnoma pravilno.
197. Modestinus, Pravila, IX. knjiga.
Če zapuščino zapišemo takole: "Naj se mojemu dediču naloži, da oprosti odgovornosti tistega in tistega, ki je opravljal moje
posle, in da od njega ne zahteva ničesar, kar bi mi bil dolžan plačati ali storiti zame," bo dediču naloženo, da od zapustnika
ne sme pobirati denarja, ki mu je bil posojen. Vendar je težko verjeti, da je zapustnik s tovrstno oporoko želel, da bi se volilo,
da se volilo tudi vse, kar je zapustnik dolgoval svojim sužnjem kot njihov peculium.
198. Isto, Mnenja, knjiga X.
"Mojemu bratu Avreliju Semproniju. Ne želim, da bi bil kdo od mojih dolžnikov nadležen zaradi svojih obveznosti in da bi
se od njih, dokler so živi, izterjalo kar koli, bodisi glavnica bodisi obresti; in vračam, prost odgovornosti in oproščen zastavne
pravice, hišo in karpatsko zemljo tistemu, ki ga to zanima." Modestinus navaja svoje mnenje, da bo dolžnik sam, če bo tožen,
zaščiten z izjemo, vendar to ne bo veljalo za njegovega dediča.
199. Ko je Gaj Seij odraščal, sta mu bila za skrbnika dodeljena Publij Maevij in Lucij Sempronij. Ko je bil omenjeni Gaj Seij
še polnoleten, je, ker je bil tik pred smrtjo, v svoji oporoki določil naslednje v zvezi s svojimi skrbniki: "Nihče naj ne
postavlja vprašanj glede mojih skrbnikov, saj sem sam opravil svoje posle." Sprašujem, ali lahko mladoletni dediči od
kuratorjev zahtevajo obračun za kuraturo, saj je pokojnik, kot je razvidno iz določb oporoke, priznal, da je sam poskrbel za
vse svoje posle. Modestinus je menil, da bi bilo mogoče, če bi kuratorji storili kakšno goljufivo dejanje ali če bi bilo v
njihovih rokah kaj zapustnikovega premoženja, zoper njih vložiti tožbo iz tega razloga.
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200. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, knjiga XI.
Če zapišem kaj, kar mi dolguješ, bodisi sebi bodisi tretji osebi, in mi to plačaš ali te odpustim iz katerega koli drugega
razloga, zapuščina ugasne.
201. Julijan je torej menil, da bo zapuščina ugasnila, tudi če upnik postane dedič svojega dolžnika in potem umre; in to je
pravilno, ker obveznost tako rekoč ugasne z zamenjavo, kakor tudi s plačilom.
202. Kadar pa je zapuščina zapuščena pod nekim pogojem, dedič pa pride prej in izterja dolg, je treba izreči drugačno
mnenje; kajti dokler pogoj še traja, preprečitev plačila zapuščine volilojemniku, če je ta še živ in upravičen do njenega
prejema, ni odvisna od naklonjenosti dediča, in če volilojemnik ni pravno sposoben sprejeti zapuščine, dedič stranki, ki je
upravičena do koristi iz zapuščine, ne more preprečiti, da bi jo dobila.
203. Papinianus, Vprašanja, knjiga XIX.
"Ne želim, da se izterja vse, kar mi dolguje Sempronij." Odločeno je bilo, da dolžnik, da bi izsilil svojo izpustitev, ni
upravičen le do izjeme, temveč tudi do tožbe na podlagi oporoke.
204. Isto, Mnenja, knjiga VII.
Od zastopnika, od katerega je bilo dedičem prepovedano zahtevati obračun in ki ga je moral tudi odvezati vsakršne
odgovornosti za vsako dejanje, opravljeno v tej vlogi, se lahko s tožbo po pooblastilu še vedno zahteva, da dedičem plača ves
denar, ki bi mu lahko pripadal od bankirja na podlagi pogodbe, ki jo je sklenil kot zastopnik, ali da odstopi svoje pravice do
tožbe zoper navedenega bankirja.
205. Isto, Mnenja, knjiga VIII.
Kadar se od dediča zahteva, naj oprosti svojega dolžnika, velja, da se to nanaša le na tisto, kar je ostalo dolžno iz obveznosti.
Če je bil torej kakršen koli dolg plačan pred odprtjem oporoke, ne bo vključen v skrbništvo. Če pa bi bilo treba po odprtju
oporoke in pred vstopom dediča, ki je vedel za namen pokojnika, v zapuščino zahtevati plačilo dolgovanega, bo to zelo
podobno goljufiji, zato lahko zapuščenec znesek izterja.
206. Paulus, Vprašanja, knjiga X.
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Kjer sem Titiusu zapisal, kar mi je bil dolžan, z navedbo ali brez navedbe zneska, ali po drugi strani, kjer sem zapisal z
razliko, kot npr: "Titiusu zapuščam, kar sem mu dolžan," ali "Titiusu zapuščam sto aurejev, ki sem mu jih dolžan," vas
sprašujem, ali menite, da je treba na vsak način preveriti, ali je kaj res dolgovano, in vas poleg tega prosim, da mi sporočite,
kako razlagate te zadeve, ki se pojavljajo vsak dan. Odgovoril sem, da če želi stranka, ki ji je Titius dolžan, odpustiti dolg, je
vseeno, ali svojemu dediču naroči, naj ga oprosti odgovornosti, ali pa mu prepove izterjavo dolga; kajti v obeh primerih je
treba dolžnika odpustiti in v obeh primerih bo v korist dolžnika proti dediču vložena tožba, da se doseže njegov odpust. Če je
oporočitelj navedel znesek sto aurei ali določeno zemljišče kot dolg in je mogoče dokazati, da je bil volilojemnik dolžnik, ga
je treba izpustiti. Če pa ni ničesar dolžan, ker je bila dana napačna izjava, je mogoče reči, da lahko vloži tožbo tudi za
izterjavo tistega, kar je vključeno v zapuščino. To načelo se uporablja tudi, kadar je bila oporoka naslednja: "Mojemu dediču
naj se naloži, da ne pobere sto aurejev, ki mi jih dolguje," ali "Stichus, ki mi jih dolguje". Če pa bi rekel: "Naj bo mojemu
dediču naloženo, da izroči Stihu sto aurejev, ki mi jih dolguje," je mogoče trditi, da jih lahko zahteva, čeprav izjava ni
resnična. Vendar se s tem nikakor ne strinjam, saj je zapustnik gotovo mislil, da se beseda "daj" nanaša na dolg. Po drugi
strani pa, če dolžnik oporoko izroči svojemu upniku, ne vidim, da bi bila oporoka veljavna, če znesek ni naveden. Če pa
navede znesek, za katerega priznava, da ga dolguje, zapuščina ne bo veljavna, razen v primerih, ko bo njeno plačilo
ugodnejše od plačila dolga. Če bi namreč dolžnik zapustil sto aurejev, za katere pravi, da jih dolguje, in jih res dolguje, je
zapuščina neveljavna. Če pa jih ne dolguje, je veljalo, da je zapuščina veljavna; če je namreč navedena določena vsota
denarja, je primer podoben tistemu, ko je bil Stichus zapuščen na podlagi lažne izjave. To pravilo je božanski Pij navedel v
nekem reskriptu, v katerem je bila določena vsota denarja zapuščena, kot da je bila prejeta kot doto.
207. Scaevola, Mnenja, knjiga IV.
Skrbnik, ki je ob svoji smrti določil določene dediče, je želel svojemu varovancu, čigar skrbništvo je upravljal, podariti tretji
del svojega premoženja, če ne bo sprožil nobenega spora s svojimi dediči zaradi skrbništva, ampak jih bo vse razrešil
odgovornosti v zvezi z njim. Oskrbovanec je prejel zapuščino in kljub temu pozneje od dedičev zahteval vse, kar je prišlo v
roke njegovega skrbnika s prodajo premoženja ali iz katerega koli drugega vira, povezanega s skrbništvom. Sprašujem, ali bi
moral biti na podlagi določb oporoke izključen iz vložitve tovrstnih tožb. Odgovor je bil, da če je prejel korist od skrbništva,
preden je izpolnil postavljeni pogoj, in nato nadaljeval z uveljavljanjem zahtevka v nasprotju s pogoji oporoke, bi lahko
dediči zoper njega vložili ugovor zaradi slabe vere, razen če bi bil pripravljen vrniti, kar je prejel od skrbništva, ki mu je bilo
odobreno kot usluga zaradi njegove starosti.
208. Tryphoninus, Disputations, Book VIII.
Poglejmo, ali se šteje, da ima oseba, ki ji je bila z oporoko podeljena oprostitev in zoper katero teče postopek v zvezi s
peculiumom, položaj volilojemnika, če v času, ko se običajno podeli zapuščina, v peculiumu ne bi bilo mogoče najti ničesar.
Tudi če še ni dolžnik, iz tega ne sledi, da bi imel od zapuščine kakršno koli korist, razen če bi upal na kakšen prihodnji
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dodatek k svojemu peculiumu. Ali bo torej njegov položaj kot volilojemnika v suspenzu, tako kot bi bil ii, če bi iz katerega
koli razloga povzročil, da bi bilo pričakovanje zapuščine dvomljivo? To je boljše mnenje.
209. Scaevola, Digest, knjiga XVI.
Avrelij Simfor je postal porok za nekega skrbnika in je ob njegovi smrti njegovim varovancem zapustil naslednje: "V tem
času želim, da se vsakemu od njiju vsak mesec plačuje po šest dinarjev za njuno preživljanje in vsako leto petindvajset
dinarjev za njuno obleko, s čimer se morata zadovoljiti, saj mi je njuno skrbništvo povzročalo nemalo preglavic. Prav tako
naročam svojim dedičem, naj od njih ne pobirajo ničesar zaradi skrbništva in naj ne zadržijo ničesar zaradi te zapuščine."
Postavilo se je vprašanje, ali bi lahko omenjeni dediči, če so kaj izplačali na račun skrbništva, to izterjali od dediča otrok ali
od stranke, za katero je oporočitelj postal porok. Odgovor je bil, da se v skladu z navedenimi dejstvi zdi, da so bili dediči
slednjega izključno zadolženi, da ne zahtevajo ničesar iz naslova skrbništva, ki ga je upravljal Symphorus in ki bi lahko
pripadalo varovancem z imenom Arellius.
210. Neki moški je po sestavi oporoke svojim dolžnikom zapustil oprostitev, nato pa je oporoko razpečatil in jo ponovno
prebral, zato je sestavil drugo, v kateri je zapuščino ponovil, kot sledi: "Potrjujem vsako oporoko, ki sem jo razpečatil, in vse,
kar je v njej zapisano." Po vpisu zapuščine po drugi oporoki se je pojavilo vprašanje, ali lahko dolžniki, ki so bili razvezani s
prvo oporoko, zahtevajo, da so oproščeni odgovornosti za denarne zneske, za katere so se zadolžili po sestavi prve oporoke;
in če bi dediči zoper njih vložili tožbo, ali bi jo lahko preprečili z ugovorom zaradi slabe vere. Odgovor je bil, da ne bodo
oproščeni.
211. Titius je svojemu dolžniku Seiju zapustil naslednje: "Podarjam in zapuščam deset denarjev Seiju. Poleg tega mu
podarjam tudi pet, vse, kar mi dolguje, tako glavnico kot obresti." V splošni klavzuli je svojim dedičem tudi naložil, naj
vsakemu od volilojemnikov dajo in izročijo, kar mu je zapustil. Seij si je nato od Titija izposodil še več denarja. Sprašujem,
ali je treba tudi ta denar, ki je bil izposojen po sestavi oporoke, razumeti, da je bil zapuščen Seiju. Odgovor je bil, da glede na
to, da so se besede, ki jih je uporabil oporočitelj, nanašale na pretekli čas, ne bi smelo veljati, da je bil zadnji izposojeni
znesek zapuščen.
212. Titius, ki je sestavil oporoko in imenoval svoje sinove za dediče, se je v zvezi z očetom, ki je bil prej tudi njegov
skrbnik, izrazil takole "Želim, da je moj oče Seij oproščen odgovornosti za kakršno koli skrbniško tožbo." Sprašujem, kako je
treba razumeti te besede, torej ali pomenijo, da je treba denar, ki je bil pridobljen s prodajo premoženja ali izterjavo terjatev
in ki ga je oče pretvoril v lastno uporabo ali posodil z obrestmi v svojem imenu, izplačati otrokom in dedičem zapustnika ali
njegovim vnukom. Odgovor je bil, da mora o tem odločiti sodišče, ki je pristojno za zadevo, saj se po pravu domneva, da
mora biti oče zaradi naravne naklonjenosti sina oproščen vseh obveznosti, razen če dediči zapustnika dokažejo, da je bil
njegov namen drugačen.
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213. Maevius je v svoji oporoki želela, da bi bil eden od njenih dedičev oproščen odgovornosti za skrbniško tožbo, in sicer z
naslednjimi besedami: "Ne želim, da se od njega zahteva obračun skrbništva, ki ga je Julianus Paulus upravljal z Antistijem
Ciceronom, in želim, da se ga oprosti vsake odgovornosti iz tega naslova." Sprašujem, ali je mogoče od njega izterjati denar,
pridobljen s skrbništvom, če bi ta denar ostal v njegovih rokah. Odgovor je bil, da v navedenem primeru ni ničesar, zakaj bi
se denar, ki je pripadal skrbniku in je ostal v njegovih rokah, štel za zapuščino.
214. Oporočitelj je v oporoki določil naslednje: "Želim, da je moj sorodnik Titius oproščen vseh dolgov, ki mi jih dolguje,
poleg tega pa mu podarjam deset aurei." V kodicil pa je dodal naslednje: "Poleg tega želim, da moj dedič oprosti mojega
sorodnika in dolžnika Titiusa plačila obresti na denar, ki mi ga je bil dolžan za časa svojega življenja. Če bi moj dedič v
nasprotju z mojo voljo poskušal od njega izterjati navedene obresti, potem želim, da omenjene obresti plačajo Titiju moji
dediči, dokler je živ." Ker je imel oporočitelj očitno namen zapuščino prej povečati kot zmanjšati, se je pojavilo vprašanje, ali
bodo njegovi dediči v skladu s pogoji skrbništva odgovorni Titiusu, da jih prisili, da ga odpustijo od vseh dolgov. Odgovor je
bil, da se je v skladu z navedenimi dejstvi izkazalo, da se je zapuščina, ki jo je zapustnik najprej zapustil, zmanjšala.
215. Če je bila oporoka zapisana takole: "Želim, da se mu izroči vse, kar mi je Seius dolžan ali za kar sem zanj zastavil svojo
vero," sprašujem, ali je bilo zapuščeno samo tisto, kar je bilo dolgovano v času, ko je bila oporoka izvršena, ali je bil v
zapuščino vključen tudi znesek, ki se je pozneje nabral kot obresti. Odgovor je bil, da je oporočitelj želel, da se vsaka
dolžnikova obveznost razveljavi s skrbništvom.
216. Stichus, ki je bil po oporoki manumanitiran, mu je oporočitelj zapustil zemljišče z vso opremo, skupaj z drugim
premoženjem, in dodal naslednje: "Prepovedujem, da bi mu izstavil kakršen koli račun, ker ima v posesti zapise." Postavilo
se je vprašanje, ali bi bil Stichus dolžan izplačati kakršno koli vsoto denarja, ki bi ostala v njegovih rokah od upravljanja
njegovega posestva. Odgovoril sem, da Stichus na tej podlagi ni odgovoren. Klavdij: Nihče po manumunizaciji ni odgovoren
za nobeno dejanje, ki ga je storil v času suženjstva, in bil je sprejet nasvet, da se preveri zakon o tem, kaj je treba plačati.
Zato lahko dediči ostanek, ki ostane v njihovih rokah, obdržijo skupaj s peculiumom ali pa se lahko odšteje od peculiuma, če
je ta zapuščen.
217. "Želim, da sto aurejev, ki sem jih deponiral pri Apronianu, ostane v njegovih rokah, dokler moj sin ne dopolni dvajset
let, in prepovedujem, da bi se od njega pobirale kakršne koli obresti na omenjeni denar." Postavilo se je vprašanje, ali lahko
Apronianus v skladu s pogoji skrbništva trdi, da omenjeni znesek od njega ni bil pobran pred časom, ki ga je določil
oporočitelj. Odgovor je bil, da bi glede na navedena dejstva lahko uveljavljal tak zahtevek.
218. Oporočitelj je za dedinji določil svoji hčeri in jima naložil naslednje skrbništvo: "Hčeri, ne zahtevajta od Gaja Seija, da
predloži kakršen koli račun za upravljanje mojega premoženja, ki ga je do moje smrti upravljal v svoji banki ali zunaj nje, in
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ga v zvezi s tem odvezujeta vsakršne odgovornosti." Ker je omenjeni Gaius Seius upravljal vse premoženje zapustnika v času
njegove smrti in ga vlagal v svojo banko ali iz nje, se je pojavilo vprašanje, ali bo moral zapustnikovim dedičem za to podati
obračun. Odgovor je bil, da je bila v skladu z navedenimi dejstvi zapuščina razrešena, vendar mora sodišče odločiti, kaj je
treba storiti v danih okoliščinah.
219. Oporočitelj je za svojega dediča imenoval svojega nekdanjega skrbnika skupaj s svojim bratom in nekaterimi drugimi
osebami ter omenjenemu skrbniku zapustil deset aurei, ki jih je ta porabil za njegov račun in za račun svojega brata. Postavilo
se je vprašanje, ali je bila oporoka veljavna, kar zadeva skrbnika. Odgovor je bil, da če je oporočitelj zapustil znesek, ki mu je
pripadal na podlagi skrbništva, ni mogoče zahtevati izvršitve skrbništva.
220. Če bi se izkazalo, da je oporoka neveljavna, kar zadeva skrbnika, je bilo treba vprašati tudi, ali bi bila veljavna glede na
zapustnikovega brata; ker je bila v njegovo korist in v korist stranke, ki je upravljala njegovo skrbništvo, prav tako. Odgovor
je bil, da je zapuščina veljavna, kar zadeva brata, saj je bil oproščen dolga.
221. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, ali je treba zaslišati skrbnika, če se strinja s sprejetjem oporoke, pod pogojem, da
nekatere klavzule oporoke ostanejo v veljavi, druge pa se zavrnejo, pri čemer je kot razlog navedel, da je bil znesek, določen
v oporoki, nižji od zneska, ki ga je nakazal za stroške. Odgovor je bil, da mu pogoji oporoke ne preprečujejo, da bi zahteval
vse, kar bi lahko dokazal, da mu pripada.
222. Oporočitelj je napravil naslednjo oporoko: "Naročam, naj ji moji dediči izplačajo znesek petdeset aurei, ki sem si ga
izposodil od svoje žene na zadolžnico, da bi ga uporabil pri svojem poslu." Postavilo se je vprašanje, ali bi oporoka obveljala,
če bi se izkazalo, da je mož dejansko dolžnik svoje žene. Odgovor je bil, da bi bilo zaupanje v primeru obstoja dolga
neveljavno.
223. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, ali je mogoče zahtevati izvršitev skrbništva, če bi žena, ki je vložila tožbo za izterjavo
dolgovanega denarja, zadevo izgubila. Odgovor je bil, da bi glede na navedena dejstva lahko zahtevala izvršitev skrbništva,
ker je bilo očitno, da dolg ni zapadel na nobeni drugi podlagi.
224. Paulus, O Lex Julia et Papia, VI. knjiga.
Če ima zapustnik dva glavna dolžnika in naloži svojemu dediču, naj oba oprosti, eden od njiju pa ne more prejeti zapuščine
in nista partnerja; mora dedič prenesti svojo pravico do tožbe z dolžnika, ki ne more sprejeti zapuščine, na tistega, ki mu
zakon dodeljuje to korist, in s tem postopkom se bo zgodilo dvoje, in sicer bo tisti, ki ne more prejeti zapuščine, udeležen pri
koristi, tisti, ki jo lahko prejme, pa bo oproščen. Če pa sta dolžnika partnerja, bo tisti, ki je nesposoben, nujno imel korist prek
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drugega, ki lahko prejme zapuščino, in bo oproščen s prejemom; enako se bo namreč zgodilo, tudi če je oporočitelj odredil,
naj se oprosti edini, ki je upravičen sprejeti po oporoki.
225. Isto, Vprašanja, X. knjiga.
Ker je tožnik ali toženec svojemu dediču naročil, naj ne sprejema sodbe na sodišču centumvirjev, se je pojavilo vprašanje,
kako to vpliva na zapuščino. Odločeno je bilo, da je slednje veljavno le, če ima zapustnikov nasprotnik slab primer, tako da
bi bil v spopadu z dedičem poražen; kajti takrat bi moral dedič ne le izročiti premoženje, ki je bilo predmet tožbe, ampak tudi
plačati vse stroške pravdanja zapustniku. Če pa bi imel dobro tožbo, se zdi, da v zapuščini ne bi bilo ničesar, niti stroškov,
kot so menili nekateri organi.
226. Scaevola, Mnenja, III. knjiga.
Upnik je svojemu dolžniku zapustil naslednje premoženje: "Želim, da mu moji dediči izročijo vse, kar mi dolguje Gaius
Seius in kar je zavaroval z zastavo svojih vrtov." Če je zapustnik za časa svojega življenja od Seiusa prejel kakršno koli
plačilo, sprašujem, ali bi se to lahko zahtevalo kot dolgovano na podlagi zapuščine. Odgovor je bil, da ga v skladu z
navedenimi dejstvi ni bilo mogoče zahtevati. Ista stranka je ponovno zaprosila za nasvet in trdila, da je oporočitelj pred
sklenitvijo kodicila, s katerim je zapustil oporoko, prejel skoraj vso glavnico in obresti dolga, tako da je ostal le še zelo
majhen del dolga, in vprašala, ali bi imela pravico do izterjave zaradi klavzule: "vse, kar mi pripada in se nanaša na
preteklost". Odgovor je bil, da je glede na dejstva, navedena na prvem mestu, moje mnenje pravilno; kar zadeva dejstva,
navedena pozneje, pa je bilo nekaj dodano, in o tem mora odločiti sodišče, ki mora ugotoviti, ali je oporočitelj, ker je pozabil,
da je bil denar plačan, sprejel to določbo; ali ker plačilo ni bilo znano; ali je ravnal namerno, saj je želel, da se zapusti
dolgovani znesek, ne pa pravica zahtevati sprostitev.
227. Oporočitelj je med drugim svojemu svobodnjaku zapisal naslednje: "Če je za časa mojega življenja zame opravil
kakršen koli posel, prepovedujem, da se od njega za to zahteva kakršen koli obračun." Postavilo se je vprašanje, ali bo moral
dedičem izročiti knjige, v katerih so se vodili računi, in morebitne zneske, ki so ostali v njegovih rokah in so razvidni iz
vpisov prejemkov in izdatkov. Odgovor v zvezi z zadevno zadevo je bil, da ima dedič pravico zahtevati tudi to, kar je
upravitelj posodil svojim tovarišem sužnjem, ki so bili del zapuščine, pri čemer je treba te zneske, porabljene v korist
njegovega gospodarja, odšteti od preostanka v njegovih rokah.
228. Titija, ki je imela dva skrbnika, je v oporoki določila naslednje: "Ne želim, da se od prvega zahteva obračun mojega
skrbništva, ki sta ga upravljala Publij Maevij in Lucij Titius." Postavilo se je vprašanje, ali se lahko od njega pobere denar, ki
je ostal v njegovih rokah od upravljanja skrbništva. Odgovor je bil, da v navedenem primeru ni bilo ničesar, kar bi vodilo k
prepričanju, da je bil denar, ki je pripadal skrbniku in je ostal v njegovih rokah, zapuščen.
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229. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, ali je treba šteti, da je bil oproščen tudi sostanovalec skrbnika. Odgovor je bil, da
sostanovalec ni bil razrešen.
230. "Kar zadeva Gaja Seija, ki je bil še posebej zaslužen, ne želim, da bi se od njega ali njegovih dedičev zahtevalo karkoli,
kar mi dolguje v zapisih ali na račun, ali karkoli si je izposodil od mene, ali kakršnekoli obveznosti, ki sem jih morda sklenil
v njegovo korist." Sprašujem, ali je bil zapuščen samo denarni znesek, ki je bil dolgovan v času, ko je bila oporoka
sestavljena, ali so bile v zapuščino vključene tudi obresti, ki so se na navedeni znesek nabrale pozneje. Odgovor je bil, da je v
skladu z navedenimi dejstvi videti, da je oporočitelj želel, da se vse obveznosti Seiusa, ki so zapadle njemu samemu,
izpolnijo na podlagi oporoke.
231. Vprašano je bilo tudi, ali se po obnovitvi obveznosti in povečanju zneska dolga v zapuščino še vedno vključi tisto, kar je
bilo treba plačati po stari pogodbi, ali se lahko v primeru obnovitve, ko je stranka postala tako rekoč nov dolžnik, toži za
povečani znesek. Odgovor je bil, da se za zapuščino šteje le tisto, kar je stranka takrat dolgovala, če pa se je oporočitelj še
vedno držal svojega prvotnega namena, zapuščina vključuje vse dolgove, ki so obstajali v času njegove smrti.

Tit. 4. V zvezi s preklicem ali prenosom zapuščine in skrbništva.

232. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Če oporočitelj, ki je zapustil pravico do vožnje živine po svojem zemljišču, ne podeli pravice do poti, iz zapuščine ne izpusti
ničesar, ker pravica do vožnje živine ne more obstajati brez pravice do poti.
233. Pomponij, O Sabinu, knjiga V.
Kadar se zapušča del zemljišča, se lahko naredi pridržek, kot sledi: "Temu in temu ne dajem ali zapuščam nobene druge
pravice, ki se veže na to zemljišče, razen pravice uporabe tega zemljišča," da bi lahko pravica uporabe predstavljala
zapuščino.
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234. Vendar se lahko užitek pridrži, tako da ostane samo lastninska pravica.
235. Na podoben način se lahko pridrži tudi del zapuščenega zemljišča.
236. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIV.
237. Če bi kdo napravil oporočno razpolaganje na naslednji način: "Titiusu dajem in zapuščam tak in tak kos zemlje, in če bi
Titius umrl, naj se mojemu dediču naloži, da jo da Seiju," velja, da je oporoka zakonito prenesena. Tudi če bi bila stranka, ki
ji je bilo premoženje najprej zapuščeno, v času prenosa premoženja mrtva, bo Seius upravičen do njega.
237. Če bi nekdo naredil oporoko Titiusu, kot sledi: "Moj dedič naj da tak in tak predmet Titiusu, če pa bi Titius umrl, preden
bi ga prejel, naj ga da Semproniju," se bo po strogi razlagi zakona zdelo, da je dedič zavezan obema strankama, to je
Semproniju in Titiusovemu dediču. Če pa bi zapustnikov dedič zamudil z izročitvijo premoženja Titiusu, bo pravica zahtevati
zapuščino prešla na njegove dediče in Sempronij ne bo imel pravice do nje; če pa do zamude ne bi prišlo, bo do prejema
zapuščine upravičen Sempronij in ne Titiusovi dediči. Če pa bi Titius umrl pred trenutkom, ko se zapuščina prenese, bi bil do
nje upravičen samo Sempronij.
238. Enako je treba reči, kadar je zapuščina prepuščena v skrbništvo v korist dečka in njegova mati postane volilojemnica, če
deček umre pred pridobitvijo zapuščine, tako da bo, če umre pred trenutkom, ko zapuščina postane lastnina, do nje
upravičena mati; če pa umre pozneje, bo korist od zapuščine prešla na dediče otroka, tako kot če bi prišlo do zamude pri
izvrševanju same zapuščine.
239. Če pa kdo zapusti takole: "Moj dedič naj izroči takšno in takšno premoženje Titiusu, in če tega ne stori, naj ga izroči
Semproniju," bo Sempronij upravičen do zapuščine le, če je Titius ob njenem prenosu ne bo mogel pridobiti.
240. Če kdo zapusti takole: "Moj dedič naj izroči tak in tak kos zemlje Titiusu, in če bi jo Titius odtujil, naj jo moj dedič
izroči Sempronu," bo dedič obremenjen z obema skrbništvoma; Titius namreč ni obremenjen s skrbništvom, če bi odtujil
zemljo, dedič pa je obremenjen z oporoko, ki mu je bila izročena. Zato bi moral dedič z vložitvijo ugovora zaradi slabe vere
poskrbeti zase in od Titiusa zahtevati jamstvo, da zemljišča ne bo odtujil.
241. Če kdo rezervira več, kot zapusti, bo njegova rezervacija veljavna; kot na primer, če bi zapustil dvajset aurei, rezerviral
pa štirideset.
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242. Če bi oporočitelj zapustil pravico uporabe določenega zemljišča in si pridržal pravico poti, je njegova rezervacija
neveljavna, vendar zapuščina ne bo razveljavljena, tako kot če nekdo zapusti lastništvo zemljišča in si pridrži pravico poti, se
zapuščina ne bo zmanjšala.
243. Če oporočitelj zapusti dediščino ločeno dvema osebama z imenom Titius, potem pa eni od njiju odvzame zapuščino, pa
ni jasno, katero od njiju ima v mislih, bosta obe upravičeni do zapuščine; prav tako, kadar pri oporoki ni jasno, kateri od dveh
strank je dana, pravimo, da ni dana nobeni od njiju.
244. Če je bila zemljiška parcela Titiusu zapuščena absolutno, nato pa mu je bila zapuščena pod določenim pogojem in mu je
bila nazadnje odvzeta, kot sledi: "Moj dedič ne bo dal Titiusu zemljiške parcele, ki sem mu jo zapustil pogojno," ne bo
upravičen do nje na podlagi nobene od določb, razen če je oporočitelj izrecno navedel, da želi, da zapuščino prejme
absolutno.
245. Poglejmo, ali je mogoče preklicati pogoj, od katerega je odvisna zapuščina, premoženje ali svoboda sužnja. Julijan
pravi, da v primeru svobode sužnja odprava pogoja ne pomeni takojšnje svobode. Tudi Papinianus v sedemnajsti knjigi
vprašanj pravi, da pogoja na splošno ni mogoče preklicati, saj meni, da pogoj ni dan, ampak je naložen, in kar je naloženo, se
ne more odvzeti, saj to velja le za to, kar je dano. Vendar je bolje, da se upošteva pomen besed in ne besede same; in ker je
pogoje mogoče naložiti, jih je mogoče tudi preklicati.
246. Če je oporočitelj z oporoko zapustil sto aurejev Titiusu in mu v kodicilu zapisal naslednjo oporoko: "Moj dedič naj da
Titiusu petdeset aurejev in nič več", volilojemnik ne more zahtevati več kot petdeset aurejev.
247. Ne le oporoke, ampak tudi skrbništva je mogoče preklicati že s samo željo. Zato se sprašujemo, ali bo zaupanje zapadlo,
če je med strankama nastalo sovraštvo. Če se sovraštvo res nanaša na kaznivo dejanje ali je izredno resne narave, bo veljalo,
da je bilo zapuščeno preklicano; če pa gre za lažje kaznivo dejanje, bo zaupanje še naprej obstajalo. V skladu s tem lahko
vključimo volila, pri čemer se lahko vloži izjema zaradi slabe vere.
248. Isto, O Sabinu, XXXIII knjiga.
Če bi stranki obnovili prijateljstvo in bi se oporočitelj pokesal za svojo prejšnjo odločitev, bo zapuščina ali zaupanje, ki je
bilo zapuščeno, obnovljeno v celoti, saj je bilo oporočiteljevo voljo mogoče spremeniti do zadnjega trenutka njegovega
življenja.
249. Gaj, O mestnem ediktu, II. knjiga.
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Tako kot je mogoče zapuščino odvzeti eni osebi, jo je mogoče tudi prenesti na drugo, na primer na naslednji način: "To, kar
sem zapustil Titiusu, dajem in zapuščam Seiju." Ta klavzula vsebuje tihi odvzem zapuščine, kar zadeva Titiusa osebno.
250. Paulus, O Lex Julia et Papia, knjiga V.
Prenos zapuščine se opravi na štiri načine. Lahko se prenese tako, da ena oseba nadomesti drugo; ali pa to stori stranka, ki je
naročila, naj se podari, tako da jo lahko podari drugi; ali če se namesto druge vrste premoženja zapusti ena vrsta premoženja,
kot je ten aurei namesto zemljišča; ali če je bila zapuščina absolutna in se prenese pod določenim pogojem.
251. Če pa bi dal Maeviju to, kar sem že dal Titiusu, čeprav je običajno, da sta oba zadolžena za izročitev istega premoženja,
je vendarle boljše mnenje, da je v tem primeru prvi volilojemnik prikrajšan za zapuščino, kajti kadar rečem: "Naj bo Seij
zadolžen za izročitev tega, kar sem zadolžil Titiusa," se šteje, da sem rekel, da Titius ne sme izročiti premoženja.
252. Podobno, kadar je namesto zemljišča zapuščenih deset aurei, nekatere avtoritete menijo, da prva oporoka ni preklicana;
dejansko pa je, saj je zadnja oporoka tista, ki jo je treba uresničiti.
253. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIV.
Če je zapuščina nekega predmeta dana komu pod določenim pogojem in je bil isti predmet že absolutno zapuščen drugemu,
velja, da prva zapuščina ni absolutno preklicana, ampak le v primeru, če bi se izpolnil pogoj druge zapuščine. Če pa je bil
namen oporočitelja, da se prva zapuščina v vseh okoliščinah prekliče, je treba šteti, da je bilo to storjeno.
254. Julianus, Digest, knjiga XXXII.
Če torej tisti, na katerega je bila zapuščina prenesena, umre za časa življenja oporočitelja, zapuščina kljub temu ne pripada
osebi, ki ji je bila prej odvzeta.
255. Julianus, Disputations, knjiga V.
Če je kdo, potem ko je neki osebi absolutno zapustil sto aurei, nato pogojno zapustil isto vsoto in ji nameraval zapustiti še to
drugo vsoto, bo to, kar mu je zapustil absolutno, zapadlo takoj, to, kar mu je bilo zapuščeno pod pogojem, pa bo treba plačati,
če bo pogoj izpolnjen. Če pa mu je zaradi premisleka zapustil isti znesek pod pogojem, se lahko šteje, da je absolutna
oporoka postala pogojna. Če je torej v isti oporoki, s katero je zapustil sto aurejev, pozneje zapustil petdeset in je želel, da teh
petdeset predstavlja novo oporoko, bo treba plačati sto petdeset aurejev. Če pa je želel, da zapuščino sestavlja le petdeset
aurejev, bo treba plačati le petdeset. Enako pravilo velja, če je bilo to storjeno s kodicilom.
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256. Julianus, Digest, knjiga XXXVII.
Če je zapuščina absolutno zapuščena Titiusu in mu je odvzeta pod določenim pogojem, on pa umre med trajanjem pogoja,
čeprav pogoj ne bo izpolnjen, zapuščina ne bo pripadla Titiusovemu dediču; kadar je namreč enkrat dana zapuščina odvzeta
pod pogojem, je učinek enak, kot če bi bila najprej zapuščina zapuščena pod nasprotnim pogojem.
257. Če je zapuščina zapisana takole: "Moj dedič naj plača deset aurejev Titiusu, in če jih ne bo plačal Titiusu, naj omenjenih
deset aurejev plača Semproniju," lahko Sempronij, če Titius umre pred dnem, ko zapuščina postane pravica, zakonito zahteva
zapuščino, saj je treba razumeti, da je bila prenesena nanj.
258. Isto, Digeste, knjiga LIV.
Kadar oporočitelj na splošno zapusti sužnja in pridrži Stiha, zapuščine ne razveljavi, temveč jo oslabi;
259. Ulpianus, O Sabinu, knjiga L.
Ker zapustnik ne more izbrati Stichusa.
260. Marcijan, Inštituti, VI. knjiga.
Božanska Severus in Antoninus sta v nekem reskriptu navedla, da če je oporočitelj, ki ga je spodbudil tak ali drugačen motiv,
v oporoki navedel enega od svojih podložnikov kot izjemno slabega značaja, se je štelo, da mu je odvzel vse, kar mu je bilo
prej zapuščeno.
261. Florentin, Inštituti, knjiga XI.
Zapuščine, ki so ob podelitvi neveljavne, ne postanejo veljavne, če se odpravijo; kot na primer, če je oporočitelj, potem ko je
gospodarja sužnja imenoval za svojega dediča, omenjenemu sužnju pogojno odvzel absolutno zapuščino, ki mu jo je podelil.
Kadar se namreč absolutni volilo odvzame s postavitvijo pogoja, se šteje, da je bilo volilo pod nasprotnim pogojem, in se
zato potrdi. To pa ne velja, kadar zapuščina, ki je bila razveljavljena, sploh ni bila veljavna.
262. Zaradi istih razlogov, zaradi katerih postane zapuščina neveljavna, ko je zapisana, postane neveljavna tudi njena
ukinitev; kot na primer, če zapuščinskemu upravičencu odvzamete del njegove pravice do poti ali določite, da je suženj le
delno svoboden.
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263. Paulus, O dodelitvi svobodnjakov.
Če je suženj, ki ga je zapustnik zapustil, odtujen, nato pa ga ta odkupi, ne bo dolgovan volilojemniku, zoper katerega se lahko
uveljavlja izjema zaradi slabe vere. Vendar pa je očitno, da ga ne bo ovirala, če lahko volilojemnik dokaže, da je oporočitelj
obnovil svojo namero, da mu podari sužnja.
264. Isto, O pravu kodicilov.
Ni razlike, ali je zapuščina iz oporoke izbrisana ali odvzeta.
265. Celsus, Digeste, knjiga XXII.
Nič ne preprečuje oporočitelju, da z naslednjo oporoko popravi, spremeni ali prekliče prejšnjo oporoko.
266. Modestin, Razlike, VIII. knjiga.
Če bi oporočitelj za časa svojega življenja premoženje, ki ga je zapustil, podaril drugemu, bi zapuščina popolnoma ugasnila,
prav tako pa ne razlikujemo, ali se je svojega premoženja znebil zaradi nujnosti ali zgolj zaradi naklonjenosti; če se je
premoženja znebil zaradi nujnosti, bo zapuščina še vedno plačljiva, če pa se ga je znebil zgolj zaradi naklonjenosti, ga ne bo
mogoče plačati. To razlikovanje pa ne bo veljalo za stranko, ki daruje zaradi liberalnosti, saj nihče ni liberalen, če ga k temu
sili nujnost.
267. Isto, Mnenja, XI. knjiga.
Modestin je podal mnenje, da če pokojnik s tem, ko je Maeviju odvzel zapuščino, ki mu je bila zapuščena, ni nameraval
preklicati zaupanja, ki mu je bilo naloženo, se lahko dediči tožijo na podlagi zaupanja; in to mnenje se odobri.
268. Pomponij, O Kvintu Muciju, I. knjiga.
Čeprav lahko zapuščino prenesem na osebo, ki je po moji oporoki nima pravice prejeti, ali zapišem zapuščino brez podelitve
svobode svojemu sužnju, čeprav je ta nima pravice prejeti, še vedno ne bo plačljiva osebi, ki ji je bila odvzeta.
269. Licinij Rufin, Pravila, IV. knjiga.
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Zapuščine je lahko prikrajšan le tisti, ki mu je bila zapuščina zapuščena, zato če bi bila zapuščina podeljena sinu ali sužnju
drugega, je oče ali gospodar ne moreta prikrajšati.
270. Papinianus, Mnenja, VI. knjiga.
Dedič, ki je bil določen za delež zapuščine, je prav tako prejel zapuščino na podlagi oporoke. Oporočitelj ga je pozneje
obravnaval z močnim sovraštvom in nameraval sestaviti drugo oporoko, ki jo je začel, vendar je ni mogel dokončati, zato je
delež miniral, ne da bi ga omenil. Njegove pravice do tožbe kot dediča mu res ni bilo mogoče odreči, če pa bi zahteval
zapuščino, bi mu to lahko preprečila izjema zaradi slabe vere.
271. Isto, Mnenja, knjiga VII.
Neki oče, ki je svoje premoženje razdelil med otroke, je želel, da bi njegova hči prejela znesek tristo aurejev, ki je izhajal iz
dobička, ki ga je imel od prednosti, ki jih je užival kot glavni centurion triarijev; ta denar je nato uporabil za nakup zemljišča.
Ne glede na to dejstvo bodo bratje in sostanovalci sestre še vedno dolžni izpolniti skrbništvo, saj ni mogoče šteti, da je bilo
porabljeno tisto, kar je bilo uporabljeno v korist oporočitelja. Ker pa je zapustnik svoje premoženje razdelil med otroke, je
želel, da bi vse, kar ni bilo razdeljeno, pripadlo vsem skupaj; zato je bilo odločeno, da se razdeli tudi zemljišče, ki je bilo
pridobljeno s sredstvi, pridobljenimi s službo v vojski, tako da bi lahko hči prejela svoj delež premoženja iz zneska,
plačanega za navedeno zemljišče. To bi veljalo tudi v primeru, če bi bil v premoženje zapuščine vključen denar.
272. Isto, Mnenja, knjiga VIII.
Kadar se zapuščina, zapuščena pod določenim pogojem, prenese na drugo osebo, se šteje, da je bila prenesena pod enakim
pogojem, razen če gre za pogoj, ki se ne nanaša na osebo prvega volilojemnika. Če bi namreč kdo zapustil premoženje svoji
ženi, če bi imela otroke, in bi se zapuščina prenesla, se ne bo štelo, da je bil pogoj, ki je bil nujno vezan na osebo prve
ženske, ponovljen.
273. Neki oče je svoje vrtove z vsem pripadajočim premoženjem zapustil hčeri, nato pa je nekaj sužnjev, ki so pripadali
omenjenim vrtovom, podaril svoji ženi. Ne glede na to, ali je daritev potrdil ali ne, bo imela njegova zadnja želja prednost
pred zapuščino hčeri. Toda tudi če donacija ne bo veljavna, se bo štelo, da je oče zmanjšal zapuščino svoje hčere.
274. Isto, Mnenja, IX. knjiga.
Oporočitelj je enemu od svojih dedičev zapustil zemljišče kot prednostno zapuščino, pozneje pa je ukazal, naj se določene
pravice do tožbe v višini nakupa navedenega zemljišča prenesejo na drugega. Potem ko je zemljišče prodal, ne da bi
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povzročil škodo stranki, ki je bila do njega upravičena kot prednostna zapuščina, je ceno, prejeto zanj, uvrstil med
premoženje svoje zapuščine. Menil sem, da pravice do tožbe ne bi smeli prenesti na njegovega sopogodbenika.
275. Paulus, Vprašanja, knjiga IX.
Če je bila sužnju zapisana zapuščina s svobodo, ta pa je bil pozneje prodan in je bil zapis svobode preklican, čeprav je tak
preklic ničen glede sužnja, ki pripada drugemu, kupec vseeno ne bo upravičen do zapuščine. V tem je razlog, saj bo preklic
veljal, ker je sužnja mogoče odkupiti, tako kot je veljavna zapuščina, če je bila podeljena tistemu, ki je v času sestavljanja
oporoke pripadal oporočitelju, vendar je po prodaji s kodicilom pridobil svobodo.
276. Kako bi bilo v primeru, če bi oporočitelj za časa svojega življenja manumitiral sužnja, za katerega je z oporoko določil,
naj bo svoboden, nato pa bi s kodicilom preklical podelitev svobode? Poglejmo, ali bi zgolj preklic svobode razveljavil
zapuščino. Nekatere avtoritete menijo, da bi bilo, vendar odvečna določba ne vpliva na zapuščino.
277. Isto, Vprašanja, knjiga XXV.
Kadar je suženj zapuščen in mu je nekaj zapuščeno, potem pa bi ga prodali in mu odvzeli, kar mu je bilo zapuščeno, bo
preklic veljaven, ker bo zapuščina začela veljati, če bo suženj ponovno odkupljen.
278. Če je suženj zapuščen in je manumitiran za časa življenja strank, pa mu je zapuščina odvzeta, odvzem ne bo imel
nobene veljave ali učinka; zato lahko vzame zapuščino, ki mu je bila zapuščena, kajti tudi če bi ga ponovno spravili v
suženjstvo, njegova zapuščina še vedno ne bo obnovljena, saj se šteje za novega človeka.
279. Valens, Trusti, knjiga V.
Če ti zapišem določeno premoženje in te prosim, da ga izročiš Titiusu, nato pa ti isto premoženje zapustim v skrbništvu,
vendar te ne prosim, da bi ga izročil komu, se postavlja vprašanje, ali je v tvoji moči, da izbereš premoženje pod pogoji
drugega skrbništva, da bi se izognil izvršitvi prvega. Ugotovljeno je bilo, da je bolje upoštevati zadnjo določbo oporoke.
280. Paulus, Sentence, III. knjiga.
Svobodnjak, ki je prejel zapuščino po prvem delu oporoke, je bil pozneje v isti listini s strani oporočitelja stigmatiziran kot
nehvaležen, in ker si je oporočitelj premislil, svobodnjak ne bo upravičen do tožbe na podlagi oporoke.
281. Scaevola, Digest, knjiga XXX.
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Oporočiteljica je svojemu varovancu zapustila več predmetov, nato pa nekatere od njih preklicala in svojemu dediču naročila,
naj namesto njih nadomesti druge, med katerimi je želela, da se podari dvajset funtov zlata, kot sledi: "Poleg tega ji podarjam
in zapuščam ter želim, da se ji izroči dvajset funtov zlata." Dodala je še: "Predvsem pa ti nalagam, Attius, da s primerno
ljubeznijo skrbiš za svojo sestro Sempronijo in jo varuješ, in če meniš, da se je vrnila k dobremu načinu življenja, ji po smrti
zapusti zgoraj omenjenih dvajset funtov zlata, medtem pa ji izplačuj dohodek od omenjene vsote, to je obresti od nje po
šestodstotni obrestni meri." Istih dvajset funtov zlata je nato s kodicilom prenesla na svojega volilojemnika Maevija in ga
zadolžila za naslednjo skrb: "Želim, da se dvajset funtov zlata, ki sem jih z oporoko zapustila svoji posvojenki Semproniji,
izroči Maeviju, potem ko bo ta jamčil, da bo iz te vsote vsak mesec plačal pet denarjev omenjeni Semproniji, dokler bo
živela, poleg tega pa še sto petindvajset denarjev za njeno obleko; in to te prosim, da storiš. Prepričan sem, da boš, Maevij,
zaradi svoje naklonjenosti po svoji smrti zadolžil svojega dediča, da bo izpolnil moje želje v zvezi z mojo posvojenko."
Postavilo se je vprašanje, ali bo moral Maevij kot volilojemnik ob svoji smrti plačati dvajset funtov zlata Semproniji, kot je
bilo naloženo dediču Attiju. Odgovor je bil, da ga glede na navedena dejstva ni mogoče prisiliti, da bi ji plačal dvajset funtov
zlata, da pa morata druge stvari, ki so mu bile naložene v korist posvojenca, priskrbeti Maevij in njegov dedič, dokler bo
omenjeni posvojenec živel.
282. Titija je z oporoko določila svojo svobodno žensko Seio, ki je bila tudi njena posvojenka, za dedinjo dvanajstine svojega
premoženja. Svojemu svobodnjaku Pamfilu je zapustila nekatera zemljišča v skrbništvu, med katerimi so bila tudi nekatera
obsežna polja, označena kot bližnja Kolonu; pozneje je s pismom istemu svobodnjaku podarila tudi drugo premoženje, v
katerem je Seio in Pamfila navedla takole: "Mojim dedičem: Pozdravljeni. Želim, da se izpolni vse, kar je navedeno spodaj,
pa tudi vsa določila, ki sem jih že sprejela v zvezi s Pamfilom. Če moja posvojenka Seia ne bo postala moja dedinja deleža
mojega premoženja, za katerega sem jo določila, želim, da se ji dodelijo vsa zemljišča v bližini Kolona." Ker je svakinja Seia
zavrnila delež zapuščine, ki ji je bil zapuščen z oporoko, in izbrala tisto, kar ji je bilo dodeljeno s kodicilom, se je pojavilo
vprašanje, ali bi mu lahko, če bi Pamfilus zahteval ista zemljišča v skladu s pogoji skrbništva, to preprečila izjema na podlagi
slabe vere. Odgovor je bil, da se je štelo, da je bilo zaupanje, ki se nanaša na zemljišča, to je na tista, ki so bila v bližini
Colona, preneseno na osvobojenko Seio.
283. Oporočitelj je od dedičev zahteval, naj v primeru njegove smrti v neki pokrajini dajo šestdeset aurejev Luciju Titiusu, da
bi ta poskrbel za njegovo truplo in ga prinesel nazaj v domovino. Dodal je tudi naslednje: "Če bo od omenjene vsote denarja
kaj ostalo, želim, da se mu da." Istega dne je na svoje dediče naslovil kodicil z naslednjimi besedami: "Če bi slučajno umrl v
pokrajini ali na poti, vas prosim, da moje telo odnesete v Kampanijo in ga položite v grob mojih otrok." Postavilo se je
vprašanje, ali je oporočitelj s to določbo Luciju Titiusu tiho odvzel vse, kar je ostalo od zgoraj omenjene vsote šestdesetih
aurejev. Odgovor je bil, da je treba šteti, da mu je bil odvzet.
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284. Neki oče je z oporoko določil hčerki za dedinji neenakih delov svojega premoženja in z isto oporoko opravil delitev
skoraj vsega svojega premoženja, nato pa dodal še naslednje: "Vse moje preostalo premoženje in vse obveznosti, ki se
nanašajo na moje premoženje, pripadajo samo mojima hčerama, in sicer Primi in Secundi, ali kateri koli od njiju, ki preživi."
Kasneje je s kodicilom med njiju svoje premoženje razdelil povsem drugače, kot ga je razdelil z oporoko, pri čemer dela
premoženja ni posebej zapustil nikomur. Postavilo se je vprašanje, ali lahko hčeri Prima in Secunda v skladu z oporoko
zahtevata, da sta edini upravičeni do premoženja, ki ga njun oče z zadnjim razpolaganjem s svojim premoženjem ni nikomur
izrecno zapustil. Odgovor je bil, da se ni zdelo, da je preklical celotno oporoko, temveč je le spremenil nekatere dele
premoženja, s katerim je razpolagal na drugačen način.
285. Mati je v pismu v zvezi z zapuščino in deležem svojega premoženja, ki ga je zapustila sinu, določila naslednje: "Ker
vem, da je moj sin Priscillianus tik pred smrtjo, se mi zdi pravično in primerno, da svojemu bratu Marianusu in svojemu
možu Januariju zapišem enake deleže tistega dela mojega premoženja, ki sem ga dala sinu; v primeru, da bi umrl, jima
podarjam in zapijem ter želim, da se jima izroči še vse drugo, kar mu lahko zapustim." Priscillianus je živel še po odprtju
oporoke, nato pa je umrl za isto boleznijo. Pojavilo se je vprašanje, ali bi zapuščina, ki mu je bila zapuščena, v skladu s
pogoji oporoke pripadla Januariju in Marianusu. Odgovor je bil, da je mogoče šteti, da če sin umre za isto boleznijo, za
katero je trpel takrat, da zapuščina absolutno preide na tiste, v zvezi s katerimi je bila opravljena preiskava.
286. Isti, Digest, XIV. knjiga.
Oporočitelj, ki je svojega sina določil za dediča dela svojega premoženja, mu je zapustil tudi dve zemljišči s sužnji in vsem
pripadajočim orodjem. Več stvari je zapustil tudi svoji ženi ter sužnoma Stichusu in Damasu. Ker pa je ugotovil, da ni
upravitelja enega od posestev, zapuščenih njegovemu sinu, je poslal Stiha in ga imenoval za nadzornika obdelovanja
omenjenega zemljišča ter mu zaupal vodenje računov v zvezi z njim. Postavilo se je vprašanje, ali bo Stichus pripadel
njegovi ženi ali njegovemu sinu. Odgovor je bil, da bo Stichus kot upravitelj pripadel zemljišču, na katero je bil prenesen, in
da ga žena ne more zahtevati v skladu s pogoji skrbništva, saj je bil oporočitelj pozoren na zadeve, za katere je poskrbel v
svoji oporoki.
287. Neki posameznik je svoji materi, ki jo je določil za dedinjo dela svojega premoženja, zapustil štiri njive in ji naložil, naj
dve od teh njiv izroči njegovemu svaku; nato pa je s kodicilom odpravil skrbništvo, ki ga je ustvaril v korist svojega svaka.
Postavilo se je vprašanje, ali bi omenjeni dve njivi pripadli materi kot prednostna zapuščina. Odgovoril sem, da v navedenem
primeru ni ničesar, zaradi česar ne bi smela pripadati njej.
288. Seia je z oporoko zapustila pet funtov zlata. Titius jo je obtožil, da je naročila smrt svojega očeta. Po vložitvi obtožbe je
Seia sklenila kodicil, vendar svojemu posvojencu Titiusu ni odvzela prej omenjene zapuščine in je umrla, preden je bila
obtožba obravnavana. Po sojenju je bilo odločeno, da Titijev oče ni izgubil življenja zaradi Seijinega kaznivega dejanja. Ker
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s kodicilom Titiusu ni odvzela zapuščine, ki mu jo je dala z oporoko, sprašujem, ali bi jo morali Titiusu izplačati Seijini
dediči. Odgovor je bil, da jim glede na navedena dejstva ne pripada.
289. Neki posameznik je med drugim svoj peculium zapustil hčeri, ki je bila pod njegovim nadzorom. Po tem, ko je sestavil
oporoko, je od nekega dolžnika svoje hčere pobral denar, ki je pripadal tej hčeri, in ga uporabil za svoj račun. Sprašujem, ali
lahko hči na tej podlagi vloži tožbo zoper očetove dediče. Odgovor je bil, da če lahko dokaže, da je to storil brez namena, da
bi jo prikrajšal za zapuščino, lahko vloži tožbo.
290. Venulej, Tožbe, knjiga X.
Kadar je bila zapuščini zapuščena le denarna vsota, je enostavno kar koli odvzeti ali ji kar koli dodati, kadar pa gre za
določeno telesno premoženje, je to težje pisno izraziti in delitev bo verjetno nerazumljiva.
291. Kadar je sužnjem odvzeta svoboda, se jim s posebnim odvzemom zapuščine nič ne pridobi.

Tit. 5. Glede dvomljivih zadev.

292. Papinianus, Mnenja, knjiga VII.
Neki oporočitelj je Titu zapustil posestvo Maevian ali Seian. Ker je bilo v zapisih več zemljišč navedenih pod imenom
Maevijsko posestvo, sem odgovoril, da ni videti, da je zapustnik nameraval v oporoko vključiti vsa omenjena zemljišča, če se
vrednost Seianskega posestva ni zelo razlikovala od vrednosti Maevijskega posestva.
293. Isto, Mnenja, knjiga IX.
Kadar je zapuščina zapuščena ali je ustanovljen skrbniški sklad v korist meščanov mesta, se šteje, da je bila zapuščina
zapuščena mestu.
294. Paulus, Vprašanja, XIV. knjiga.
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Kadar je stavek dvoumen, ga ne moremo razlagati na oba načina, temveč le v skladu z namenom oporočitelja. Če je torej kdo
rekel nekaj, česar ni nameraval povedati, ni povedal, kaj besede pomenijo, ker to ni bil njegov namen; prav tako ni povedal,
kaj je nameraval, ker ni uporabil za to primernega jezika.
295. Isto, Mnenja, knjiga XIX.
Paulus je menil, da je treba v primeru, ko je zapuščina odvisna od izpolnitve pogoja, nedvomno izplačati določenim ali
negotovim osebam na tak način, da bo mogoča tožba za prisilno izvršitev zapuščine.
296. Isto, Mnenja, knjiga XIX.
Tudi Paulus je podal mnenje, da če v oporoki ni navedeno ime upravičenca do skrbništva, ni nobenega dvoma, da nobena
oseba, niti določena niti negotova, ni upravičena do koristi iz skrbništva.
297. Gajus, Trusti, I. knjiga.
Neki posameznik, ki je bil poslan v izgnanstvo, je sestavil oporoko in po imenovanju dediča in oporoki več osebam dodal
naslednje: "Če bi kdo od mojih dedičev ali drugih prijateljev, ki sem jih navedel v tej oporoki, ali kdo drug dosegel moj
odpoklic od cesarja in bi umrl, preden bi mu lahko izkazal svojo hvaležnost, želim, da bi moji drugi dediči dali takšno in
takšno vsoto denarja tistemu, ki to stori." Eden od dedičev, ki jih je določil, je dobil njegov odpoklic, vendar je zapustnik
umrl, še preden se je tega zavedel. Pojavilo se je vprašanje glede izvršitve skrbništva. Julijan je po posvetovanju z njim
izrazil mnenje, da je treba skrbništvo izvršiti, in tudi če stranka, ki je dobila oporočiteljev odpoklic, ni bila njegov dedič ali
volilojemnik, temveč eden od njegovih prijateljev, je bil slednji upravičen do koristi skrbništva.
298. Če bi ti kdo naročil, da njegovo premoženje izroči njegovemu posmrtnemu dediču ali tujcu; 7. Marcianus, Trusts, Book
III.
Ali če bi te imenoval za svojega dediča skupaj s svojim posmrtnim otrokom, ali če bi vama obema zapustil zapuščino, ali če
bi vaju določil za upravičenca skrbništva;
299. Gaj, Skrbništvo, I. knjiga.
Vprašanje je, ali bi ti posmrtni otrok, ne glede na to, ali se je rodil ali ne, lahko preprečil, da bi se okoristil s tvojim deležem
zapuščine. Menim, da je pravilneje trditi, da če se posmrtni otrok ne rodi, vam ne bo omogočil deleža v zapuščini, temveč
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vam bo ta v celoti pripadla, kot če bi vam bila najprej v celoti prepuščena; če pa se rodi, bosta oba upravičena do tega, kar je
bilo zapuščeno vsakemu od vaju; če se rodi en otrok, bosta upravičena do polovice zapuščine; če se rodita dva, bosta
upravičena do tretjine; če se rodijo trije otroci hkrati (saj se rodijo tudi trojčki), bosta upravičena do četrtine zapuščine. Tudi
v našem času je bila Serapias, aleksandrijka, predstavljena božanskemu Hadrijanu s svojimi petimi otroki, ki jih je rodila ob
enem samem rojstvu. Kadar pa na svet hkrati pridejo več kot trije otroci, dogodek velja za čudežni primer.
300. Če je neki človek, potem ko je določil več dedičev, enega od njih s skrbništvom zadolžil, naj ob njegovi smrti izroči
delež premoženja, ki bi lahko prišel v njegove roke, kateremu koli od njegovih sodedičev, ki bi ga ta izbral, je popolnoma
gotovo, da je to skrbništvo veljavno; saj dediču, od katerega je bila dana zahteva, ni prepuščeno, ali naj premoženje sploh
izroči, ampak komu ga raje izroči. Zelo pomembno je namreč, ali oporočitelj skrbniku prepusti, komu želi izročiti določeno
premoženje ali ne, ali pa mu potem, ko mu je naložil, da ga mora izročiti, samo njemu podeli neomejeno izbiro glede
razdelitve.
301. Kadar so sodediči imenovani za neenake deleže zapuščine, se je pojavilo vprašanje, ali naj se od dediča zahteva, da
vsakemu od njih izroči enake deleže ali pa samo deleže v sorazmerju s tistimi, na katere so imenovani za dediče. Odločeno je
bilo, da če je oporočitelj enemu od dedičev naročil, naj se odpove svojemu deležu v korist svojih sodedičev, če mu ti
izplačajo določen denarni znesek, h kateremu naj bi prispevali enako; zdi se pravično, da se jim na podlagi zaupanja dodelijo
enaki deleži premoženja. Če pa je zapustnik pri razdelitvi navedenega denarja želel, da prispevajo neenake deleže, da bi ti
ustrezali deležem premoženja, do katerih so bili upravičeni, se zdi razumno, da se jim premoženje v skladu s pogoji
skrbništva izroči sorazmerno z njihovimi deleži premoženja.
302. Paulus, Sentence, knjiga II.
Če je darilo dano med možem in ženo in tisti, ki mu je bilo dano, umre pred drugim, se premoženje vrne tistemu, ki ga je dal.
Če sta obe stranki umrli hkrati, je za odločitev o tem vprašanju veljalo, da je bila donacija veljavna, in to zlasti zato, ker
darovalec, ki bi lahko zahteval premoženje, ni preživel.
303. Tryphoninus, Disputations, knjiga XXI.
Oporočitelj, ki je imel dva mladoletna otroka, je zamenjal Titiusa za tistega, ki bi lahko umrl prvi. Oba sta hkrati umrla v
brodolomu ladje. Pojavilo se je vprašanje, ali bo zapuščina prešla na nadomestnega dediča in kateremu od obeh mladoletnih
otrok naj se šteje za dediča. Rekel sem, da bi, če bi brata umrla v običajnem naravnem toku, postal brat tistega, ki je umrl
prvi, njegov dedič ab intestato, nadomestni dedič pa bi nasledil drugega; kljub temu bi bil upravičen do zapuščine tistega, ki
je umrl prvi, saj je ta vključena v zapuščino drugega. Ali bi bilo treba v predlaganem vprašanju, v katerem sta oba brata
umrla hkrati in ker nobeden od njiju ni preživel drugega, odločiti, da sta umrla zadnja ali da nobeden od njiju ni umrl zadnji,
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ker je bila odločitev o tem, kateri od njiju je umrl zadnji, odvisna od dejstva, da je eden od njiju umrl prvi? Vendar bi moralo
prevladati prvo mnenje, in sicer, da je nadomestni dedič dedič obeh mladoletnih bratov. Če namreč oporočitelj, ki ima samo
enega sina, imenuje namestnika tistega, ki je umrl zadnji, se ne šteje, da je opravil neveljavno nadomestitev; prav tako se
razume, da je najbližji sorodnik, kadar je samo eden, ki ni pred nikomer drugim, in v tem primeru, ker nobeden od bratov ni
preživel drugega, se šteje, da sta oba umrla prva in zadnja.
304. Kadar sta sin in njegov oče izgubila življenje v vojni in je mati zahtevala premoženje svojega sina na podlagi tega, da je
umrl zadnji, očetovi sorodniki pa so izjavili, da je sin umrl prvi, je božanski Hadrijan odločil, da je oče umrl prvi.
305. Če svobodnjak umre hkrati s sinom, preide zapuščina po zakonu na patrona oporočnega svobodnjaka, razen če se
dokaže, da je sin preživel očeta. Menimo, da je to tako zaradi spoštovanja, ki je povezano s pravico do patronata.
306. Če mož in žena umreta istočasno in je bilo v zvezi z doto sklenjeno določilo, ki je predvidevalo, da pripada možu, če je
ženska umrla med zakonsko zvezo, to začne veljati, če ni dokazano, da je moža preživela.
307. Če bi Lucij Titius izgubil življenje hkrati s sinom, ki je dosegel polnoletnost in ki ga je z oporoko določil za svojega
edinega dediča, se razume, da je sin preživel očeta in bo njegov dedič po oporoki, sinovo premoženje pa bo prešlo na njegove
naslednike, razen če očetovi dediči dokažejo nasprotno. Če pa sin, ki je umrl skupaj z očetom, ni dosegel starosti pubertete,
se šteje, da ga je preživel oče, razen če se dokaže nasprotno.
308. Ulpianus, Razprave, VI. knjiga.
Če je bila zapuščina zapuščena tistemu od sorodnikov, ki se lahko prvi povzpne na Kapitol, in naj bi to hkrati storila dva od
njiju, pri čemer ni jasno, kateri je prišel prvi, ali se prepreči, da bi zapuščina začela veljati? Ali, lahko se vprašamo, kakšno je
pravilo, če je zapustnik zapustil "tistemu, ki naj mu postavi spomenik", in ga jih več postavi; ali če je zapuščina dana tistemu,
ki je starejši od dveh oseb, in sta oba enako stara; ali če je zapustnik zapustil zapuščino svojemu prijatelju Semproniju in sta
dve osebi istega imena enako cenjeni? Če pa je zapuščina zapuščena dvema osebama z istim imenom, na primer dvema z
imenom Sempronij, in je eni od njiju pozneje zapuščina odvzeta, pri čemer ni razvidno, katera od njiju je bila mišljena; ali
zapuščina preneha veljati, kolikor zadeva obe stranki, ali pa je njen preklic ničen? To vprašanje se lahko pojavi tudi, kadar je
svoboda zapuščena več sužnjem z istim imenom ali nekaterim med njimi. Boljše mnenje je, da morajo v vseh teh primerih
oporoke in podelitve svobode veljati, če pa pride do preklica, to vpliva na vse stranke.
309. Jasno je, da če bi sužnja prejela svobodo na podlagi naslednje določbe: "Naj bo svobodna, če je prvi otrok, ki ga rodi,
moškega spola," in če ob enem rojstvu rodi moškega in ženskega otroka ter je gotovo, kateri je bil rojen prej, ne bi smelo biti
dvoma glede njenega stanja; to je, ali bo svobodna ali ne; prav tako ne bi smelo biti dvoma glede stanja deklice, saj bo, če je
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bila rojena za dečkom, rojena svobodna. Če pa v zvezi s tem obstaja kakršna koli negotovost in je ni mogoče odpraviti s
sodno preiskavo, je v dvomljivih primerih bolje sprejeti pravičnejše mnenje in domnevati, da je bil moški otrok rojen prvi,
tako da lahko sužnja dobi svobodo, njena hči pa se rodi svobodna.
310. Julianus, Digeste, knjiga XXXVI.
Kadar je užitek zapuščen osvobojencem, lastništvo nepremičnine pa zadnjemu preživelemu, je zapis veljaven, saj menim, da
je v tem primeru nepremičnina zapuščena pod naslednjim pogojem: "Če bo zadnji preživeli."
311. Isto, Digest, knjiga V.
Kadar je v frazeologiji tožbe ali izjeme kakšna dvoumna določba, jo je najprimerneje razumeti tako, da se premoženje, na
katero se nanaša, prej ohrani kot izgubi.
312. Isto, O dvoumnostih.
Če je človek, ki je deponiral dvesto aurejev, naredil naslednjo oporoko: "Poleg dvesto aurejev, ki sem jih deponiral pri njem,
zapuščam še tristo aurejev", imata ta dva zneska, če ju vzamemo ločeno, določen namen, če pa ju vzamemo skupaj,
povzročata dvoumnost. Vendar je treba šteti, da ne gre za tristo, temveč za petsto aurejev, ker sta oba zneska združena.
313. Kadar kdo zapiše zapuščino, kot sledi: "Naj moj dedič skupaj z Dionom, Maevijevim sužnjem, podari Attiju sejansko
posestvo," obstaja dvom, ali je bilo Dionu zapuščeno tudi zemljišče ali je bil Dion zapuščen skupaj z zemljiščem. Bolje je
trditi, da je bilo zapuščeno ne le zemljišče, ampak tudi suženj Dion, zlasti če oporočitelj ni imel dobrega razloga, da bi
zapuščino zapustil Dionu.
314. Če določilo oblikujemo na naslednji način: "Če ne boš priskrbel takšnega in takšnega sužnja ali takšnega in takšnega
zemljišča, ali obljubljaš, da boš plačal sto aurei?" Kazen bo treba plačati ne glede na to, ali bo določilo izpolnjeno ali ne; to
pomeni, da bo določilo zavezujoče ne glede na to, ali bo opravljeno eno ali drugo dejanje. Očitno je, da bo enako pravilo
veljalo, kadar je izrecno omenjenih več stvari, za katere želimo, da se opravijo, in določimo naslednje: "Če katera od teh
stvari ne bo opravljena," ali na primer: "Ali se strinjaš, da boš na sodišču nastopil v imenu Stiha, Damusa in Erosa? Če eden
od njih ne bo zastopan, ali obljubljaš, da boš plačal deset aurei?" Stranka se mora pojaviti za vse, da se lahko izpolnijo pogoji
določila. Da bi bil primer jasneje predstavljen, predpostavimo, da je določba formulirana na naslednji način: "Ali obljubljaš,
da boš plačal deset aurei, če ne boš nastopil za Stiha, Damusa in Erosa?" Kajti v tem primeru ne moremo dvomiti, da morajo
biti zastopani vsi.
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315. Med naslednjima določitvama je razlika: "Plačal boš toliko in toliko, če bo storjena takšna in takšna stvar ali če ne bo
storjena takšna in takšna stvar," ali: "Če katera od stvari, za katero je bilo dogovorjeno, da bo storjena, ne bo storjena, boš
plačal takšno in takšno vsoto," kajti čeprav je res, da je treba storiti eno ali drugo, pa zaradi tega ni res, da ene ali druge stvari
ni treba storiti, saj sta lahko oba predloga resnična, čeprav sta si nasprotna; ker kadar pomen ni splošen, ampak se nanaša na
neko posebno zadevo, je, če je kateri koli od njih resničen, resnična celotna klavzula. Tako kot sta po drugi strani dve
klavzuli, ki vsebujeta trditvi, ki sta si nasprotni, obe hkrati napačni; na primer, če nekateri zapustnikovi otroci umrejo po
doseženi puberteti, drugi pa pred doseženo starostjo, saj je po eni strani napačno reči, da so vsi umrli pred puberteto, po drugi
strani pa je tudi napačno reči, da so vsi umrli po tej starosti. To izhaja iz tega, da je pomen razumljen v splošnem pomenu, in
v tem primeru, če je kar koli napačno, postane celotna klavzula neresnična. Zato je treba ugotoviti, kaj je predmet preiskave,
kajti če rečem, da se taka in taka stvar ali da se taka in taka stvar ne sme storiti, bi se bilo treba vprašati, ali se kaj ni zgodilo ?
Učinek prve trditve je, da se ne sme storiti nobena od teh stvari, učinek druge pa, da se morata storiti obe. V prvem primeru
osebi ne bo koristilo, če ne bo storila ene od obeh stvari, če je storila drugo; v drugem pa ji ne bo koristilo, če dokaže, da je
storila eno od obeh stvari, če ni storila druge.
316. Če bi torej kdo postavil naslednje vprašanje: "Ali si storil katero od teh stvari, ki se ti očitajo?" in stranka reče, da ne,
hoče reči: "Nisem storil nobene od teh stvari, ki se mi očitajo," to je: "Nisem storil nobene od njih."
317. Kadar kdo v določilo vstavi več stvari, od katerih želi, da se ena stori, mora določilo oblikovati na naslednji način: "Ali
obljubljaš, da bo storjena takšna in takšna stvar ali takšna in takšna stvar, in če ne bo storjena nobena od njih, boš plačal
takšno in takšno vsoto?"
318. Poleg tega, če poglavar gospodinjstva v svojo oporoko vstavi naslednje: "Če se mi rodi sin ali hči, naj bo moj dedič; če
pa ne sin ne hči ne postaneta moja dediča, naj bo moj dedič Seius," ne izrazi dovolj jasno svojega namena, če je nameraval
določiti tujega dediča samo v primeru, da ne sin ne hči ne postaneta njegova dediča; kajti to bi bilo treba izraziti takole: "Če
moj sin ali hči ne bosta postala moja dediča." Včasih pa je potreben prvi stavek; kot na primer, kadar kdo, ki ima sina in hčer,
želi, da bi oba postala njegova dediča, in če bi le eden od njiju postal njegov dedič, da bi z njim ali njo imenoval tujca, ali če
nobeden od njiju ne bi postal njegov dedič, da bi zamenjal tujca. Vendar je treba sprejeti tisto mnenje, za katero se zdi, da
bolj ustreza namenu zapustnika, tako da se, če se mu rodi sin ali hči, v dedovanje ne sme sprejeti tujec, razen če je zapustnik
izrecno določil, da je to treba storiti.
319. Marcijan, Inštituti, VI. knjiga.
Če bi kdo v oporoki zapisal naslednje določilo: "Moj dedič naj plača deset solidov pričam, ki so zapečatile mojo oporoko,"
Trebatius meni, da je zapuščina veljavna. Tudi Pomponij meni, da to drži, saj je oporoka sama potrjena s predložitvijo prič.
Menim, da je to mnenje pravilno.
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320. Isti, Pravila, II. knjiga.
V nekaterih zadevah je sprva težko priti do zaključka, na koncu pa se zdi, da je dejanje jasno; kot na primer, če je bila dana
zapuščina in medtem ko volilojemnik razmišlja, ali jo bo sprejel ali ne, dedič prenese zadevno premoženje na tretjo osebo. V
tem primeru bo prenos ničen, če se volilojemnik odloči sprejeti zapuščino, če pa jo bo zavrnil, bo prenos veljaven. Enako bi
bilo, če bi dedič posodil denar, ki spada v zapuščinsko premoženje; če ga zapustnik ne bi zavrnil, bi veljalo, da je dedič
posodil denar, ki pripada nekomu drugemu, če pa bi zapustnik premoženje zavrnil, bi veljalo, da je posodil svoj denar. Kaj
pa, če je bil denar porabljen? V skladu z okoliščinami primera bi veljalo enako pravilo.
321. Ista pravila, III. knjiga.
Ko obravnavamo primer oseb, ki umrejo istočasno, in razpravo o drugih zadevah; na primer, če je mati določila, da ji mora
mož vrniti doto njene hčere, če hči umre med zakonsko zvezo, in je mati umrla istočasno s hčerjo, se pojavi vprašanje, ali bi
bila tožba na podlagi določila v korist materinega dediča. Božji Pij je v reskriptu navedel, da določilo ne omogoča vložitve
takšne tožbe, ker mati ni preživela hčere. Postavljeno je bilo tudi vprašanje, ali lahko tujec, ki je določil vrnitev dote, če bi
umrl hkrati z možem ali hkrati z ženo, zaradi katere je sklenil določilo, prenese pravico do tožbe na svojega dediča?
322. Paulus, O Placiju, XII. knjiga.
Enako pravilo velja, kadar je doto kot prednostno zapuščino zapustila žena in je umrla hkrati z možem.
323. Marcianus, Pravila, III. knjiga.
V naslednjem primeru, ko hkrati umreta mladoletnik in njegov brat, ki je bil njegov nujni dedič in ga je nadomestil, se pojavi
vprašanje, ali bi bil brat dedič svojega brata ali ne. Poleg tega, če sta bila dva nujna dediča nadomeščena drug drugemu in sta
umrla skupaj, ali bosta oba veljala za zapustnikova dediča ali bo eden od njiju dedič drugega, torej če bi bila ob smrti
zaprošena, da drug drugemu izročita zapuščino? V takih primerih, če umreta hkrati in ni razvidno, kateri od njiju je prvi
izgubil življenje, se ne bo štelo, da je eden od njiju preživljal drugega.
324. Če pa glede na falcidijsko pravo gospodar umre hkrati s svojimi sužnji, se slednji ne bodo šteli za del njegovega
premoženja v trenutku njegove smrti.
325. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXV.
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Če je zapuščina zapuščena sorodnikom in so omenjeni sorodniki izgubili svoje pravice kot taki, vendar še vedno ostajajo
državljani, je treba reči, da so upravičeni do zapuščine, saj so bili člani družine v času, ko je bila oporoka izvršena. Gotovo je,
da če kdo ob sestavi oporoke ni bil član družine, vendar je to postal z aroganco, bo ob zapustnikovi smrti še bolj upravičen do
zapuščine.
326. Če kdo zapusti svoje sorodstvo, je to enako, kot če bi zapuščino naredil svojim sorodnikom.
21. Paulus, O Placiju, XII. knjiga.
Ker je senat v času božjega Marka dovolil, da se zapuščine dajejo korporacijam, ni dvoma, da če se zapuščina da organu, ki
ima zakonsko pravico do zbiranja, bo slednji do nje upravičen. Vendar pa zapuščina, zapuščena tistemu, ki nima pravice do
združevanja, ne bo veljavna, razen če je posebej zapuščena članom, ki ga sestavljajo, saj bodo slednji potem lahko prejeli
zapuščino ne kot združenje, ampak kot ločeni posamezniki.
327. Isto, O Plautiju, XIV. knjiga.
Če obstaja kakršnakoli dvoumnost v jeziku, bo veljavnost posla odvisna od namena strank; na primer, če bi določil za
Stichusa, pa je več sužnjev tega imena; ali za sužnja na splošno; ali za nekaj, kar je treba izročiti v Kartagini, pa sta dve tako
imenovani mesti; in v vsakem primeru, ko se pojavi dvom, je treba upoštevati, da je bila pogodba sklenjena v dobri veri, da
se izvrši v kraju, kjer je bilo to najbolj primerno, razen če je jasno, da je bila sestavljena v nasprotju z zakonom.
328. Javolenus, O Kassiju, V. knjiga.
Mati je izgubila življenje v brodolomu ladje hkrati s svojim sinom, ki je dosegel puberteto. Če ni mogoče ugotoviti, kateri od
njiju je umrl prej, je bolj naravno domnevati, da je sin živel dlje.
329. Gaj, O Lex Julia et Papia, knjiga V.
Če ženska propade v brodolomu ladje hkrati s sinom, ki še ni dosegel pubertete, se razume, da je sin prvi izgubil življenje.
330. Marcellus, Digest, knjiga XI.
Odločeno je bilo, da je treba, kadar je v oporoki navedena kakšna dvoumna ali celo napačna izjava, to razlagati ugodno in v
skladu s tem, kar se domneva, da je bil namen oporočitelja.
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331. Celsus, Digeste, knjiga XXII.
"Naj bo osvobojen tisti, za katerega lahko povem, da želim, da se mu da svoboda, in mojemu dediču naj se naloži, da da
takšno in takšno vsoto tistemu, ki ga bom določil." Oporočiteljevo željo je treba izpolniti, če je mogoče na kakršen koli način
ugotoviti identiteto sužnja, ki ga je imel v mislih.
332. Isto, Digest, knjiga XXVI.
Če se pojavi kakršno koli vprašanje glede namere strank v določbi, je treba dvoumnost razlagati v škodo tistega, ki je
določbo sklenil.
333. Modestin, Pravila, I. knjiga.
Če je nekdo želel, da se enega od njegovih sužnjev manumitira, in ni razvidno, katerega od njih je oporočitelj želel
osvoboditi, nobeden od njih ne bo upravičen do svobode v skladu s pogoji oporoke.
334. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, III. knjiga.
Neki posameznik, ki je imel v lasti sužnja Flacca, ki je bil polnilec, in Philonica, ki je bil pek, je svoji ženi zapustil peka
Flacca; in pojavilo se je vprašanje, kateremu od sužnjev pripada in ali nista oba vključena v zapuščino. Najprej je bilo
ugotovljeno, da je bil zapuščen tisti suženj, za katerega je oporočitelj želel, da bi bil del zapuščine. Če tega ni bilo mogoče
ugotoviti, je bilo treba raziskati, ali je gospodar poznal imena svojih sužnjev. Če je bilo tako, bi moral biti dolžan tisti suženj,
ki ga je navedel po imenu, tudi če se je zmotil pri navedbi njegovega poklica. Če pa mu imena sužnjev niso bila znana, je
treba šteti, da je predmet zapuščine pek, tako kot če njegovo ime ne bi bilo omenjeno.
335. Scaevola, Digest, knjiga XVIII.
Oporočitelj je z oporoko manumitiral več sužnjev, med njimi tudi Sabino in Ciprogenijo, ko je vsak od njiju dopolnil trideset
let in takoj, ko sta postala svobodna, je želel, da se jima izroči določena vsota denarja; pri tem je določil naslednje določbe, v
katere sta bila vključena oba sužnja: "Želim, da se Sabini in Ciprogeniji, ko dopolnita zgoraj omenjeno starost, izplača po
deset aurejev, poleg tega pa želim, da se jima vsako leto izplača deset aurejev za njuno preživljanje, dokler bosta živi."
Postavilo se je vprašanje, ali naj se podpora zagotovi vsem manumitiranim sužnjem ali samo Sabini in Ciprogeniji. Odgovor
je bil, da se glede na navedena dejstva zdi, da je bila podpora zapuščena vsem.
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Tit. 6. Glede zapuščin, ki so bile dane kot kazen.

336. Africanus, vprašanja.
Kadar je za dediča imenovan sin pod očetovim nadzorom ali suženj in oporočitelj nezakonito ali žaljivo zapiše tudi
zapuščino, ki bo delovala kot kazen proti očetu ali gospodarju, je bilo odločeno, da zapuščina nima nobene veljave ali učinka;
kajti vsako oporoko, ki je vključena v oporoko in jo je spodbudila želja po maščevanju, najsi je zapuščena dediču ali komu
drugemu, ki ima korist od oporočiteljeve poslednje volje, je treba šteti za nično.
337. Marcijan, Inštituti, VI. knjiga.
Oporočiteljeva volja razlikuje med kaznijo in pogojem, ali gre za kazen, pogoj ali prenos, na katerega se nanaša zapuščina, pa
je treba ugotoviti iz namere zapustnika. To sta navedla božanska Severus in Antoninus v reskriptu.

Tit. 7. O Katonovem pravilu.

338. Celsus, Digeste, knjiga XXXV.
Katonovo pravilo se glasi: "Vsaka zapuščina, ki bi bila neveljavna, če bi oporočitelj umrl takoj po sestavi oporoke, ne bo
veljavna ne glede na to, koliko časa po tem lahko umre." To pravilo v nekaterih primerih ne velja.
339. Kaj pa, če bi kdo napravil zapuščino, kot sledi: "Če bi umrl po kalendah, naj se izplača takšna in takšna vsota Titiusu.
Ali naj se v zvezi s tem prepiramo? Kajti v tem primeru, če bi oporočitelj umrl takoj, je bolje trditi, da zapuščina sploh ni bila
zapuščena, kot pa da je bila zapuščina zapuščena nezakonito.
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340. Podobno velja, če je bil del zemljišča, ki vam je bil zapuščen, vaš ob sestavi oporoke in ste ga odtujili za časa življenja
oporočitelja, boste upravičeni do zapuščine, ne boste pa upravičeni do nje, če je oporočitelj umrl takoj po sestavi oporoke.
341. Paulus, O Placiju, IV. knjiga.
Če pa se oporoka glasi: "Če se moja hči poroči s Titijem," velja, da je veljavna, če se poroči ob oporočiteljevi smrti, čeprav v
času, ko je bila oporoka sestavljena, ni bila sposobna za poroko.
342. Papinianus, Vprašanja, knjiga XV.
Katonovo pravilo se ne uporablja niti za dediščine niti za zapuščine, pri katerih se čas pridobitve pravice ne nanaša na datum
zapustnikove smrti, temveč na datum sprejema zapuščine.
343. Ulpianus, O Sabinu, knjiga X.
Ugotovljeno je, da se Katonovo pravilo ne uporablja za pogojno imenovanje dedičev.
344. Isto, O Sabinu, knjiga XXII.
Katonovo pravilo ne velja za nove zakone.

Tit. 8. Obravnava oporočnih določb, za katere se šteje, da niso bile napisane.

345. Julianus, Digeste, knjiga LXXVIII.
Če je bil kdo zaprošen, da zapuščino premoženja ali dediščino v oporoki zapiše sebi, se postavlja vprašanje, ali se šteje, da
omenjena zapuščina premoženja ali dediščina ni bila napisana; in tudi, ali ima lahko na podlagi tako narejenega imenovanja
dedič nadomestnega dediča. Odgovor je bil, da del zapuščine, glede katerega ste prosili za nasvet, pripada namestniku, kajti
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ko je senat določil kazni kornelijanskega zakona zoper osebo, ki se je v oporoki imenovala za dediča ali volilojemnika
zapuščine, velja, da ima na enak način tudi on, določila za neveljavna določila, ki imajo naravo inveigiranja, kot na primer
naslednje: "Naj bo Titius moj dedič istega dela premoženja, za katerega me je sam določil z oporoko," saj se tovrstna določila
obravnavajo enako, kot če ne bi bila vključena v oporoko.
346. Alfenus Varus, Digest, knjiga V.
Če pomena katere koli oporočne določbe ni mogoče ugotoviti, se šteje, kot da ni bila zapisana, druge določbe pa bodo še
vedno veljavne.
347. Marcianus, Institutes, knjiga XI.
Za vse, kar je nad zapuščino za preživljanje, ki se zapusti zločincu, obsojenemu na rudnike, se šteje, da ni bilo zapisano,
vendar ne propade v korist državne blagajne, ker je zapustnik suženj kazni in ne suženj cesarja. Božanski Pij je to navedel v
nekem reskriptu.
348. Če bi bil dedič ali volilojemnik, ki je bil imenovan, po izvršitvi oporoke obsojen na mine, zapuščina ali volilojemnik ne
propade v korist državne blagajne.
349. Prav tako, če je kaj zapuščeno sužnju drugega in ga oporočitelj pozneje kupi, zapuščina propade; kajti za vse zapuščine,
ki so prenesene na kraj, od koder ne morejo izvirati, se šteje, da niso bile napisane.
350. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga XIII.
Če je zapuščina dana komu v času, ko je ta že mrtev, se šteje, da ni bila napisana.
351. Poleg tega, kadar je volilojemnik v času, ko je oporoka sestavljena, v sovražnikovi oblasti in se ne vrne iz ujetništva,
velja, da oporoka ni bila napisana. To je navedel tudi Julijan.
352. Paulus, Vprašanja, knjiga XII.
Če se kdo imenuje za dediča v oporoki, s katero mu je naročeno, naj izroči zapuščino nekomu drugemu, mu bo zaupanje s
svojim bremenom še vedno naloženo, čeprav bo veljalo, da to, kar je storil, ni bilo zapisano. Enako pravilo velja tudi za
oporoko vojaka.
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Tit. 9. O tistih, ki jim je zapuščina odvzeta, ker je niso vredni.

353. Marcijan, Inštituti, VI. knjiga.
Božanska Severus in Antoninus sta v nekem reskriptu navedla, da je treba svobodnjaku, ki mu je bilo premoženje zapuščeno
z oporoko njegovega varovanca, odvzeti zapuščino ali zaupanje kot nevrednemu, če ga po smrti svojega varovanca obtoži, da
je sodeloval pri kakšnem nezakonitem poslu, čeprav si je za to morda zaslužil nagrado.
354. Isti, Inštituti, XI. knjiga.
Če emancipirani sin, ki je bil preminuli, v nasprotju z očetovo voljo zahteva posest očetovega premoženja in vstopi v posest
kot namestnik otroka, ki še ni dopolnil polnoletnosti, mu bo premoženje v celoti odvzeto in bo zapadlo v državno blagajno.
355. Če bi se kdo v nasprotju z zakonom poročil z ženo v pokrajini, v kateri opravlja kakršno koli javno službo, sta božanska
Severus in Antoninus v reskriptu navedla, da ne more obdržati ničesar, kar bi lahko pridobil po očetovi volji; tako kot v
primeru skrbnika, ki se v nasprotju z odlokom senata poroči s svojo varovanko. Zato bo v obeh primerih, če je oseba
imenovana za dediča celotne zapuščine in vstopi vanjo, obstajal razlog za zaplembo s strani državne zakladnice, saj ji bo
zapuščina odvzeta, ker je zanjo nevredna.
356. Po drugi strani pa to pravilo ne bo veljalo, če se je ženska poročila z moškim, ki opravlja javno službo v pokrajini, niti
za varovanko, ki se je nezakonito poročila s svojim skrbnikom ; vendar je bolje trditi, da lahko prevzame na podlagi oporoke
in da je ne bi smeli zavrniti kot nevredne tega.
357. Isto pravilo bo veljalo, kadar kdo podari celotno premoženje ali njegov del kakšnega sorodnika, ki ima pravico do
nasledstva, vendar ne ve, da je še živ, saj mu bo premoženje odvzeto kot nevrednemu.
358. Isto, Pravila, V. knjiga.
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Božanski Pij je odločil, da je nevredna oseba (kot navaja Marcellus v dvanajsti knjigi Digest), za katero je bilo jasno
dokazano, da je dovolila, da je ženska, po kateri je bil določen za dediča, umrla zaradi lastne malomarnosti in krivde.
359. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.
Papinianus v Peti knjigi vprašanj pravi, da kadar kdo obtoži dediča, da je ponaredil imenovanje v oporoki, mu ne bo odvzeta
zapuščina, s katero je bil obtožen njegov sostanovalec, ki ga ni motil.
360. Paulus, O pravicah zakladnice.
Ko je zapuščina enkrat sprejeta, bo še vedno dovoljeno dokazovati, da je bila oporoka ponarejena, prav tako bo primerno
trditi, da je nična; vendar pa ne bo dovoljena nobena trditev o tem, da je oporoka nekoristna.
361. Kdor trdi, da je oporoka nična, in izgubi svoj primer, ni izključen iz nobene določbe, ki je bila sprejeta v njegovo korist.
Zato mora vsakdo, ki, potem ko je dobil zapuščino, zatrjuje, da je oporoka ponarejena, izgubiti, kar je po njej prejel. Glede
tistega, ki je prejel zapuščino in zanika, da je oporoka veljavna, pa je božji Pij v nekem reskriptu podal naslednjo izjavo:
"Čeprav so Sofroini sorodniki prejeli zapuščino od pravilno določenega dediča, lahko, če imajo utemeljen razlog za
domnevo, da dedič ni upravičen do zapuščine in da jim ta pripada po zakonu o dedovanju, to zahtevajo po omenjenem
zakonu. O tem, ali jih je treba izključiti iz zapuščine ali ne, odloči sodišče po ustreznem preverjanju, potem ko ustrezno
upošteva njihove osebe, njihov položaj in starost."
362. Ugotovljeno je bilo, da v primeru, ko je bil imenovan skrbnik in se izgovori, da ne bo upravljal svojega skrbništva,
izgubi vse, do česar je bil upravičen v skladu z določili oporoke. Če pa je to že pridobil, se ne bo smel opravičiti. Menim, da
to pravilo ne bo veljalo za tistega, ki je le prejel zapuščino in se je, potem ko ga je mati mladoletne osebe zaprosila, naj
postane njen skrbnik, raje opravičil; v tem primeru namreč ni storil ničesar v nasprotju s pokojnikovo voljo. Vendar
zapuščina, ki jo je skrbnik zavrnil, ne bo prešla na zakladnico, temveč bo prešla na sina, čigar interese je zapustnik opustil.
363. Če bi oče ali gospodar napadel oporoko, mu bo zavrnjena tožba, če je zapuščina prepuščena sinu ali sužnju, če bi imela
od tega kakšno korist. Drugačno mnenje je treba dati, kadar je omenjeni volilojemnik prejel edino korist od zapuščine.
364. Kadar se od koga, ki je upravičen do zapuščine, zahteva, da manumitira svojega sužnja, in je sužnju z oporoko kar koli
dano, je treba reči, da dejanje gospodarja ne bo škodovalo sužnju; in ga mora kupiti državna zakladnica, da bi bil
manumitiran, če ga je gospodar pripravljen prodati; k temu pa ni mogoče prisiliti tistega, ki je zavrnil sprejem po oporoki.
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365. Če sin pod očetovim nadzorom trdi, da je oporoka ponarejena, premislimo, ali je treba očetu zavrniti tožbo. Menim, da
če je obtožbo podal proti očetovi volji, tožbe slednjemu ne bi smeli odreči.
366. Če bi kdo, ki mu moram plačati zapuščino na podlagi zaupanja, rekel, da je oporoka ponarejena, bom moral zapuščino
plačati v državno blagajno.
367. Če kdo, ki trdi, da je oporoka ponarejena, postane dedič volilojemnika ali dediča, ki je imenovan, je treba šteti, da
njegove izjave ne bodo škodovale njemu.
368. Podobno velja, kadar kdo trdi, da je oporoka nepoštena.
369. Osebi, ki obtožuje, je treba popustiti zaradi njene starosti, zlasti če njen skrbnik ali kurator želi dokazati, da je oporoka
bodisi ponarejena bodisi nekoristna. To sta cesarja Severus in Antoninus navedla v reskriptu.
370. Tožbo je treba zavrniti tistim, ki so pričali v korist stranke, ki je trdila, da je oporoka ponarejena. To je odredil božanski
Severus.
371. Nekatere avtoritete menijo, in to zelo pravilno, da je treba zavrniti tožbo tistim, ki so pomagali tožniku ali so zanj postali
poroki.
372. Nekatere oblasti menijo, da je guverner, ki je oporoko razglasil za ponarejeno, nevreden, če dedič, ki je bil po njej
imenovan, dobi zadevo v pritožbenem postopku.
373. V vsakem primeru bodo zahteve njegove službe zadostno opravičilo za državnega pravobranilca, ki je pomagal pri
načrtih obtožnika.
374. Če kdo napade glavno oporoko, ga je treba izključiti iz koristi druge oporoke, pa tudi iz tistih, ki so bile podeljene z
naknadno sklenjenim kodicilom, četudi jih ta ne potrjuje. Istega pravila ne bi smeli upoštevati, kadar stranka napade drugo
oporoko ali kodicil, saj se v tem primeru ne šteje, da je izpodbijala veljavnost obeh listin.
375. Razmislimo, ali je treba sužnju, ki je skušal s svojim pričanjem kršiti oporoko, odvzeti svobodo, ki mu je bila dodeljena
z navedeno oporoko. Ni vreden, da bi pridobil korist od zaupanja, in kar zadeva njegovo svobodo, je božji Pij odločil, da mu
jo je treba odvzeti.
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376. Če je stranka imenovana za skrbnika, je z navedbo, da je bila oporoka ponarejena, ni mogoče oprostiti opravljanja te
funkcije, lahko pa jo izključiti iz koristi zapuščine.
377. Kdor je od oporočitelja prejel darilo mortis causa, v tem pogledu ni podoben volilojemniku.
378. Drugače je s tistim, ki mu je v skladu z oporoko naročeno, naj nekaj prejme od volilojemnika, ali s sužnjem, ki naj se
pogojno osvobodi, saj ga je mogoče izključiti kot nevrednega.
379. Božanska Pij in Markus sta odločila, da je treba v takih okoliščinah imenovanega dediča izključiti iz ugodnosti
falcidijskega zakona.
380. Vsi tisti, ki so zavrnjeni kot nevredni, so izključeni iz sodelovanja pri nagradi, ki bi jo po ediktu božanskega Trajana
morali dobiti tisti, ki se obtožujejo.
381. Marcellus, Digeste, knjiga XXII.
Cesar je v reskriptu določil, da dedič ne sme obdržati četrtega dela zapuščine, če si je prisvojil katero koli njeno premoženje;
in če je torej pokojnik zapustil premoženje v višini štiristo aurei, dedič pa bi jih abstrahiral sto in obdržal četrtino od tristo, to
je petinsedemdeset, ter dal volilojemnikom dvesto petdeset, jim mora dati tudi petinsedemdeset od sto, ki jih je ukradel,
preostanek, to je petindvajset, pa bo zapadel v državno blagajno.
382. Modestin, Razlike, VI. knjiga.
Če kdo trdi, da je Titijeva oporoka ponarejena, in svoje trditve ne dokaže, mu ne bo preprečeno, da bi postal dedič Titijevega
dediča, ker ne deduje neposredno Titijeve zapuščine.
383. Isti, Vozovi, IX. knjiga.
Če je bil dedič razglašen za nevrednega in mu je bila odvzeta zapuščina, se morebitne združene pravice do tožbe ne morejo
vrniti v prvotno stanje.
384. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, XIV. knjiga.
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Če je med volilojemnikom in oporočiteljem nastalo smrtno sovraštvo in je verjetno, da slednji ni želel, da bi tisti, ki mu je
bila zapuščina ali korist zapuščine zapovedana, užival korist od nje, je boljše mnenje, da volilojemnik ne more zahtevati
zapuščine.
385. Tudi v primeru, ko je odkrito in javno žalil oporočitelja in zlonamerno govoril proti njemu, velja enako pravilo.
386. Če pa je vzrok spora, ki ga je sprožil volilojemnik, zapustnikovo civilno stanje, slednji ne bo upravičen do zapuščine, ki
bo v tem primeru takoj zapadla v državno blagajno.
387. Gaj, O Lex Julia et Papia, knjiga XV.
Zakonsko goljufijo stori tisti, ki tiho privoli, da bo izročil, kar mu je zapuščeno, ali kar koli drugega osebi, ki ji je po zakonu
prepovedano vzeti na podlagi oporoke, ne glede na to, ali v ta namen izda pisno listino ali se k temu zaveže zgolj z obljubo.
388. Če je bil kdo zadolžen, da izroči določeno premoženje nekomu, ki lahko prevzame na podlagi oporoke in ki mu je bilo
ob smrti to prepovedano, ne dvomim, da mora kljub temu, da je zaupanje ugasnilo, še vedno ostati tistemu, ki je bil zaprošen,
da izroči premoženje, saj se šteje, da ni storil goljufije, če se ni zavezal glede tega, kar je vedel, da se bo zgodilo; to je, da bo
izročil premoženje upravičencu, čeprav bi ta morda bil pravno nezmožen, da ga prejme.
389. Zelo pravilno je bilo ugotovljeno, da če oče sina, ki je pod njegovim nadzorom, sklene tihi dogovor, to ne bi smelo
škodovati sinu, saj je ta dolžan ubogati svojega očeta.
390. Papinianus, Vprašanja, knjiga XV.
Če je dedič sklenil nezakonito tiho pogodbo, ne more uporabiti falcidijskega prava glede dela, ki je bil predmet goljufive
pogodbe. To pravilo je določil senat. Kadar pa je delež zapuščine, za katerega je bil imenovan za dediča, večji od tistega, za
katerega se je goljufivo dogovoril, da ga bo izročil, lahko obdrži falcidijsko četrtino od presežka svojega deleža po oporoki.
391. Isto, Vprašanja, XVI. knjiga.
Če je neki človek določil dediče, ki jih ni imel pravice izbrati, čeprav takšna določitev ni veljavna in prva oporoka zaradi tega
ni razdrta, je senat že zdavnaj odločil, da se dedičem, ki so bili upravičeni do zapuščine po zadnji oporoki pokojnika, ta
odvzame kot nevrednim. To je božji Markus odločil v zvezi z osebo, katere ime je oporočitelj izbrisal iz oporoke, potem ko
je bila izvršena, saj je zadevo poslal prefektom državne blagajne. Zapuščina, ki jo je zapustil v oporoki, pa je ostala
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nedotaknjena. V zvezi s prednostnimi zapuščinami, zapuščenimi dediču, se lahko pojavi vprašanje o namenu oporočitelja in
te zapuščine mu ne bodo zavrnjene, razen če se jasno pokaže, da je bil namen oporočitelja drugačen.
392. Isto, Vprašanja, knjiga XXXII.
Klavdij Selevk svojemu prijatelju Papinijanu: Pozdrav. Maevij, ki je bil obsojen zaradi prešuštva s Sempronijo, se je poročil
z omenjeno Sempronijo, ki ni bila obsojena za kaznivo dejanje, in jo po svoji smrti postavil za svojo dedinjo. Sprašujem, ali
je bila ta poroka zakonita in ali se ženski lahko prizna dedovanje. Odgovoril sem, da takšna poroka ne more biti veljavna in
da ženska ni upravičena do ugodnosti zapuščine, ampak bo vse, kar je ostalo po oporoki, propadlo v korist državne blagajne.
Četudi bi v takem primeru ženska svojega moža imenovala za dediča, menimo, da mu je treba zapuščino odvzeti, ker je ni
vreden.
393. Isto, Vprašanja, knjiga XXXIII.
Če je ženska živela z vojakom kot njegova konkubina, tudi če bi omenjeni vojak umrl v enem letu po odpustu, potem ko je
sestavil oporoko v korist ženske, sem vam nedavno podal svoje mnenje, da ne more uživati koristi takšne oporoke, izvršene v
skladu z vojaškim pravom, in da bo vse, kar ji ostane, pripadlo državni blagajni.
394. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Dediču, ki trdi, da je oporoka lažna, in tega ne dokaže, se zapuščina ne odvzame. Če pa je bil njegov sodedič z istim
kodicilom zadolžen za skrbništvo v njegovo korist, mu bo zavrnjena tožba za prisilitev izvršitve skrbništva. Če je torej
pokojnik s kodicilom razdelil svoje premoženje med dediče, bo stranka, ki trdi, da je kodicil ponarejen, obdržala svoj dedni
delež, razen če ji je bila zapuščina prepuščena v skrbništvo; ne more pa uživati ugodnosti falcidijskega prava, če bi v tistem
delu zapuščine, ki ga je izgubila, bilo dovolj premoženja, da bi nadomestilo falcidijski delež, ki ga je izgubila po pravičnem
načelu pobota.
395. Isto, Mnenja, VIII. knjiga.
Če je oče z drugo oporoko z mladoletnim sinom, ki še ni bil polnoleten in ki je bil že določen za soproizvoditelja, z
mladoletnim sinom, ki je bil že določen za soproizvoditelja, zamenjal nečake, in so omenjeni nečaki, zamenjani po smrti
mladoletnika, obtožili njegovo mater, da je rodila lažnega otroka, da bi pridobila zapuščino na podlagi zakonitega dedovanja,
sem odgovoril, da bi jima moral biti v primeru izgube tožbe odvzet delež zapuščine, do katerega sta bila upravičena na
podlagi zamenjave, ker odločba v zvezi z oporoko ni bila izdana v njuno korist.
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396. Ker se ne šteje za sramoto, da ženska postane konkubina moškega, ki ni njen varovanec, se tožbe za izterjavo tistega,
kar mu je zapustila z oporoko, ne bo odreklo tistemu, ki je žensko obdržal kot konkubino. Naši najslavnejši cesarji so tako
ravnali v primeru Kokcija Kasijana, človeka najvišjega ranga, ki je bil zelo naklonjen Rufini, svobodni ženski, na katero je
bil zelo navezan in katere hčerko je v oporoki navedel kot svojo posvojenko ter jo imenoval za soedinjo svoje vnukinje,
čeprav se je pozneje izkazalo, da je bila nezakonska.
397. Božji Marcus je odločil, da če je oporočitelj po razpečatenju oporoke izbrisal ime dediča, ker si je premislil, in je bilo
zaradi tega odločeno, da njegov delež propade v korist državne blagajne, to dejstvo ne škoduje volilojemnikom, glede katerih
je oporočiteljeva namera ostala nespremenjena, in zato delež omenjenega dediča preide v državno blagajno z vsemi njenimi
bremeni.
398. Isto, Mnenja, knjiga XIII.
Menil sem, da bi moral dedič, ki se je zavedal umora pokojnika in ni maščeval njegove smrti, odstopiti od vseh dobičkov
zapuščine, ne da bi lahko pravno zahteval vrnitev v prejšnje stanje tožbenih pravic, ki so bile združene, ko je pridobil
zapuščino. Če pa je bil dedič zaveden zaradi nepoznavanja kaznivega dejanja, bo upravičen do enake obrambe kot
dobronamerni posestnik, kar zadeva dobičke, zbrane pred nastankom spora; in v tem primeru njegova zahteva, da se tožbene
pravice, ki so bile združene, povrnejo v prejšnje stanje, ne bo nepravilno vložena.
399. Isto, Mnenja, knjiga XV.
sem podal svoje mnenje, da je mogoče od osebe, ki se je goljufivo lotila izvrševanja zaupanja, zahtevati, da se odpove tudi
tistim dobičkom, ki jih je zbrala, preden je bil sprožen sodni postopek; saj se ne šteje, da je bila dobronamerni imetnik; tako
kot je to v primeru tistih, ki imajo premoženje, za katero se poteguje državna blagajna. Menil sem, da je treba po nastanku
spora v zvezi z izvrševanjem skrbništva te vrste vrniti vrednost prej zbranih dobičkov skupaj z obrestmi; to velja za vse
dobičke, za katere je bila plačana cena, če pa je stranka sama uporabila dobičke, je treba vrniti le njihovo vrednost brez
obresti. Božanski Severus je v takem primeru milostno odredil, da je treba vrniti samo dobičke iz premoženja, ne pa tudi
obresti nanje, ne glede na to, kdaj so bili zbrani. Takšna je sedanja praksa.
400. Če je bilo vse premoženje zapuščine zaseženo v državno blagajno zaradi izvrševanja goljufivo prevzetega zaupanja, ni
primerno, da dedič ostane pod bremenom dolgov zapuščine. Enako pravilo velja, kadar zapustnikova smrt ni bila maščevana.
Če pa je dedič z vstopom v zapuščino zaradi združitve pravic iz tožbe ali služnosti utrpel kakršno koli škodo, se ne bo štel za
upravičenega do povračila škode.
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401. Dedič, ki je bil imenovan za delež zapuščine, je prejel darilo v obliki zemljišča in se dogovoril, da bo prejeto izročil
osebi, ki po zakonu ni bila sposobna prejeti tega. Čeprav odkaz ni bil zakonit, kar zadeva njegov delež, to je delež, do
katerega je bil upravičen kot dedič, sem vseeno podal mnenje, da je bila njegova pravica do zemljišča nedotaknjena, saj niti
pravna norma niti razlika v posesti nista mogli doseči delitve oporočiteljeve volje.
402. Paulus, Mnenja, knjiga XVI.
Če so imenovani dediči prikrajšani za zapuščino, ker je oporočitelj, potem ko si je premislil, želel sestaviti drugo oporoko in
so mu to preprečili, se bo štelo, da je v celoti preklical svojo prejšnjo oporoko.
403. Hermogenianus, Epitome prava, III. knjiga.
Mož, ki ne maščuje smrti svoje žene, je kot nevreden njene dote prikrajšan.
404. Paulus, Sentence, III. knjiga.
Deleži premoženja svobodnjakov, ki so izgubili življenje v sumljivih okoliščinah in ki pripadajo patronom, ki ne maščujejo
njihove smrti, se odvzamejo v državno blagajno. Vsi dediči in tudi tisti, ki zasedajo položaj dedičev, morajo namreč po
dolžnosti maščevati smrt pokojnika.
405. Tryphoninus, Disputations, knjiga V.
Iz najboljših razlogov je mogoče trditi, da skrbnik, ki v imenu svojega varovanca trdi, da je oporoka ponarejena ali
nekoristna, vendar svoje trditve ne more dokazati, ne izgubi zapuščine. In tudi če v imenu svojega varovanca obtoži
svobodnjaka očeta svojega varovanca hudega kaznivega dejanja, ga ne izključi iz posesti zapuščine v nasprotju s pogoji
oporoke, ker naj bi ga opravičevale zahteve njegove dolžnosti in njegova odgovornost kot varovanca; prav tako nihče ne
more obsoditi skrbnika zaradi zlonamernega pregona, ki v imenu svojega varovanca vloži obtožnico, in to ne zaradi
sovraštva, ki bi ga gojil sam, temveč morda na podlagi predstav varovančeve matere ali na pobudo očetovih svobodnjakov.
Če skrbnik v imenu svojega varovanca koga obtoži kaznivega dejanja in zadeve ne preganja, ker je varovanec medtem
dosegel polnoletnost, ne smemo reči, da je zanj začel veljati Turpilski dekret senata, saj gre za različne pravice, čeprav jih je
več združenih v isti osebi, kajti pravice skrbnika so ene, zapustnikove pa druge; in če skrbnik ne vloži obtožbe v svojem
imenu, temveč v imenu svojega varovanca, si ne zasluži kazni. Končno je premoženje, ki je bilo v takih okoliščinah z
oporoko zapuščeno skrbniku, izgubljeno, razen če se ohrani po cesarjevem ukazu; v takšnem obsegu je on zagovornik in tako
rekoč pokrovitelj tistega, ki obtožbo vloži. Sabinus v svojih delih o Vitelliju pravi enako.
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406. Gaj, O implicitnih zaupanjih.
Če je katerikoli dedič, ne glede na to, kdo je bil z oporoko oporočitelja tiho zaprošen, da izroči neki osebi, ki ni upravičena do
prejema, četrtino zapuščine, do katere je upravičena po falcijskem zakonu, bo prav tako obstajal razlog za uporabo odloka
senata; kajti med tovrstnim zaupanjem in zaupanjem, ko je dediču naloženo, da izroči premoženje, ki ga je prejel iz
zapuščine, stranki, ki ga ni sposobna sprejeti, ni velike razlike.
407. Papinianus, Vprašanja, knjiga XVIII.
Če sin zanika veljavnost očetove oporoke, saj se spor nanaša na zakonitost listine, in ne napada očetovih oporočnih določb ali
ga ne obtožuje kakšnega prekrška, bo obdržal, kar mu je zapustil pokojnik.
408. Isto, Mnenja, XIV. knjiga.
Kadar zet imenuje svojega tasta za dediča, zgolj zaradi očetovske naklonjenosti ne bo mogoče dvomiti v implicitno izvršitev
zaupanja.
409. Klavdij v trideseti knjigi Digest o Scaevola ugotavlja, da če stranka, ki ji je bila nezakonita zapuščina dana, umre za časa
življenja oporočitelja, zapuščina ne propade v korist državne zakladnice, temveč ostane v rokah tistega, ki je bil zadolžen za
izvršitev zaupanja.
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Knjiga XXXV
1. O oporočnih pogojih in določitvah, njihovih razlogih in spremembah.
2. O falcidijskem pravu.
3. Kjer naj bi bilo komu zapuščeno več, kot dovoljuje falcidijsko pravo.

Tit. 1. O oporočnih pogojih in določitvah, njihovih razlogih in spremembah.

Pomponij, O Kvintu Muciju, III. knjiga.
Zapuščinam, ki se zapuščajo, se določajo bodisi nedoločeni časi bodisi pogoji; če tega ni, začnejo veljati takoj, razen če so
zaradi svoje narave odvisne od nekega pogoja.
(1) Kadar je za plačilo zapuščine predpisan določen datum, čeprav ta še ni prišel, jo dediči kljub temu lahko plačajo, ker je
gotovo, da bo zapadla.
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(2) Kadar je čas negotov, kot v naslednjem primeru: "Moj dedič naj plača deset aurei, ko umre." Ker je datum njegove smrti
negotov, torej, če zapustnik umre pred njim, zapuščina ne bo prešla na njegovega dediča, ker čas ni prišel za časa njegovega
življenja, čeprav je gotovo, da bo dedič tako ali drugače umrl.
(3) Pogoj se v zapuščino vstavi na primer, kadar zapišemo zapuščino takole: "Naj moj dedič da otroku, rojenemu iz Arescuse,
sužnja," ali "Naj moj dedič da pridelke, ki se lahko zberejo na takšni in takšni posesti," ali "Naj moj dedič da Seiju sužnja, ki
ga morda nisem zapuščal nikomur drugemu."
2. Ulpianus, O Sabinu, knjiga V.
Obstajajo nekateri pogoji, ki se lahko izpolnijo še za časa življenja oporočitelja, na primer: "Če bi prišla ladja iz Azije," saj se
bo štelo, da je pogoj izpolnjen, ko bo ladja prispela. Obstajajo pa tudi drugi, ki jih ni mogoče izpolniti do zapustnikove smrti,
na primer "Če mu plača deset aurei, če se povzpne na Kapitol". Preden se namreč lahko šteje, da je kdo izpolnil pogoj, mora
vedeti, da je bil vključen v oporoko; če bi ga namreč izpolnil nenamerno, se ne bi štelo, da je izpolnil oporočiteljevo željo.
0. Isto, O Sabinu, VI. knjiga.
Ugotovljeno je bilo, da če so v oporoki predpisani nemogoči pogoji, se štejejo za neveljavne.
(256) Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.
Kadar se zapuščine zapišejo osebam, ki jim jih mora patron izplačati, mora pretor pogoj urediti tako, da so zneski, ki jih
prejmejo patron in imenovani dediči v skladu s pogojem, predpisanim z oporoko, sorazmerni z deleži volilojemnikov.
4. Če je bilo v oporoko vključeno naslednje določilo: "Če se Titiusu v naslednjih petih letih ne rodi sin, naj moja dedinja nato
plača deset aurejev Seii," in če Titius umre pred tem časom, Seia ne bo takoj upravičena do desetih aurejev, ker beseda "nato"
pomeni datum izteka petih let.
5. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Oskrbovanec lahko izpolni pogoj brez pooblastila svojega skrbnika. Naj se nihče ne boji iz razloga, da bo po izpolnitvi
pogoja v nekaterih primerih postal nujni dedič, saj bo to postal na podlagi pravice očetovskega nadzora in ne zaradi
izpolnitve pogoja.
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(1) Podobno lahko suženj ali sin pod očetovskim nadzorom izpolni pogoj brez ukaza svojega očeta ali gospodarja, saj nihče
ni prevaran zaradi lastnega dejanja.
0. Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.
Zaporoka ne nalaga kazni dediču ali volilojemniku ali komur koli, ki ima na kakršen koli način korist od oporočiteljeve
poslednje volje, če mu je naročeno, naj postavi spomenik v skladu s presojo nekoga, in tisti, s katerim se je treba posvetovati,
ni živ ali ne more biti navzoč ali ne želi dati svojega nasveta.
(1) Če je bilo dediču naročeno, naj manumitira nekatere sužnje, in so nekateri od njih umrli, preden je bila oporoka izvršena,
je Neratius podal mnenje, da dedič ni izpolnil pogoja, ni pa odločil, ali je slednji sposoben izpolniti pogoj ali ne. Servij pa je
menil, da v primeru, ko je bilo zapisano: "Če me preživita moja mati in hči," in je ena od njiju umrla, pogoj ni bil izpolnjen.
Enako pravilo navaja tudi Labeo. Sabinus in Kasij menita, da je treba v primeru, ko so v oporoko vstavljeni pogoji, ki veljajo
za nemogoče, šteti, da niso bili zapisani, in to mnenje je treba sprejeti.
7. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVIII.
Prednost, ki izhaja iz mucijanske zaveze, je očitna pri pogojih, ko se nekaj ne sme storiti; kot na primer: "Če se ne bi povzpel
na Kapitol", "Če ne bi manumit Stichus" in v drugih podobnih primerih. Tega mnenja so bili Aristo, Neratij in Julijan,
potrjuje pa ga tudi konstitucija božanskega Pija. Zgoraj omenjeno sredstvo je veljalo ne le za zapuščino, temveč tudi za
dedovanje.
8. Kadar žena imenuje moža, ki mu je obljubila doto, za dediča deleža svojega premoženja: "Če ne bi zahteval ali zahteval
dote, ki sem mu jo obljubila," mora mož obvestiti svojega sodediča, da je pripravljen dati potrdilo o prejemu dote ali dati
jamstvo, da je ne bo zahteval, in potem lahko vstopi v zapuščino. Če pa je mož pod enakim pogojem imenovan za dediča
celotne zapuščine in ni nikogar, ki bi mu lahko zagotovil takšno zavarovanje, mu to ne bo preprečilo vstopa v zapuščino.
Pogoj se bo namreč po zakonu štel za izpolnjenega, saj potem ko je enkrat vstopil v zapuščino, ni nikogar, zoper katerega bi
lahko vložil tožbo za izterjavo dote.
9. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.
Kadar kdo zapusti takole: "Moj dedič naj plačuje takšno in takšno vsoto moji ženi, dokler je pri mojem sinu," in žena v želji,
da bi se izognila svojemu varovancu, zapusti sosesko, vendar še vedno ohrani namen, da bi otroke obdržala pri sebi,
Trebatius in Labeo pravita, da bo upravičena do zapuščine, ker se od nje ne sme zahtevati, da je vsak trenutek pri svojih
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otrocih; edino vprašanje je, ali ima namen in namero, da sina ne pošlje stran, in ali ni njena dolžnost, da sina obdrži pri sebi,
dokler ga vzgaja.
10. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XX.
Kadar je mož svoji ženi zapisal zapuščino, plačljivo, ko je imela otroke, smo navajeni reči, da ni imel v mislih tistih otrok, ki
jih je njegova žena že imela v času, ko je sestavil oporoko.
0. Isto, O Sabinu, knjiga XXIII.
Naslednji pogoj: "Zapuščam svoji hčeri, ko se bo poročila," pomeni, da je oseba, ki je oporoko sestavila, želela, da se pogoj
le izpolni, in da je vseeno, kdaj se to zgodi. Če se torej hči poroči po sestavi oporoke in za časa življenja oporočitelja, se šteje,
da je bil pogoj izpolnjen, zlasti če je take narave, da ga je treba izpolniti samo enkrat. Vendar vse materialne zveze ne
pomenijo izpolnitve pogoja; če se na primer poroči dekle, ki še ni polnoletno, to ne pomeni, da je pogoj izpolnjen. Pravimo,
da bo enako pravilo veljalo, če bi se poročila s kom drugim, s katerim se ne more združiti v skladu z zakonom. Toda ali lahko
nastane kakršen koli dvom, ali lahko izpolni pogoj tako, da se poroči naknadno, tako kot če se prvič ne bi poročila? Če je
imel oporočitelj v mislih prvo hčerino poroko, menim, da pogoj ni bil izpolnjen; vseeno pa je treba popustljivo razlagati, da
ker pogoj še ni izpolnjen, ni bil izpolnjen.
12. Če je bila zapuščina zapuščena pod naslednjim pogojem: "Če bi ladja prispela iz Azije in bi ladja prispela v času, ko je
bila oporoka sestavljena, oporočitelj pa tega ni vedel, je treba reči, da je bil pogoj izpolnjen. To je treba reči tudi, kadar je
zapuščina zapuščena komur koli: "Ko pride v puberteto."
13. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Kadar so bile že opravljene tiste stvari, ki so bile naložene kot pogoj, in se je oporočitelj zavedal, da jih je mogoče opraviti
drugič, morata stranki počakati, da se opravijo drugič. Če pa oporočitelj tega ni vedel, bodo zapuščine zapadle takoj.
0. Prav tako je treba upoštevati, da je treba po zapustnikovi smrti izpolniti običajne pogoje, če je to potrebno za izpolnitev
določb oporoke, kot na primer "Če bi se povzpel na prestol" in druge podobne. Nenavadni pogoji se lahko izpolnijo tudi za
časa oporočiteljevega življenja, na primer: "Če bi Titius postal konzul".
0. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIV.
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Kadar je zapuščina zapisana takole: "Ker je moj najstarejši sin vzel deset aurejev iz moje skrinje, naj moj mlajši sin vzame
enak znesek iz glavnine mojega premoženja," bo zapuščina zapadla, ker je bila zapuščena zato, da bi bil položaj otrok
izenačen. In jasno je, da je temu tako, kajti kadar je kaj zapuščeno iz nekega razloga, se to nanaša na preteklost, kar pa je
zapuščeno zaradi kazni, se nanaša na prihodnost.
(23) Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Kadar je zapuščina zapuščena komur koli pod pogojem: "Če plača določeno vsoto mladoletniku ali blaznežu", se bo štelo, da
je volilojemnik izpolnil pogoj, če plača denar kuratorju ali skrbniku zainteresirane stranke.
23. Pomponij, O Sabinu, VIII. knjiga.
"Naj bo Titius moj dedič, če bo v mestu postavil kipe." Če je pripravljen postaviti kipe, vendar mu mestne oblasti ne
zagotovijo prostora za ta namen, Sabinus in Prokulus menita, da bo postal dedič in da za zapuščino velja isto pravno pravilo.
(23) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXV.
Kadar je zapuščina zapuščena pod naslednjim pogojem: "Če se bo poročila v moji družini," velja, da je bil pogoj izpolnjen
takoj, ko je bil opravljen poročni obred, čeprav ženska še ni vstopila v spalnico svojega moža, kajti privolitev in ne sobivanje
predstavlja zakonsko zvezo.
256. Gaj, O pretorjevem odloku o oporokah.
Kadar se pojavijo vprašanja v zvezi z zadevami, ki so tuje oporoki, jih je treba razlagati pravično in liberalno; toda vprašanja,
ki se pojavijo v zvezi s samo oporoko, je treba reševati strogo v skladu s pravili pisanega prava.
(1) Isto, O pretorjevem odloku o oporokah.
Določitev je nepravilna, če je podana takole: "Zapuščam sužnju Stihu, ki sem ga kupil od Titija, toskularno posestvo, ki mi
ga je podaril Seij." Če je namreč znano, na katerega sužnja ali na katero posestvo se je oporočitelj skliceval, ne bo
pomembno, ali mu je bil tisti, za katerega je rekel, da ga je kupil, dejansko podarjen, ali pa je tisto, kar je navedel, da mu je
bilo podarjeno, v resnici kupil.
18. Če je torej suženj zapuščen na naslednji način: "Zapuščam Titiusu svojega kuharja Stichusa, svojemu čevljarju Stichusa,"
čeprav suženj morda ni ne kuhar ne čevljar, bo pripadel volilojemniku, če se pozitivno ugotovi, da je imel oporočitelj pri
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oporoki v mislih prav njega. Kajti tudi če je pri navedbi osebe volilojemnika storjena napaka, vendar je jasno, komu je
volilojemnik nameraval izročiti volilo, bo volilo enako veljavno, kot če napake ne bi bilo.
19. To pravilo v zvezi z napačno navedbo še bolj velja, kadar je razlog napačno naveden, kot na primer takole: "Takšno in
takšno zapuščino dajem Titiusu, ker je vodil moje posle." Podobno: "Naj moj sin Titius prejme kot prednostno zapuščino
takšno in takšno zemljišče, ker je njegov brat iz moje skrinje vzel takšno in takšno vsoto aurejev," saj bo zapuščina veljavna,
tudi če brat iz skrinje ni vzel omenjene vsote denarja.
20. Če pa je zapuščina navedena z izrazom, ki postavlja pogoj, na primer takole: "Titiusu dam takšen in takšen zemljiški kos,
če je opravil moj posel", "Moj sin Titius naj prejme takšen in takšen zemljiški kos kot prednostno zapuščino, če je njegov
brat vzel sto aurejev iz moje skrinje", bo zapuščina veljavna, če je zapustnik opravil posel ali če je njegov brat vzel sto
aurejev iz skrinje.
21. Če je zapuščina zapuščena komu, ki je odvisen od tega, ali bo opravil neko dejanje, kot je, na primer, postavitev
spomenika zapustniku ali izgradnja nekega javnega dela ali prireditev za prebivalce mesta ali plačilo dela zapuščine
drugemu, se bo štelo, da je bila zapuščina zapuščena z določeno modifikacijo.
19. Isto, O deželnem ediktu, XVIII. knjiga.
Kadar je premoženje zapuščeno komu pod pogojem, da nečesa ne bo storil, mora z mucijanskim obveznikom jamčiti tistemu,
ki mu bo zapuščina ali premoženje pripadlo po civilnem pravu, če se pogoj ne bi izpolnil.
20. Ulpianus, Disputations, knjiga V.
Namera zapustnika je v pogojih, ki jih je predpisal, na prvem mestu in nadzoruje pogoje. Zato je bilo v zvezi z naslednjim:
"Če se bo moja hči poročila s Titijem," ugotovljeno, da ni treba vedno upoštevati datuma zapustnikove smrti, ampak se lahko
rok za izpolnitev pogoja podaljša po tem dogodku, če je bila to zapustnikova želja.
0. Naslednje klavzule: "Če bo prvi moj dedič, naj se mu naloži plačilo," ni treba šteti za določanje pogoja; zdi se namreč, da
je oporočitelj prej želel navesti, kdaj naj se zapuščina plača, kot pa vstaviti določbo, razen če je želel določiti pogoj; zato tudi
za naslednjo klavzulo ni treba šteti, da določa pogoj: "Dajem in zapuščam, kar mi pripada v Efezu." Če pa je zapuščina
zapisana takole: "Če prvi ne bo moj dedič, naj se plačilo naloži drugemu," in prvi postane dedič, zapuščina ne bo zapadla v
plačilo. Če prvi vstopi v zapuščino skupaj z drugim, ni nobenega dvoma, da pogoj ni bil izpolnjen.
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1. Če patron, ki je v nasprotju z določbami oporoke pridobil posest nad zapuščino, prejme delež, ki mu pripada po zakonu,
mu njegov sodedič ne bo dolžan plačati zapuščine, ki je bila zapuščena pod naslednjim pogojem: "Če moj patron ne bo moj
dedič."
2. Če je bil prvi dedič obremenjen z zapuščino, kot sledi: "Če drugi ne bo moj dedič, naj plača Titiusu dvajset aurei," in
podobno, če je drugi dedič obremenjen z zapuščino Titiusu, kot sledi: "Če prvi ne bo moj dedič," in obe stranki postaneta
dediča, pogoj zapuščine ne bo izpolnjen. Če bi eden od dedičev pridobil zapuščino, drugi pa ne, bo zapuščina izpolnjena.
22. Marcellus ima naslednje pripombe o Julianu, Digeste, knjiga XXVII.
Ne dvomimo, da je treba nečastne pogoje vrniti tistim, ki so jih postavili.
Med njimi so na splošno takšni, ki zahtevajo prisego.
0. Julijan, Digeste, knjiga XXXI.
Zelo pomembno je, ali gre za dejanski ali pravni pogoj. Kajti pogoji, kot so naslednji: "Če bo prišla ladja iz Azije", "Če bo
Titius postal konzul", čeprav morda niso izpolnjeni, dediču preprečujejo vstop v zapuščino, dokler ne ve, da so neizpolnjeni.
Tisti, ki se nanašajo na pravne zadeve, pa morajo biti neizpolnjeni samo, če se dedič tega zaveda ali ne. Na primer, če kdo
misli, da je pod očetovskim nadzorom, čeprav je v resnici vodja gospodinjstva, lahko pridobi zapuščino. Kadar je kdo
imenovan za dediča dela zapuščine, lahko kljub temu, da morda ne ve, ali je bila oporoka odprta ali ne, vstopi v zapuščino.
(23) Isti, Digest, knjiga XXXV.
Kadar je zapuščina dana ženi pod pogojem, da se ne bo poročila, in ji je naloženo, da izroči zapuščinsko premoženje Titiusu,
če bi se poročila, je bilo dobro ugotovljeno, da lahko, če se poroči, zahteva zapuščino in ne bo prisiljena izpolniti oporoke.
23. Isto, Digest, knjiga XLIII.
Če je oporočitelj naročil svojemu volilojemniku, naj plača deset aurei njegovima dedičem in zase vzame določeno zemljišče,
je boljše mnenje, da dedič ne more deliti pogoja, če ni razdeljena tudi zapuščina. Čeprav je torej morda plačal pet aurei
enemu od dedičev, ne more zahtevati nobenega dela zemljišča, razen če preostalih pet plača dediču, ki vstopi v zapuščino; ali
če bi jo zavrnil, plača vseh deset tistemu, ki jo edini sprejme.
23. Isto, Digest, knjiga XXXV.
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Civilno pravo je določilo, da se pogoj vedno šteje za izpolnjenega, kadar stranka, ki je zainteresirana, da se to ne zgodi,
nasprotuje njegovi izpolnitvi. Številni organi so uporabo tega pravila razširili na zapuščino in imenovanje dedičev. Nekateri
pravniki so tudi zelo pravilno menili, da v tovrstnih primerih postanejo določila veljavna, ko obljubitelj poskuša preprečiti, da
bi izpolnil pogoj.
26. Isto, Digest, knjiga LXIX.
Če mož zapusti svoje premoženje ženi in imata otroke, ženska pa ima po razvezi zakonske zveze otroke od drugega moškega,
nato pa se po razvezi drugega zakona vrne k prvemu možu, se ne razume, da je bil pogoj izpolnjen, saj je verjetno, da
oporočitelj ni imel v mislih otrok, ki jih je za časa njegovega življenja rodil drug moški.
0. Isto, Digest, knjiga LXXXII.
Naslednja klavzula: "Če bi plačal dvajset aurei ali prisegel, da bo opravil določeno dejanje," vključuje pogoj, ki ima dva dela.
Če bi bil torej kdo imenovan za dediča pod pogojem, da bo prisegel, da bo plačal deset aurei ali postavil spomenik, bo kljub
temu, da mu bo v skladu s pogoji edikta dovoljeno prejeti zapuščino ali dediščino, še vedno prisiljen storiti, kar mu je bilo
naloženo, da bo prisegel, da bo storil, saj se lahko opusti le prisega.
(23) Če je isto premoženje zapuščeno eni osebi absolutno, drugi pa pogojno, ali če je en dedič imenovan absolutno, drugi pa
pogojno in pogoj ne uspe, bo polovica zapuščine ali dediščine pripadla dediču ali volilojemniku, ki mu je bila zapuščina ali
dediščina absolutno zapuščena, če je stranka sprejela njegov delež.
23. Alfenus Varus, Digest, knjiga V.
Neki posameznik je v oporoki določil, da mu je treba postaviti spomenik, podoben spomeniku Publija Septimija Demetrija,
ki stoji na Salarski cesti, in če se to ne zgodi, da morajo njegovi dediči plačati precejšnjo globo. Ker ni bilo mogoče najti
nobenega spomenika Publiju Septimiju Demetriju, bil pa je postavljen Publiju Septimiju Damasu, in ker se je domnevalo, da
je stranka, ki je sestavila oporoko, želela, da se mu postavi spomenik, podoben zgoraj omenjenemu, so dediči prosili za
nasvet, kakšen spomenik bi morali postaviti in ali bi jim grozila kazen, če ga ne bi postavili, ker ne bi mogli najti nobenega,
ki bi ga lahko uporabili kot vzorec. Odgovor je bil, da če je mogoče ugotoviti, kakšen spomenik je nameravala določiti
stranka, ki je sestavila oporoko, čeprav ga morda ni opisala v oporoki, ga je treba postaviti v skladu s tem, kar je želela
navesti. Če pa njegov namen ni bil znan, kazen ne bi imela nobene veljave ali učinka, saj se ni našel noben spomenik, ki bi
lahko služil kot vzorec za spomenik, ki ga je naročil postaviti; vendar morajo dediči kljub temu postaviti spomenik, ki v vseh
pogledih ustreza premoženju in položaju pokojnika.
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23. Paulus, Epitome Alfenove Digeste, III. knjiga.
Neki oporočitelj je svoji hčeri zapustil naslednje: "Če se bo moja hči Attia poročila s soglasjem Lucija Titiusa, naj ji moj
dedič nameni takšno in takšno vsoto." Ker je Titius umrl, preden se je oporočiteljica Attia poročila, se je pojavilo vprašanje,
ali bo upravičena do zapuščine. Odgovor je bil, da bo.
1. "Moja žena Attia naj od sužnjev, ki mi bodo pripadali ob moji smrti, vzame dečka Philargyrusa in deklico Agatheo."
Oporočitelj je prodal Agatejo, ki jo je imel v lasti v času, ko je sestavil oporoko, in nato kupil druge sužnje, od katerih je eni
dal ime Agateja. Pojavilo se je vprašanje, ali je treba šteti, da je bila zapuščena. Odgovor je bil, da jo je treba.
2. Julianus, O Urseius Ferox, I. knjiga.
Naslednji pogoj: "Če bi se povzpel na Kapitol", je treba razumeti tako, da bi se povzpel na Kapitol takoj, ko bi lahko.
3. I, O Miniciju, I. knjiga.
Če bi bilo celotno premoženje zapuščeno meni posebej in absolutno, tebi pa pogojno, ti pa bi umrl, preden bi bil pogoj
izpolnjen, mi ga ne bo treba izpolniti, saj bi tudi v primeru, da pogoj ne bi bil izpolnjen, delež, ki bi ga ti lahko zahteval,
pripadel meni.
4. Africanus, Vprašanja, II. knjiga.
V oporoko je bilo vključeno naslednje določilo: "Stichus in Pamfila naj bosta svobodna, in če bi se združila v zakonski zvezi,
naj bo moj dedič dolžan plačati jima sto aurejev." Stichus je umrl, preden je bila oporoka odprta. Odgovor je bil, da" je
pravica do Stichovega deleža ugasnila in da, ker se je izkazalo, da Pamfila ni izpolnila pogoja, bo njen delež zato ostal v lasti
dediča. Če pa bi oba živela in bi Stichus zavrnil poroko z njo, medtem ko bi bila ženska pripravljena poročiti se z njim, bi
bila upravičena do svojega deleža zapuščine, Stichusova pravica do njegovega deleža pa bi ugasnila. Če je namreč zapuščina
zapuščena komur koli na naslednji način: "Moj dedič naj plača sto aurejev Stihu, če se poroči s Seio," in bi Seia umrla, se
razume, da Stihus ni izpolnil pogoja. Če pa umre sam, zapuščine ne bo prenesel na dediča, ker se razume, da z njegovo
smrtjo pogoj ni bil izpolnjen. Če pa sta oba živa in se z njo noče poročiti zaradi tega, ker pogoj ni izpolnjen zaradi njegovega
dejanja, ne more dobiti zapuščine; če pa se ženska noče poročiti z njim, on pa se je pripravljen poročiti z njo, bo do nje
upravičen.
5. Isto, Vprašanja, IX. knjiga.
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Čeprav besede "Oddaj svoje račune" nimajo drugega pomena kot plačati dolgovani saldo, pa bo suženj, ki naj bi bil pod
določenim pogojem svoboden, po krivdi dediča in ne zaradi goljufije, ki bi jo storil suženj, vseeno postal svoboden, če bo
plačal manj, kot je dolgovan, in se bo štelo, da je svoje račune oddal v dobri veri; in če se to pravilo ne bo upoštevalo, noben
suženj, ki je pod določenim pogojem osvobojen, ne bo nikoli dobil svobode, če bi zaradi pomanjkanja znanja plačal manj, kot
bi moral plačati. To je treba razumeti tako, da se nanaša na primere, ko je sužnju naročeno, naj izstavi račune, on pa zaradi
napake, vendar brez goljufivega namena, to stori tako, da se lahko tudi njegov gospodar zmoti glede njegovega izračuna.
6. Marcijan, Inštituti, VI. knjiga.
Napačno imenovanje ne koristi volilojemniku, skrbniškemu upravičencu ali dediču, ki je bil imenovan; na primer, kadar" se
oporočitelj napačno sklicuje na svojega brata, sestro, vnuka ali kaj drugega. To je bilo predvideno v civilnem pravu ter v
konstitucijah božanskega Severa in Antonina.
7. Kadar pa pride do spora glede več oseb z istim imenom, bo v dedovanje sprejet tisti, ki lahko dokaže, da se je zapustnik
skliceval nanj.
8. Kadar se komu zapusti kot svobodnjaku, se pravi tako, da se ga omeni med drugimi svobodnjaki, ne sme izgubiti
zapuščine zaradi tega, ker je morda pozneje od cesarja prejel zlati prstan, saj se njegovo dostojanstvo poveča, njegov položaj
pa se ne spremeni, kot sta navedla božanska Severus in Antoninus v nekem reskriptu.
9. Če bi kdo zapuščal premoženje na naslednji način: "Če mi bo pripadalo ob moji smrti," in ga takrat ne bi našli, se ocenjena
vrednost omenjenega premoženja ne bo štela za zapuščeno.
10. Kaj pa, če bi kdo z oporoko določil naslednje: "Stih in Pamfila podarjam in zapuščam Tiju, če bi mi pripadala ob moji
smrti," in bi enega od njiju odtujil, ali bi drugega lahko zahteval volilojemnik? Odločeno je bilo, da ga lahko zahteva, saj je
treba to določbo, čeprav je v množini, razumeti tako, kot če bi oporočitelj ločeno rekel: "Dajem in zapuščam Stiha, če bi bil
ob moji smrti moj."
11. Florentin, Inštituti, knjiga XI.
Kadar je oporoka namenjena komur koli posebej, kot na primer Luciju Titiusu; ne bi bilo pomembno, ali ga je določil na ta
način ali z navedbo njegovih telesnih značilnosti, poklica, zaposlitve, sorodstva ali sorodstva; kajti tovrstna določitev
običajno nadomesti ime, prav tako ni pomembno, ali je napačna ali resnična, če je pozitivno znano, koga je imel oporočitelj v
mislih.
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12. Med imenovanjem in pogojem je ta razlika: imenovanje se običajno nanaša na nekaj, kar je že bilo storjeno, pogoj pa na
nekaj, kar se bo zgodilo.
13. Pomponij, Pravila.
Za najlažji od več pogojev, od katerih je odvisna svoboda, velja tisti, ki najbolj neposredno vodi k svobodi, čeprav je lahko
po naravi težji in težje uresničljiv od drugih.
14. Marcellus, Mnenja.
Publius Maevius je s svojo oporoko določil naslednje: "Dajem in zapuščam ter nalagam tistemu, ki bo moj dedič, da plača
sinu moje sestre Gaju Seiju štirideset aurejev za njegove stroške v času njegovega konzulata." Seij je bil imenovan za
konzula še za časa Maevia in je izročil običajno darilo, nato pa je na kalendi januarja prevzel dolžnosti konzulata, nato pa je
Maevius umrl. Sprašujem, ali bi bil Seij upravičen do štiridesetih aurejev. Marcellus je odgovoril, da bo.
15. Titija je v zvezi z nekaterimi zemljišči, ki jih je z oporoko zapustila Septitiji, določila naslednje: "Naročam ti, Septitija, da
mojemu sinu, ko bo dopolnil šestnajst let, podariš ista zemljišča. Če pa moj omenjeni sin ne bo dopolnil šestnajst let, ti
nalagam, da izročiš omenjena zemljišča Publiju Maeviju in Gaju Korneliju." Ker je Septitia umrla in je tudi sin umrl v
petnajstem letu starosti, sprašujem, ali naj se zaupanje izvrši in se dedičem Septitie naloži, da izročijo zemljišča Publiju
Maeviju in Gaju Corneliju, ker sin ni dopolnil petnajstega leta starosti. Marcellus je odgovoril, da je Septitia na svoje dediče
prenesla enako pravico, kot jo je imela sama na zemljišču; ker bi bilo v nasprotju z namenom oporočiteljice, da se zahteva
takojšnja izvršitev skrbništva, saj bi v tem primeru več koristi imeli nadomestni dediči kot deček, bodisi prek Septitije bodisi
prek njenih dedičev. Besede, ki jih je uporabila oporočiteljica, resda nakazujejo, da je treba skrbništvo izvršiti takoj po smrti
sina, vendar ni verjetno, da je nameravala, da bi nadomestni člani korist uživali prej, kot bi jo lahko imel njen sin. Vidik
zadeve se nikakor ne spremeni, ker je Septitia umrla prva, kajti tudi če bi deček živel, ga Septitiini dediči ne bi mogli tožiti
prej, kot bi ga lahko tožila Septitia sama.
16. Paulus, O Lex Fufia Caninia.
Če bi kdo zapustil sužnja, ki ga sam ne bi mogel manumitirati, pod pogojem, da ga "njegov volilojemnik manumitira",
volilojemnik ne bo izključen iz prejema zapuščine, vendar ga ni mogoče prisiliti, da bi manumitiral sužnja, saj je človek
dolžan izpolniti oporočiteljevo voljo le, če se po njenih določilih ne sme storiti ničesar, kar bi bilo v nasprotju z zakonom; in
to mnenje je izrazil Neratius. Zapuščenec ne bo prikrajšan za zapuščino, saj je oporočitelj raje želel, da dobi korist od sužnja,
kot da bi ga imel njegov lastni dedič.
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17. Isti, O pravu kodicilov.
Če v oporoki zapišem: "Toliko, kolikor bom s kodicilom zapisal Tiju, zapuščam Soju in Soči," čeprav je zapuščina izrecno
navedena šele v kodicilu, je še vedno veljavna pod pogoji oporoke in bo zapadel le znesek, ki je bil vstavljen v kodicilu.
Starejši so namreč podpirali zapuščine, kot je naslednja: "Moj dedič naj da temu in temu znesek, ki bo enak znesku, ki mu ga
bom sporočil v pismu ali ki ga bom pridobil s takšno in takšno tožbo."
18. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, I. knjiga.
Kadar se pogoj nanaša na določeno skupino oseb in ne na posameznike, ki so dobro znani, menimo, da se nanaša na celotno
oporoko in na vse dediče, ki so bili imenovani; kadar pa se pogoj nanaša le na nekatere posameznike, bi morali meniti, da se
nanaša le na tisto stopnjo, v kateri so bile omenjene osebe imenovane za dediče.
19. Če je bil v oporoko vključen pogoj, ki določa, da se "lahko zgradi stavba na forumu", in ni navedeno, na katerem forumu,
Labeo pravi, da če ni razvidno, kakšen je bil pokojnikov namen, je treba stavbo zgraditi na forumu mesta, v katerem je
prebivala stranka, ki je napravila oporoko. To mnenje odobravam tudi sam.
20. Isto, O zadnjih Labejevih delih, II. knjiga.
Če bi ti sosed ob določenih dnevih oviral uporabo avtoceste, ko bi ti želel potovati po njej, da bi izpolnil pogoj, in ti ni kriv,
ker nisi vložil tožbe proti njemu, da bi mu to preprečil, se ti dnevi ne vštevajo v čas, ki ga določa pogoj.
21. Neki človek je napravil naslednjo oporoko: "Če bo Publij Kornelij plačal mojemu dediču stroške, ki sem jih imel v zvezi
s posestvom Seian, naj moj dedič izroči posestvo Seian Publiju Korneliju." Cascellius je dejal, da bi moral zapustnik dediču
plačati tudi ceno zemljišča. Ofilij zanika, da bi bila cena vključena v izraz "stroški", ampak da so mišljeni le tisti stroški, ki
jih je stranka plačala iz zemljišča po njegovem nakupu. Cinna je enakega mnenja in dodaja, da je treba stroške upoštevati, ne
da bi odšteli dobiček. Menim, da je to mnenje boljše.
22. Neki oporočitelj je zapuščino v višini sto aurejev zapustil Titiusu, nato pa je v oporoki določil naslednje: "Naj moj dedič
v primeru smrti moje matere izroči denarne zneske, ki sem jih zapustil." Titius je preživel oporočitelja in umrl še za časa
materine smrti. Ofilij je menil, da so bili po materini smrti Titijevi dediči upravičeni do zapuščine, saj ta ni bila zapuščena
pod določenim pogojem, temveč je bila najprej zapuščena absolutno, čas plačila pa je bil dodan pozneje. Labeo pravi:
"Poglejmo, ali to mnenje ni napačno," ker ni nobene razlike, ali je zapuščina dana takole: "Moj dedič naj mojemu
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volilojemniku plača denar, ki sem mu ga zapustil, če umre moja mati," ali v tem smislu: "Naj ne plača denarja, če ne umre
moja mati," saj je v obeh primerih zapuščina dana ali odvzeta pod pogojem. Strinjam se z mnenjem Labea.
23. Gospodar je svojemu sužnju zapustil pet aurejev, kot sledi: "Moj dedič naj mojemu sužnju Stihu, ki sem ga po svoji volji
ukazal osvoboditi, izplača pet aurejev, ki mu jih dolgujem na račun." Namusa pravi, da je Servij podal mnenje, da je bila
zapuščina sužnja nična, ker gospodar ne more biti dolžan svojemu sužnju. Menim, da je treba v skladu z namenom
oporočitelja dolg prej šteti za naravni kot civilni dolg, in takšna je sedanja praksa.
24. Mož, ki ni prejel nobene dotalne zemlje, je napravil naslednje oporočno razpolaganje: "Moj dedič naj da moji ženi
kornelijsko posestvo, ki mi ga je dala za doto." Labeo, Ofilij in Trebatius so menili, da je bila odveza zemlje kljub temu
zavezujoča, ker je kornelijsko posestvo dejansko obstajalo, napačna navedba ni vplivala na odvezo.
25. Termus mlajši je v oporoki navedel imena nekaterih oseb, po nasvetu katerih je želel, da bi mu postavili spomenik, nato
pa naredil naslednjo oporoko: "Moj dedič naj plača Luciju, Publiju in Korneliju tisoč aurejev za postavitev mojega
spomenika." Trebatius je podal svoje mnenje, da je to enako, kot če bi bila oporoka dana pod pogojem, da stranka z
omenjenim denarjem zavaruje postavitev spomenika. Labeo se strinja s Trebatijevim mnenjem, saj je bil namen oporočitelja,
da se znesek uporabi za postavitev spomenika. To mnenje odobravava tudi Prokul in jaz.
26. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIV.
Kadar je zapuščina zapuščena pod pogojem, ne postane plačljiva takoj, temveč šele po izpolnitvi pogoja, zato je dedič v tem
času ne more prenesti.
27. Africanus, Vprašanja, II. knjiga.
Zapuščina je bila zapuščena sinu pod očetovim nadzorom pod pogojem, da ostane v očetovi oblasti. Menilo se je, da se zdi,
da je bila zapuščina zapuščena očetu in da jo ta lahko zahteva v svojem imenu. Enako pravno pravilo se uporablja, kadar je
zapuščina na ta način podeljena sužnju. Dokaz za to trditev je, da tudi če bi bile določbe zapuščine zapuščene Titijevim
sužnjem, ni dvoma, da zapuščina pripada gospodarju in ne sužnjem.
28. Paulus, O Plautiju, VIII. knjiga.
Placij: Oporočitelj je dediču, ki je bil svobodnjak, naročil, naj proda celotno posest in zase rezervira deset aurei. Pokrovitelj
pokojnika je nato v nasprotju z oporoko zahteval posest nad posestjo in vzel tisti njen del, do katerega je bil upravičen po
zakonu. Prokul in Kasij pravita, da lahko upravičenec od dediča izterja znesek, sorazmeren s tem, kar je sam plačal. Paulus:
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To je sedanja praksa, kajti ker je dedič s plačilom zapuščin in zapuščinskih obveznosti razbremenjen odgovornosti pretorja,
mora tudi on prejeti svoj delež.
29. Drugače je, kadar se uporabi falcidijski zakon in zmanjša znesek zapuščine, saj v takih primerih ni mogoče izterjati
ničesar, ker je bil pogoj v celoti izpolnjen.
30. Prav tako je pravica do plačila omejena, kadar stranka, ki ji je bila volila, ne more vzeti celotnega deleža zapuščine, ki bi
ji lahko bil zapuščen, saj je boljše mnenje, da mora plačati del in da morajo del plačati tudi tisti, katerih deleži so se povečali
za znesek, vzet od tiste, ki ji je bilo zapuščeno več, kot je dovoljeno po zakonu.
31. Neratij v prvi knjigi mnenj navaja, da če sta bila določena dva dediča in se od enega od njiju zahteva, da ti izroči
zapuščino, od tebe pa se zahteva, da plačaš določeno vsoto Titiusu, in dedič pri izročitvi premoženja izkoristi ugodnost
falcidijskega zakona, ni nepravično, da bi ti Titiusu plačal toliko manj, kolikor bi ti moral plačati dedič.
32. Isto, O Plautiju, IX. knjiga.
Kadar je komu naloženo, naj dediču plača določeno vsoto, ta pa je suženj, ki pripada drugemu, ne bi smel te vsote plačati
gospodarju, kajti tudi če bi bil imenovan kak drug dedič in bi mu bilo naloženo, naj to vsoto plača Titijevim dedičem, bi jo
moral plačati samemu sužnju, ker stvari, ki so bile že storjene, ne preidejo na gospodarja; prav tako, kadar določim zase ali za
Titijevega sužnja, je treba plačati ne Titiusu, ampak njegovemu sužnju. Ta mnenja so pravilna.
33. Kadar pa je stranki naloženo, da mora plačati dediču, poglejmo, ali naj plačilo preide na njegovega gospodarja. V tem
primeru sledi, da je treba plačilo izvršiti sužnju.
34. Gotovo je, da mora suženj, ki naj bi bil pod določenim pogojem svoboden, plačati gospodarju.
35. Po drugi strani pa volilojemnik, ki mu je naloženo plačilo gospodarju, ne izpolni pogoja tako, da znesek izroči sužnju,
razen če gospodar s tem soglaša. Nihče namreč ne more izpolniti pogoja v takšnem primeru, če sem neveden ali pa tega ne
želi.
36. Kadar se premoženje vrne v skladu s trebeljskim odlokom senata, ga je treba dati dediču, da bi bil pogoj izpolnjen, in ga
ta ne sme vrniti na podlagi zaupanja.
37. Kadar dedič vstopi v zapuščino, za katero sumi, da je insolventna, in jo vrne skrbniku, se lahko pojavi dvom, ali mu bo
odvzeta, in bolj pravično mnenje je, da mu v tem primeru ne bo odvzeto nič.
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38. Če pa sem imenovan za dediča in nastane spor o moji pravici do zapuščine, je treba, če bi zapustnik dal varščino za
vrnitev zapuščine v primeru, da bi bila zapuščina izločena, dati varščino tudi njemu, da vrne, kar je plačal.
39. Če pa bi ti bilo na podlagi odloka senata naloženo, da mi plačaš znesek desetih aurei in prejmeš zapuščino, ti na podlagi
zaupanja ne bom prisiljen vrniti omenjenih desetih aurei.
40. Kadar je sužnju, ki pripada dvema gospodarjema, zapuščina zapuščena pod pogojem, da bo nekaj plačal dediču, nekatere
avtoritete menijo, da pogoja ni mogoče delno izpolniti, temveč je treba denar plačati takoj. Jaz pa sem nasprotnega mnenja.
41. Če je del zapuščenega premoženja pridobila tretja oseba z odtujitvijo, dvomim, da je treba pogoj v celoti izpolniti.
Menim, da je mogoče reči, da ga je mogoče delno izpolniti v skladu z namenom oporočitelja.
42. Placij: Zemljišče zapuščam enemu od več dedičev pod pogojem, da bo mojim dedičem plačal sto aurejev. Odšteti mora
svoj delež zapuščine, preostanek pa dati dedičem v sorazmerju z njihovimi deleži. Če pa je bil določen za dediča deleža
zapuščine, "če bo dedičem plačal deset aurei", je lahko postal dedič le tako, da je svojim sodedičem plačal vseh deset aurei;
ker ga ni bilo mogoče sprejeti v dedovanje, dokler ni plačal celotne vsote. V primeru, ko je suženj po oporoki svoboden in
postane dedič deleža zapuščine pod pogojem, da dedičem plača deset aurei, je bilo namreč odločeno, da ne more biti
svoboden in postati dedič, dokler svojim sodedičem ne plača celotnega zneska desetih aurei. Paulus: To je naša sedanja
praksa.
43. Isti, O Plautiju, XVI. knjiga.
Julijan pravi, da če je bila zapuščina zapuščena nekomu pod pogojem, da bo dediču plačal deset aurei, in mu dedič izda
potrdilo o tem, kar mu dolguje, se ne šteje, da je izpolnil pogoj, kot bi se štelo, če bi dejansko plačal; ker pa je bil dedič kriv,
da pogoj ni bil izpolnjen, se lahko zapuščina zahteva tako, kot če bi bilo to storjeno.
44. Isto, O Vitelliju, III. knjiga.
Če gre na primer za sužnja, ki naj bi se osvobodil pod pogojem, da v stotih dneh plača določeno vsoto denarja, in začetek
roka ni naveden, bo ta začel teči od dneva, ko je zapuščina vpisana, saj je nesmiselno trditi, da bi začel teči pred nastopom
časa, ko bi ga tisti, ki je bil upravičen do zapuščine, lahko prejel. To pravilo bo veljalo za vse volilojemnike, ki jim je
naloženo, da v takih okoliščinah plačajo dediču. Zato se bo rok, v katerem mora zapustnik izpolniti pogoj, štel od dneva, ko
je bila zapuščina vpisana v zapuščino.
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45. Marcellus, Digest, knjiga XIV.
Gospodar je svojemu sužnju zapustil svobodo takole: "Naj bo svoboden, če mi pripada ob moji smrti." Zapuščino ali posest
mu je dal brezpogojno, nato pa ga je prodal. Zapuščina ali zapuščina bo pripadla njegovemu novemu gospodarju, suženj pa jo
lahko sprejme po njegovem nalogu; kajti oporočitelj je pri podelitvi svobode izrecno navedel: "Če mi pripada," zaradi česar
bi bila njegova svoboda preprečena, tudi če ta pogoj ne bi bil izrecno naveden. Kljub temu se razpolaganje s premoženjem
zelo pogosto spremeni, tudi kadar je oporočitelj izrecno navedel nekaj, kar bi se, če tega ne bi storil, še vedno razumelo.
46. Isto, Digest, knjiga XV.
Menim, da čas za izvršitev skrbništva ni nastopil, ko je upravičenec do njega dopolnil šestnajsto leto, pogoj pa je bil, ko bi
moral doseči šestnajsto leto starosti. Cesar Avrelij Antonin je to odločitev sprejel v primeru pritožbe iz Nemčije.
47. Celsus, Digeste, knjiga XXII.
Če je dediču naloženo plačilo denarnega zneska ali če je sužnju odrejeno, da bo v desetih letih svoboden, bo zapuščina
plačljiva ali pa bo podelitev svobode začela učinkovati zadnji dan roka.
48. Ulpianus, O dolžnostih konzula, I. knjiga.
Kadar je bila svoboda zapuščena neposredno sužnju pod pogojem, da predloži račune, je božanski Pij dovolil konzulom, da
imenujejo razsodnika, ki odloči o zadevi, z naslednjimi besedami: "Konzuli, na katere ste se obrnili, naj imenujejo
razsodnika, ki bo pregledal račune, in da odloči ne le o tem, kakšen saldo dolguje Epafrodit, temveč tudi o tem, katere račune
in katere dokumente mora izročiti ali pokazati svojim gospodarjem." Ko bo razsodba razsodnika izpolnjena, se v
Epafroditovo svobodo ne bo več posegalo. "
49. Modestin, Razlike, V. knjiga.
Kadar je sužnju odrejena svoboda pod različnimi ločeno postavljenimi pogoji, lahko izbere pogoj, ki se mu zdi najlažje
izpolnljiv. Kadar pa je zapuščina zapuščena na ta način, mora volilojemnik izpolniti zadnji predpisani pogoj.
50. Za sužnja je bilo določeno, da mora dediču plačati deset aurei in postati svoboden, s plačilom zneska dediču pa lahko
pridobi svobodo. Publicij pravi, da v podobnih okoliščinah tega pravila ni treba upoštevati v zvezi z volilojemnikom.
51. Isti, Razlike, VII. knjiga.
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Včasih se zgodi, da so nekatere določbe v oporoki, če so izrecno navedene, neugodne, čeprav tega ne bi bilo, če bi jih bilo
mogoče tiho razumeti. To se zgodi, kadar je nekomu zapuščina zapisana takole: "Titiusu dajem in zapuščam deset aurejev, če
bi se Maevij povzpel na Kapitol." Čeprav je Maeviju prepuščena izbira, ali bo stopil na Kapitol ali ne, in zato povzroči, da se
zapuščina izplača Titiusu, pa zapuščine vseeno ni mogoče zakonito zapustiti v takšni obliki, in sicer: "Podarjam deset aurei
Titiusu, če se Maevij strinja," saj zapuščina ne more biti odvisna od volje drugega; zato je bilo rečeno, da posebej navedene
oporočne določbe povzročajo škodo, tiste izražene v splošnih izrazih pa ne.
52. Isto, O izumih.
Če kdo naroči sužnju, da bo svoboden, če bo dediču izstavljal račune, in bi mu ta potem to prepovedal; mu tako rekoč
absolutno podeli svobodo in bo do nje upravičen na podlagi oporoke.
53. Javolenus, O Kasiju, II. knjiga.
Kadar kdo odredi, da se zapuščine, za katere ne določi roka plačila, plačajo v enem, dveh in treh letih, in zapiše denarno
vsoto mladoletniku, ko ta doseže puberteto, je v Gajevih komentarjih navedeno, da je treba zadnjo omenjeno zapuščino
plačati v enem, dveh ali treh letih po fantovi puberteti; ker je z zapuščino povezan pomembnejši pogoj od roka plačila.
Menim, da je pravilno nasprotno mnenje, saj se, kadar je določen rok, nanaša na odlog plačila zapuščine, ki je zapadla zdaj,
ne velja pa za tiste, ki so plačljive v prihodnosti, starost pubertete pa določa določen datum za plačilo zapuščine.
54. Isto premoženje je bilo zapuščeno dvema osebama, če bosta dediču plačali sto aurei. Če bi mu ena od njiju plačala
petdeset, bi bila upravičena do svojega deleža zapuščine, delež tistega, ki ni plačal, pa bi pripadel drugemu, odvisno od
izpolnitve pogoja.
55. Isti, Pisma, knjiga XIII.
Maeviju je bila zapuščina zapuščena, če je plačal dvesto aurejev Kalimaku, ki po oporoki ni mogel ničesar vzeti, vendar je
moral zapustnik kljub temu izpolniti pogoj in plačati dvesto aurejev, da bi postal upravičen do zemljišča, ki mu je bilo
zapuščeno, čeprav ni prenesel lastništva omenjenega zneska na osebo, ki ga je prejela. Kajti kakšna razlika je, ali je komu
naročeno, naj denar plača takšni osebi ali naj ga deponira na nekem kraju ali vrže v morje? Denar ne more priti v roke
posameznika te vrste na podlagi oporoke, lahko pa ga pridobi kot donacijo mortis causa.
56. Isti, Pisma, XIV. knjiga.
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Kadar je posest zapuščena komur koli pod pogojem, da plača deset aurei, oporočitelj ne more pridobiti nobenega dela
zemljišča, ne da bi plačal celoten znesek. Drugače pa je, kadar je enako premoženje pod istim pogojem zapuščeno dvema
osebama, kajti v tem primeru se lahko v skladu s pogoji oporoke zdi, da je bil pogoj, naložen različnima strankama, razdeljen
med njiju ločeno, zato ga lahko kot posameznika izpolnita sorazmerno s svojima deležema in prejmeta zapuščino. Čeprav se
namreč zdi, da je celoten znesek, od katerega plačila je odvisna zapuščina, razdeljen z naštevanjem različnih oseb, pogoja ni
mogoče razdeliti, če pride do nekega naključnega dogodka, v primeru, ko je zapuščina pogojno zapuščena eni osebi, in je
treba šteti, da celotno število tistih, ki so nadomestili zapustnika, predstavlja le eno osebo.
57. Pomponij, O Kvintu Muciju, IX. knjiga.
58. Kadar je bilo sužnju naročeno, naj "opravi pet dejanj za tujca in postane svoboden", se je pojavilo vprašanje, ali je treba
pogoj razumeti enako, kot če bi bilo naročeno plačilo denarnega zneska, tako da lahko namesto njegove izročitve določimo
opravljanje dela. Takšna je naša sedanja praksa, tako kot kadar je določeno, da se suženj osvobodi, če iz svojega peculiuma
plača tujcu določeno vsoto denarja, tako je treba tudi, če opravi delo, zagotoviti njegovo svobodo. V navedenem primeru bo
torej dedič ravnal modro, če bo svojemu sužnju preprečil opravljanje dela, saj bo s tem suženj dobil svobodo, tujec pa ne bo
imel koristi od njegovih storitev.
58. Isto, O različnih odlomkih, X. knjiga.
Kadar je sužnjici, ki pripada drugemu, zapuščina zapuščena, "če se poroči", Prokul pravi, da je zapuščina veljavna, ker se
lahko po manumitaciji poroči.
59. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga XIII.
Zapuščina postane brez učinka, če oseba, ki ji je bila pogojno zapuščena, umre, preden je pogoj izpolnjen.
60. Kaj pa, če ne umre, ampak izgubi svoje državljanske pravice? Na primer, če je bila zapuščina dana nekemu človeku, "če
bi postal konzul", in je ta deportiran na otok, ali.zapuščina medtem ne bo prenehala veljati, ker se mu lahko povrnejo njegove
državljanske pravice? Menim, da je to zelo verjetno.
61. Ni mogoče reči, da velja isto pravilo, kadar mu je naložena kazen, ki vključuje služnost, ker je služnost podobna smrti.
62. Paulus, O Lex Julia et Papia, knjiga VII.
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Pogoji, ki se nanašajo na dejanja, so različnih vrst in jih je tako rekoč mogoče razdeliti na tri dele, to je, kadar je treba nekaj
dati ali nekaj storiti ali se mora nekaj zgoditi; ali, po drugi strani, kadar se nekaj ne sme dati ali se ne sme storiti ali se ne sme
zgoditi. Pogoji, da je treba nekaj dati ali opraviti neko dejanje, se nanašajo bodisi na tiste, ki jim je bila oporoka dana, bodisi
na druge; tretji razred je odvisen od tega, da se zgodi nek dogodek.
63. Zakladnica mora izpolniti iste pogoje, ki so zavezovali osebo, od katere je zakladnica pridobila posest premoženja; prav
tako lahko zahteva premoženje, ki je predmet zapuščine, z vsemi bremeni, povezanimi z njim.
64. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, VIII. knjiga.
Kadar moški svoji ženi zapusti zapuščino, ki jo je treba izplačati v času, ko ima otroke, se lahko pojavi dvom, ali je imel
oporočitelj v mislih le otroke, ki se lahko rodijo po njegovi smrti, ali pa je imel v mislih tudi tiste, ki so se mu rodili po
sestavi oporoke, če je umrl, ko je zakonska zveza še obstajala. Menim, da je prav, da to velja ne le za otroke, rojene za časa
moževega življenja, ampak tudi za tiste, ki so se rodili po njegovi smrti.
65. Terencij Klemens, O Lex Julia et Papia, IV. knjiga.
Otroci, ki jih je ženski rodila druga oseba po smrti njenega moža, bodo še vedno lahko prejeli zapuščino, če je oporočitelj to
izrecno določil.
66. Če je bilo določeni osebi, ki ni mogla prejeti celotnega zneska, "če bi nekaj plačala dediču", zapuščeno več, kot dovoljuje
zakon, se je pojavilo vprašanje, ali je to, kar je dala, da bi izpolnila pogoj, mogoče pridobiti na podlagi zapuščine iz razloga,
ker ni prejela tistega, kar je plačala dediču; ali pa je treba to, kar je plačala, šteti za presežek zapuščine in da zato ne bo
upravičena do več od zapustnikove zapuščine, kot bi bila, če bi bila zapuščina zapisana brez pogoja. Julijan zelo pravilno
meni, da bo upravičen do toliko več zapuščine, kolikor je morda plačal, da bi izpolnil pogoj, pri čemer ni nobene razlike, ali
mu je bilo naročeno, naj plača dediču ali tujcu, saj mu po končanem izračunu, ki ga mora vedno opraviti, ne bo ostalo več od
deleža, ki ga dovoljuje zakon.
67. Če moški svoji ženi zapiše letno zapuščino pod pogojem, da se ne bo poročila, dokler bo imela otroke; kakšno je pravno
pravilo? Julijan odgovarja, da se žena lahko poroči in vzame zapuščino. Če pa je oporočitelj določil, da se ne sme poročiti,
dokler so njeni otroci pod starostjo pubertete, pravilo ne bi veljalo; ker je oporočitelj naložil dolžnost skrbeti za otroke in ne
ostati v stanju vdovstva.
68. Gaj, O zakonu Lex Julia et Papia, II. knjiga.

2014

Če je bila zapuščina zapisana takole: "Če se ne poroči s Titijem" ali "Če se ne poroči niti s Titijem, niti s Seijem, niti z
Maevijem" in je bilo v prepoved končno vključeno veliko število oseb, je veljalo boljše mnenje, da bi ženska izgubila
zapuščino, če bi se poročila s katerim koli od njih; saj se ne zdi, da bi bil s takim pogojem določen vdovski stan, ker bi se
zlahka poročila s kom drugim.
69. Poglejmo, kaj bi se zgodilo, če bi bila zapuščina zapuščena ženski pod pogojem, da se poroči s Titijem. In res, če bi se
lahko častno poročila s Titijem, ni dvoma, da bi bila izključena iz zapuščine, če ne bi izpolnila pogoja. Če pa omenjeni Titius
ni bil vreden, da bi z njo sklenil zakonsko zvezo, je treba reči, da se lahko po dobrodelni določbi zakona poroči s komer koli,
ki ji je všeč. Ko ji je bilo namreč naloženo, da se poroči s Titijem, ji je bilo prepovedano, da se poroči s komer koli drugim, in
zato je določba, če je Titij zanjo nevreden, enaka, kot če bi bila navedena na splošno: "Če se ne bi poročila." Poleg tega pa je
ta pogoj, če goji pristno naklonjenost, težji od tistega: "Če se ne bi poročila," saj se ji je prepovedano poročiti s kom drugim
razen s Titijem, s katerim bi bila njena poroka nečastna.
70. Terencij Klemens, O Lex Julia et Papia, V. knjiga.
Če je zapuščina zapuščena pod naslednjim pogojem: "Če se ne bi poročila z Lucijem Titijem,"
Julijan pravi, da se zakon ne bo uporabljal.
71. Če pa je oporočitelj rekel: "Če se ne poroči z Aricijo", je treba preveriti, ali ni bila storjena prevara zakona; če je bila
namreč omenjena Aricija ženska, ki ni zlahka našla drugega moškega za poroko, je treba šteti, da je to, kar je oporočitelj
rekel z namenom izognitve, postalo nično po zakonu, saj je treba zakon, ki je v korist državi in je bil sprejet z namenom
povečanja prebivalstva, pomagati ugodno razlagati.
72. Paulus, O ediktu, knjiga LXII.
Če je zapuščina zapuščena pod pogojem in dedič, ki je z njo obremenjen, umre, ko pogoj še traja, zapusti svojega dediča, ki
je z njo obremenjen.
73. Modestin, Mnenja, knjiga X.
Dedič je manumitiral sužnja, ki mu je bilo naloženo, da ga izpusti ob izpolnitvi pogoja, in ki je postal tudi upravičenec do
skrbništva. Sprašujem, ali mu je bil dedič dolžan izplačati, kar mu je bilo prepuščeno na podlagi skrbništva. Herennius
Modestinus je odgovoril, da čeprav je dedič suženj popolnoma manumitiral, mu mora kljub temu plačati, kar mu pripada na

2015

podlagi zaupanja, ki mu je bilo zapuščeno pod istimi pogoji, če suženj lahko dokaže, da so bili pogoji izpolnjeni ali da je bil
dedič kriv, da to ni bilo storjeno.
74. Javolen, Pisma, knjiga VII.
Če je bilo zemljišče zapuščeno določeni osebi pod naslednjim pogojem: "Če ne bo manumitiral svojega sužnja", in če ga bo
manumitiral, da zapuščina preide na Maevija, je volilojemnik zagotovil, da ne bo osvobodil sužnja, prejel zapuščino in ga
pozneje osvobodil. Sprašujem, ali je Maevius kaj dolžan. Odgovor je bil, da če bi bila zapuščina takšna: "Če ne bo
manumitiral svojega sužnja," in bi bilo zagotovljeno jamstvo, bi stranka lahko prejela zapuščino od dediča, in če bi potem
manumitiral sužnja, bi moral, ker je sporazum začel veljati, bodisi izročiti zemljišče dediču bodisi mu plačati njegovo
vrednost, v tem primeru pa ga mora dedič dati tistemu, ki mu je zapuščina pripadala pod tem pogojem.
75. Isto, O Kassiju, II. knjiga.
Če je zapuščina zapisana tako, da začne učinkovati, ko se ženska poroči, če je že bila poročena in se je oporočitelj tega
zavedal, morata stranki počakati na drugo poroko, pri čemer ne bo nobene razlike, ali se ženska ponovno poroči za časa
oporočiteljevega življenja ali po njegovi smrti.
76. Gaj, O Lex Julia et Papia, knjiga XIII.
Če se je oporočitelj izrazil takole: "Dajem in zapuščam Titiusu takšno in takšno premoženje, če to želi," Proculus o Labeu
pripomni, da zapuščina ne bo pripadala dediču zapustnika, razen če je zapustnik sam želel, da jo dobi, saj se zdi, da je pogoj
vezan na osebo.
77. Papinianus, Vprašanja, knjiga XVI.
Mati je določila svoja dva otroka za dediča določenih deležev svojega premoženja pod pogojem, da bosta emancipirana, in
jima kot prednostno zapuščino absolutno zapustila določene predmete. Vstopila sta v zapuščino. Njunega očeta je bilo treba
izključiti iz koristi zapuščin, ker je z emancipacijo svojih otrok v skladu z njeno voljo želel, da se upošteva poslednja volja
njegove žene.
78. Isti, Vprašanja, knjiga XVII.
Sto aurejev je bilo zapuščenih Titiusu, da bi lahko kupil zemljišče. Sekst Cecilij meni, da Titiusa ne bi smeli prisiliti v
varščino, saj bi mu v vsakem primeru pripadla celotna korist od zapuščine. Če pa je oporočitelj nameraval koristiti bratovemu
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sinu, ki ga je vzgojil in ki je bil komaj sposoben sklepati posle, je treba šteti, da je dedič zainteresiran, zato je treba zagotoviti
jamstvo, da bo zemljišče kupljeno in ne bo pozneje odtujeno.
79. Sto aurejev je bilo zapuščenih Titiusu pod pogojem, da se "poroči z Maevijo, ki je vdova". V tem primeru zapustnik ne
more biti oproščen izpolnjevanja pogoja, zato mu ni treba dati varščine. Temu mnenju ni mogoče uspešno nasprotovati, saj
bo pretor zavrnil tožbo, če bi kdo obljubil, da bo plačal denar Titiusu, če se ne bo poročil z Maevijo; kajti eno je, če se
človeku zaradi strahu pred kaznijo odvzame svoboda poroke, drugo pa, če se ga spodbudi k sklenitvi zakonske zveze pod
določenim pogojem.
80. Sto aurejev je bilo zapuščenih Titiusu pod pogojem: "Da ne bo zapustil mojega spomenika" ali "Ali da bo vedno prebival
v takem in takem mestu". Lahko rečemo, da ni nobene podlage za zahtevo po varščini, s katero bi se lahko kršila pravica do
svobode. Drugačno pravilo uporabljamo v zvezi s svobodno osebo, ki je umrla.
81. "Moj dedič naj da mojemu zetu Titiusu sto aurejev kot doto za mojo hčerko Seio." Ugodnost iz zapuščine bo pripadala
Seii, ker bo začela imeti doto; ker pa se je zdelo, da je imel oporočitelj v mislih ne le žensko, temveč tudi Titija, ki mu je
zapisal denarno vsoto, je prav, da se ga razume kot volilojemnika in da lahko zato zahteva zapuščino. Če bi dedič po razvezi
zakonske zveze izplačal denar prek zeta, bi bil prav tako oproščen, saj je bilo plačilo pretvorjeno v doto. Plačilo se lahko
zakonito izvede v korist Titiusa v času trajanja zakonske zveze, tudi če bi ženska to prepovedala, saj je v njenem interesu, da
se začne obdarovati. In če bi kdo rekel, da je sama upravičena do tožbe in da lahko vloži tožbo za izterjavo denarja, ne želi
pa, da bi ta predstavljal njeno doto, ni dvoma, da se ji to lahko prepreči z izjemo zaradi slabe vere. Če Titius ali ženska
umreta pred sklenitvijo zakonske zveze, bo zapuščina pripadla dediču. Če se Titius ne bo želel poročiti z žensko, bo
zapuščina veljavna, kar zadeva njo osebno, če pa jo bo Titius zahteval, se mu to lahko prepreči z izjemo zaradi slabe vere.
Sabinus je menil, da če bi bila ženska poročena s Titijem, bi zapuščina zapadla brez kakršne koli varnosti, saj bi denar postal
njena doto. Vendar pa bi bilo zavarovanje plačila potrebno pred poroko, saj je zapuščina, ker je absolutna, lahko zahtevana.
Če pa bi mož po lastni krivdi izgubil postopek in bi se izkazalo, da je insolventen, ali bi bila ženska upravičena do
odškodnine proti dediču za denar, ki je bil namenjen za njeno doto, če sploh ni bila kriva? Ker imata v tem primeru pravico
do tožbe tako mož kot žena, bo ženska ohranila svojo pravico, če zapuščina ne bo izplačana njenemu možu.
82. Isto, Vprašanja, XVIII knjiga.
Kadar je zapuščina zapuščena takole: "Zapuščam Titii, če ne zapusti svojih otrok," avtoritete zanikajo, da bi se od nje lahko
pravno zahtevalo, da da varščino, saj je pogoj lahko izpolnjen, tudi če otroci umrejo. Vendar to mnenje ni bilo sprejeto, saj
takšna zlovešča razlaga ne bi smela nasprotovati želji matere in jo prisiliti, da da varščino.
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83. Kadar je varovanec svojemu svobodnjaku zapustil določeno vsoto denarja pod pogojem, da ne bo zapustil svojih otrok, je
cesar dovolil, da se da nekakšno mucijansko poroštvo, saj bi bilo za svobodnjaka, ki je bil tesno povezan z otroki svojega
varovanca, nevarno in moteče, če bi pričakoval njihovo smrt.
84. Titius je dediča, ki ga je imenoval, zadolžil, da ob njegovi smrti izroči svoje premoženje drugemu, če upravičenec do
zaupanja ne bi zahteval varščine. Upravičenec ne more zahtevati, da se pred razrešitvijo dediča dajanja varščine vloži
mucijanska varščina, saj je pogoj mogoče izpolniti za časa življenja stranke, ki ji je bila zapuščina zapuščena.
85. Kaj je treba storiti, če je bila v oporoko vstavljena naslednja določba: "Želim, da po moji smrti izročite mojo zapuščino
družbi So-and-So tako, da od vas ne bo zahtevana nobena varščina za izvršitev zaupanja niti noben račun?" Iz teh besed je
nedvomno razvidno, da se ne bo zahtevala obveznica in da se lahko pri zahtevanju računa, tj. v primeru malomarnosti,
uporabi določena stopnja popustljivosti; vendar dedič ne bo oproščen predložitve računa, če je bila storjena goljufija. V zvezi
s tem je bil izdan prepis v zvezi z določeno osebo, ki je opravljala posle oporočitelja in ji po oporoki slednjega ni bilo treba
predložiti računa.
86. "Če se bo Seja poročila s Titijevo odobritvijo, naj ji moj dedič podeli takšno in takšno zemljišče." Če bi se Seia poročila
za časa življenja Titiusa in bi ta dal svoje soglasje, je treba šteti, da lahko prejme zapuščino; duh zakona namreč določa, da se
ne sme storiti ničesar, kar bi kakor koli oviralo zakonsko zvezo. Če pa bi Titius umrl za časa zapustnikovega življenja, je
treba ženski priznati olajšavo, čeprav pogoj ni bil izpolnjen, saj zaradi mirovanja ne bi imel nobene veljave ali učinka.
87. "Maeviji ob njeni smrti zapišem tak in tak kos zemlje, če se ne bo poročila." Lahko rečemo, da bo do zapuščine
upravičena takoj, tudi če se bo poročila. To pa ne bi veljalo, če bi bil za izplačilo zapuščine določen določen datum ali kateri
koli drug nedoločen čas.
88. Bolj pravično je trditi, da lažni motiv ne bi smel ovirati plačila zapuščine, in sicer iz razloga, ker vzrok zapuščine ni
vključen v zapuščino. Na splošno pa bo na voljo izjema zaradi slabe vere, če se dokaže, da oporočitelj sicer ne bi dal
zapuščine.
89. Cassius in Caelius Sabinus pravita, da je lažni pogoj mogoče uvrstiti med nemogoče; kot na primer: "Pamfil naj bo prost,
če plača Titiusu, kar sem mu dolžan," če Titiusu ni bil ničesar dolžan. Če pa bi mu oporočitelj po izvršitvi oporoke plačal, kar
mu je bil dolžan, se bo razumelo, da pogoj ni uspel.
90. Sabinus navaja svoje mnenje, da napačna navedba zapuščine ne pomeni, da gre za zapuščino, na primer, če je oporočitelj,
ki ni ničesar zapustil Titiusu, v svojo oporoko vstavil naslednje določilo "Moj dedič naj plača Seiju petdeset aurejev od
stotih, ki sem jih zapustil Titiusu." Sabinus je do tega sklepa prišel po preučitvi oporoke pokojnika, ki je to določilo zapisal
2018

ne z namenom, da bi zapustil nekaj, ampak da bi zmanjšal oporoko, za katero je mislil, da jo je že zapustil. Vendar pa Seij
zaradi lažne določitve ne more pridobiti večje zapuščine, kot če bi bila ta dejansko resnična.
91. Isto, Vprašanja, knjiga XIX.
Titiusu je bilo zapuščeno neko zemljišče, "če ne bi šel v Azijo", če pa bi šel tja, je bilo zapuščeno Semproniju. Kot pri vseh
pogojih, ki se končajo s smrtjo volilojemnikov, je bilo odločeno, da je treba predložiti mucijansko obveznico, in dedič je od
Titija prejel obveznico ter nanj prenesel zemljišče. Če bi pozneje odšel v Azijo, se lahko proti dediču vloži tožba, s katero se
ga s pretorijansko tožbo prisili, da Semproniju plača, kar bi lahko izterjal na podlagi pogoja, zavarovanega z dano obveznico.
Če bi obveznica, ki je bila prevzeta z vso previdnostjo, medtem postala ničvredna, se od dediča ne bo zahtevalo, da znesek
poravna iz svojega premoženja; ker pa ga nikakor ni mogoče kriviti, bo zadostovalo, da odstopi svoje pravice do tožbe. Če pa
bi Titius odšel v Azijo in bi Sempronij umrl, preden bi prejel zapuščino, bodo pravice umrlega prešle na njegovega dediča.
92. Isto, Vprašanja, knjiga XXXII.
Uporabnina na določeni nepremičnini je bila zapuščena zapustnikovi ženi in Titiusu, če se ta ne bo poročila. Če bi se
poročila, bi bila, dokler bi Titius živel in ostal v istem civilnem stanju, upravičena do polovice užitka, saj je treba razumeti,
da bi bila po zakonu na podlagi zapuščine upravičena do toliko, kot bi bila, če bi izpolnila pogoj; če pa bi Titius, glede
katerega pogoj dejansko ni bil izpolnjen, zavrnil zapuščino, ženska ne bo pridobila nobene koristi.
93. Isto, Vprašanja, knjiga XXXIV.
Negotov datum, naveden v oporoki, pomeni pogoj.
94. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Če je bila oporoka prepuščena v izvršitev otrokom, "če bi kateri od njih umrl brez potomcev", je ne bo razveljavila pravna
fikcija posvojitve.
95. Isto, Mnenja, knjiga VII.
Babica, ki je določila svojega vnuka za dediča določenega dela svojega premoženja pod pogojem, da se osamosvoji, je
pozneje v kodicil dodala naslednje: "Poleg tega, kar sem mu že zapustila kot svojemu dediču, podarjam vnuku takšna in
takšna zemljišča." Ugotovljeno je bilo, da je bil pogoj emancipacije ponovljen, čeprav babica ni izvedla nobene zamenjave
niti glede zapuščine niti glede premoženja. Če je bila namreč sužnju absolutno zapuščena svoboda, vendar je bil določen za
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dediča pod določenim pogojem, in če ne bi bil dedič, mu je bilo naročeno, naj prejme zapuščino, je božji Pij v nekem
reskriptu navedel, da je treba njegovo podelitev svobode šteti za ponovljeno v zapuščini.
96. Mucijanska zaveza ne velja, če je plačilo zapuščine odloženo s kakšnim drugim pogojem.
97. "Naj moj dedič plača sto aurejev Titiusu, če se moja žena ne bo ponovno poročila." Titius je bil zadolžen, da denar
izplača isti ženski pod pogoji zaupanja. Če se ženska poroči, lahko zahteva izvršitev zaupanja na dan, ko je treba zapuščino
plačati; če pa je izključena iz koristi zaupanja, zapuščenec ne bo upravičen do zavarovanja, kot je mucijanska obveznica.
98. Neki oče je svoji hčeri, ki jo je razdedinil, postavil skrbnike in jim naročil, naj začnejo opravljati posle svoje varovanke,
če bi njena mati umrla, preden bi deklica dosegla polnoletnost; svoji ženi pa je naročil, naj ob svoji smrti njuni skupni hčeri
izplača milijon sestercij. Šteje se, da skrbnika nista bila imenovana pod pogojem, tako da jima, če bi deklica medtem
pridobila kakšno drugo premoženje, ne bo preprečeno, da bi ga upravljala. Od matere se ni zahtevala obveznost, ki jo je bilo
treba izpolniti za izvršitev skrbništva, obveznost, ki jo je treba zahtevati od dedičev za zavarovanje plačila zapuščine ali
izvršitve skrbništva, pa se lahko opusti z vsakršno navedbo pokojnikove želje. Če je torej v primeru zapuščine ali skrbništva
predpisan pogoj, da se ne zahteva obveznost, ju to dejstvo ne pogojuje; če bi namreč katera od strank želela, da se zagotovi
obveznost, in ta ne bi bila izpolnjena, pogoj ne bo izostal, saj trenutno po javnem pravu dediča ni mogoče prisiliti, da proti
svoji volji zagotovi obveznost, potem ko je bilo odločeno, da ga je mogoče odvezati od njene predložitve.
99. Isto, Mnenja, knjiga IX.
Če varovanec ali skrbnik prepreči izpolnitev pogoja, ki se nanaša na osebo prvega, ne glede na to, ali gre za zapuščino ali
podelitev svobode, se po splošnem pravu šteje, da je pogoj izpolnjen.
100. Če sta bila dva pogoja predpisana na različne načine, ne vpliva na zapuščino, če eden od njiju ni izpolnjen, drugi pa je
potem izpolnjen. Ni namreč nobene razlike, ali je predpisane pogoje lahko izpolnila stranka, upravičena do zapuščine, ali pa
so bili odvisni od nastopa nekega dogodka.
101. Enako, Opredelitve, I. knjiga.
"Moj dedič naj plača Titiusu sto aurejev ob njegovi smrti." Zapuščina je absolutna zato, ker ni odvisna od pogoja, temveč od
zamude; pogoj namreč v takih okoliščinah ne more obstajati.
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102. "Moj dedič naj ob smrti plača Titiusu sto aurejev." Ta zapuščina je zapuščena pod pogojem. Čeprav je namreč gotovo,
da bo dedič umrl, je vendarle negotovo, ali bo čas za izplačilo zapuščine prišel za časa zapustnikovega življenja, in ni gotovo,
da jo bo prejel.
103. Če kdo prejme zapuščino po tem, ko je predložil mucijansko zavezo, in stori kaj v nasprotju s pogoji zaveze, določilo pa
postane veljavno, mora dediču povrniti tudi dobiček od premoženja. V tem primeru je treba dediča prisiliti, da že od začetka
da varščino.
104. Čeprav je užitek, ki naj bi začel učinkovati ob zapustnikovi smrti, če je bil zapuščen na ta način, ničen, bo pravno
sredstvo mucijanske zaveze vseeno na voljo, kadar je užitek premoženja zapuščen komu pod pogojem, da ne bo opravil
nekega dejanja.
105. Vse, kar je storjeno, da bi se izognili zakonu s preprečevanjem poroke, nima nobene veljave ali učinka, kot na primer:
"Naj moj dedič plača Titiusu sto aurei, če se njegova hči, ki jo ima pod nadzorom, ne poroči," ali "Naj moj dedič plača
omenjeno vsoto takemu in takemu sinu pod očetovim nadzorom, če se njegov oče ne poroči."
106. Scaevola, Vprašanja, knjiga VIII.
Razlogov, ki stranki takoj onemogočijo ukrepanje, ne smemo šteti za pogojne v zvezi s skrbništvom, ampak lahko za take
štejemo le tiste, ki povzročajo zamudo s stroški, kadar lahko volilojemnik prejme svojo zapuščino, potem ko je predložil
varščino. Ne moremo namreč reči, da sta si podobna naslednja primera, in sicer kadar je premoženje zapuščeno, "če bo
zapustnik postavil spomenik", in kadar je zapuščeno, "da bi mu omogočil postavitev spomenika".
107. Paulus, Vprašanja, knjiga XXI.
Julij Paulus Numfidiju, Pozdrav. Kjer je bilo z oporoko določeno naslednje: "Če bi Stichus izstavil račune, naj bo svoboden
skupaj s svojo ženo, moj dedič pa naj mu plača deset aurei." Če bi Stichus umrl, preden bi izstavil račune, pa naj bodo ti
uravnoteženi ali pa bi bil kaj dolžan, sprašuješ, ali bi ženska postala svobodna in ali bi se enako razumeli tudi glede
zapuščine. Ker je svoboda odvisna od izročitve računov, se ta pogoj zahteva od sužnja, da se pokaže dobra vera njegove
uprave, saj se zdi, da mu je bilo naročeno, naj izstavi račun za morebitni saldo, če je bil v njegovih rokah, in če ga ni bilo,
bosta obe stranki imeli absolutno pravico do svobode; in če bi suženj umrl po vpisu zapuščine, ko sta oba dobila svobodo,
bosta prav tako upravičena do zapuščine. Če pa bo suženj umrl z neodpisanim preostankom v rokah, se ne bo štelo, da je
njegova žena pridobila svobodo, ki je bila odvisna od istega pogoja, ki ni bil izpolnjen. Vendar pa ni mogoče neustrezno reči,
da je bil Stichus manumitiran pod določenim pogojem, njegova žena pa je bila absolutno manumitirana in da isti pogoj zanjo
ni veljal, temveč je bil omenjen le zaradi nujnosti označitve njune zveze.
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108. Šteje se, da je bil pogoj izpolnjen, kadar je stranka, ki bo dolžna, če bo izpolnjen, odgovorna za to, da to ni bilo storjeno.
109. Kalistrat, Vprašanja, II. knjiga.
110. Kadar je sužnju naročeno, naj bo svoboden, kot sledi: "Naj bo moj dedič zadolžen za izročitev takšnega in takšnega
zemljišča mojemu sužnju, če bo izročil svoje račune," preverimo, ali se pogoj nanaša na podelitev svobode ali na zapuščino.
In če se odločimo, da se pogoj nanaša le na podelitev svobode, nadaljnji razmislek ni potreben, saj je zapuščina absolutna in
zato nična. Če pa se pogoj nanaša na zapuščino, kar nekateri avtorji pravilno menijo, postane zakonito plačljiva v trenutku,
ko suženj pridobi svobodo. Kakšen je torej pomen besed: "Če izroči svoje račune"? Nekateri pravniki pravijo, da to pomeni,
če mora dati poročilo o stanju, ki je v njegovih rokah, tako kot da ni razlike med dvema pogojema: "Če da poročilo o stanju,
ki je ostalo v njegovih rokah" ali "Če da svoje račune". Vendar pa menimo, da se pogoj ne nanaša samo na plačilo ali na neko
dejanje, ki ga je treba opraviti, ampak da vključuje obe stvari, saj če bi suženj izročil preostanek denarja v vrečki, ne bo
oproščen odgovornosti, saj to ni bil namen oporočitelja, ampak je želel, da izroči svoje račune na način, na katerega to
običajno stori suženj; to je, če bi najprej pokazal dedičem račune, nato pa še izračune, da bi bilo mogoče ugotoviti, ali so
pravilno ali napačno sestavljeni in ali se sprejeti prejemki ujemajo z izpisom ali ne. Tako se preiskava začne z dejanjem in
konča s plačilom denarja. Te besede pomenijo tudi, da lahko dediči na podlagi preiskave vsake postavke ugotovijo, kaj je
vsebovano v več računih, saj se razume, da je dedič naročil, naj njegovi dediči storijo isto, kar bi storil sam, če bi bil živ.
Zagotovo namreč ni bil navajen podpisovati računov, pri katerih mu je suženj zgolj pokazal dolgovani saldo, ampak jih je bil
navajen brati, pregledovati in ugovarjati; zato, kadar se sužnju pusti svoboda pod pogojem: "Če izroči svoje račune," to ne
pomeni le, da bo dediču izročil vse obveznice in dokumente, ki se nanašajo na njegovo upravljanje, ampak tudi, da mu bo
plačal morebitni saldo, ki je ostal v njegovih rokah.
110. Paulus, Mnenja, knjiga XII.
Lucij Titius je napravil naslednjo oporoko: "Naj bo Aurelij Klavdij, sin take in take ženske, moj dedič, če na sodišču dokaže,
da je moj sin." Paulus je menil, da zadevni sin ni bil imenovan pod nobenim pogojem, ki bi ga lahko izpolnil, in da zato
oporoka nima nobene veljave ali učinka.
111. Isto, Mnenja, XIV. knjiga.
"Želim, da se deset denarjev in njihova oblačila vsak mesec dajo takšnim in takšnim osvobojencem za njihovo preživljanje,
če živijo pri mojem sinu." Omenjeni svobodnjaki so bili v oskrbi sina, dokler ta, ko je odrasel, ni bil imenovan za poveljnika
v vojski, zaradi česar se je odpravil na pot, potem ko je nekaj svobodnjakov pustil v Rimu, in umrl v taboru. Postavilo se je
vprašanje, ali naj podporo zagotovijo sinovi dediči. Paulus je menil, da se pogoj ne bi smel šteti za neizpolnjenega, kar
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zadeva svobodnjake, ki so še naprej živeli s sinom pokojnika, saj sin je umrl, zato niso krivi, da niso še naprej živeli z njim;
če pa je zapustnik želel, da se podpora zagotovi tistim svobodnjakom, ki so živeli s sinom zaradi udobja slednjega, in so
svobodnjaki to zahtevali v nasprotju s pokojnikovo voljo, ne bi smeli biti uslišani.
112. Scaevola, Mnenja, III. knjiga.
Titija, ki je svojega sina, ki je imel tudi otroke, postavila za svojega dediča, mu je naložila, naj vse njeno premoženje izroči
svojim otrokom ali vnukom, kadar koli bodo to zahtevali, in naj to stori brez kakršnegakoli pravnega spora. Sprašujem se, ali
se zdi, da je bil s temi besedami "kadar koli bodo to zahtevali" postavljen pogoj za zaupanje. Odgovor je bil, da ne.
113. Maecianus, Trusti, III. knjiga.
Naš Julijan pravi, da če je sužnju naloženo, da plača deset aurei in je svoboden, in je manumitiran za časa življenja svojega
lastnika, ne bo upravičen do zapuščine, ki mu je bila zapuščena s svobodo, razen če izpolni pogoj, pod katerim je bila
podeljena. To velja tudi za kupca sužnja, če bi bil ta prodan. Vendar se to uporablja le, če bi lahko zapuščino brezpogojno
pridobil s svobodo, čeprav za plačilo zapuščine ni bil določen noben pogoj; kot na primer, če naj bi zapuščina prešla v
trenutku, ko je pridobil svobodo. Če pa je bila njegova svoboda podeljena pod pogojem in je bilo treba zapuščino plačati
takoj, se postavi vprašanje, ali je zapuščina veljavna. V tem primeru namreč ni razloga za uporabo Katonovega pravila, saj
tudi če bi oporočitelj umrl takoj po sestavi oporoke, zapuščina ne bo absolutno neveljavna, ker se lahko pogoj, od katerega je
odvisna svoboda sužnja, izpolni pred začetkom dedovanja in je manumitirani suženj upravičen do zapuščine, razen če je
imenovan za nujnega dediča; v tem primeru bo namreč zapuščina absolutno neveljavna po samem zakonu, ker je suženj
prejel svojo svobodo pod pogojem.
114. Valens, Trusti, I. knjiga.
Naslednje pravilo, ki je bilo posredovano, namreč, da se v primeru, ko je bilo v zvezi s podelitvijo svobode določenih več
pogojev, upošteva tisti, ki je najlažje izpolnljiv, v primeru zapuščine pa zadnji.
115. Gaj, Skrbništvo, I. knjiga.
(To pomeni tisto, ki jo bo suženj najlažje izpolnil.)
116. Valens, Skrbništvo, I. knjiga.
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To se ne nanaša le na določbe, ki so pogosto odvisne od različnih pogojev, ampak tudi na razpolaganja, ki so bila sprva
absolutna, pozneje pa so postala pogojna. Zato bo v primeru, ko je dediču naloženo, da nekaj absolutno plača, ali v primeru,
ko je oporoka absolutna, nato pa je isto premoženje zapuščeno pod pogojem, zadnja oporoka veljavna. Če je premoženje
najprej zapuščeno pod pogojem, nato pa absolutno, bo treba premoženje plačati takoj. Če pa je zapuščina zapuščena
absolutno, dediču pa je naloženo ali od njega zahtevano, da jo takoj plača pod določenim pogojem, je to enako, kot če bi bila
zapuščina podana na dveh mestih, tako da lahko zapustnik, če želi, takoj vloži tožbo za njeno izterjavo ali jo lahko dedič
zahteva, ko je pogoj izpolnjen, razen če je bila zapuščina drugič omenjena samo zato, da bi opozoril na prvo, na primer: "Moj
dedič naj da Stichus osebi, ki sem ji ga zapustil, če stori takšno in takšno stvar," saj se v tem primeru ne šteje, da je
oporočitelj to določbo sprejel z namenom preklicati oporoko in jo spremeniti v pogojno, in če bi volilojemnik vložil tožbo za
vračilo premoženja, preden je bil pogoj izpolnjen, bo izjema zaradi slabe vere ovira za nadaljnji postopek.
117. Gajus, Trusti, I. knjiga.
Kadar je sužnju s skrbništvom večkrat zapuščena svoboda, je treba upoštevati ne pogoj, ki ga je najlažje izpolniti, ampak
zadnji pogoj, da bi imela prednost končna želja pokojnika. To mnenje potrjuje zapis božanskega Antonina.
118. Maecianus, Trusti, II. knjiga.
Pogoji, ki se nanašajo na prihodnost, so trojne narave; nekateri se nanašajo na čas, v katerem lahko oporočitelj živi, drugi na
čas po njegovi smrti, tretji pa na oboje, datum njihove izpolnitve pa je lahko določen ali nedoločen. Vse to je običajno treba
upoštevati ne le pri skrbništvu, temveč tudi pri določanju dedičev in zapuščinah. Tako na primer ni dvoma, da je treba
naslednji pogoj: "Zapuščam Titii, če se bo poročila z mano," izpolniti za časa življenja oporočitelja; ta pogoj: "Če se bo
udeležil mojega pogreba," pa ne more biti izpolnjen do njegove smrti. Naslednjo, namreč "če se poroči z mojim sinom", je
mogoče izpolniti bodisi za časa življenja oporočitelja bodisi po njegovi smrti. Prvi in tretji od navedenih pogojev se nanašata
na nedoločen čas, saj bo pogoj izpolnjen, kadar koli se dekle poroči; drugi pogoj pa se nanaša na določen čas.
119. Ulpianus, Trusti, knjiga V.
Če se od osebe, ki ji je bila zapuščina zapuščena, zahteva, naj osamosvoji svoje otroke, ali bi jo bilo treba prisiliti, da jih
osamosvoji? Spomnim se, da sem v zvezi s tem dejal, da so otroci izključeni iz zahteve po izvršitvi skrbništva; pretor, ki
deluje kot skrbnik, namreč ne varuje otrok, ki želijo emancipacijo, tako kot sužnjev. Zavedam se, da je tudi Papinijan v
Deveti knjigi mnenj izjavil, da očeta ne bi smeli prisiliti k emancipaciji njegovih otrok. Vendar pa menim, da bi bilo treba v
takih primerih določiti izredno pravilo in da bi bilo treba očeta prisiliti, da emancipira svoje otroke, če je prejel premoženje,
ki mu je bilo zapuščeno z namenom, da jih bo emancipiral, saj se namenom oporočiteljev ne bi smelo izmikati. Zato je treba
to razumeti enako kot v primeru, ko mu je bila zapuščina zapuščena pod pogojem, da bo emancipiral svoje otroke, da jih bo
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lahko emancipiral. S tem se strinja pravilo, ki ga je v svojem zapisu navedel božanski Severus; ko je namreč neka ženska
določila svoje vnuke za svoje dediče, svojega sina, njihovega očeta, pa za sodediča, in jih zamenjala med seboj ter prosila
sina, naj emancipira njene otroke, ni pa ga prosila, naj nanje prenese zapuščino, je bil ta po pooblastilu božanskega Severa
prisiljen, da jih emancipira in jim izroči zapuščino, in dodano je bilo, da če bi s tem zamujal, bi bil odgovoren za obresti od
neplačanega zneska, dokler bi bil v zamudi; saj je veljalo, da je tisti, ki je zamujal z odobritvijo emancipacije, enako zamujal
tudi z izročitvijo premoženja v skladu s pogoji skrbništva.
120. Papinianus, Mnenja, knjiga VIII.
Mati, ki je svojega sina postavila za dediča in hčeri slednjega določila za njegovi sostanovalki, mu je naložila, naj ju
emancipira, da bi lahko od pretorja prejeli kurat. Ugotovljeno je bilo, da je bilo sinu naloženo, naj hčeram dovoli, da
postanejo neodvisne od njegove oblasti, da bi lahko dobile premoženje svoje babice, in da ni nobene razlike, če bi deleže
hčera pridobil s pravico do substitucije.
121. Hermogenianus, Epitome prava, I. knjiga.
Kadar je sužnju zapuščena svoboda pod pogojem, da bo plačal deset aurei Titiusu, ki ni bil dedič, je določena oseba, in zaradi
tega pogoja ni mogoče izpolniti drugače kot v zvezi z njim. Jasno je, da bo suženj, ki naj bi bil pod določenim pogojem
svoboden, ko bo prišel dan za plačilo zapuščine, v skladu z uveljavljenim zakonom upravičen do denarja, ki je odvisen od
navedenega pogoja, in bo pridobil svobodo, ne da bi komu plačal. Pri volilojemniku je drugače in pogoj v zvezi z njim se
šteje za neuspelega, če Titius umre, preden volilojemnik plača denar.
122. Kadar je pogoj izražen z naslednjimi besedami: "Naj bo suženj So in So svoboden, če plača deset aurejev dediču" ali
"Ali če plača deset aurejev Titiusu, dediču", bo dobil svobodo, če bo plačal denar ne le dediču, ampak tudi njegovemu
dediču. Če pa dediča ne bo naslednika, bo v skladu z uveljavljenim pravom dobil svobodo, ne da bi komu plačal.
123. Isto, Epitome prava, IV. knjiga.
Kadar se zapuščina, zapuščena pod določenim pogojem, prenese na drugega, se šteje, da je bila prenesena pod istim pogojem,
če ni bila osebna.
124. Paulus, O Neratiju, I. knjiga.
Titiusu je bila zapuščena pravica do uporabe sužnja, sužnju pa je bila podeljena svoboda, ko je prenehal pripadati
volilojemniku. Titius je umrl za časa zapustnikovega življenja. Podelitev svobode ni bila veljavna, ker stanje ni imelo
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začetka. Paulus: Če bi torej Titius živel in ne bi mogel prejeti zapuščine, je treba reči, da bo veljalo isto pravilo; kajti za vse,
kar ni imelo začetka, ni mogoče trditi, da je prenehalo obstajati.
125. Uporabnina sužnja je bila zapuščena ženski, dokler je bila neporočena, za istega sužnja pa je bilo določeno, da bo
svoboden, če se bo poročil. Če bi se ženska poročila, bi suženj postal svoboden, saj ima dodelitev svobode večjo moč kot
zapuščina.
126. Isto, O Neratiju, II. knjiga.
Zapuščina je bila zapuščena prebivalcem občine pod pogojem, da bodo prisegli. Ta pogoj ni nemogoč. Paulus: Kako ga je
torej mogoče izpolniti? Uradniki, ki vodijo mestne zadeve, lahko prisegajo za državljane.
127. Isti, O Neratiju, III. knjiga.
Moje lastno premoženje mi je mogoče zapustiti pod določenim pogojem, saj pri tovrstnih oporokah ni treba upoštevati časa,
ko je bila oporoka izvršena, temveč čas, ko je bil pogoj izpolnjen.
128. Papinianus, Vprašanja, knjiga XVIII.
Pogoji, ki niso izrecno navedeni v oporoki, torej takšni, za katere se zdi, da so bili vanjo tiho vključeni, ne delajo oporoke
pogojne.
129. Isti, Mnenja, VII. knjiga.
Oporočitelj je Titii zapustil dvesto aurejev, če se ne bi poročila, in sto aurejev, če bi se poročila. Ženska se je poročila. Lahko
zahteva dvesto aurejev, ne pa tudi drugih sto, saj bi bilo nesmiselno, da bi jo hkrati šteli za vdovo in poročeno žensko.
130. Isti, Mnenja, knjiga VIII.
Neki oče je z oporoko določil Severiano Prokulo, svojo hčer, za ženo aelija Filippa, enega od njenih sorodnikov. Omenjeni
hčeri je zapustil določeno premoženje v zaupanje, če bi se poročila z aelijem Philippom, če pa se z njim ne bi poročila, je
želel, da se isto premoženje dodeli Philippu. Dekle je umrlo, preden je bilo sposobno za poroko. Menil sem, da je treba pri
pogojih, navedenih v oporokah, upoštevati namen in ne oporočiteljeve besede; zato se je zdelo, da je bil Aelius Philippus
upravičen do skrbništva, če se Prokula, pokojnikova hči, ne bi hotela poročiti z njim.
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131. Če je skrbništvo ustanovljeno na naslednji način: "Želim, da se odpoveš mojemu premoženju, če umreš brez otrok," v
skladu z namenom oporočitelja pogoj ne bo izpolnjen, če bo upravičenca do skrbništva preživel samo en otrok.
132. Pogoji, ki jih določa oporoka, se upoštevajo samo za namen ugotavljanja namena oporočitelja, zato se v primeru, ko so
imenovani oporočni skrbniki, da upravljajo zadeve mladoletnika, dokler ta ne odraste, in se pogoj skrbništva glasi: "Če bodo
upravljali skrbništvo, dokler ne dopolni osemnajstega leta", ne bo štelo, da se pogoj ni izpolnil, če se bodo skrbniki sami
postavili za njegove skrbnike.
133. Tašča je zapustila skrbništvo v korist svoje snahe pod pogojem: "Da ostane poročena z mojim sinom." Ker je bila po
smrti tašče brez moževe krivde dosežena razveza zakonske zveze, sem podal mnenje, da pogoj ni bil izpolnjen, da dan za
izpolnitev skrbništva ni začel teči pred smrtjo ne žene ne moža in da torej ne bi bilo podlage za muciano vezavo, ker bi se
pogoj lahko izpolnil za časa moževega življenja.
134. Če je bil svobodnjaku s skrbništvom prepuščen mesečni in letni dodatek pod pogojem: "Dokler lahko opravlja posle
hčere varovanca", je treba denar izplačati, tudi če bi hči prepovedala svobodnjaku opravljati njene posle; vseeno pa se bo, če
si bo premislila, skrbništvo vrnilo v prejšnje stanje, in sicer iz razloga, ker jih je več.
135. Isto, Mnenja, IX. knjiga.
Dedek je za dediča postavil svojega sina in vnuka po drugem sinu ter od vnuka zahteval, naj, če umre, preden dopolni
trideseto leto, izroči svoj delež zapuščine stricu. Vnuk je umrl v zgoraj navedenem obdobju in zapustil otroke. Menil sem, da
zaradi očetovske naklonjenosti pogoj zaupanja ni bil izpolnjen, saj je treba šteti, da je bilo predpisano manj, kot je bilo
mišljeno.
136. Paulus, Vprašanja, IV. knjiga.
Če je bila zapuščina zapisana takole: "Po desetih letih naj se izplača takšna in takšna vsota Titiusu, če od mojih dedičev ne bo
zahteval zavarovanja," in bi Titius umrl, preden bi potekel rok desetih let, bo zapuščino prenesel na svojega dediča, ker je bil
pogoj v času njegove smrti izpolnjen.
137. Isto, Mnenja, XIV. knjiga.
Upravičenec iz oporoke, ki je bil po odprtju oporoke izgnan in je bil nato ponovno vključen v pravice, lahko zahteva izvršitev
oporoke, če je bil pogoj, od katerega je bila ta odvisna, izpolnjen po tem, ko si je povrnil položaj rimskega državljana.
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138. Pomponij, Pisma, knjiga V.
Če je dedič med trajanjem pogoja zapustil tretji osebi zemljišče, ki ga je zapustnik podaril pod pogojem, potem ko je bil
izpolnjen pogoj iz prve oporoke, predhodni volilojemnik ne bo izgubil lastninske pravice na nepremičnini; dedič tudi ne more
nobenega dela zemljišča narediti za religioznega ali na njem ustanoviti služnosti, če pa ustanovi služnost, ta preneha, ko je
pogoj izpolnjen.
139. Julianus, Digest, knjiga XXV.
Kadar je zapuščina zapuščena pod pogojem: "Če se ne bo poročila s Titijem", jo je treba obravnavati enako, kot če bi bila
zapuščina zapuščena po Titijevi smrti; zato bo do nje upravičen volilojemnik, ne da bi predložil mucijansko obveznost.
Ženska bo imela pravico do zapuščine, tudi če se bo poročila z nekom drugim.
140. Gaj, O dogodkih.
Včasih se zgodi, da se pogojno zapuščino razume kot absolutno; kot kadar se nekaj zapusti v odvisnosti od istega pogoja, pod
katerim je bil določen tudi drug dedič. Isto pravilo velja, kadar je zapuščina zapuščena pod pogojem, da dedič vstopi v
zapuščino. Po drugi strani pa se lahko, kadar je zapuščina zapuščena absolutno, šteje, da je bila pogojna; kot na primer, kadar
se zapuščeno premoženje odvzame pod pogojem, ker se razume, da je bilo zapuščeno pod nasprotnim pogojem.
141. Scaevola, Digest, knjiga XIX.
Neki mož je vsem svojim podložnikom zapustil hišo in dodal naslednje besede: "Da bi moji podložniki lahko vedno prebivali
v omenjeni hiši in da ta nikoli ne bi prešla od oseb, ki nosijo moje ime, ter da bi pripadla zadnjemu preživelemu; poleg tega
pa želim, da se mojim omenjenim podložnikom podeli posestvo Sosian." Postavilo se je vprašanje, ali se pogoj "da ne bo
nikoli prešlo od oseb, ki nosijo moje ime", uporablja tudi za drugo oporoko. Odgovor je bil, da velja zanj.
142. Isto, Digest, knjiga XX.
Dedič, ki mu je oporočitelj naložil, naj sprejme sto sestercij in odstopi svoj delež zapuščine Titii, svoji sodedinji, je umrl po
vstopu v zapuščino; Titija pa je prav tako umrla, preden je izplačala sto sestercij. Postavilo se je vprašanje, ali bi lahko Titijin
dedič s tem, ko je ponudil sto sestercij, v skladu s pogoji skrbništva pridobil njen delež zapuščine. Odgovor je bil, da dedič ne
more izpolniti pogoja. Klavdij: Scaevola je mnenje izrazil z veliko sposobnostjo, kadar je zakon jasen, vendar se vseeno
lahko pojavi dvom, ali v tem primeru ni bil postavljen pogoj.
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143. Pomponij, Pisma, knjiga IX.
suženj, ki naj bi bil osvobojen pod pogojem, da plača določeno vsoto denarja Titiusu, bo postal svoboden, če bo denar plačal
iz svojega peculiuma, tudi brez soglasja dedičev; če pa Titius zavestno sprejme denar proti soglasju dedičev, bo veljal le za
posestnika, ne pa za lastnika, in dediči, ki niso hoteli, da bi bil denar plačan, mu ga lahko odvzamejo.
144. Isto, Pisma, knjiga XI.
suženj, ki mu je odrejena svoboda pod pogojem, da predloži svoje račune, mora dokazati, da je bil pošten pri vseh poslih, ki
jih je opravil, in da ni ničesar od tega, kar je prejel, poneveril ter da v svoje račune ni vključil nobenih stroškov, ki jih ni imel.
Prav tako mora plačati vse, kar je po njegovih računovodskih izkazih ostalo v njegovih rokah kot saldo, saj ne more postati
svoboden, če na ta način ne izpolni pogoja, pod katerim mu je bila podeljena svoboda. Vendar mu ne bo treba dokazati, da je
plačilna sposobnost dolžnikov, s katerimi je sklenil pogodbe, obstajala v času smrti njegovega gospodarja, temveč da je bil
njihov kredit, ko jim je posodil denar, takšen, da bi skrbnemu vodji družine omogočil, da jim zaupa.
145. Isti, Pisma, knjiga XII.
Pogojev, kot je naslednji: "Če bodo postavili spomenik", če so naloženi več osebam, ni mogoče izpolniti, razen če jih
izpolnijo vse hkrati.
146. Podobno: "Če bo Titius plačal Simforu in Januariju sto aurejev, mu zapuščam takšno in takšno zemljišče." Če Simfor
umre, ali bo oporoka prenehala veljati? Menim, da bi ga bilo treba razlagati tako, če bi moral volilojemnik plačati znesek za
časa življenja ene od strank. Po najbolj prizanesljivi razlagi je treba reči, da bi lahko Simfor umrl, če Titius ne bi bil v
zamudi, in bi lahko zahteval polovico zapuščenega zemljišča, če bi Januariju plačal polovico denarja.
147. Pojavilo se je vprašanje v zvezi z naslednjim primerom: Če sta obe osebi plačali določeno vsoto denarja za pogrebne
stroške in za prevoz trupla v drugo pokrajino, je bilo zemljišče dodeljeno določenima osebama; če namreč ne bi obe plačali,
nobena od njiju ne bi bila upravičena do dodelitve, saj pogoja ne bi bilo mogoče izpolniti, če ga ne bi izpolnili obe osebi.
Vendar smo v tovrstnih primerih navajeni na liberalnejšo razlago, tako kot je v primeru, ko je zemljišče namenjeno dvema
osebama, če plačata deset aurei in eden od njiju plača svoj delež, upravičen do svojega dela namenitve.
148. Priscus navaja svoje mnenje, da suženj, ki naj bi postal svoboden pod pogojem, da izstavi račun, tega ne more storiti
tam, kjer je zapustnik umrl, ali tam, kjer je on sam po naključju ali kjer ga želi izstaviti; medtem pa se mora predstaviti osebi,
ki ji je dolžan izstaviti račun, in to na vsak način, če bi bila ta odsotna zaradi opravkov za državo. Vendar pa je zelo verjetno,
da bi bilo mogoče v takem primeru, ko je treba upoštevati položaj strank in oddaljenost krajev, priti do drugačnega zaključka.
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149. Paulus, Iz druge knjige Zbirke cesarskih odločitev v zadevah, predloženih cesarjem, ki je zajeta v šestih knjigah.
150. Kadar je oče sinu naložil, naj "izroči svoje premoženje Titiusu, če bi umrl, preden bi sam lahko upravljal svoje zadeve",
in je sin umrl po dopolnjenem dvajsetem letu starosti, je bilo v reskriptu navedeno, da je treba zaupanje izvršiti.

Tit. 2. V zvezi s falcidijskim pravom.

150. Paulus, O Falcidskem zakonu.
Falcidijski zakon je v prvem členu podeljeval pooblastilo za razpolaganje s premoženjem do vključno treh četrtin tega
premoženja, in sicer na naslednji način: "Tisti rimski državljani, ki bodo po uveljavitvi tega zakona želeli sestaviti oporoko,
bodo imeli pravico in moč, da svoj denar in svoje premoženje podarijo in zapišejo komur koli, ki ga bodo izbrali, v skladu z
naslednjimi določbami." V drugem členu je znesek zapuščine, ki se lahko zapusti, določen z naslednjimi besedami: "Vsak
rimski državljan, ki lahko po sprejetju tega zakona sestavi oporoko, ima pravico in pristojnost, da v skladu z javnim pravom
zapusti kateremu koli drugemu rimskemu državljanu tako veliko vsoto denarja, kot želi; pod pogojem, da zapuščino zapusti
tako, da njegovi dediči ne bodo prejeli manj kot četrtino njegovega premoženja v skladu z določili oporoke. Tisti, ki jim je
denar podarjen ali zapuščen, imajo pravico, da ga prejmejo, ne da bi bili odgovorni za goljufijo; dedič, ki mu je ukazano in
naloženo, da plača omenjeni denar, pa ga mora plačati v skladu s predpisanimi navodili."
151. Na podlagi kornelijanskega zakona se šteje, da se Lex Falcidia uporablja tudi za tiste, ki umrejo v rokah sovražnika;
zaradi tega, ker kornelijanski zakon potrjuje njihove oporoke, kot da bi izgubili življenje v svoji državi; zaradi te fikcije so
Lex Falcidia in vsi drugi, ki se nanašajo na oporoke in za katere se lahko šteje, da se enako uporabljajo, vključeni v to
kategorijo.
152. Lex Falcidia se ne nanaša na tiste, ki zavrnejo zapuščino, zapuščeno z oporoko, da bi jo dobili v posest na podlagi
dedovanja; vendar je moč zakona uporabiti s pomočjo pretorskega edikta.
153. Pravilo je enako, kadar je pogoj prisege opuščen.
2030

154. Kadar oporočitelj zapusti svojega sužnja z dodelitvijo njegove svobode, se bo to pravo uporabilo, ker se plačilo
zapuščine odloži do časa, ko bo suženj postal svoboden; to velja tudi v primeru, ko je oseba, ki ji je premoženje zapuščeno, v
rokah sovražnika ali se še ni rodila.
155. Falcidijsko pravo se uporablja tudi za zapuščine, zapuščene občinam ali celo v verske namene.
156. Tudi v tem primeru ne velja le za oporoke premoženja zapustnika, temveč tudi za oporoke premoženja, ki pripada
drugim.
157. Za vse, kar je treba plačati ali izročiti iz zapustnikovega premoženja, veljajo določbe tega zakona, ne glede na to, ali je
to gotovo ali negotovo in ali je treba to tehtati, šteti ali meriti; zakon se uporablja tudi, kadar je zapuščena premoženjska
pravica, kot na primer užitek ali kakršna koli zapadla terjatev.
158. Podobno velja za zapuščino, ki se zapiše takole: "Moj dedič naj Seiusa oskrbi z živili, če pa tega ne bi storil, naj mu
plača deset aurei," nekatere oblasti menijo, da je zapuščina omejena na deset aurei, da je živila mogoče pridobiti le kot darilo
mortis causa in da dedič ne more izkoristiti ugodnosti falcidijskega prava. Kadar je navedeno, da je treba določbe zagotoviti
brez odlašanja, je treba to razumeti v smislu po razumnem času. Če pa jih dedič zagotovi po tem, ko je bil v zamudi, jih
zapustnik nima pravice prejeti in falcidijsko pravo se ne uporablja; ker so se določbe, ki so bile zapuščene, zdaj spremenile v
denarno zapuščino in je treba plačati deset aurei. Pravilo bi bilo enako, če bi bila zapuščina na začetku zapisana takole: "Če
ne bi priskrbel zalog, naj plača deset aurei," saj v tem primeru zaloge niso predmet zapuščine, in če so priskrbljene, bodo
pridobljene mortis causa, ker pogoj zapuščine ni bil izpolnjen.
159. Kadar se zapušča užitek, saj ga je mogoče razdeliti, se razlikuje od drugih služnosti, ki so nedeljive; nekatere stare
oblasti so bile navajene, da je treba oceniti celoten užitek in na ta način določiti znesek, ki je vključen v zapuščino. Aristo pa
se razlikuje od tega mnenja starih staršev, saj pravi, da se lahko pridrži četrti del, kot je to v primeru telesne lastnine. Julijan
zelo pravilno odobrava to mnenje. Kadar pa se zapuščajo storitve sužnja, saj se šteje, da v tovrstno zapuščino ni vključena
niti uporaba niti užitek, je treba nujno sprejeti odločitev starih, da bi lahko ugotovili, kaj je vključeno v zapuščino; saj je treba
nujno pri vseh dejanjih, ki jih je treba opraviti, odšteti del, da bi upoštevali Falcijev zakon, in dela sužnjevega dela ni mogoče
razumeti kot del, ki bi obstajal. Tudi če bi se v primeru užitka pojavilo vprašanje, do kolikšnega deleža bo upravičen
volilojemnik, ki mu je bil dan užitek, in kakšen delež je treba dodeliti drugim volilojemnikom, da delež omenjenega
volilojemnika ne bi presegel treh četrtin zapuščine, se je treba nujno zateči k pravilu starih pravnikov.
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160. Če kdo zapusti svojemu upniku znesek, ki mu ga dolguje, bo zapuščina bodisi nična, če upnik od nje nima nobene
koristi; če pa ima od nje korist, na primer s takojšnjim plačilom, bo veljalo falcidijsko pravo tudi glede koristi, ki jo ima
upnik.
161. Če je volilojemnik pridobil posest zapuščenega premoženja in mu je ni mogoče odvzeti, ker jo je pridobil s privolitvijo
dediča, ki jo je dal, ko je delal v zmoti, bo dediču odobrena tožba za izterjavo vsega, kar presega tri četrtine vrednosti
navedenega premoženja.
162. Včasih je nujno potrebno, da se celotna zapuščina izplača volilojemniku, če ta sklene dogovor, da bo vrnil vse, kar bi
lahko prejel nad zneskom, ki ga dovoljuje falcidijski zakon; na primer, če je mladoletnik zadolžen za plačilo zapuščine, ki ne
presega zneska, ki ga dovoljuje ta zakon, saj obstaja razlog za domnevo, da se lahko po smrti mladoletnika pojavijo druge
zapuščine, ki bodo po vplačilu znašale več kot tri četrtine zapuščine. Isto pravilo je mogoče trditi, da velja, kadar so
zapuščine pogojno zapuščene s prvo oporoko in ni gotovo, ali bodo plačljive ali ne; zato lahko dedič, če jih je pripravljen
plačati brez zahteve na sodišču, zaščiti svoj interes z zgoraj omenjeno določbo.
163. Delež, ki ga dedič pridobi z zamenjavo svojega sodediča, bo koristil volilojemniku, saj je v tem primeru dedič podoben
tistemu, ki je bil za en del zapuščine določen absolutno, za drugega pa pogojno. Če pa zapuščine noče sprejeti, se zapuščine,
ki so mu naložene, ne bodo povečale s prirastkom; na primer, če so zapuščene izrecno in ne na splošno, kot je "Kdor koli bo
moj dedič".
164. Če je delež mojega sodediča izčrpan, ostane moj nedotaknjen, in če bi jaz zahteval njegovega, Kasij meni, da bi se
morala deleža združiti. Prokul pa meni nasprotno. V tem primeru se Julijan strinja s Prokulom, katerega mnenje je po mojem
mnenju pravilnejše. Božanski Antonin pa naj bi odločil, da je treba oba deleža združiti pri izračunu zneska, ki se dolguje po
falcidijskem zakonu.
165. Če bi po vpisu zapuščine priposestvoval svojega sodediča, ni dvoma, da bi bilo treba deleže ločiti, tako kot če bi postal
dedič svojega sodediča.
166. Če je zapuščina, ki se plačuje vsako leto, zapuščena Titiusu zaradi tega, ker je zapuščin več in so pogojne, bo obstajal
razlog za predložitev varščine, omenjene v ediktu, da se zagotovi vračilo vsakega zneska, ki je bil prejet nad zneskom, ki ga
dovoljuje falcidijski zakon.
167. Nekatere avtoritete menijo, da se plačilo tistega, kar naravno pripada zapuščini in česar ni mogoče zahtevati, ne sme
zahtevati in se ne sme šteti za del premoženja. Julijan pa meni, da bodo te terjatve glede na okoliščine bodisi povečale znesek
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zapuščine bodisi ga ne bodo povečale, in če bodo plačane, lahko to dedič pridobi na podlagi dedne pravice, zato bi bile
vključene v delitev zapuščine.
168. Kadar dolžnik postane dedič svojega upnika, čeprav je lahko oproščen odgovornosti zaradi združitve, ki iz tega izhaja;
vseeno, ker se šteje, da je zaradi tega prejel večjo dediščino, je treba izračunati znesek njegovega dolga, čeprav je ta s
pridobitvijo zapuščine morda ugasnil.
169. Postavlja se vprašanje, ali je treba odšteti stroške, ki so nastali za postavitev spomenika. Sabinus meni, da jih je treba
odšteti, če je treba spomenik postaviti. Marcellus, ki so ga vprašali, ali je treba stroške za spomenik, ki ga je zapustnik naročil
postaviti, odšteti kot del dolgov zapuščine, je odgovoril, da iz tega naslova ni treba odšteti več, kot je bilo porabljeno za
pogreb. Primer je namreč drugačen glede stroškov, nastalih za postavitev spomenika, saj niso nujni, kot so nujni stroški
pogreba in pokopa. Zato mora oseba, ki ji je bil zapuščen denar za postavitev spomenika, utrpeti odbitek v skladu z zakonom
Falcidian.
170. Marcellus, Digeste, knjiga XXII.
Ne sme se dovoliti večji znesek, kot bo zadostoval za postavitev običajnega spomenika.
171. Paulus, O falcidijskem zakonu.
Kadar je imenovan dedič, ki proda zapuščino, ki je insolventna, bi bilo zelo težko koga prepričati, da ni bila solventna, saj je
našel kupca. Če pa je to dejstvo, volilojemniki ne bodo upravičeni do ničesar, saj se zdi, da je dedič imel več koristi od
neumnosti kupca kot od premoženja pokojnika. Po drugi strani pa, če zapuščino proda po prenizki ceni, to ne bo poseglo v
pravice volilojemnikov, zato mora dedič, če je sklenil dober posel, imeti od tega korist.
172. Če pa bi oseba, ki ni plačilno sposobna, naredila zapuščino in bi se dedič z upniki dogovoril, da jih ne bo v celoti
poplačal, in bi zaradi tega dogovora lahko nekaj obdržal iz zapuščine, volilojemniki vseeno ne bodo upravičeni do ničesar,
ker dedič denarja ni pridobil iz zapuščine, ampak z dogovorom z upniki.
173. Podobno, če je zapuščina, ki se letno plačuje občini, zapuščena in se pojavi vprašanje v zvezi s Falcidijevim zakonom,
Marcellus meni, da je treba za zapuščino šteti le toliko, kolikor znaša znesek, ki bo s štiriodstotnimi obrestmi zagotavljal
letna plačila zapuščine.
174. Papinianus, Vprašanja, knjiga XVI.
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Ker mi je bil del zemljišča zapuščen pod določenim pogojem, me je zapustnikov dedič imenoval za svojega dediča, medtem
ko je bil pogoj zapuščine v teku, in pogoj je bil pozneje izpolnjen. Pri obravnavi uporabe falcidijskega prava v tem primeru se
bo štelo, da zemljišče ni moje na podlagi dedne pravice, temveč na podlagi zapuščine.
175. Isto, Mnenja, knjiga VIII.
Zapuščina, zapuščena mestu v skladu s pogoji zapuščine ali skrbništva, ni veljavna, če je sestavljena iz tega, kar je treba
plačati zaradi že dane obljube. Če je torej oporočitelj z razpolaganjem z oporoko presegel znesek tega, kar je bilo treba
plačati, se po Falcidijevem pravu zmanjša samo presežek, zato upnika kot volilojemnika ni mogoče obremeniti s
skrbništvom. Če pa je zapuščina odvisna od prihoda določenega datuma ali izpolnitve nekega pogoja, se ne sme opraviti
ocena koristi, ampak se lahko zahteva celoten zapuščeni znesek; in tudi če bi prišel čas plačila ali bi bil pogoj izpolnjen za
časa življenja zapustnika, tisto, kar je bilo najprej veljavno, ne bo postalo neveljavno.
176. Venulej, Pogoji, knjiga XIII.
Če moški postane dedič svoje žene in ima stroške za njen pogreb, se ne bo štelo, da je kot njen dedič porabil celoten znesek,
ampak mora prispevati sorazmerno, kolikor je denarno koristen, potem ko je odštel, kar je bilo treba plačati zaradi dote.
177. Papinianus, Vprašanja, knjiga VII.
Pri proučevanju uporabe falcidijskega prava v zvezi z zapuščino služnosti, ker služnosti ni mogoče deliti, ni treba v celoti
izročiti zapuščine, razen če se ponudi ocenjena vrednost dela služnosti.
178. Isto, Vprašanja, XIV. knjiga.
Kadar je eden od več dedičev zadolžen za plačilo dolga zapuščine in se upošteva uporaba falcidijskega prava, tisti, ki so
prejeli zapuščino, ne smejo upoštevati omenjenega dolga, ki ga mora plačati samo dedič.
179. Isto, Vprašanja, knjiga XIX.
S sklicevanjem na falcidijsko pravo je bilo odločeno, da se po spravilu pridelkov, ki so dozoreli na dan zapustnikove smrti,
poveča vrednost zapuščine, saj so del zemljišča, za katerega velja, da je bilo takrat vredno več.
180. Kar zadeva nerojenega otroka sužnjelastnice, ni dopustno razlikovanje glede na čas. To ni nerazumno, saj ker otrok še ni
prišel na svet, ga ni mogoče pravilno imenovati suženj.
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181. Isto, Vprašanja, knjiga XX.
Vse, kar je nad četrtino, ki jo določa falcidijsko pravo, in kar pride v roke dediča, ga ne zavezuje nad preostalimi tremi
četrtinami, kar zadeva višino zapuščine; kot na primer v primeru zapuščine mladoletne osebe, ko je izobčenega sina
nadomestil tisti, ki je postal dedič očeta omenjene mladoletne osebe.
182. Isto, Vprašanja, knjiga XXIX.
Pri ocenjevanju zneska, ki ga je treba plačati v skladu s falcijskim zakonom, se vsako premoženje, ki ga je dedič kadar koli
obdržal, vključi v četrtino zapuščine, do katere je upravičen.
183. Če naj bi suženj postal svoboden pod določenim pogojem in je ta pogoj kadar koli izpolnjen, se šteje, da dedič ni utrpel
nobene izgube, kar zadeva njegovo četrtino deleža na navedenem sužnju. Če pa se pogoj ne izpolni, je treba sprejeti
nasprotno mnenje in vrednost sužnja oceniti po vrednosti, ki jo je imel ob smrti.
184. Cesar Mark Antonin je odločil, da dediči, ki jim je bil odvzet delež zapuščine, ne smejo biti dolžni plačati večjega
zneska za zapuščino, kot znaša preostanek.
185. Če je bil neki posameznik po zaplembi polovice premoženja obsojen na izgon in je po pritožbi sestavil oporoko ter umrl,
po njegovi smrti pa je bilo odločeno, da je bila njegova pritožba nepravilno sprejeta, se je pojavilo vprašanje, ali je treba
polovico njegovega premoženja, ki je bila zaplenjena državni zakladnici, obravnavati kot dolg in samo preostala polovica
predstavlja njegovo premoženje; ali pa bi bilo treba priti na pomoč dediču. Zdi se, da bi bilo treba dediča razbremeniti, saj
namen oporočitelja, ki je vložil pritožbo, in njegova očitna želja upravičujeta to mnenje.
186. Kadar suženj, ki je bil manumitiran z oporoko, umre, preden je zapuščina vpisana, se razume, da mora dedič nositi
izgubo. Toda kako je mogoče oceniti njegovo vrednost, ki je, če bi živel, ne bi bilo mogoče oceniti? Za tiste, ki jih ob smrti
gospodarja napade bolezen, zaradi katere zagotovo ne bodo mogli živeti, in nato umrejo, je bilo odločeno, da mora izgubo
nositi zapuščina. Drugače ni niti v primeru tistih, ki so bili pod isto streho, ko so gospodarja ubili njegovi sužnji.
187. Preučimo, kakšen je učinek skupnega pravila, in sicer "V oporoki očeta in njegovih mladoletnih sinov pa lahko obstaja
en falcidenčni delež." Kajti čeprav je bil namestnik morda zadolžen za razdelitev premoženja, ki ga je zapustil mladoletni sin,
bo, ko bo postal dedič, zanj odgovarjal le kot za navaden dolg; vseeno pa bo zaradi drugih zapuščin, ki jih je zapustil
mladoletni namestnik, obstajal razlog za prispevek. Zato se lahko zgodi, da nadomestni dedič ne more obdržati ničesar iz
očetovega premoženja ali da lahko dobi veliko več kot četrtino, do katere je upravičen po falcidijskem pravu. Kaj pa, če
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zapuščina mladoletnika ne bo zadostovala za plačilo zapuščine, medtem ko bi očetova zapuščina zadostovala za plačilo
zapuščine, ki jo je zapustil? Substitut bo zagotovo moral uporabiti svojo četrtino za njihovo plačilo, saj je oče oporoke naredil
iz svojega premoženja, in nič ne spremeni, da plačila ni mogoče zahtevati zunaj premoženja zapuščine po nobeni oporoki; saj
se v tem primeru razume, da so bile zapuščine, zapuščene v okviru pupilarne substitucije, tako rekoč pogojno zapuščene z
izvirno oporoko.
188. Če oporočitelj svojega sina nadomesti z dvema osebama in vsaki od njiju naloži plačilo zapuščine, se postavi vprašanje:
ali lahko nadomestni osebi osebno zahtevata falcidijski delež, ki ga mladoletnik nima, ali pa mora biti za mladoletnika le en
nadomestni dedič? Vsakdo bi lahko (v skladu s tem, kar je bilo že določeno glede na uveljavljeno pravilo, ki ureja zapuščino)
zlahka rekel, da se falcidsko pravo ne bo uporabljalo in da se lahko zoper drugega namestnika vloži tožba za znesek, ki
presega njegov delež. Vendar je nasprotno mnenje boljše, saj je treba šteti, da ima pravico odšteti svojo četrtino, kot če bi
postal očetov dedič; kajti kot iz tega izhaja oblika in izvor očetovega premoženja in razdelitev zapuščine, tako je treba v
primeru, ko je več substitutov in se oseba mladoletnika ne upošteva, poseči po pomenu imenovanja. Kaj pa naj rečemo glede
drugega namestnika, ki ni bil obremenjen, tako da če bi mladoletnik umrl pred izplačilom zapuščine, s katero je bil
obremenjen, in bi ta znašala več kot tri četrtine zapuščine, ali bo lahko od vseh odštel falcidijski delež? Toda še vedno ima
četrtino, zato ni mogoče priti do enakega sklepa kot v primeru drugega imenovanja. Tudi če zanikamo, da bi bilo to treba
storiti, je treba ugotoviti, da je takšno ravnanje v nasprotju s splošnim pravilom. Zato obstaja razlika, saj lahko tisti, ki je bil
obremenjen v svojem imenu, obdrži četrtino, kot če bi bil imenovan za dediča, drugega nadomestnega dediča, ki ni bil
obremenjen, pa zaradi zmede pri oceni ni mogoče tožiti za celoten znesek, čeprav se njegov delež lahko poveča. Iz tega sledi,
da če je bilo zavarovanje glede falcidijskega deleža zagotovljeno mladoletniku, bo to v korist obeh strank; to pomeni glede
zneska, ki ga bo vsak lahko obdržal zase.
189. Če je oporočitelj postavil za sodediča svojega mladoletnega sina, se je pojavilo vprašanje: na kakšen način je treba
določiti delež, ki ga dovoljuje falcidijski zakon, in kakšen je pomen običajnega pravila, da se za različne oporoke uporablja
ločeno? Povedal sem, da glede zapuščin, ki jih je oče naložil sinu, in tistih, ki jih je naložil nadomestnemu dediču, ni mogoče
ločiti, saj jih je treba podvreči skupni oceni in morata oba po vrsti prispevati; če pa so zapuščine, katerih plačilo je naloženo
tujemu dediču, zapisane, jih ni mogoče pomešati z drugimi, zato bo nadomestni dedič upravičen do četrtine deleža, ki je bil
dodeljen mladoletniku, čeprav je kot imenovani dedič lahko upravičen do svojega deleža. Drugo pravilo pa velja, kadar je
dedič imenovan za različne dele zapuščine; v tem primeru se namreč zapuščine združijo nič manj, kot če bi bil enkrat
imenovan za en delež, ki je sestavljen iz več; pri tem ni nobene razlike, ali je bil za dediča več deležev imenovan absolutno
ali pod različnimi pogoji.
190. Če kdo nadomesti dediča, ki je bil imenovan namesto njegovega razdedinjenega sina, in mu naloži plačilo zapuščine z
drugo oporoko, se zapuščine nujno združijo; zato Julijan pravi, da so tiste, katerih plačilo je bilo naloženo namestniku,
veljavne, ker je očetov dedič.
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191. Isto, Vprašanja, knjiga XXX.
Kadar dolžnik, ki je svojega upnika postavil za dediča, zahteva, da se pri ocenjevanju zneska, rezerviranega po falcijskem
zakonu, njegova obveznost ne vključi v zapuščine volilojemnikom, ni dvoma, da je mogoče oporoko pokojnika na sodišču
ohraniti z vložitvijo ugovora zaradi goljufije, ko je treba določiti dolgovani znesek po falcijskem zakonu.
192. Isto, Vprašanja, knjiga XXXVII.
Če se suženj po navodilih svojega gospodarja zaveže, da bo izpolnjeval implicitno zaupanje, je bilo odločeno, da bo, ker je
bil dolžan ubogati svojega gospodarja, upravičen do ugodnosti falcidijskega zakona.
193. Isto, Mnenja, IX. knjiga.
Oče je hčerko, ki je bila ločena od moža, postavil za dedinjo dela njegovega premoženja in ji naložil, naj bratu in sodediču
izroči delež, ki ga je prejela, potem ko je od njega odštela šestino. Ali bi bilo treba pri določanju zneska, ki ga je treba
zadržati v skladu s falcidijskim pravom, prispevati doto? Če oče s soglasjem hčerke ne bi zahteval njene dote, sem podal
mnenje, da bi bila upravičena do falcidijskega deleža po dedni pravici, vendar bi bila upravičena do dote po lastni pravici, ker
je ne bi smela vključiti v očetovo zapuščino.
194. Babica, ki je svoje vnuke določila za svoje dediče, je nekaterim od njih naložila, ne da bi odštela znesek, do katerega so
bili upravičeni po falcidskem pravu na podlagi druge oporoke, da celotno zapuščino izplačajo svojim bratom in sodedičem.
Po mojem mnenju je bil skrbniški sklad ustanovljen zakonito, vendar bi bilo treba prispevati tudi znesek, s katerim je bil
obremenjen.
195. Ni primerno, če je bil za dva mladoletnika, ki še nista dopolnila polnoletnosti, imenovan namestnik in je postal dedič
obeh, da bi se falcidijsko pravo uporabljalo za zapuščino samo enega od njiju; če bi iz premoženja drugega mladoletnika
obdržal četrtino očetovega premoženja, ki je prešlo na njegove otroke.
196. Če pa bi eden od bratov, ki je zakoniti, postal dedič drugega in bi ga nadomestil preživeli brat, za delež očetovega
premoženja, ki ga preživeli sin prejme na podlagi zapuščine, ne bo treba prispevati falcidskega dela, temveč lahko
nadomestni brat obdrži le četrti del tega, kar je pridobil mladoletnik, ki je imel nadomestnega brata.
197. Isto, Mnenja, knjiga XIII.
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Če je bil dolg odpuščen s sporazumom mortis causa, mora dolžnik prispevati k dolgovanemu znesku po falcidskem pravu,
tega pa lahko zadrži dedič z vložitvijo replikacije in factum.
198. Če je brat za dedinjo postavil svojo sestro in ji naložil darilo, ki ga je želel dati drugemu, ta pa se je z njo dogovoril, da
ne bo izkoristila falcidijskega zakona, če pa bo to storila, mu bo plačala določen denarni znesek, ker je bilo dobro
ugotovljeno, da zakonov ni mogoče kršiti z nobenim dogovorom, ki ga sklenejo zasebniki, bo imela sestra po javnem pravu
pravico obdržati falcidijski delež, tožba na podlagi dogovora pa bo drugi stranki zavrnjena.
199. Če so bile zapuščene letne zapuščine, je bilo odločeno, da bo dedič vseeno smel obdržati falcidijski delež, ker je v
prvem in drugem letu plačal zapustniku, ne da bi naredil kakršen koli odbitek.
200. Če je bil dedek dolžan svojemu vnuku zaradi upravljanja njegovega skrbništva in je ta pozneje postal edini dedič
svojega dedka, je bilo v primeru uporabe falcidijskega zakona odločeno, da je treba ta znesek skupaj z drugimi dolgovi
odšteti od premoženja zapuščine. Ni pomembno, ali je stari oče, ki je bil tudi skrbnik, naložil svojemu dediču, da v primeru
smrti pred dopolnitvijo določene starosti, ne da bi imel otroke, izroči zapuščino in svoje premoženje tretji osebi; ni bilo
namreč ugotovljeno, da bi bilo treba zapuščino pobotati s tem dolgom, in praktično je bilo priznano, da se takšen pobot ne bi
smel opraviti, ker je pokojnik navedel, da mora njegov dedič imeti svoje premoženje. Jasno je, da bi bilo treba, če bi bil
izpolnjen pogoj skrbništva in bi se dobiček iz zapuščine pobral po dedkovi smrti, ta pobotati z enakim zneskom denarja,
dolgovanega skrbništvu; vendar bi bil dedič upravičen obdržati le četrtino vnukovega premoženja, ki mu ga je dedek zapustil
ob svoji smrti.
201. Če je bil oče z oporoko matere svojega sina zadolžen za skrbništvo v korist svojega sina, ki ga ni izvršil, je želel, da se
od premoženja, ki ga je zapustil svojemu sinu, opravi pobot z njim. Če se je opravil izračun za določitev zneska, ki ga je treba
plačati v skladu s falcijskim pravom, je bilo treba tisto, do česar je bil sin upravičen, pobotati s četrtino, ki jo je dejansko
pridobil iz očetovega premoženja, in je lahko odštel le presežek treh četrtin tega, kar je bilo treba plačati dedičem.
202. Vse, kar je dedič prisiljen izročiti možu iz donacij, ki jih je ta namenil svoji ženi, se ne sme šteti kot del njenega
premoženja; saj se šteje, da je ženska, ne da bi postala bogatejša, v tem obsegu postala revnejša. Če se zmanjšajo donacije, za
katere je odgovoren dedič, izgube ne nosi mož.
203. Pri določanju dolgovanega zneska po falcidskem pravu dediča ni mogoče prisiliti, da bi moral dati potrdilo o pridelkih
zemljišča, ki je bilo pogojno prepuščeno v skladu s pogoji skrbništva; če mu ni bilo naloženo, da pridelke izroči prejemniku
skrbništva, bo upravičen do četrtine in dobička četrtine premoženja pokojnika, ki mu je pripadalo v času njegove smrti. Prav
tako ni nobene razlike, kdaj se začne uporabljati falcidijsko pravo, saj se bo sicer začelo uporabljati za skrbništvo takoj po
izpolnitvi pogojev; vendar mora biti dobiček četrtine v posesti dediča od zapustnikove smrti.
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204. Če je sin postavil svojo mater za dedinjo in ji v okviru skrbništva zapustil znesek, ki naj bi nadomestil primanjkljaj
tistega, kar bi ji moral zapustiti, vendar tega ni storil; to, kar ji je bilo zapuščeno, se lahko zmanjša za znesek falcida, mati pa
lahko prejme denar, ki ji je bil zapuščen nad četrtino deleža.
205. Pri izračunu četrtine, ki jo je treba pridržati po falcidijskem pravu, zneska ni mogoče zmanjšati z oceno, ki jo je opravil
oporočitelj, kakor tudi ni mogoče dediča v celoti prikrajšati zanj.
206. Scaevola, Vprašanja, knjiga III.
Če bi dedič izročil le nekatere predmete od več zapuščinskih, lahko od preostanka obdrži celoten falcidski delež in lahko
vloži ugovor zaradi slabe vere proti volilojemniku tudi glede premoženja, ki ga je že izročil.
207. Če je bil zapuščen samo en predmet in je bil del tega predmeta izročen, si lahko dedič pridrži celoten falcidijski delež od
preostanka.
208. Isto, Vprašanja, VI. knjiga.
Če vojak sklene kodicil in umre v enem letu po odpustu, je treba zapuščino, zapuščeno z vojaško oporoko, v skladu z
vojaškim pravom v celoti izplačati, vendar velja, da je treba zapuščino, zapuščeno s kodicilom, izplačati po odbitku
falcidijskega dela. To zadevo je treba razložiti na naslednji način: Če ima zapustnik štiristo aurei in jih zapusti štiristo z
oporoko, sto pa s kodicilom, bo od petega dela (to je osemdeset, do katerega bi bil dedič upravičen na podlagi kodicila, če
zanj ne bi veljalo falcidsko pravo) dedič upravičen obdržati četrtino, to je dvajset aurei.
209. Paulus, Vprašanja, knjiga XI.
Sin pod očetovim nadzorom, ki je služil v vojski, je ob svoji smrti očetu naročil, naj da Tiju njegov peculium castrense.
Pojavilo se je vprašanje, ali lahko dedič odšteje četrtino tega zneska. Rekel sem, da falcidijsko pravo, kot ga je razlagal
božanski Pij, vključuje tudi zapuščino, kadar so bili ustanovljeni trusti; vendar v navedenem primeru peculium ni bil del
zapuščine, čeprav bi menil, da v primeru, ko je bil imenovan tuji dedič, postane del zapuščine z njegovim vstopom vanjo. Če
namreč peculium ostane v rokah očeta, njegova stara pravica še naprej obstaja in premoženje je še vedno peculium. Temu ne
nasprotuje niti dejstvo, da se falcidijsko pravo uporablja za oporoke tistih, ki umrejo v rokah sovražnika, saj fikcija
kornelijanskega prava ustvari tako zapuščino kot dediča. Vendar ne dvomim, da bi moral tudi oče uživati ugodnosti zakona;
kajti če se mora dejansko odpovedati premoženju, kot da je pripadalo glavi družine, lahko imenovanega dediča, ki ni vstopil
v zapuščino na podlagi oporoke, tožijo volilojemniki v skladu s pogoji edikta.
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210. Posledica tega je, da lahko, če bi oče medtem pridobil četrtino in dobiček od nje, uporabimo trebelski dekret senata in se
lahko vložijo pravične tožbe, da bi premoženje po vrnitvi postalo del zapuščine.
211. Scaevola, Vprašanja, VIII. knjiga.
Če je dediču naloženo, da za pet aurejev proda zemljišče, ki je vredno deset, ni dvoma, da bo za pet aurejev veljalo
falcidijsko pravo.
212. Isto, Vprašanja, IX. knjiga.
Če je moj suženj, potem ko je bil imenovan za mojega dediča, obremenjen z zapuščino v mojo korist in zame pridobi
premoženje, Msecianus zanika, da bi za zapuščino veljal Falcidijev zakon, ker ni veljavna.
213. Paulus, Vprašanja, knjiga XII.
Če varovanec, ki si je brez pooblastila svojega skrbnika izposodil deset aurejev, od svojega upnika prejme zapuščino pod
pogojem, da bo svojemu dediču plačal deset aurejev, ki si jih je izposodil, in to stori z enim plačilom, bo izpolnil pogoj in bo
hkrati oproščen naravne obveznosti, tako da bo falcidijsko pravo veljalo tudi za denar, plačan dediču; čeprav temu ne bi bilo
tako, če bi bil plačan samo zaradi izpolnitve pogoja. Poleg tega se to šteje za plačilo v takšni meri, da v primeru zavrnitve
zapuščine ali smrti sužnja Stichusa, ki je bil zapuščen, zapustnik ne more ničesar izterjati.
214. Če sva jaz in moj suženj imenovana za dediča neenakih deležev zapuščine in tri četrtine deleža sužnja niso izčrpane s
plačilom zapuščine, bodo tisti volilojemniki, v korist katerih sem obremenjen, v nasprotju s falcijskim zakonom deležni
zneska, ki bo prišel v moje roke iz deleža sužnja, ki presega falcijanski del njegovega deleža. Po drugi strani pa, če je suženj
zapuščen mojemu sužnju, meni pa je zapuščenih deset aurei, se falcidski delež sužnja v nasprotju s falcidskim zakonom ne bo
odštel od desetih aurei, zapuščenih meni, saj bom obdržal četrtino osebe sužnja, čeprav moj delež zapuščine morda ne bo
izčrpan.
215. Isti, Vprašanja, knjiga XVII.
"Nesennius Apollinaris Juliju Pavlu. Dejansko se je zgodil naslednji primer. Titija je svoje tri hčere določila za dedinje
enakih deležev svojega premoženja in jim zapustila zapuščino, obremenjeno v korist druga druge, vendar je eno od njih
obremenila tako, da bi falcidijsko pravo veljalo tako za njene sodedinje kot za tujce, ki jim je bilo zapuščeno drugo
premoženje." Sprašujem, ali se falcidijsko pravo uporablja proti njenim sodedičem, ki so bili sami obremenjeni z volilili v
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njeno korist, in če se ne bi uporabljalo in bi ji to preprečevala izjema zaradi slabe vere, kako je mogoče izračunati falcidijski
delež glede tujih volilojemnikov? Odgovoril sem, da to, kar se prejme od sodediča kot zapuščina, ne koristi zapustniku, saj ga
razbremeni uporabe falcidijskega prava. Če pa dedič, ki je dolžan plačati zapuščino, zahteva nekaj od iste osebe na podlagi
oporoke, ga ne bi smeli zaslišati, če želi izkoristiti ugodnost falcidskega prava proti navedeni osebi, če je to, kar je upravičen
prejeti na podlagi oporočiteljeve volje, enako temu, kar želi odšteti od zapuščine. Glede drugih volilojemnikov je očitno, da
se od dediča ne bo zahtevalo, da podredi delovanju falcidijskega prava vse, kar plača svojemu soporočitelju, ampak samo to,
kar mu dejansko da, tj. če od njega ne prejme ničesar.
216. Kadar nekdo za dediča postavi sužnja in je njegov gospodar obremenjen s skrbništvom, suženj pa z zapuščino, je treba
izračun najprej opraviti glede na zapuščino, nato pa se bo skrbništvo izpolnilo iz tega, kar ostane. Gospodar pa bo odgovoren
le za tisto, kar pride v njegove roke, poleg tega pa bo prejel le tisto, kar ostane po odbitku zapuščine. Jasno je, da se bo
uporabljalo falcidijsko pravo.
217. Če pa gospodar, ki je bil imenovan za dediča, ne sprejme zapuščine in naroči svojemu sužnju, ki ga je nadomestil, naj to
stori, je treba najprej plačati zapuščine, ki so bremenile gospodarja samega, nato pa po rezervaciji falcidijskega dela plačati
tiste, ki so bremenile sužnja.
218. Kadar se dolžniku zapiše oprostitev njegove obveznosti, čeprav ta morda ni plačilno sposoben, je treba izračunati
celotno zapuščino, čeprav zapuščina terjatve ne more povečati zapuščine, razen v primeru plačila. Če se torej uporabi
falcidijsko pravo, se bo štelo, da je to, kar je bilo zapuščeno dolžniku, povečalo znesek zapuščine. Za to zapuščino se bodo
zmanjšale tudi druge zapuščine, za to zapuščino pa se bodo zmanjšale druge; šteje se namreč, da je dolžnik prejel zapuščino
že s tem, da je bil oproščen odgovornosti.
219. Če pa je terjatev zapuščena tretji osebi, je zapuščina nična in ne bo mogla biti predmet prispevka skupaj z drugimi.
220. Scaevola, Vprašanja, knjiga XV.
220. Kadar mi je zapuščen del zemljišča s pravico poti in je ocenjena vrednost pravice poti po odbitku falcidijskega dela
večja, bom imel pravico do zemljišča brez obremenitve, pravica poti pa bo ugasnila. Če pa se pravica do poti zapusti in se
izkaže, da je zapuščina insolventna, pravica do poti ne bo zapadla. Če sta zemljišče in pravica do poti zapuščena, je treba
preučiti tudi, ali bo dedič upravičen, da od enega ali drugega odšteje manj, kot znaša vrednost pravice do poti. Strogo gledano
je mogoče reči, da v tem primeru dedič ne bo upravičen le do celotnega zemljišča, temveč lahko vloži tudi izjemo zaradi
slabe vere, da bi dobil tisto, kar mu manjka, da ne bi imel več, kot je mogoče zahtevati v skladu s Falcijskim zakonom. Zato
bo pravica do poti izgubljena le, če zahteve Falcidijevega zakona znašajo več, kot je njena vrednost.
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221. Paulus, Mnenja, XIV. knjiga.
Paulus pravi, da kadar je dedič odvzel premoženje, ki spada v zapuščino, in je treba ugotoviti znesek, ki ga je treba plačati v
skladu s Falcidijevim pravom, se ocena opravi tako, kot da bi bilo odvzeto vključeno v zapuščino.
222. Ista avtoriteta navaja svoje mnenje, da bodo potomci sužnjev ženskega spola, rojeni pred dnem, ko je zaupanje začelo
veljati, pripadli dedičem tistega, ki je bil zadolžen za izvršitev zaupanja; če se pojavi vprašanje v zvezi s falcidskim zakonom,
je treba izračunati četrtino vrednosti otrok in četrtino obresti na njih.
223. Ista avtoriteta navaja svoje mnenje, da v primeru, ko je zapuščina premoženja, ki pripada dediču, morebitnih dobičkov
tega premoženja, ki jih je ta zbral po dnevu, ko je skrbništvo začelo veljati, ni mogoče obračunati v breme četrtine dediča,
čeprav mu jih ni treba izročiti upravičencu do skrbništva.
224. Scaevola, Mnenja, knjiga IV.
Ženska je določila moža in njunega sina za dediče enakih deležev svojega premoženja. Postavilo se je vprašanje, ali je treba
pri izračunu deleža, ki ga dovoljuje falcidijsko pravo, upoštevati delež moža, ki je prišel v njegove roke iz iste zapuščine prek
njegovega sina. Odgovor je bil, da če je z imenovanjem sina prejel toliko, kolikor je zadoščalo za falcidijski delež, se zaradi
tega ne sme nič odšteti.
225. Oporočitelj je zapuščino zapustil svojemu svobodnjaku in mu s skrbništvom naložil, naj vsako leto plačuje deset aurei
Seii. Postavilo se je vprašanje, ali bi se, če bi falcidijski zakon zmanjšal zapuščino svobodnjaka, zmanjšalo tudi letno
zaupanje, s katerim je bil zadolžen v korist Seie, če bi dohodek presegal letno plačilo. Odgovor je bil, da se glede na
navedena dejstva ne zdi, da bi bila zmanjšana, razen če se dokaže, da je bil namen oporočitelja drugačen.
226. Isto, Mnenja, knjiga V.
Oporočitelj je zapustil niz petintridesetih biserov, ki je bil ob njegovi smrti v lasti volilojemnika. Sprašujem, ali bi bilo treba
omenjeni niz biserov vrniti dediču, da bi mu omogočili, da si pridrži del teh biserov v skladu s falcijskim pravom. Odgovor je
bil, da bi lahko dedič vložil tožbo, s katero bi zahteval, da se mu vrne, in če bi to raje storil, bi lahko vložil tožbo za izterjavo
tistega dela niza biserov, ki ga je bil upravičen obdržati v skladu z določbami falcidijskega zakona.
227. Pojavilo se je vprašanje, ali za vrednost kipov velja falcidijsko pravo. Odgovor je bil, da je.
228. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
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"Naj bosta Seius in Agerius moja dediča, če v tridesetih dneh po moji smrti skleneta zavezo mojemu mestu, da se bosta
zadovoljila s takšno in takšno vsoto aurei in se odpovedala ugodnosti falcidijskega zakona; s tem nadomeščam omenjena
dediča drug drugega. Če ne bodo izpolnili mojih želja, naj bodo razdedinjeni." Pojavilo se je vprašanje, ali lahko imenovani
dediči, ki so bili nadomeščeni pod istim pogojem, vstopijo v zapuščino, če nočejo izpolniti pogoja. Odgovor je bil, da lahko
Seius in Agerius, ki sta bila imenovana na prvem mestu, vstopita v zapuščino, kot da pogoj, ki je bil postavljen z goljufijo,
sploh ne bi bil postavljen.
229. Marcianus, Trusti, knjiga I.
Če je sin imenoval tujega dediča, se falcidijsko pravo uporablja tudi za zapuščino, ki jo je sin zapustil očetu.
230. Paulus, Trusts, knjiga II.
Kadar sem zadolžen za skrbništvo ali zapuščino v tvojo korist in se od tebe zahteva, da mi jo po določenem času izročiš,
menim, da za to ne bi smelo veljati falcidijsko pravo, ker bom premoženje začel prejemati naknadno kot upravičenec
skrbništva.
231. Marcianus, Trusti, knjiga VIII.
Pri uporabi falcidijskega prava morajo izgube, ki nastanejo zaradi smrti sužnjev in drugih živali ali zaradi kraje, ropa, požara,
uničenja hiše, brodoloma in nasilja sovražnikov, plenilcev in tatov ali dolžnikov, skratka vse izgube, nositi dediči, če za to
niso krivi volilojemniki. Podobno velja za dobiček, ki ga dedič pridobi od pridelkov, potomcev sužnjev in vseh pridobitev
sužnjev (na primer z določili, izročitvijo premoženja, zapuščinami ali posestmi, ki so jim jih zapustili, in drugimi darili vseh
vrst), pa tudi za služnosti, če zemljišča postanejo dragocenejša, ker se jih osvobodijo, ali za vse pravice do tožbe, na primer
za krajo, škodo, poškodbo in druge tovrstne pravice, za katere ne velja falcidijsko pravo.
232. Če je dediču naročeno, naj proda ali kupi zemljišče ali katero koli drugo premoženje za določeno ceno, preden oceni
falcidijski del, da bi ugotovil višino zapuščine, se za zapuščino šteje le tisti znesek, ki je bodisi višji bodisi nižji od cene, ki jo
je zapustnik naročil plačati ali prejeti za navedeno premoženje. Nato se od dela, ki ostane po odbitku zapuščine, izvede še
dodaten odbitek, saj omenjena cena ni pridobljena mortis causa, temveč se po izvedenem odbitku šteje, da je bil zapuščen
preostanek.
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233. Prav tako je treba skrbno upoštevati, da je običajno pravilo: "Vse izgube, ki nastanejo po zapustnikovi smrti, zadevajo
samo dediča", splošno uporabno in ga je treba sprejeti brez kakršne koli razlike. Kajti tako kot bo dedič tudi v primerih, ko se
falcidijsko pravo sploh ne uporablja, zakonito prisiljen nositi celotno izgubo, mora nositi svoj delež v primerih, ko se
falcidijsko pravo uporablja. To je namreč na splošno pravilo, saj izgube, nastale po zapustnikovi smrti, ni mogoče odšteti, da
se prepreči odvzem izgubljenega dela iz zapuščine ali skrbništva.
234. Vendar pa je res, da se odbitek ne more opraviti, razen če se nanaša samo na predmete, ki jih je mogoče stehtati, prešteti
ali izmeriti; če se izguba zgodi po zapustnikovi smrti, je treba odbitek opraviti od deleža, ki pripada volilojemniku, odvisno
od ocenjene vrednosti zapustnikovega premoženja v času njegove smrti.
235. Pri premoženju, ki ga je mogoče pozitivno označiti, in drugih predmetih, zapuščenih na naslednji način: "Denar, ki ga
imam v takšni in takšni skrinji," "Vino, ki ga imam v takšnih in takšnih sodih," "Teža srebra, ki jo imam v takšni in takšni
stavbi," in se premoženje izgubi ali se brez dedičeve krivde pokvari, ni dvoma, da v takšnih okoliščinah ne pripada nobena
zapuščina ali pa so po odbitku falcidijskega dela volilojemniki upravičeni do deleža tistega, kar ostane, na podlagi ocene
vrednosti premoženja, ki je pripadalo oporočitelju v času njegove smrti.
236. Če se zapusti premoženje, ki je negotove narave, je treba razlikovati; če namreč oporočitelj zapusti nekatere predmete,
ne da bi jih posebej označil, kot na primer, če zapusti vsakomur srebrni krožnik, ki ga lahko izbere, in se ves srebrni krožnik
izgubi brez krivde dediča, se volilojemniku ne pripiše nič. Če pa je bila določena količina srebra absolutno zapuščena, čeprav
se izgubi vse zapustnikovo srebro, se uporabi falcidijsko pravo in se lahko vzame tisti del zneska, ki je bil v času
zapustnikove smrti v zapuščini, morebitne poznejše izgube pa ne bodo povzročile zmanjšanja zapuščine.
237. Dedič ne bo odgovoren za izgubljen del zapuščenega premoženja, niti za ocenjeno vrednost tega premoženja, bolj kot če
bi bili vsi zapuščinski predmeti izrecno našteti.
238. Pri ocenjevanju zneska, ki pripada dediču po falcijskem pravu, se vse, kar se mu izplača v skladu s pogoji oporoke, ne
obračuna v breme njegove četrtine; kljub temu Celsus in naš Julijan menita, da je treba obračunati, kadar mu je bilo
naročeno, naj prejme denarno vsoto od upravičenca do zapuščine, ki mu je bilo naročeno, naj izroči zapuščino, kadar
oporočitelj upravičencu ni naročil, naj omenjeno vsoto izplača pod določenim pogojem; kot na primer, kadar je bilo dediču
naročeno, naj proda premoženje za določen znesek, kajti tedaj bo dediču plačal denar ne zaradi izpolnitve pogoja, ampak kot
ceno. V podobnem primeru je bilo postavljeno tudi vprašanje, ali je mogoče upravičenca do zaupanja prisiliti, da plača
navedeni znesek in prevzame premoženje, tudi če tega ne želi storiti, tako kot če bi bil sam zadolžen za zaupanje v korist
dediča. Vendar to ni verjetno, saj se zdi, da je bila tovrstna določba sprejeta v korist upravičenca do skrbništva in ne proti
njemu.
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239. Kadar se uporablja falcidijsko pravo, to premoženje ni predmet prispevka, kadar je dedič sam obremenjen s skrbništvom
v korist sebe ali svojega sužnja. Drugače pa je, kadar so zapuščine sužnju plačljive ob določenem času; ko namreč pride dan
njegove svobode, bo do njih upravičen in postanejo predmet prispevka. Če pa kdo naredi zapuščino sužnju, ne da bi mu
podelil svobodo, in je zato neveljavna, ali jo prepusti v upravljanje, se po tem zakonu ne bo štela za zavezano prispevku.
240. Premoženje, za katero je gotovo, da ga ni mogoče zakonito prepustiti v skrbništvo, ni vključeno v premoženje, za katero
je treba plačati prispevek po falcidskem zakonu.
241. Pomponius, Trusti, II. knjiga.
Oseba, ki se ji izplača plačilo v skladu s pogoji skrbništva, prav tako kot oseba, ki ji je zapuščina zapuščena, mora dati
jamstvo za vračilo vsega, kar prejme več, kot ji pripada po falcidijskem pravu; kot na primer, kadar je dolgovani znesek po
falcidijskem pravu še vedno v zamudi, ker še ni izpolnjen pogoj, od katerega so odvisna druga skrbništva ali zapuščine. Po
mnenju Kasija in starodavnih avtoritet pa mora v primeru, ko je mladoletnik obremenjen s skrbništvom, tisti, ki mu je znesek
izplačan, zagotoviti jamstvo glede premoženja, s katerim je bil nadomestni prejemnik obremenjen; kajti čeprav se lahko
ponovi tisto, kar je bilo plačano na podlagi določb skrbništva, ki dejansko ni zapadlo, je vseeno bolj zadovoljivo, da se
jamstvo zagotovi tistemu, ki denar izplača, da ne utrpi nobene izgube zaradi insolventnosti osebe, ki ga prejme.
242. Marcianus, Trusts, knjiga IX.
Kazenske tožbe, ne glede na to, ali izhajajo iz civilnega ali pretorskega prava, z izjemo popularnih tožb, je treba vseeno šteti
med premoženje stranke, ki je do njih upravičena, saj s smrtjo zločinca ugasnejo. Poleg tega po drugi strani te tožbe v
primeru smrti storilca ne odvzamejo ničesar iz njegovega premoženja. Toda pravice do tožbe zaradi povzročene škode ni
mogoče šteti v premoženje upravičenca v primeru njegove smrti, ker sama takrat ugasne, tako kot užitek ali nadomestilo, ki
se komu izplačuje v določenih obdobjih, na primer mesečno ali letno, dokler je živ. Kakršna koli obveznost je namreč
podlaga za zmanjšanje dolžnikovega premoženja le, če se prenese na njegovega dediča; po drugi strani pa tudi ni treba
razumeti, da je imel dolžnik za časa svojega življenja toliko manj premoženja, saj če kdo določi, da se nek znesek začne
plačevati, ko umre, se njegovo premoženje kljub temu poveča, tako kot če bi sam pod istim pogojem obljubil, da se bo ob
njegovi smrti zmanjšalo.
243. Tudi častne tožbe, za katere pretor dovoli, da se vložijo v določenem roku, ob smrti povečajo premoženje tistega, ki jih
je upravičen vložiti, in zmanjšajo premoženje tistega, proti kateremu jih je mogoče vložiti, če so take, da preidejo tudi na
dediča.
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244. Julijan pravi, da če se deleži dveh dedičev izčrpajo z oporoko in je eden od njiju od oporočiteljev prejel pretorijansko
obveznico, bo upravičen vložiti tožbo na podlagi določila ne za polovico, ampak sorazmerno s svojim deležem vsega, kar sta
pridobila nad zneskom, ki ga dovoljuje falcidijski zakon. Za vse pretorijanske klavzule namreč velja enaka razlaga, saj je,
kadar je bila klavzula sklenjena, določeno, da se sodba plača, ne glede na to, ali tožnik ali toženec zapustita več dedičev.
Tožbe ne morejo vložiti vsi ali proti vsem, temveč le v korist dedičev tistih, ki so tožbo pridobili, in proti dedičem tistih, ki so
jo izgubili, ter v korist tistih, proti katerim ni bila vložena obramba, in proti tistim, ki tožbe niso branili.
245. Če je zapuščina v višini sto aurei, ki se izplača v enem, dveh in treh letih, je bilo odločeno, da se falcidijski del odšteje
od vseh izplačil in ne le od zadnjega.
246. Če je bil del zapuščine dvajsetih aurejev, zapuščenih Titiusu, odštet po falcidijskem zakonu in je bil zapustnik zaprošen,
da Seiju plača pet aurejev, naš Vindij pravi, da lahko zapustnik od petih aurejev, dolgovanih Seiju, odšteje enak delež, kot je
bil odštet od dvajsetih, dolgovanih Titiusu. To mnenje temelji tako na pravičnosti kot na razumu, saj je tako kot dedič tudi
volilojemnik dolžan izvršiti zaupanje, in ker se osebno ne more okoristiti s falcijskim zakonom, mu škoda, ki jo je utrpel, ne
sme bremeniti, razen če mu je oporočitelj naložil, naj izroči vse, kar je prejel po pogojih oporoke.
247. Če pa se od volilojemnika zahteva, naj manumitira svojega sužnja ali sužnja, ki pripada drugemu, mu mora na vsak
način dati svobodo. To ni v nasprotju z zgoraj navedenim, saj ugodnost, ki se prizna svobodi, pogosto sproži druge in še bolj
prizanesljive odločitve.
248. Paulus, Trusti, III. knjiga.
Kadar ti je zapuščen suženj in si zadolžen, da ga manumitiraš, in ni ničesar več, od česar bi lahko pridobil četrtino, ki si jo
lahko dedič pridrži po falcijskem zakonu, je senat odločil, da se falcijski zakon ne bo uporabljal.
249. Marcellus, Digeste, knjiga XLII.
Falcidijev zakon se uporablja v primeru sužnja, ki ga je zapustnik zapustil v manumisijo; če pa je zapustnik zapustil denar ali
kaj drugega in zapustniku naložil, naj manumitira svojega ali tujega sužnja, se bo zakon uporabljal.
250. Ulpianus, Disputations, Book VI.
Če je bilo sužnju zapuščeno še kaj drugega, je jasno, da je senat izjavil, da se bo uporabljal falcidijski zakon. Zato Scaevola
pravi, da se bo falcidijski zakon uporabljal za vse, kar je bilo sužnju zapuščeno poleg njegove svobode, in da bi bilo torej
treba k ceni, ki jo je treba plačati zanj, prispevati.
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251. Paulus, Trusti, III. knjiga.
Če suženj sam ni bil zapuščen, ampak je bil zapuščen denarni znesek, in se od volilojemnika zahteva manuminacija sužnja,
bo zanj veljalo falcidsko pravo, vendar ga bo kljub temu moral manuminirati, ker se šteje, da je njegov suženj vreden toliko
kot zapuščinska vsota.
252. Kaj pa, če suženj pripada drugemu? V tem primeru ga ni mogoče prisiliti, da bi zanj plačal več, kot je prejel.
253. Če pa mora dedič manumitirati sužnja, je bilo odločeno, da je treba vrednost slednjega odšteti kot dolg zapuščine.
254. Če je zapuščen samo suženj, ki je podarjen s svobodo, v skladu s skrbništvom, čeprav bo veljalo falcidijsko pravo, lahko
volilojemnik zahteva ali izterja celotnega sužnja, in tudi če bi volilojemnik poleg sužnja prejel še kaj drugega, se lahko še
vedno zahteva celoten suženj, vendar je treba zadržati četrti del vsake zapuščine, da bi lahko učinkovala podelitev svobode.
255. Če ni gotovo, ali naj se svoboda podeli ali ne, na primer zato, ker je bila zapuščena pod nekim pogojem ali naj bi začela
veljati po določenem času, in dokler obstaja negotovost, ali naj se podeli ali ne, ali naj se dovoli uporaba falcidijskega prava,
saj lahko medtem suženj umre ali pa se pogoj ne izpolni? Ali lahko volilojemnik, ko je suženj upravičen do svobode ali ko
mu ta pripada, zahteva tisti del, ki je bil odtegnjen zaradi falcidskega zakona? Cecilij je menil, da mora dedič, če je v
vmesnem času kaj pridobil z delom sužnja, to vključiti v vrednost sužnja pri odbitku falcidskega deleža.
256. Valens, O skrbništvu, VI. knjiga.
Oceno takega sužnja je treba opraviti na enak način kot oceno sužnja, ki bo pod določenim pogojem postal svoboden.
257. Kadar pa je bilo dediču naloženo, da manumitira sužnja, ki je pripadal drugemu, je bilo odločeno, da je treba od
premoženja zapuščine odšteti tudi ceno omenjenega sužnja.
258. Hermogenianus, Epitome prava, I. knjiga.
Suženj, ki naj bi pod določenim pogojem postal svoboden, ne poveča števila sužnjev dediča.
259. Sužnji, ki so v skupni lasti, se štejejo kot pripadajoči premoženju vsakega od njihovih gospodarjev.
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260. Kadar je užitek sužnja v lasti drugega, je njegova lastnina del premoženja njegovega gospodarja; kadar je zastavljen,
pripada premoženju dolžnika kadar je prodan pod pogoji Lex Commissoria ali pogojno, za določen čas, pripada prodajalcu.
261. Paulus, Odločbe, III. knjiga.
Od premoženja zapuščine se ne odšteje le vrednost tistih sužnjev, ki jim je bila odobrena svoboda, temveč tudi vrednost
tistih, ki so bili obsojeni na smrt, tako kot se odšteje tudi vrednost tistih, ki jih je pretor osvobodil zaradi tega, ker so dali
informacije o načrtovanem atentatu ali ker so razkrili zaroto.
262. Hermogenianus, Epitome iz Laia, Boole IV.
Falcidijev zakon velja za oporoko veterana, ne glede na to, ali je vodja gospodinjstva ali sin pod očetovskim nadzorom, tudi
če umre v enem letu po odpustu.
263. Če se zemljišče v vrednosti dvajset aurei zapusti komur koli pod pogojem, da bo plačal deset, bo zapustnik upravičen do
celotnega zemljišča.
264. Paulus, O ediktu, IX. knjiga.
Ne šteje se za prostega slabe vere tisti, ki plača zapuščino, ne da bi bila predložena varščina, če je že prišlo do spora v zvezi s
premoženjem.
265. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.
Pri ocenjevanju zneska, ki ga je treba plačati v skladu s falcijskim zakonom, je treba oceniti dejansko vrednost premoženja.
266. Isti, O ediktu, knjiga XIX.
Če se sužnji, ki so bili v rokah sovražnika, po zapustnikovi smrti vrnejo, povečajo vrednost zapuščine, kar zadeva falcidijsko
pravo.
267. Isto, O ediktu, XXI. knjiga.
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Falcidijev zakon se ne bo uporabljal, če bo suženj postal svoboden pod pogojem, da bo plačal določen znesek, in bo to storil
z denarjem, ki pripada drugi osebi, in ne s tistim, kar je del premoženja pokojnika, ali če bo tisti, ki mora izpolniti ta pogoj,
postal svoboden iz drugih razlogov.
268. Paulus, O ediktu, knjiga LX.
V obravnavi falcidskega prava se vse, kar je prepuščeno plačilu v določenem roku, ne šteje za absolutno zapuščeno; kajti
izračunati je treba vrednost koristi, ki jo je dedič užival v tem času.
269. Prokulus meni, da je v falcidskem pravu, kadar se pojavi vprašanje glede pogojno zapuščine, vključeno le tisto
premoženje, ki je lahko predmet prodaje. Če je tako in je mogoče opraviti odbitek, se bo štelo, da se dolguje toliko, kolikor
bo prinesla terjatev, če bo prodana. Vendar to mnenje ni bilo sprejeto, zato je bolje, da se posel uredi tako, da obe stranki
predložita zavarovanje.
270. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXVI.
Če oseba, ki je upravičena obdržati falcidijski delež, v skladu z oporočiteljevo voljo obljubi, da se bo odpovedala svoji
zahtevi do njega, bo prisiljena izpolniti svoj dogovor.
271. Isto, O ediktu, knjiga LXXIX.
Ko je falcidijski zakon v veljavi, vključuje vsa plačila. Včasih pa je mogoče šele naknadno ugotoviti, ali se uporablja ali ne,
kot na primer, če se zapusti zapuščina, ki se plačuje vsako leto, dokler se falcidijski zakon ne uporablja, se plačila opravijo
vsako leto brez odbitka. Če pa pride leto, ko se ta zakon uporablja, in znesek, ki ga je treba plačati, presega tri četrtine
vrednosti zapuščine, se vsa plačila, ki so se prej izvajala vsako leto, zmanjšajo.
272. Niti volilojemnik niti skrbniški upravičenec ne moreta uživati ugodnosti falcidijskega zakona, čeprav se mu lahko
zapuščina izroči v skladu s pogoji trebelskega odloka senata.
273. Paulus, O ediktu kurulskih edilesov, II. knjiga.
Če kupec sužnja postane dedič prodajalca ali obratno in je suženj izseljen, ali se pri izračunu zneska, ki ga je treba plačati po
falcidijskem zakonu, odšteje dvojna vrednost sužnja ali samo njegova dejanska vrednost; znesek bi bil namreč dvojni, če bi
obstajal še en dedič? Bolj pravično je mnenje, da je treba, dokler je dedič isti, izračunati samo dejansko vrednost sužnja.
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274. Isto, O Plautiju, XII. knjiga.
Placij: Zemljišče sem namenil sužnju, ki sem ti ga že zapustil. Atilicinus, Nerva in Sabinus menijo, da bi bilo treba najprej
izračunati falcidijski delež glede na sužnja in da se ne bi smel upoštevati noben del, ki bi ga bilo treba odšteti od njegove
vrednosti, kar zadeva zapuščeno zemljišče; nato pa bi bilo treba falcidijski delež odšteti od preostalega zemljišča, tako kot je
to pri vseh zapuščinah. Kasij pravi, da takoj, ko se odšteje falcidijski delež, suženj postane skupna last dediča in
volilojemnika. Kadar pa se zapuščina nanaša na sužnja, ki je v skupni lasti tega in drugega, bo celotna zapuščina pripadla
drugemu solastniku, saj je lahko veljavna le glede njegove osebe; zato se lahko od zemljišča odšteje delež, ki ga dovoljuje
falcidijski zakon, le enkrat. Paulus: Pij je namreč v nekem zapisu navedel, da v primeru, ko je bil suženj upravičenec do
zaupanja, v teh okoliščinah celotna zapuščina pripada solastniku.
275. Včasih se zgodi, da druga zapuščina ugasne zaradi falcidijskega zakona; kot na primer, če je podeljen zemljiški del in
pravica poti prek drugega dela, da se omogoči dostop do njega. Če namreč dedič v skladu s falcidskim pravom obdrži del
zemljišča, prenos pravice do poti ne more veljati, ker služnosti ni mogoče delno pridobiti.
276. Celsus, Digeste, XIV. knjiga.
Ni dvoma, da je treba tiste zapuščine, iz katerih lahko dedič z izjemo izključi volilojemnika, vključiti v njegovo četrtino, zato
ne zmanjšujejo zapuščin drugih.
277. Julianus, Digest, knjiga LXI.
Ni razlike, ali zapuščina postane neveljavna na začetku ali pa se pozneje zgodi nekaj, zaradi česar zapuščenec ne more vložiti
tožbe za njeno izterjavo.
278. Marcellus, Digeste, knjiga IX.
Neki svobodnjak je določil svojega varovanca za dediča celotnega premoženja, ki je znašalo dvesto aurejev, in nato sto
dvajset zaročil svojemu sinu, preostanek pa neznancu. Zmanjšanje zapuščine, ki je bila izplačana tujcu, bo koristilo sinu pri
pridobitvi celotne zapuščine, ki mu je bila zapuščena.
279. Kadar iz takšnih ali drugačnih razlogov zapuščine ni treba plačati, je ta vključena v četrti del, ki ga je dedič upravičen
obdržati po falcidijskem pravu.
280. Celsus, Digeste, knjiga XVII.
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Če je del, ki ga je treba plačati v skladu s Falcidijevim zakonom, v zadržanju zaradi nekega pogoja, ki je bil določen za
plačilo zapuščine, tistih zapuščin, ki so zapadle naenkrat, ni mogoče zahtevati v celoti.
281. Marcellus, Digest, knjiga XV.
Oče je svojega sina, po katerem je imel tri vnuke, imenoval za dediča in mu naročil, naj ne odtuji določenega zemljišča,
ampak ga pusti v družini. Sin je ob svoji smrti za dediče imenoval svoje tri sinove. Postavilo se je vprašanje, ali lahko vsak
od navedenih sinov kot očetov upnik kar koli odšteje od zapuščine zaradi falcidijskega zakona, saj je bil njihov oče
pooblaščen, da celotno zapuščino zapiše kateremu koli od svojih sinov, ki ga je izbral. Zaradi tega nihče od njih ni mogel
ničesar odšteti zaradi falcidijskega zakona. Vendar se zdi, da bo to mnenje povzročilo težave, saj je oče zemljišče obravnaval
kot dolg do svojih otrok, zato jim ga je moral nujno zapustiti.
282. Isto, Digest, knjiga XX.
Če je deset aurei, ki se plačujejo vsako leto, zapuščenih Titiusu, bi moral sodnik, ki je po falcijskem zakonu pristojen za
določitev deleža, ki ga morajo plačati dedič in drugi volilojemniki, oceniti vrednost zapuščine po tem, kar bi lahko prinesla
za časa Titiusovega življenja, saj ni gotovo, koliko časa bo Titius živel. Po Titijevi smrti pa sodnik ne bi smel upoštevati
ničesar drugega kot znesek, ki ga je dedič imel zaradi zapuščine.
283. Isto, Digeste, knjiga XXII.
Lastnik sužnja, ki je bil odgovoren za tožbo s sklicevanjem na peculium slednjega, je postal upnikov dedič. Sprašujete, kateri
čas je treba upoštevati pri izračunu vrednosti peculiuma po falcijskem pravu. Več avtoritet meni, da je treba upoštevati
vrednost peculiuma v času, ko je bila zapuščina vpisana. Dvomim, da je to res, saj je bilo ugotovljeno, da je čas zapustnikove
smrti datum, ki ga je treba upoštevati pri izračunu dolgovanega deleža v skladu s falcidijskim pravom. Toda kakšna je
razlika, ali se po upnikovi smrti zmanjša peculium sužnja ali pa dolžnik postane revnejši?
284. Po drugi strani se lahko kdo vpraša, kako je treba ravnati, če suženj pridobi premoženje, preden je bila zapuščina
vpisana? Sam se sprašujem, ali se sredstva dolžnika, ki takrat ni bil plačilno sposoben, povečajo. In ker je bilo v slednjem
primeru odločeno, da se je vrednost zapuščine po tem dogodku povečala; tako bi, če bi se pogoj, od katerega je bila odvisna
terjatev, izpolnil po upnikovi smrti, povečanje peculiuma povečalo vrednost zapuščine.
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285. Scaevola sprašuje, kaj bi bilo treba storiti, če bi omenjeni suženj dolgoval deset aurei pokojniku in drugi osebi ter imel v
svojem peculiumu skupaj deset aurei. Premoženje se seveda poveča za deset aurei, ki so mu seveda pripadali in ostanejo kot
del njegovega premoženja.
286. Neka oseba, katere celotno premoženje je obsegalo le enega sužnja, ga je zapustila Titiusu in ga zadolžila, da ga po treh
letih manumitira. Dedič bo v tem času, ko bo zaposlen pri Titiusu, upravičen do ene četrtine vrednosti storitev sužnja, in sicer
na enak način, kot če bi oporočitelj po preteku treh let neposredno dal sužnju svobodo in nekomu pod skrbništvom zapustil
pravico do uporabe ali lastništvo omenjenega sužnja.
287. Oporočitelj je svojega sužnja Stichusa zapustil tebi, deset aurei pa tvojemu sužnju; ali pa je po drugi strani deset aurei
zapustil tebi in Stichusu, tvojemu sužnju, ter ti naložil, da Stichusa manumitiraš. Falcidijsko pravo zmanjša zapuščino in od
dediča morate kupiti del sužnja, kot če bi vam oporočitelj zapustil obe zapuščini.
288. Pogosto se zgodi, da dedič ne uživa ugodnosti tega zakona, kajti če bi oporočitelj, čigar premoženje je znašalo sto aurei,
nekomu podaril petindvajset in ga nato imenoval za svojega dediča, tri četrtine svojega premoženja pa bi zapustil drugemu,
dedič ne more dobiti ničesar drugega po falcidijskem zakonu, ker se šteje, da je oporočitelj za časa življenja poskrbel za
svojega bodočega dediča.
289. Isto, Digest, knjiga XXVI.
Kadar mož nekomu zapiše doto svoje žene, da bi ji jo vrnil, je treba reči, da falcidijsko pravo ne velja; jasno pa je, da se v
zelo številnih primerih uredi, da se vmesna stranka izpusti v korist osebe, ki je upravičena do zapuščine.
290. Modestin, Pravila, IX. knjiga.
Dediču ni preprečeno, da bi zahteval ugodnost falcidskega prava tudi dolgo po zapustnikovi smrti.
291. Isti, Pandekti, IX. knjiga.
Za nevrednega koristi falcidijskega zakona velja tisti, ki ravna tako, da povzroči, da zaupanje ugasne.
292. Poleg tega, kadar se od dediča zahteva, da zapuščino prenese na nekoga, ki je ni upravičen prejeti, mu po plancijanskem
odloku senata ne bo dovoljeno obdržati četrtine omenjene zapuščine, temveč bo omenjena četrtina v skladu z reskriptom
božanskega Pija pripadla zakladnici.
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293. Javolenus, O Kassiju, XIV. knjiga.
Če oče zamenja dediča za svojo hčerko, ki še ni dosegla pubertete, premoženje, ki ga je nadomestni dedič prejel kot
zapuščino od očeta, ob prehodu zapuščine na prvega ne bo vključeno v izračun, s katerim se ugotovi delež, ki mu pripada po
Falcidijevem zakonu.
294. Če se zahteva zapuščina in je zapustnik prisegel na sodišču, se dolgovani znesek po Falcidijevem zakonu ne ugotavlja iz
zneska, na katerega je zapustnik prisegel, ampak iz dejanske vrednosti premoženja, ki se zahteva; kajti to, kar nastane kot
kazen, ne spada v področje uporabe Falcidijevega zakona.
295. Isto, Pisma, knjiga IV.
Zapuščeno ti je bilo zemljišče, ki je pripadalo drugemu. Ker ga dedič ni mogel dobiti, razen po nerazumni ceni, ga je kupil za
znesek, ki je bil precej višji od njegove dejanske vrednosti, posledica nakupa pa je bila, da se je po Falcidijevem zakonu
zahtevalo zmanjšanje zapuščine. Sprašujem se, če bi bilo zemljišče kupljeno za dejansko vrednost in zapuščine ne bi bilo
treba zmanjšati, ali bi imel v tem primeru dedič pravico zadržati del, ki pripada volilojemnikom, ker je v skladu s
pokojnikovo oporoko kupil zemljišče za več, kot je njegova vrednost. Odgovor je bil, da dedič v skladu s Falcidovim
zakonom ne more obremeniti drugih volilojemnikov s tistim, kar je plačal volilojemniku nad dejansko ceno zemljišča, ker
njegova malomarnost ne bi smela škodovati volilojemniku, tako kot se ne bi mogel odvezati odgovornosti s tem, da bi
ponudil dejansko vrednost nepremičnine.
296. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, I. knjiga.
Julijan pravi, da je treba pri ocenjevanju deleža, ki ga je treba plačati po falcidskem pravu, upoštevati naslednje pravilo: če
sta dva dolžnika, ki sta obljubila ali določila, in sta partnerja, je treba skupno obveznost razdeliti med njiju; tako kot če bi
vsak določil ali obljubil, da bo plačal znesek posamično. Če pa med njima ni bilo partnerstva, bi zadeva ostala v mirovanju in
bi bilo treba opraviti izračun, da se ugotovi, kaj pripada premoženju upnikov ali kaj je treba odšteti od premoženja dolžnikov.
297. Vsako premoženje, ki pripada zapuščini pokojnika, je treba oceniti po njegovi vrednosti, to je po ceni, ki jo bo prineslo
v sedanjem času; pri tem je treba razumeti, da se ocena ne sme nanašati na vrednost, ki bi jo premoženje imelo pod
določenimi pogoji.
298. Paulus, O Lex Julia et Papia, II. knjiga.
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Vrednost premoženja je treba oceniti ne po naklonjenosti ali glede na kakšno posebno korist, ki jo ima, ampak za toliko,
kolikor ga je mogoče odtujiti ob običajni prodaji. Če ima namreč oče v posesti sužnja, ki je njegov naravni sin, ni nič bolj
premožen, ker bi bil, če bi bil suženj v posesti druge osebe, za njegovo vrnitev pripravljen plačati večjo vsoto kot nekdo drug.
Prav tako se za tistega, ki ima v posesti naravnega sina nekoga drugega, ne bo štelo, da ima vrednost cene, za katero bi ga
lahko prodal svojemu očetu, saj se ne sme upoštevati bodoči čas njegove prodaje, temveč njegova sedanja vrednost; in ne
dejstvo, da je sin nekoga drugega, temveč to, koliko je vreden kot suženj. Enako pravilo velja za sužnja, ki je povzročil
škodo, saj nihče ne postane vrednejši, ker je storil prekršek. Pedij pravi, da suženj, ki je bil po gospodarjevi smrti imenovan
za dediča, ni dragocenejši zato, ker bo pri prodaji prinesel več; nesmiselno je namreč domnevati, da sem, če sem bil
imenovan za dediča, bogatejši, preden sprejmem zapuščino, ali če je moj suženj imenovan za dediča, da takoj postanem
bogatejši, saj je lahko veliko razlogov, zakaj ne bi sprejel zapuščine po mojem ukazu. Gotovo je, da bo pridobil premoženje
zame, ko ga bo prevzel, vendar je nesmiselno domnevati, da s tem obogatimo, še preden pridobimo premoženje.
299. Kadar zapustnikov dolžnik ni solventen, se šteje, da je terjatev vredna le toliko, kolikor je mogoče od njega izterjati.
300. Kraji in časi občasno povzročajo razlike v ceni premoženja, saj se olje v Rimu ne prodaja po enaki ceni kot v Španiji,
niti nima enake vrednosti v nenehno slabih letih kot v ugodnih; zato v takih okoliščinah vrednosti predmetov ne smemo
določati z njihovim pomanjkanjem v določenih obdobjih ali zaradi nečesa, kar se redko zgodi.
301. Ulpianus, O zakonu Lex Julia et Papia, knjiga XIII.
Če je v oporoki vključena naslednja določba: "Naj se mojemu dediču naloži plačilo desetih aurejev Luciju Titiusu in naj se
mu da toliko več, kolikor bo izgubil zaradi delovanja falcidijskega zakona," je treba oporočiteljevo voljo izvršiti.
302. Paulus, O Lex Julia et Papia, VI. knjiga.
Kadar je zemljišče, vredno petdeset aurejev, zapuščeno pod pogojem, da bo stranka, ki ji je zapuščeno, plačala dediču
petdeset aurejev, številne avtoritete menijo, da je oporoka veljavna, ker je naveden razlog za izpolnitev pogoja. Ugotovljeno
je bilo, da za oporoko velja falcidijsko pravo. Kadar pa je petdeset aurei zapuščenih pod pogojem, da zapustnik dediču plača
petdeset, je zapuščina ne le neveljavna, ampak tudi smešna.
303. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, XVIII. knjiga.
V zvezi z delovanjem falcidijskega zakona, kadar je zapuščina zapuščena komu pogojno ali plačljiva po določenem času, je
treba opozoriti na naslednje. Če se nekomu pogojno zapiše deset aurejev in se pogoj izpolni, na primer po preteku desetih let,
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se ne bo štelo, da je bilo omenjenih deset aurejev zapuščaku zapuščeno, temveč manjši znesek, saj so za ta čas in obresti v
tem času povzročile zmanjšanje prvotne vsote desetih aurejev.
304. Tako kot zapuščina ni plačljiva, če po odbitku zneska dolgov od premoženja zapuščine ne ostane preostanek, tako tudi
donacije mortis causa ne bodo plačljive, ampak jih lahko razveljavi zadolženost zapuščine. Če je torej dolg zelo velik, nihče
ne more prejeti premoženja, ki mu je bilo podarjeno mortis causa, iz sredstev zapuščine.
305. Terencij Klemens, O Lex Julia et Papia, IV. knjiga.
Kadar je komu zapuščeno več, kot je po zakonu upravičen prejeti, in se uporablja Falcijanov zakon, je treba najprej oceniti
znesek, ki ga je treba po njem plačati, tako da bo po odbitku tistega, kar je po Falcijanovem zakonu izključeno, preostanek
plačljiv, če ne presega zneska, določenega z zakonom.
306. Aemilius Macer, O zakonu o petodstotnem davku na premoženje, II. knjiga.
Ulpianus pravi, da je treba pri pripravi ocene preživnine, ki jo je treba zagotoviti, sprejeti naslednje pravilo. Znesek, ki je bil
v ta namen zapuščen komu od prvega do dvajsetega leta, se izračuna tako, da je trajal trideset let, falcidijski del tega zneska
pa se pridrži. Od dvajsetega do petindvajsetega leta se znesek izračuna za osemindvajset let, od dvajsetega do tridesetega leta
se znesek izračuna za petindvajset let; od tridesetega do petintridesetega leta se znesek izračuna za dvaindvajset let, od
tridesetega do štiridesetega leta se znesek izračuna za dvajset let; od štiridesetega do petdesetega leta se znesek izračuna za
toliko let, kolikor manjka stranki do šestdesetega leta, potem ko je izpustila eno leto; od petdesetega do petinpetdesetega leta
se znesek izračuna za devet let; od petinpetdesetega do šestdesetega leta se izračuna za sedem let; za vsako starost nad
šestdeset let, ne glede na njeno višino, pa se izračuna za pet let. Ulpianus prav tako pravi, da to isto pravilo uporabljamo pri
izračunu v zvezi z zapuščino užitka. Kljub temu je praksa, da se izračun opravi za trideset let od prvega do tridesetega, po
tridesetem letu starosti pa se opravi za toliko let, kolikor manjka volilojemniku do šestdesetega leta; zato se izračun nikoli ne
opravi za daljše obdobje od trideset let. Na podoben način se izračun opravi za obdobje tridesetih let, kadar je užitek na
premoženju zapuščen državi, bodisi preprosto bodisi za namen praznovanja iger.
307. Če eden od dedičev trdi, da mu določeno premoženje pripada individualno, in se pozneje dokaže, da je del zapuščine,
nekateri organi menijo, da falcidijskega dela ni mogoče rezervirati iz navedenega premoženja, ker ni pomembno, ali si ga je
dedič prisvojil ali zanikal, da pripada zapuščini. Tega mnenja Ulpianus zelo pravilno ne sprejema.
308. Pomponij, O Sabinu, knjiga V.
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Kadar se zapusti užitek nepremičnine, je treba dolgove odšteti od vsega premoženja zapuščine, saj po odloku senata ni
premoženja, ki ne bi bilo vključeno v zapuščino užitka.
309. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XIX.
Določba o falcidijskem deležu začne veljati takoj, ko je izpolnjen pogoj, od katerega je odvisna zapuščina ali dolg.
310. Paulus, O ediktu, XXXII. knjiga.
Dedič lahko pri razpolaganju s svojimi pravicami do zapuščine določi, da bo v primeru uporabe falcidijskega zakona celotno
zapuščino plačal kupec, saj je bil ta zakon sprejet v korist dediča in ta ni ogoljufan, če sam zmanjša svojo pravico.
311. Gaj, O pretorjevem odloku glede zapuščine, III. knjiga.
Vrednost zapuščine se oceni, potem ko se odštejejo vsi stroški, ki lahko nastanejo pri prodaji premoženja.
312. Isti, O pokrajinskem ediktu, XVIII. knjiga.
Pri ocenjevanju zapuščine je bilo odločeno, da je treba ugotoviti njeno vrednost v času zapustnikove smrti. Če ima torej kdo
premoženje, vredno sto aurejev, in ga vse zapusti, ne bo nobenega dobička za volilojemnike, če se bo pred vpisom v
zapuščino povečalo za kar koli, kar se pridobi s sužnji, ki mu pripadajo, ali z rojstvom potomcev ženskih sužnjev ali s
povečanjem čred, do te mere, da bo po izplačilu sto aurejev, vključenih v zapuščino, dediču še vedno ostalo dovolj za
njegovo četrtino; vendar bo kljub temu treba četrti del zapuščine odšteti. Po drugi strani pa, če bi zapustnik od stotih aurejev
zapustil petinsedemdeset aurejev in bi se pred začetkom dedovanja znesek zmanjšal (na primer zaradi požara, brodoloma
ladje ali smrti sužnjev) do te mere, da ne bi ostalo več kot petinsedemdeset aurejev ali celo manj, je treba zapuščino plačati v
celoti; ker se to ne more šteti za škodljivo za dediča, saj ima pravico, da zapuščine ne sprejme. Zato se morajo volilojemniki
dogovoriti z dedičem za del zapuščine, da ne bi dobili ničesar, če bi ta zavrnil sprejem oporoke.
313. Zelo resni dvomi se pojavijo v zvezi z nekaterimi zadevami, katerih izpolnitev je odvisna od časa zapustnikove smrti; to
je, ali se dolg, ki je zapadel pod pogojem, šteje kot del premoženja oporočitelja ali se odšteje od zapuščine obljubitelja? Naša
sedanja praksa je, da se znesek, ki ga bo prinesla obveznost, če bo prodana, šteje kot dodatek k premoženju oporočitelja,
vendar se odšteje od premoženja obljubitelja; ali pa se vprašanje lahko reši tako, da stranki druga drugi zagotovita
zavarovanje; tako se lahko terjatev šteje kot absolutno zapadla ali kot da sploh ni zapadla; zato lahko dediči in volilojemniki
drug drugemu dajo jamstvo, tako da lahko dedič, če je pogoj izpolnjen, volilojemnikom izplača znesek, ki ga je zadržal, ali
pa volilojemniki vrnejo vse, kar so prejeli več od tistega, do česar so bili upravičeni.
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314. Tudi če so bile nekatere zapuščine absolutno zapuščene, nekatere pa pod določenim pogojem in je bil pogoj izpolnjen,
se uporabi falcidijsko pravo, vendar je treba absolutno zapuščino izplačati šele, ko je bilo sprejeto zavarovanje. V takem
primeru je običajno v navadi, da se absolutno zapuščene zapuščine izplačajo tako, kot da druge ne bi bile zapuščene pogojno;
vendar morajo volilojemniki zagotoviti, da bodo po izpolnitvi pogoja vrnili morebitni presežek, ki so ga prejeli.
315. Tovrstno jamstvo se šteje za potrebno, kadar se z isto oporoko pogojno podeli svoboda nekaterim sužnjem, ker je treba
vrednost teh sužnjev po izpolnitvi pogoja odšteti od večine zapuščine.
316. Očitno je, da je pravo drugačno, kadar so zapuščine zapuščene in plačljive v določenem roku, saj je popolnoma gotovo,
da bodo pripadle samemu volilojemniku ali njegovim dedičem. Vendar je treba razumeti, da se od premoženja zapuščine
odšteje toliko manj, kolikor bo dedič v tem času, dokler ne nastopi dan plačila, pridobil z dobičkom od pridelkov ali obresti.
317. Zato bo najbolje, če bo oporočitelj pri zapuščini svojega premoženja z njim razpolagal tako, da mu ne bo ostalo nič več
kot tri četrtine premoženja. Če kdo preseže tri četrtine, se zapuščina po zakonu sorazmerno zmanjša. Na primer, če ima nekdo
premoženje v vrednosti štiristo aurei in ga v celoti zapusti, se vsakemu volilojemniku odvzame četrtina zapuščine. Če zapusti
tristo petdeset aurei, se od vsake zapuščine odšteje osmina; če pa zapusti petsto aurei in jih ima samo štiristo, se najprej
odšteje peti del, nato pa četrti del, ker je treba najprej odšteti znesek, ki presega vrednost premoženja zapuščine, nato pa tisto,
do česar je dedič upravičen iz dejanskega premoženja zapuščine.
318. Isto, O pretorjevem odloku glede zapuščine, V. knjiga.
Kadar pa je rečeno, da mora dedič, ki je po oporoki pokojnika upravičen do svoje četrtine, v celoti plačati zapuščino, moramo
razumeti, da to velja, kadar prejme zapuščino po dedni pravici, kajti to, kar kdo prejme od svojega sodediča kot zapuščino, ne
gre v breme njegove četrtine.
319. Marcellus, O Julijanovih razpravah, knjiga XL.
Kadar je zapuščina dana dediču, da bi lahko v celoti plačal zapuščino in zaupanje, s katerim je obremenjen, mu bo zavrnjena
tožba na podlagi zapuščine, če bo raje izkoristil ugodnost falcidijskega prava.
320. Gaj, O pretorjevem ediktu, III. knjiga.
Kakršno koli premoženje, ki ga je dal bodisi sopogodbenik, volilojemnik ali suženj, ki naj bi bil pogojno svoboden, da bi
izpolnil pogoj, pa ne bremeni falcidijskega deleža, ker je pridobljeno mortis causa. Jasno je, da mora dedič, če prejme
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kakršen koli denar iz peculiuma sužnja, ta sorazmerno obračunati od svojega deleža, ker navedeni sorazmerni delež ne preide
nanj mortis causa, temveč se razume, da ga pridobi po dedni pravici.
321. Zaradi tega je bilo odločeno, da morebitne zapuščine, ki jih volilojemniki nimajo pravice prejeti in ki bodo zaradi tega
pripadle dedičem, slednji ne pridobijo po dedni pravici, zato jih je treba pripisati četrtini; ni namreč nobene razlike, ali je
premoženje najprej zapuščeno njemu ali pa po tem, ko je bilo zapuščeno, ostane v njegovih rokah.
322. Isto, O deželnem ediktu, knjiga XVIII.
Ni dvoma, da so ugodnosti, ki jih daje falcidijski zakon, na voljo vsakemu posameznemu dediču, in zato, če sta bila Titius in
Seij imenovana za dediča in se polovica premoženja, ki je pripadala Titiusu, izčrpa v zapuščinah, tako da Seiju ostane četrti
del celotnega premoženja, bo Titius upravičen do ugodnosti falcidijskega zakona.
323. Isto, O ediktu mestnega pretorja glede zapuščin, III. knjiga.
Če pa eden od dveh dedičev ne sprejme svojega deleža zapuščine in drugi postane edini dedič te zapuščine, ali bo veljal
Falcidijev zakon, kot da bi bila celotna zapuščina na začetku zapuščena slednjemu dediču, ali pa je treba oba dela zapuščine
glede na delovanje Falcidijevega zakona obravnavati ločeno? Ugotovljeno je, da če je delež zapuščine tistega, ki je postal
dedič, izčrpan, bo zaročencem koristil delež, ki ni bil sprejet, ker ni bil obremenjen z zapuščino, saj zaradi tistih, ki ostanejo v
rokah dediča, od tistega, kar je treba izplačati drugim zaročencem, ne bo odšteto nič ali pa bo odštet le majhen znesek. Če pa
se delež, ki ni bil sprejet, izčrpa, zanj velja falcidijsko pravo, kot da bi pripadal stranki, ki ga je zavrnila.
324. Isto, O deželnem ediktu, XVIII. knjiga.
V primeru dvojne oporoke, ko opravljamo preiskavo glede premoženja, je treba upoštevati samo premoženje, ki ga je imel
oče ob svoji smrti, saj ni nobene razlike, ali je sin po očetovi smrti kaj pridobil ali izgubil; pri preiskavi zapuščin pa je treba
prispevati tako tiste, ki so zapuščene v prvi kot tudi v drugi oporoki, enako kot če bi bile tiste, ki jih je oporočitelj naložil sinu
kot dediču, zapuščene njemu pod kakšnim drugim pogojem.
325. Isto, O pretorjevem odloku glede zapuščin, III. knjiga.
Če je oporočitelj zapustil premoženje v višini štiristo aurejev in je svojega sina, ki še ni bil polnoleten, imenoval za dediča,
mu je zapustil dvesto aurejev, za dediča pa nadomestil Titiusa in Seija ter Titiusa obremenil z zapuščino v višini sto aurejev;
poglejmo, kakšno je pravo, če mladoletnik umre, preden so bile zapuščine, s katerimi sta bila obremenjena oba nadomestna
dediča, plačane. Dedič Titius je edini, ki lahko uporabi falcidijsko pravo, saj mu pripada dvesto aurejev, ki so del zapuščine
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mladoletnika, zato bo zaradi zapuščine dolžan plačati dvesto, to je sto od dvesto, ki jih je dolgoval mladoletnik, in sto, ki mu
jih je zapustnik naložil plačati sam. Če torej od vsakega od teh zneskov odšteje četrtino, mu ostane petdeset. Vendar pa
falcidijsko pravo ne velja za Seiusa osebno, saj mu dvesto aurei pripada kot del zapuščine mladoletnika in bo dolžan v
zapuščini sto od dvesto, ki jih je zapustil mladoletnik. Če pa bi mladoletnik sam plačal zapuščino, bi morali njegovi skrbniki
poskrbeti, da bi mu volilojemniki zagotovili varščino.
326. Nekaterih zapuščin ni mogoče deliti; na primer pravice do poti, pravice do prehoda in pravice do preganjanja živine po
zemljišču, saj tovrstne stvari ne morejo biti deloma v lasti kogar koli. Kadar pa je dediču naloženo, naj zgradi neko javno
delo za občino, se šteje, da je zapuščina nedeljiva, saj se ne razume, da je zgradil kopališče, gledališče ali dirkališče, dokler
ne dobi svoje prave oblike, kar se zgodi šele ob dokončanju. V takšnih primerih, čeprav je dedičev več, odgovarjajo vsak
zase, zapuščina pa pripada vsem volilojemnikom. Zato v primeru oporoke, ki je ni mogoče deliti, ta v celoti pripada
volilojemniku. Kljub temu se lahko dediču odobri olajšava, če po opravljeni oceni vrednosti zapuščine obvesti volilojemnika,
naj mu vrne njegov delež zneska. Če tega ne stori, lahko dedič uveljavlja izjemo zaradi goljufije, da bi preprečil sodni
postopek, ki ga je začel volilojemnik za izterjavo zapuščine.
327. Isto, O deželnem ediktu, knjiga XVIII.
Vendar pa je treba zaporno pravico do užitka izračunati v skladu z določbami falcidijskega zakona, saj jo je mogoče razdeliti;
tako da če je zapuščina zapuščena dvema strankama, bo vsaka od njiju upravičena do svojega deleža v skladu z zakonom.
328. Če je doto zapustila žena, zanjo ne veljajo določbe falcidijskega zakona, ker se šteje, da je prejela svoje premoženje.
329. Falcidski zakon izrecno določa, da za premoženje, ki je bilo kupljeno ali pripravljeno za uporabo žene, ne velja.
330. Ulpianus, Razprave, VIII. knjiga.
330. Pojavilo se je vprašanje, če je oporočitelj, katerega edino premoženje je sestavljala terjatev v višini štiristo aurejev,
svojemu dolžniku zapustil oprostitev terjatve, Seiju pa je zapustil štiristo aurejev, če bi bil dolžnik insolventen ali če ne bi bil
vreden teh sto aurejev, koliko bi moral vsak od njih prispevati po Falcidijevem zakonu. Navedel sem, da falcidijski zakon
predvideva, da se četrtina izplača dediču od tistega, kar je mogoče dobiti iz zapuščine, preostale tri četrtine pa se razdelijo
med volilojemnike. Zato je treba v primeru, ko je del zapuščine terjatev, ki ni popolnoma dobra, sorazmerno razdeliti, kar je
mogoče izterjati, preostanek pa je treba prodati, tako da se med zapuščinsko premoženje šteje le vrednost tistega, kar je
mogoče prodati. Če pa se dolžniku zapusti terjatev, se šteje, da je sam plačilno sposoben, in kar zadeva njega samega, je
bogat, čeprav bi se štelo, da je prejel znesek, ki ga dolguje mortis causa, četudi ne bi mogel ničesar plačati, če bi prejel
štiristo aurei, saj se razume, da je v celoti oproščen odgovornosti, čeprav morda nima ničesar, če je oproščen; zato bi mu
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moral dedič ob uporabi falcidijskega zakona izdati potrdilo za tristo aurei, preostanek obveznosti v višini sto pa obdržati,
kajti če dolžnik postane plačilno sposoben, lahko od njega izterja le sto aurei. Enako pravilo je treba upoštevati, kadar se
zaradi darila mortis causa dolžniku izda potrdilo za štiristo aurei. Zato je bilo zelo pravilno ugotovljeno, da učinek izročitve
ostaja v suspenzu, kajti če se ob smrti ugotovi, da je vseh štiristo aurei pripadalo dolžniku, bo izročitev tristo aurei veljavna.
Če pa se poleg tega najde še kakšno premoženje, ki bi zadostovalo za četrtino dediča, bo razrešitev veljavna za celoten
znesek štiristo aurejev. Če pa dolžnik lahko plača le sto, ker se vedno šteje za plačilno sposobnega, kar zadeva njega samega,
bo moral dediču vrniti sto aurei. Ker se torej šteje, da je dolžnik individualno plačilno sposoben, bo rezultat takšen: če bi bil
imenovan dedič in bi bila dolžniku zapuščena oprostitev, nekomu drugemu pa štiristo aurei; če bi bil dolžnik plačilno
sposoben, lahko dedič od tristo aurei obdrži sto petdeset aurei in lahko zapustniku izplača sto petdeset, in tako bo dobil svojih
sto. Če pa dolžnik lahko plača le sto aurei, si mora četrtino od njih pridržati dedič, in tako bo sto, ki jih je mogoče plačati,
razdeljenih na štiri dele, od katerih bodo tri četrtine pripadle volilojemnikom, dedič jih bo imel petindvajset, nesolventni
dolžnik si bo pripisal sto petdeset, preostanek terjatve, ki ga ni mogoče izterjati, je treba prodati, in to se šteje za edino
premoženje, ki pripada zapuščini. Če pa dolžnik ne more ničesar plačati, ga je treba razrešiti odgovornosti tudi za omenjenih
sto petdeset aurei, Neratij pa pravi, da je treba preostanek terjatve prodati, in to mnenje tudi odobravamo.
331. Julianus, Digest, knjiga XII.
Če bi te upnik tvojega sina imenoval za njegovega dediča in bi želel dobiti delež, ki ti pripada po falcijskem zakonu, se v
tvojo četrtino vključi znesek peculiuma, ki je obstajal v času, ko je bila zapuščina vpisana.
332. Isto, Digest, knjiga XIII.
Včasih se zgodi primer, ko je dedič upravičen do tožbe, čeprav je zapustnik ni mogel izkoristiti; kot na primer, če skrbnik v
času, ko je izplačal zapuščine, s katerimi je bil obremenjen njegov varovanec, z volilojemniki ni sklenil dogovora, ki bi jih
zavezoval, da vrnejo vse, kar bi lahko prejeli nad zneskom, dovoljenim po Falcidijevem zakonu. Oskrbovanec zaradi tega res
ne more vložiti tožbe zoper svojega skrbnika, vendar bo slednji odgovarjal mladoletnikovemu dediču.
333. Isto, Digest, knjiga XVIII.
Če je bila dana doto moževemu očetu in je samo sin dedič po svojem očetu, bo doto najprej vključil v izračun zneska
zapuščine in falcidskega deleža ter jo odštel kot dolg; sicer bi se zdelo, da žena ni imela dote. Če pa ima sin tujega sodediča,
lahko kot dolg zapuščine vedno odšteje tisti del dote, ki ga bo podedoval od svojega očeta, to pa lahko stori tudi njegov
sodedič, preden sin prejme doto.
334. Isto, Digest, knjiga XL.
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Titija je z oporoko določila svojega brata Titija za dediča tretjega dela svojega premoženja in mu naložila, naj premoženje
prenese na Sekundo in Prokulo, potem ko si je pridržala četrti del tega premoženja. Prav tako je bratu zapustila določeno
zemljišče kot prednostno zapuščino. Sprašujem, ali lahko Titius obdrži vse zemljišče, ki mu je bilo tako zapuščeno, ali le
tisto, ki je bilo sorazmerno z deležem zapuščine, ki ga je moral izročiti upravičencema. Odgovoril sem, da lahko Titius obdrži
celotno zapuščino, vendar mora dvanajsti del navedenega zemljišča zaračunati svoji četrtini. Če ne bi bilo navedeno, da je
treba odšteti četrti del zapuščine, bi moral po falcijskem pravu v svojo četrtino vključiti celotno tretjino zemljišča, saj
falcijsko pravo v tem primeru deluje proti želji oporočiteljice.
335. Isto, Digest, knjiga LXI.
Če je nekdo zapustil zapuščino, sestavljeno iz zemljišča, vrednega sto aurejev, in je svojemu dediču naročil, naj ga proda
Titiusu za petdeset, se ne sme šteti, da je zapustil več kot petdeset, in zato falcidijski zakon ne bo veljal.
(1). Poleg tega, če ima oporočitelj posest, sestavljeno iz dveh zemljišč, od katerih je vsako vredno sto aurejev, in za svoje
dediče imenuje Titiusa in mene ter me zadolži, da Titiusu za petdeset aurejev prodam kornelijsko posest, in po drugi strani
naroči Titiusu, da mi proda sejansko posestvo za petdeset aurejev, menim, da se ne bo uporabil falcidijski zakon, saj bo vsak
od dedičev po dedni pravici upravičen do polovice enega od zemljišč, kar je enako polovici posesti. Ni namreč dvoma, da bo
tisti, ki je zadolžen za prodajo kornelijske posesti, po dedni pravici upravičen do polovice sejanske posesti, prav tako pa
lahko tisti, ki je zadolžen za prodajo sejanske posesti, po dedni pravici obdrži polovico kornelijske posesti.
336. Če bi kdo imenoval za dediča osebo, ki ji je moral ob smrti plačati sto aurejev, je treba teh sto aurejev odšteti pri
izračunu deleža, dolgovanega po falcijanskem zakonu, saj bi bilo omenjenih sto aurejev, če bi bil dedič kdo drug, vključenih
med dolgove zapuščine.
337. Če sta ti in Titius imenovana za dediča vsak četrtega dela zapuščine, nato pa sta imenovana za dediča preostale polovice
pod določenim pogojem in so bile zapuščine, pa tudi svoboda sužnjev, naj dobita svobodo, vse zapuščine pa naj se izplačajo,
dokler traja pogoj; kajti če bo pogoj izpolnjen in boš postal dedič, bodo tako zapuščine kot podelitve svobode veljavne; če pa
pogoj ne bo izpolnjen, bosta Titius in ti postala dediča. Če sprašujete, kako je mogoče izračunati falcijanski delež in ali je
treba ob izpolnitvi pogoja združiti vašo četrtino in vašo polovico zapuščine in torej falcijanski delež izračunati na tri četrtine
zapuščine, če plačate zapuščine, s katerimi ste absolutno obremenjeni kot dedič, vam dajemo za mnenje, da je treba oba
deleža združiti.
338. Če je oporočitelj določil sina, ki še ni bil polnoleten, in Titiusa za dediča enakih deležev svoje zapuščine in sinu naložil
zapuščino v višini njegove celotne polovice, Titiusu pa ni naložil ničesar in ga nadomestil, pri čemer je Titius vstopil v
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zapuščino na podlagi njegovega imenovanja in je mladoletni sin umrl, Titius pa je postal njegov dedič na podlagi
nadomestitve, se je postavilo vprašanje, koliko mora plačati kot zapuščino. Odločeno je bilo, da mora zapuščino plačati v
celoti, saj sta se dve polovici zapuščine združili, zaradi česar se falcidijsko pravo uporablja za celotno zapuščino, zato je treba
zapuščino plačati brez odbitka. Vendar to velja le, če sin umre, preden postane očetov dedič. Če pa postane njegov dedič,
nadomestni dedič ne bi smel plačati več zapuščine, kot bi jo moral plačati mladoletnik, ker ni zavezan v svojem imenu,
temveč v imenu umrlega mladoletnika, ki ne bi bil dolžan izročiti več kot tri četrtine svoje polovice volilojemnikom.
339. Če pa bi bila celotna polovica tujega dediča zapuščine zapuščena in bi ta na podlagi mladoletnikove zamenjave postal
dedič mladoletnika, ki ni bil dolžan plačati nobene zapuščine, je mogoče reči, da se bo ta povečala, in je treba ravnati enako,
kot če bi bila stranka zamenjana za kateregakoli dediča, ne glede na to, koga, in ker ta ni hotel sprejeti zapuščine, postane
nadomestni dedič upravičen do vse zapuščine; ker nadomestni dedič pri določanju deleža, ki mu pripada po falcidskem
pravu, vedno upošteva višino premoženja, ki ga je zapustil oče.
340. Enako je treba reči, če bi oče za dediča postavil svoja dva mladoletna otroka in ju nadomestil, saj v teh okoliščinah
zapuščina pripada drugemu na podlagi pravice do nadomestitve in je treba določiti znesek po Falcidijevem zakonu.
341. Če je imel oporočitelj dva mladoletna sinova in je enega od njiju imenoval za svojega dediča, drugega pa je razdedinil,
nato pa je razdedinjenega sina nadomestil s tistim, ki ga je imenoval za dediča, nato pa je razdedinjenega sina nadomestil z
Maevijem in mu naložil plačilo zapuščine, je razdedinjeni brat postal dedič drugega, ki je nato umrl. Ker je na podlagi
očetove oporoke premoženje slednjega prešlo nanj po dedni pravici pod pogoji zamenjave, je mogoče reči, da je bilo treba
zapuščino, za katero je bil zadolžen, po odbitku falcidijskega dela plačati iz premoženja, ki ga je oče zapustil ob svoji smrti.
Temu mnenju ne nasprotuje naslednji primer, in sicer: kadar oče zapusti zapuščino svojemu razdedinjenemu sinu, substitut
zaradi tega ni dolžan plačati zapuščine; ker v tem primeru sin ne prejme dela očetovega premoženja, temveč le zapuščino.
Kljub temu se lahko kdo vpraša, kaj je treba storiti, če izobčeni sin ni postal dedič svojega brata na podlagi substitucije,
bodisi po zakonu bodisi zaradi posredovanja tretje osebe, in bi nato umrl, preden bi dosegel polnoletnost. Ali je mogoče v
takih okoliščinah šteti, da mora nadomestni brat plačati zapuščino, ki mu je bila naložena? Nikakor. Razlika je namreč v tem,
ali izobčeni sin postane dedič svojega brata na podlagi substituta ali na kakšen drug način, in jasno je, da lahko oče v enem
od teh primerov sinu naloži zapuščino, v drugem pa ne; zato je v skladu z razumom, da oporočitelj nima več pravice do
substituta, kot bi jo imel do tistega, namesto katerega je bil imenovan.
342. Svojci mladoletnega dediča so po rezervaciji falcidijskega deleža izplačali zapuščino, ki jo je zapustnik zapustil, v
sorazmerju s svojim deležem zapuščine. Potem ko je mladoletnik umrl, je drugi postal njegov dedič na podlagi substitucije,
in ker je bila polovica zapuščine, ki je pripadala mladoletniku, izčrpana, je treba od vseh zapuščin odšteti delež, ki pripada po
Falcidijevem pravu, tako da bo po tem, ko so bile vse zapuščine, ki so bile naložene njemu in mladoletniku, podvržene
prispevku, četrti del zapuščine ostal v njegovi lasti; čeprav je namreč dedič mladoletnika, je treba vseeno opraviti odbitek po
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Falcidijevem pravu, kakor če bi bil dedič njegovega očeta. Zapuščine, s katerimi je bil obremenjen dedič in ki so znašale več
kot tri četrtine njegovega deleža, se ne bodo povečale, razen če bi dedič, ki je bil imenovan za del zapuščine in je nadomestil
svojega sodediča, po odbitku falcidskega deleža plačal zapuščino, medtem ko je njegov sodedič razmišljal; in potem, ko bi
slednji zavrnil zapuščino, bi drugi na podlagi nadomestitve pridobil tudi preostali del te zapuščine.
343. Africanus, Vprašanja, knjiga V.
Če je nekdo, ki je imel premoženje v vrednosti štiristo aurejev, tristo od njih zapustil, nato pa ti je podaril zemljišče v
vrednosti sto aurejev pod pogojem, da za njegovo oporoko ne velja falcidijsko pravo, se postavlja vprašanje, kakšno je
pravilo? Odgovoril sem, da je to eno tistih zapletenih vprašanj, o katerih razpravljajo dialektiki in jih označujejo za sofistična
ali iluzorna; kajti v takem primeru se bo izkazalo, da je vse, za kar se bomo odločili, da je resnično, napačno. Če bi namreč
rekli, da je oporoka, ki vam je bila zapuščena, veljavna, bi obstajala podlaga za uporabo falcidijskega zakona, zato zapuščine
ne bo mogoče izplačati, ker pogoj ni bil izpolnjen. Če se zapuščina ne bo štela za veljavno, ker pogoj ni bil izpolnjen, ne bo
podlage za uporabo falcidijskega prava. Če pa se pravo ne uporablja in bi moral biti pogoj izpolnjen, boste upravičeni do
zapuščine. Ker pa se zdi, da je bil namen oporočitelja, da se druge zapuščine ne zmanjšajo zaradi vaše, je bolje odločiti, da
pogoj, od katerega je odvisna vaša zapuščina, ni bil izpolnjen.
344. Kaj naj torej rečemo, če je zapustnik v drugih zapuščinah zapustil dvesto aurei, tebi pa jih je pod istim pogojem zapustil
dvesto, kajti pogoj, od katerega je odvisna tvoja zapuščina, je bil ali ni bil izpolnjen; zato boš upravičen do vsega ali do
ničesar, kar se bo štelo za krivično in v nasprotju z namenom zapustnika. Spet ni razumno trditi, da ste upravičeni do dela
zapuščine, če je potrebno, da je pogoj, od katerega je odvisna celotna zapuščina, bodisi moral biti izpolnjen bodisi ni bil
izpolnjen. Zato je treba celotno zadevo rešiti z uporabo izjeme, ki temelji na goljufiji.
345. Zato bi moral oporočitelj, kadar želi doseči izpolnitev svojih želja, določiti naslednje: "Če sem zapustil ali bi moral
zapustiti kaj več, kot je zakonito po falcidskem pravu, naj se mojemu dediču naloži, da od zapuščine, ki sem jo zapustil
Titiusu, odšteje toliko, kolikor je potrebno, da dopolni svojo četrtino."
346. Če je zapustnik zapustil premoženje v višini dvesto aurejev in je meni zapustil sto aurejev, izplačljivih takoj, tebi pa tudi
sto aurejev, izplačljivih pogojno, in je bil pogoj po določenem času izpolnjen, vendar tako, da dedič od dohodka, ki je bil
zapuščen tebi, ni prejel več kot petindvajset aurejev, bo upravičen do koristi falcidijskega zakona in mu moramo izplačati
petindvajset, poleg tega pa še obresti na petdeset v vmesnem času, kar (na primer) znaša pet aurejev. Ker je torej treba plačati
trideset aurejev, nekatere avtoritete menijo, da vsakemu od nas pripada po petnajst, kar pa je povsem napačno mnenje; čeprav
sva vsak od naju prejela enak znesek, je še vedno očitno, da je moja zapuščina nekoliko dragocenejša od tvoje. Zato je treba
odločiti, da se tvoja zapuščina zmanjša za znesek, ki ga je dedič prejel od dobička; v skladu s tem je treba opraviti naslednji
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izračun, in sicer je treba to, kar pripada dediču, razdeliti na sedem delov, od katerih bom moral jaz plačati štiri, ti pa tri, saj je
moja zapuščina za četrtino večja od tvoje.
347. Marcijan, Inštituti, knjiga VII.
Božanska Severus in Antoninus sta v reskriptu navedla, da za denar, zapuščen za preživljanje otrok, velja falcidijski zakon in
da je dolžnost guvernerja pokrajine poskrbeti, da se posodi osebam, ki so plačilno sposobne.
348. Božanska Severus in Antoninus sta v splošnem reskriptu, naslovljenem na Bononija Maksima, navedla, da mora obresti
plačati vsakdo, ki se sklicuje na Falcidijev zakon z namenom goljufije.
349. Florentin, Inštituti, knjiga XI.
Kadar dedič, ki mu je bilo s skrbništvom naloženo, da po prejemu določenega denarnega zneska na nekoga prenese
zapuščino, zavrne izpolnitev oporočiteljeve volje in želi pozneje izkoristiti ugodnost falcidijskega zakona, čeprav denar
morda ni bil plačan tistemu, ki je bil po prejemu zaprošen za prenos zapuščine; vseeno bo moral izvršiti skrbništvo, saj bo
namesto falcidijskega deleža dobilo mesto tisto, kar je oporočitelj hotel, da se mu da.
350. Marcijan, Inštituti, knjiga XIII.
Dedič je upravičen, da ima kot četrtino zapuščine po falcidskem pravu vse, kar pridobi v tej vlogi, ne pa tudi premoženja, ki
ga lahko zahteva na podlagi dedne pravice ali ki ga je prejel kot zapuščino ali na podlagi zaupanja ali zato, da bi izpolnil
pogoj; nič od tega namreč ni vključeno v njegovo četrtino. Če pa mu je v skladu s pogoji skrbništva naloženo, da prenese
celotno zapuščino, ali če mu je zapuščina zapuščena ali če postane upravičenec skrbništva, ali če mu je naročeno, naj vzame
določeno premoženje kot prednostno zapuščino ali naj od zapuščine kaj odšteje ali zadrži, bo to vključeno v njegovo četrtino.
Vendar pa se delež, ki ga prejme od svojega sodediča, ne vključi v četrtino. Čeprav se od njega lahko zahteva, da zapuščino
prenese ob prejemu določenega denarnega zneska, bo to, kar prejme, vključeno v njegovo četrtino, kot je odločil božji Pij. In
če mu kar koli podari prejemnik zapuščine v skladu s pogojem, je treba opozoriti, da je treba tudi to vključiti v njegovo
četrtino. Če pa dedič od zapustnika kaj prejme zaradi izpolnitve pogoja, to ne spada na področje uporabe falcidijskega prava;
če je torej zapustnik zapustil zemljišče v vrednosti sto aurei, če je zapustnik dediču plačal petdeset, je treba zapuščino šteti
kot sto, dedič pa bo upravičen do petdeset poleg svojega deleža zapuščine, kar pa ne bo vključeno v njegovo četrtino.
351. Macer, O vojaških zadevah, II. knjiga.
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Če vojak, ki je sestavil oporoko, določi, da se polovica njegove zapuščine izroči tebi, nato pa po odpustu izpiše dodatek, s
katerim zahteva, da se druga polovica njegove zapuščine izroči Titiusu, in umre leto dni po odpustu, bo dedič obdržal svojo
četrtino od tega, kar je pripadalo tebi in Titiusu; ker je oporočitelj umrl v času, ko njegova oporoka ni mogla biti deležna
ugodnosti cesarskega privilegija v zvezi z vojaškimi oporokami. Če pa umre v enem letu po odpustu, mora Titius sam trpeti
odbitek falcidijske četrtine, ker mu je bila zapuščina zapuščena v času, ko oporočitelj ni mogel sestaviti oporoke v skladu z
vojaškim pravom.
352. Papiniamis, Vprašanja, knjiga XX.
Dediču je bilo naloženo, da prenese posest na Maevija pod pogojem, da bo od njega prejel sto aurejev, po njegovi smrti pa bo
denar zapustil Titiusu. Čeprav je omenjenih sto aurejev zadoščalo za četrtino zapuščine, bo zaradi poznejšega zaupanja
vseeno obstajal razlog za zadržanje četrtine prve zapuščine, saj v skladu s konstitucijo božanskega Hadrijana znesek spada
pod pogoje Falcidijevega zakona le, če ostane v rokah dediča; vendar je za delovanje Falcidijevega zakona podvržen le tisti,
ki mu je bila zapuščina zapuščena, zato se ne nanaša na sto aurejev, ki so bili darovani mortis causa. Jasno je, da lahko dedič
zadrži in odšteje denar v skladu z določili trebelijskega odloka senata, če zapuščino prenese ob prejemu stotih aurejev in ne
določi osebe, ki bi ga plačala, če ta zadošča za četrtino njegove vsote, če je to v skladu z določili trebelijskega odloka senata.
353. Scaevola, Digeste, knjiga XXI.
Oporočitelj je, potem ko je za dediča določil sina in hčer, vsakemu od njiju kot prednostno zapuščino zapustil določeno
premoženje, vendar je hčerki zapustil veliko manj kot sinu. Prvi je poleg tega zapustil hišo, ki je bila obremenjena, vključno z
vsem, kar ji pripada, in vsemi pripomočki, ter dodal naslednjo klavzulo: "To zapuščino delam pod pogojem, da bo Titius,
svobodnjak mojega sina, plačal vse dolgove za omenjeno hišo, in če to stori, bo hiša pripadla obema v skupni lasti." Če bi hči
želela izkoristiti ugodnost falcidijskega zakona, da bi si pridržala svojo četrtino, se je pojavilo vprašanje, ali naj se dolgovi
odštejejo od deleža zapuščine, ki ji je bil zapuščen, in naj dobi svojo četrtino od tistega, kar je ostalo. Odgovor je bil, da ga
lahko zahteva po zakonu, vendar ne more sprejeti tistega, kar ji je ostalo, če to zadostuje za njeno četrtino, ne da bi izpolnila
voljo pokojnika in plačala, kar ji je bilo naloženo.
354. Isto, Digest, knjiga XXI.
Mož je skrbel za premoženje svoje žene, ki ni vključevalo njene dote, ta pa je umrla, preden ji je mož izročil račun o svojem
upravljanju, in mu zapustila dediča vsega svojega premoženja ter mu naložila, naj ob smrti izroči deset delov tega
premoženja njunemu skupnemu sinu in dva deleža vnuku. Postavilo se je vprašanje, ali je treba tisto, za kar je bilo
ugotovljeno, da je ostalo v rokah njenega moža od njegovega upravljanja premoženja, prenesti na sina skupaj z drugim

2065

premoženjem v sorazmerju z desetimi deleži zapuščine. Odgovor je bil, da se v razdelitev vključi tudi to, kar je mož dolgoval
zapuščini.
355. Očetovski stric neke deklice, ki ga je njena mati prosila, naj njeno premoženje prenese na Titiusa, če bi deklica umrla,
preden bi dosegla polnoletnost, je postal njen zakoniti dedič. Pri ocenjevanju zneska, dolgovanega po Falcidijevem zakonu,
je dedič želel od zapuščine odšteti glavnico, od katere obresti je umrla mladoletnica več osebam izplačala denar, ki je bil
dolgovan za preživnino, zagotovljeno na račun oporočiteljice. Če bi moral opraviti ta odbitek, se je pojavilo vprašanje, ali bi
moral dati varščino za plačilo glavnice omenjenih denarnih zneskov, pri čemer bi se zneski teh zneskov določili glede na čas
smrti vsake od oseb, ki so bile upravičene do preživnine. Odgovor je bil, da mora dati takšno zavarovanje.
356. Tri leta po vstopu v zapuščino je dedič želel uveljaviti falcidijsko pravo proti volilojemnikom, ker je zapustnik upravljal
nekatera skrbništva, o katerih še ni bil izdan račun, in ker je zanikal, da bi se od terjatev, ki pripadajo mladoletniku, lahko
izterjalo toliko, kolikor je bilo odšteto zaradi varščine, ki jo je dal zapustnik. Postavilo se je vprašanje, ali je treba na zahtevo
volilojemnikov narediti kopije računov zapustnika in vseh listin, ki pripadajo zapuščini, ter izjavo o zneskih, dolgovanih
skrbnikom, da se prepreči, da bi dedič predložil listine po lastni izbiri in na ta način ogoljufal volilojemnike. Odgovor je bil,
da je dolžnost sodišča, da pregleda vse listine, s katerimi je mogoče ugotoviti višino zapuščine.
357. Ista vprašanja, o katerih se je javno razpravljalo.
Če je civilna oseba izvršila oporoko, preden je postala vojak, in nato v času služenja vojaškega roka izvršila kodicil, se
falcidijsko pravo ne uporablja za kodicil, uporablja pa se za oporoko.

Naslov. 3. Če se trdi, da je bilo komu zapuščeno več, kot dovoljuje falcidijsko pravo.

358. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIX.
Kadar je komu zapuščeno več premoženja, kot dovoljuje zakon, in obstaja utemeljen dvom, ali se uporablja falcidijski zakon
ali ne, bo pretor priskočil na pomoč dediču in prisilil volilojemnika, da mu predloži jamstvo, da mu bo, če bi se izkazalo, da
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je prejel večjo dediščino, kot mu pripada po falcidijskem zakonu, vrnil znesek, enak presežku, in da ga ne bo poskušal
ogoljufati.
359. Pri tem je vseeno, ali se to zgodi v prvi oporoki, v dijaškem nadomestku ali v obeh, saj je bilo že odločeno, da se
falcidijsko pravo uporablja samo enkrat, tudi če obstajata dve oporoki, in da bodo vse zapuščine predmet prispevka, ne samo
tiste, ki jih je dolžan plačati mladoletnik sam, ampak tudi tiste, ki jih je dolžan plačati njegov nadomestek.
360. Če v zvezi z zapustnikom ni bilo sklenjeno nobeno določilo, bo dedič upravičen do skrbniške tožbe zoper skrbnika
prvega. Toda, kot pravi Pomponij, določilo lahko začne veljati tako glede samega varovanca kot glede njegovega dediča; v
tem primeru bo falcidijsko pravo začelo veljati za časa njegovega življenja. Enako pravilo določa tudi glede tožbe o
skrbništvu.
361. Marcellus pravi, da je nekdo, čigar premoženje je znašalo štiristo aurejev, za dediča imenoval svojega sina, ki še ni bil
polnoleten, zamenjal Titiusa in Seija ter mladoletniku ni naložil nobene zapuščine, temveč je Titiusa zadolžil za plačilo tristo
aurejev. Marcellus sprašuje, ali naj nadomestni otrok plača dvesto ali sto petdeset aurejev, saj v nobenem primeru ne bi smel
biti prisiljen plačati tristo. Zdi se mi, da je boljše mnenje, da ne bi smel biti dolžan plačati legatom več od svojega deleža,
vsekakor pa jim ne bi smel plačati manj. V skladu s tem sledi, da določilo ne učinkuje, kolikor zadeva samo njega, ampak ga
je treba izvršiti v korist vseh dedičev, saj se falcidijsko pravo začne uporabljati po izkazanem ustreznem razlogu in se določi
glede na višino zapuščine in dolgov zapuščine.
362. Če je zadolženost zapuščine očitna ali gotova, se izračun zlahka opravi. Če pa je dolg še vedno negotov, ker je odvisen
od nekega pogoja ali ker je upnik vložil tožbo za izterjavo svoje terjatve in sodni postopek še ni končan, bo dvomljivo, koliko
se zaradi negotovosti izplača volilojemniku.
363. Danes se nekaj zelo podobnega dogaja v zvezi s skrbništvom.
364. Ko se reče, da se uporablja falcidijsko pravo, se običajno imenuje razsodnik, ki oceni višino zapuščine, čeprav je lahko
samo ena oseba, ki zahteva izvršitev zelo zmernega skrbništva. Takšna cenitev ne sme škodovati drugim, ki niso bili pozvani
k arbitru. Kljub temu je običajno, da dedič obvesti druge upravičence do zapuščine, naj se zglasijo pri arbitru in tam
predstavijo svoje zadeve. Pogosto so obveščeni tudi upniki, da pred arbitrom dokažejo svoje terjatve. Razumno je, da je dedič
zaslišan proti zahtevkom volilojemnikov in upravičencev iz trusta, če ponudi, da bo plačal vse, kar ostane, in se želi zaščititi s
takšno določbo.
365. Če so zapuščene nekatere zapuščine, ki so plačljive takoj, in druge, ki so plačljive pod določenim pogojem, je treba to
določilo skleniti glede na pogojne zapuščine, če so tiste, ki so plačljive takoj, v celoti plačane. Nazadnje Julijan pravi, da se v
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primeru absolutne in pogojne zapuščine, da bi preprečili, da bi falcidijski zakon začel veljati, če se izpolni pogoj, tožba za
izterjavo absolutno zapuščene zapuščine ne odobri, razen če je dediču dano jamstvo za vračilo vsega, kar je bilo prejeto nad
tistim, kar dovoljuje falcidijski zakon.
366. Julijan pravi tudi, da je treba v primeru, ko je četrtina zapuščine zapuščena neki osebi pod določenim pogojem, tri
četrtine zapuščine pa so zapuščene absolutno, dati varščino za vračilo vsega, kar je bilo prejeto nad zneskom, ki ga dovoljuje
Falcidijev zakon.
367. Zato je mogoče zahtevati tudi to določilo, ker čeprav lahko dedič vrne presežek, ki ga je plačal, se vseeno lahko izkaže,
da stranka, ki ji je bilo plačilo izvršeno, ni plačilno sposobna, in zaradi tega se izgubi, kar je bilo plačano.
368. Lahko rečemo, da je treba to določilo skleniti tudi v zvezi z darovanjem mortis causa.
369. Te besede določbe: "Kar si morda prejel kot zapuščino, ki presega tisto, kar dovoljuje Falcijanov zakon," se ne nanašajo
samo na tistega, ki je prejel več, kot dovoljuje Falcijanov zakon, in mora del vrniti, del pa lahko obdrži, ampak se nanašajo
tudi na osebo, ki mora vrniti celotno zapuščino, saj je treba razumeti, da Falcijanov zakon včasih razveljavi del zapuščine, ki
je bila plačana, včasih pa razveljavi celotno zapuščino. Ker se namreč izračun falcidijskega dela opravi po obračunu dolga, se
pogosto zgodi, da se odkrijejo drugi dolgovi ali da se izpolni pogoj, od katerega je bilo odvisno plačilo dolga, in celoten
znesek zapuščine je izčrpan; včasih pa se izpolni pogoj, od katerega je odvisna svoboda sužnjev, zaradi česar zapuščina
nikakor ni plačljiva, saj se izračun zneska zapuščine opravi šele, ko se zaključi izračun zneska za sužnje, njihova vrednost pa
se odšteje od premoženja zapuščine.
370. Poleg tega se falcidijski zakon ne uporablja za nekatere oporoke; kljub temu se v zvezi z njimi upošteva pravilo, da
čeprav dedič ne more biti upravičen, da bi si pridržal svojo četrtino, bi bila zapuščina plačljiva le v primeru, če bi premoženje
zapuščine zadostovalo, seveda po odbitku dolga, pa tudi vrednosti sužnjev, ki so z oporoko prejeli svobodo bodisi
neposredno bodisi pod pogoji skrbništva.
371. Prav tako bi moral upravičenec do skrbništva dati varščino volilojemniku, ki je zadolžen za izvršitev skrbništva.
372. Včasih se dogovor, določen v tej določbi, ne nanaša na falcidijsko, ampak na kakšno drugo pravo; kot na primer, kadar
je patron imenovan za dediča celotne zapuščine in mu je absolutno naložena zapuščina v višini petih dvanajstin te zapuščine,
nato pa mu je pogojno naložena druga zapuščina, ki presega znesek, do katerega je upravičen kot patron; v tem primeru se je
treba sklicevati na pravo, ki določa patrone, in ne na falcidijsko pravo.
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373. Kadar se zapuščeno premoženje izgubi, medtem ko je v rokah volilojemnika, je boljše mnenje, da je treba z izjemo
odobriti olajšavo stranki, ki je dala obljubo,
374. Paulus, O ediktu, knjiga LXXV.
Tudi če je privolil v plačilo vrednosti premoženja,
375. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIX.
Razen če je kakšno goljufivo dejanje storil sam volilojemnik, saj bo potem odgovoren tudi na podlagi klavzule o slabi veri, ki
je vključena v to določbo in ji je mogoče nasprotovati z odgovorom.
376. Ta obveznost, ki se izvrši zaradi falcidijskega zakona, se nanaša na predložitev poroštev.
377. Kadar so zapuščine, ki jih je treba plačati ob različnih časih, saj je gotovo, da se bo uporabljal Falcidijev zakon, Pedij
pravi, da ni razloga za določilo, je pa razlog za izračun in da je treba oceniti znesek, ki ga je treba plačati ob različnih časih,
in na ta način bo določen skupni znesek zapuščin. Rezultat ocene je, da bo znesek, ki ga je treba plačati v skladu s
Falcidovim zakonom, določen sorazmerno s tem, kar je treba odšteti od vseh zapuščin.
378. Kadar koli je jasno, da bo zapuščina zapadla v plačilo še pred začetkom uporabe Falcidijevega zakona, je treba opraviti
izračun zapuščine. Če pa je izpolnitev pogoja, od katerega je odvisna, odložena, je treba počakati, da se izpolni. Če pa čas za
njegovo izpolnitev še ni nastopil, je treba v tem primeru upoštevati dobičke, prejete v vmesnem času, in narediti oceno, da
lahko določimo znesek v skladu s falcidskim zakonom in lahko rečemo, da je pogoj začel veljati.
379. Čeprav so na podlagi tega določila lahko vsi volilojemniki in upravičenci do zaupanja dolžni dati varščino, so božji
bratje v nekem reskriptu navedli, da so nekateri od njih oproščeni tega, kot na primer tisti, ki so jim bila zapuščena majhna
nadomestila za preživljanje. V reskriptu, naslovljenem na Pompejo Faustino, so namreč navedli: "Zapuščina desetih aurei, ki
jih je treba letno plačati po oporoki Pompeji Crispiane, vaše zaščitnice, za katero trdite, da vam je bila zapuščena, se razlikuje
od tiste, s katero sta bila hrana in obleka zapuščena drugim njenim svobodnim ženam, zaradi česar menimo, da se varščina ne
bi smela zahtevati."
380. Poleg tega je treba opozoriti, da se od državne blagajne ne bi smelo zahtevati, da zagotovi varščino, vendar se lahko
zoper njo vloži tožba, kot če bi to storila. Kljub temu je božji Pij v reskriptu navedel, da je treba druge, ne glede na njihov čin
in čeprav so morda že prejeli zapuščino, prisiliti, da dajo varščino. Iz tega reskripta izvemo tudi, da je cesar nameraval, da bi
bilo treba skleniti varščino tudi potem, ko so bile zapuščine že izplačane.
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381. Kadar je volilojemnik dal dediču varščino glede vračila zapuščine, ki mu je bila izplačana, in je dedič že vključen v spor
zaradi zapuščine ali pričakuje, da bo vključen, zapuščina pa se izseli bodisi zaradi malomarnosti bodisi zaradi goljufije
tistega, ki je izplačal zapuščino, menimo, da določilo ne učinkuje, kolikor zadeva sodbo dobrega državljana, ker vsebuje
element dobre vere.
382. Podobno, če bi se tisti, ki je plačal zapuščino, iz kakšnega drugega razloga prikrajšal za zapuščino (na primer zato, ker je
imenovan za dediča z drugo oporoko, po kateri omenjeni volilojemnik ni prejel zapuščine), pravimo, da bo določilo v skladu
s presojo dobrega državljana začelo učinkovati.
383. Na splošno pa je treba reči, da bo v primeru, ko je tisti, ki se je zavaroval s tovrstno določbo in je prenesel
nepremičnino, denarno vsoto ali kakšno korist, določba začela veljati; pod pogojem, da tisti, ki jo je sklenil, ni bil kriv slabe
vere.
384. Postavilo se je vprašanje, ali lahko določilo učinkuje več kot enkrat. In ugotovljeno je, da lahko učinkuje večkrat, če se
dediču v različnih obdobjih odvzamejo različni deli zapuščine.
385. Če bi bila zapuščina plačana pred sklenitvijo določila in bi se začel sodni postopek za prisilitev predložitve varščine, to
kaže na to, da se postopek lahko začne, če je bilo kaj izpuščeno ali plačano zaradi napake. Zato se v tem primeru, ker
varščina ni bila dana, šteje, da je bilo plačano več, kot je treba. Pomponius pravi, da je tožba za naložitev predložitve varščine
upravičena, in menim, da je treba njegovo mnenje sprejeti zaradi koristi, ki jo prinaša.
386. Paulus, O ediktu, knjiga LXXIII.
Tudi to varščino je treba dati, kadar se zdi, da je za to dober razlog, saj bi bilo krivično, če bi jo zahtevali, kadar v zvezi s
premoženjem še ni prišlo do spora in kadar so bile izrečene le prazne grožnje, zato mora pretor odločiti o tem vprašanju po
ustrezni preiskavi.
387. Kadar vsaka od dveh strank zahteva zase celotno zapuščino na podlagi oporoke, na primer, če sta obe istega imena,
lahko tožbo vložijo tako upniki kot tudi volilojemniki tako proti stranki, ki ima zapuščino, kot tudi proti tisti, ki zahteva
zapuščino.
388. To zavarovanje je potrebno, kadar kdo plača svoj denar ali izroči svoje premoženje. Če plača denar ali izroči
premoženje, ki pripada zapuščini, nekateri organi menijo, da zavarovanja ni treba predložiti, saj v primeru izgube tožbe ne bo
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odgovoren, ker ni bil v posesti in ni storil goljufije, da bi se izognil posesti. Če bi moral opraviti plačilo, preden je prišlo do
spora, se bo uporabilo to pravilo; če bi plačilo opravil pozneje, bi namreč odgovarjal zaradi malomarnosti.
389. V primeru dveh oseb z istim imenom se pojavi vprašanje, ali mora varščino zagotoviti tisti, ki prenese premoženje iz
zapuščine, in sicer iz razloga, ker je eden od njiju absolutno oproščen odgovornosti, tako kot če bi plačal dolg iz zapuščine.
Če je stranka, ki se sklicuje na zapuščino, plačala svoj denar ali izročila svoje premoženje, ne bo imela ničesar, kar bi lahko
zadržala, zato ji je treba dati varščino.
390. Marcellus, Digest, knjiga XXI.
Poglejmo, ali ta določba, namreč: "Ali obljubljaš, da boš vrnil vse, kar si morebiti prejel nad tem, kar dovoljuje falcidijsko
pravo?", ne bo zadostovala zoper stranko, ki je dolžna plačati zapuščino drugemu v skladu s pogoji zaupanja. Dovolj je, če
dedič reče, da mu v skladu s skrbništvom ni treba storiti ničesar. Kajti tudi v tem primeru mora tisti, ki prejme korist iz
skrbništva, dati jamstvo za odškodnino zapustniku, razen če bi ta raje dal jamstvo dediču, da bi se izognil izogibanju. Poleg
tega je treba zapustniku dati varščino, če (kar je povsem ustrezno) bi mu bilo dovoljeno, da obdrži sorazmeren znesek od
tistega, kar je bilo plačano v okviru skrbništva, čeprav bi lahko v njegovih rokah ostalo dovolj zapuščine za izpolnitev celotne
fiduciarne obveznosti.
391. Kalistrat, O sodnih preiskavah, knjiga IV.
Če volilojemnik ali upravičenec do zaupanja ne more zlahka zagotoviti varščine in zaradi tega tvega, da bo prikrajšan za
korist, ki mu je bila dodeljena z oporoko, ali je oproščen obveznosti zagotavljanja varščine? Zdi se, da je to mnenje sprejeto v
zapisu božanskega Komoda, ki ima naslednje besedilo: "Če sodišče, ki je pristojno za zadevo, ugotovi, da je bila pri njem
vložena zahteva, da te prisili k dajanju varščine, da bi ti preprečil uveljavljanje koristi iz oporoke, mora poskrbeti, da boš
oproščen zahteve po dajanju varščine."
392. Paulus, O Lex Julia et Papia, knjiga VII.
Božji Pij je prepovedal zahtevati varščino od osebe, ki ji je bilo naročeno, naj nadzoruje razdelitev določenih letnih zapuščin,
in od nje zahteval, da dedičem vrne deleže tistih, ki jih niso sprejeli, razen če ji je to izrecno naročil oporočitelj.
393. Marcianus, Trusti, knjiga X.
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Kadar dedič trdi, da je del zapuščine ali celo vsa zapuščina propadla v korist državne blagajne, in bi bilo treba ugotoviti, da
mu je bila naložena tudi skrb, je bilo odločeno, da je treba upravičencu plačati, če da jamstvo za vrnitev zapuščine, če bi se iz
nje izselil.
394. Isto, Trusti, XII. knjiga.
Kadar lastništvo nepremičnine ni sporno, sporno pa je njeno uživanje (saj se lahko zgodi, da je lastništvo zapuščeno Titiusu,
uživanje pa nekomu drugemu), potem varščine za njeno obnovo ne bi smel dati dedič, temveč Titius. Včasih, tudi če je dedič
zadolžen za prenos pravice do uporabe, je treba zavarovanje dati Titiusu; na primer, če je po rezervaciji pravice do uporabe
lastnina prepuščena njemu, pravica do uporabe pa Seiju; kajti v tem primeru bi bila kakšna korist, če bi se zavarovanje dalo
dediču, saj ne bi imel nobene koristi, če bi pravica do uporabe ugasnila? Če pa je užitek, ki je bil zapuščen Seiusu, in
lastništvo prepuščen Titiusu na tak način, da bo, ko užitek preneha pripadati Seiusu, upravičen do lastništva, potem je treba
zagotoviti zavarovanje dediča s strani užitkarja in tudi dediča Titiusa, ker ni gotovo, da bo Titius pridobil lastništvo, če bo
užitek ugasnil.
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Knjiga XXXVI
1. O trebellijanskem odloku senata.
2. Ob katerem času začnejo veljati zapuščine ali skrbništva.
3. O varščinah, danih za plačilo zapuščin ali izvršitev skrbništev.
4. Kdaj se lahko volilojemniki upravičencev do skrbništva dobijo v posest premoženje (...)

Tit. 1. O trebellijanskem odloku senata.

1. Ulpianus, Trusti, III. knjiga.
Potem ko smo obravnavali zadeve v zvezi s skrbništvom različnih vrst premoženja, preidimo k razlagi trebelskega odloka
senata.
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(1) Ta odlok senata je bil sprejet v Neronovem času, osmega kalenda septembra, v času konzulata Anneja Seneka in
Trebellija Maksima.
(2) Besedilo odloka je naslednje: "Ker je popolnoma pravično, da se v zvezi z vsemi skrbništvi, ki zadevajo posestva, kjer je
treba karkoli plačati iz premoženja, raje uveljavlja regres pri tistih, na katere so prenesene pravice in dobički posesti, kot da
bi dediči nosili kakršno koli tveganje zaradi zaupanja vanje, se s tem odlokom odreja, da tožbe, ki se običajno odobrijo za in
proti dedičem, niso dovoljene, če so slednji prenesli premoženje pod pogoji skrbništva, kot jim je bilo naloženo; ampak se v
teh primerih tožbe odobrijo v korist in zoper tiste, na katere je bilo premoženje preneseno v skladu s skrbništvom,
ustanovljenim z oporoko, da bi se zadnje želje pokojnikov, kar zadeva preostanek zapuščine, lahko bolj natančno izpolnile. "
(3) S tem odlokom senata se odpravijo dvomi tistih, ki so se odločili zavrniti sprejem zapuščine bodisi zaradi strahu pred
sodnim postopkom bodisi zaradi strahu.
(4) Toda čeprav je Senat nameraval priskočiti na pomoč dedičem, priskoči na pomoč tudi upravičencu do zapuščine.
Dedičem je namreč ugodeno, ker lahko izkoristijo izjemo, če je tožba vložena zoper njih; če pa dediči vložijo tožbo, jim je
lahko preprečena z izjemo, ki jo imajo pravico izkoristiti upravičenci do skrbništva, zato ni dvoma, da je bilo prav tako
poskrbljeno za njihove interese.
(5) Ta odlok senata velja ne glede na to, ali je bil za prenos zapuščine zadolžen kdor koli, ki je bodisi oporočni dedič bodisi
zakoniti dedič.
(6) Uporablja se tudi v primeru oporoke vojaka, ki je pod očetovskim nadzorom in ima pravico razpolagati s svojim castrense
peculium ali svojim quasi castrense peculium.
(7) Posestniki premoženja po pretorijanskem zakonu ali kateri koli drugi nasledniki lahko prenesejo premoženje na podlagi
trebelskega odloka senata.
(8) Postavlja se vprašanje, ali lahko tisti, na katerega je bilo premoženje preneseno pod pogoji skrbništva na podlagi
trebellijanskega odloka senata, sam prenese svoje pravice do tožbe na podlagi istega odloka senata, kadar je bil zadolžen za
prenos premoženja. Julijan pravi, da lahko tudi on prenese svoje pravice do tožbe. To mnenje odobrava tudi Marcianus, mi pa
ga sprejemamo.
(9) Kadar pa je bil kdo zadolžen, da zapuščino prenese na dve osebi, na eno od njiju absolutno ali v določenem roku, na
drugo pa pod določenim pogojem, in trdi, da je zapuščina verjetno insolventna, je senat odredil, da se celotna zapuščina
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prenese na tistega, na katerega je bil dedič zadolžen, da jo prenese absolutno ali v določenem roku. Če pa bi bil pogoj
izpolnjen in bi drugi upravičenec želel sprejeti svoj delež, bi nanj po zakonu prešla pravica do tožbe.
(10) Če je za dediča imenovan sin ali suženj, ki mu je naloženo, naj prenese zapuščino, in bi jo gospodar ali oče moral
prenesti, preidejo pravice do tožbe na podlagi trebelskega odloka senata na upravičenca do zaupanja. To bo veljalo tudi, če
sta stranki zadolženi za prenos premoženja v svojem imenu.
(11) Enako pravilo velja, kadar očetu naloži prenos premoženja sin sam.
(12) Kadar je za prenos zapuščine zadolžen skrbnik ali kurator mladoletne ali duševno bolne osebe, bo nedvomno veljal
trebelski dekret senata.
(13) Kadar je bilo mladoletniku naloženo, da zapuščino prenese sam, se je pojavilo vprašanje, ali lahko to stori po pooblastilu
svojega skrbnika. Božanski Sever je odločil, da ne more prenesti zapuščine na svojega skrbnika po pooblastilu slednjega, ker
nihče ne more delovati kot sodnik v svoji lastni zadevi.
(14) Kljub temu pa lahko mladoletnik premoženje prenese na svojega skrbnika, saj pooblastilo slednjega ni potrebno, da bi
bil prenos zakonit.
(15) Poleg tega, kadar je za prenos zapuščine zadolženo združenje ali pravna oseba, bo prenos veljaven, če je opravljen na
vsakega od različnih članov posebej, in sicer z glasovanjem tistih, ki so člani navedenega združenja ali pravne osebe; v tem
primeru se namreč šteje, da je vsak od njih opravil prenos sam na sebe.
(16) Če se od dediča zahteva, da prenese zapuščino, potem ko je zase rezerviral zemljišče, lahko to stori na podlagi
trebelskega odloka senata; prav tako ni velike razlike, če je bilo zanj dano zemljišče zastavljeno, saj osebna tožba za vračilo
posojenega denarja ne bo sledila zemljišču; bo pa odgovoren tistemu, na katerega je bila zapuščina prenesena na podlagi
trebelskega odloka senata. Upravičenec do zaupanja mora dediča zavarovati, da bo dedič odškodovan, če se zgodi, da bo
upnik zemljišče izselil. Julijan pa ne meni, da je treba dati varščino, ampak da je treba oceniti vrednost zemljišča brez
varščine, tj. za koliko se bo prodalo, če varščina ne bo dana; in če bi se v primeru, da varščina ni bila dana, prodala za toliko,
kolikor bi znašal četrti del nepremičnine, bi se pravice do tožbe prenesle v skladu z določili trebelskega odloka senata; če pa
bi prinesla manj, bi bilo treba v skladu s trebelskim odlokom senata rezervirati primanjkljaj in prenesti tudi preostanek. To
mnenje rešuje številna vprašanja.
(17) Če je človek, ki je imel premoženje v višini štiristo aurejev, zapustil tristo, in potem ko je odštel dvesto, naložil svojemu
dediču, naj premoženje prenese na Seija, ali bo prejemnik zaupanja odgovoren za tristo aurejev ali bo odgovoren le
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sorazmerno z zneskom premoženja, ki je prišlo v njegove roke? Julijan pravi, da je mogoče od njega zahtevati tristo aurejev,
vendar pa tožba proti upravičencu do zaupanja ne bo odobrena za več kot dvesto, proti dediču pa za sto. To Julijanovo
mnenje se mi zdi pravilno, da upravičenec ne bi bil odgovoren za več kot znesek, ki ga je prejel iz zapuščine. Nihče namreč
ni dolžan plačati več zapuščine od zneska, ki je prišel v njegove roke iz zapuščine, četudi falcidijski zakon morda ne velja,
kot je navedeno v reskriptu božanskega Pija.
(18) Končno se kot zapuščina po oporoki vojaka ne sme plačati več, kot znaša njegova zapuščina, potem ko se odšteje dolg;
in še vedno si upravičenec do zapuščine ne bo smel pridržati četrtine.
(19) Zato Neratius pravi, da če je dediču naloženo, da prenese celotno zapuščino, ne da bi odštel falcidenčni del, in je
tistemu, ki je upravičen do njegovega prejema, naloženo, da ga prenese na tretjo osebo, dedič ne more odšteti četrtine od
tega, kar prejme drugi upravičenec, saj je oporočitelj želel le, da bi prvi upravičenec do zaupanja užival njegovo liberalnost.
(20) Če je oporočitelj, ki je imel premoženje v vrednosti štiristo aurejev, dvesto zapustil Titiusu, svojemu dediču pa naložil,
naj polovico premoženja prenese na Sempronija, Julijan pravi, da je treba prenos opraviti v skladu s pogoji Trebeljevega
odloka senata in da je treba tožbo volilojemnika razdeliti tako, da lahko za sto aurejev vloži eno tožbo proti dediču, za drugih
sto pa eno proti upravičencu do zaupanja. Zato Julijan meni, da bo dedič na ta način dobil svojo četrtino neokrnjeno, to je sto
aurejev brez odbitka.
(21) Julijan prav tako pravi, da če bi kdo, ki ima zapuščino v višini štiristo aurejev, zapustil tristo in bi po odbitku stotih
aurejev naložil svojemu dediču, naj zapuščino prenese na Sempronija, je treba reči, da bo v primeru prenosa zapuščine po
odbitku stotih aurejev tožba za izterjavo zapuščine odobrena zoper upravičenca do zaupanja.
2. Celsus, Digeste, knjiga XXI.
Če je nekdo, ki je zapustil štiristo aurejev, zapustil tristo aurejev Titiusu in svojega dediča zadolžil, naj zapuščino prenese
nate, in je dedič, ki je sumil, da je zapuščina nesolventna, po ukazu pretorja vstopil vanjo in jo prenesel, je nastalo vprašanje,
kaj si dolžan zapustniku? Ker je treba šteti, da je domneva, da je zapustnik želel, da se zapuščina prenese obremenjena z
zapuščinami, bi moral Titiusu plačati vseh tristo aurejev; ker je treba razumeti, da je od dediča zahteval, naj te imenuje
namesto sebe in ti izplača preostanek, in potem ko je izpolnil vse svoje dolžnosti v zvezi z zapuščino, to je, ko je plačal
zapuščine, bi bil upravičen do tistega, kar je ostalo, če mu ne bi bilo naloženo, naj zapuščino prenese nate. Koliko bi mu torej
ostalo? Zagotovo sto aurejev. To je znesek, ki ga je moral plačati tebi, in zato, da bi izračunali delež, ki mu pripada po
falcidijskem zakonu, ker je moral dedič plačati tristo aurejev Titiusu, sto pa tebi, bo rezultat, če bi prostovoljno vstopil v
zapuščino, moral plačati dvesto petindvajset Titiusu in petinsedemdeset tebi. Zato Titius ne bo upravičen do ničesar več, kot
če bi dedič vstopil v zapuščino, ne da bi ga v to prisilil pretor.
2076

3. Ulpianus, Skrbništvo, III. knjiga.
Poleg tega Marcellus o Julijanu v zvezi s tem primerom navaja, da če je oporočitelj rekel, da je treba dediča obremeniti z
zapuščino, ta pa je prostovoljno vstopil v zapuščino, je treba falcidijski delež izračunati tako, kot če bi bilo štiristo aurejev
zapuščenih na podlagi skrbništva, tristo pa bi jih ostalo kot zapuščina; tako bi bilo treba tristo razdeliti na sedem delov, od
katerih bi bil do štirih upravičen skrbniški upravičenec, drugi trije pa bi pripadli volilojemniku. Če pa se domneva, da je
zapuščina insolventna, dedič pa je ni prostovoljno sprejel in prenesel, lahko sto aurei od štiristo, do katerih bi bil upravičen,
obdrži upravičenec do zapuščine, enako pa je treba razdeliti tudi preostalih tristo, tako da lahko upravičenec prejme štiri
sedmine, zapustnik pa preostale tri; bilo bi namreč zelo nepravično, če bi zapustnik samo zato, ker se domneva, da je
zapuščina insolventna, dobil več, kot bi dobil, če bi jo dedič prostovoljno sprejel.
(1) Ponovno velja, da to, kar je bilo povedano v zvezi z zapuščino, za katero se sumi, da je insolventna, velja tudi za oporoke,
za katere ne velja falcidijsko pravo. Pri tem imam v mislih vojaške oporoke in druge oporoke z enakim opisom.
(2) Pomponij tudi pravi, da se v primeru, ko je kdo zadolžen za prenos zapuščine po odbitku zapuščine, pojavi vprašanje, ali
je treba zapuščino plačati v celoti in ali lahko dedič odšteje svojo četrtino samo od tistega, kar je ostalo na podlagi zapuščine,
ali jo lahko odšteje tako od zapuščine kot od zapuščine. Trdi, da je Aristo menil, da ga je treba odšteti od vsega, kar je
zapustnik zapustil, torej tako od zapuščine kot od skrbništva.
(3) Vsako premoženje, ki je del zapuščine in ga je dedič odtujil, se vključi v njegovo četrtino.
(4) Neki mož, ki je svoje otroke določil za dediče neenakih delov svojega premoženja in jim zapustil prednostne zapuščine
tako, da je mednje razdelil večji del svojega premoženja, je vsakemu od njih, ki bi umrl brez potomcev, naložil, naj svoj
delež zapusti svojim bratom. Naš cesar je v reskriptu navedel, da so bile prednostne zapuščine vključene v skrbništvo, ker
oporočitelj ni navedel svojega deleža zapuščine, temveč le svoj delež, in je veljalo, da so bile prednostne zapuščine vključene
v njegov delež.
(5) Če bi kdo moral izročiti zapuščino, preden je dal sužnje na mučenje, odprl oporoko, vstopil v zapuščino ali storil karkoli
od tistega, kar je z dekretom senata prepovedano, in bi bila zato zapuščina zaplenjena, jo z vsemi bremeni pridobi državna
blagajna. Zato bo korist četrte, do katere je bil imenovani dedič upravičen, prešla na državno blagajno, nanjo pa bodo prešle
tudi vse tožbene pravice, ki pripadajo zapuščini na podlagi trebelskega odloka senata. Če pa bi dedič komu preprečil sestavo
oporoke ali ne bi dovolil, da se zberejo priče, ali bi zanemaril maščevanje za oporočiteljevo smrt, ali če bi zapuščino iz
katerega koli drugega razloga zahtevala državna blagajna, bo korist četrtine prav tako pripadla državni blagajni, preostale tri
četrtine zapuščine pa bodo prešle na upravičenca do zaupanja.
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4. Isto, Trusti, knjiga IV.
Zaradi razloga, da bi imenovani dedič lahko zavrnil vstop v zapuščino, ker se boji, da bi bil s tem oškodovan, je treba
poskrbeti za upravičenca do zaupanja; tako da če bi ta rekel, da želi, da dedič vstopi v zapuščino na svoje tveganje in jo
prenese nanj, se lahko imenovanega dediča prisili, da pride pred pretorja in izroči zapuščino. Če se to stori, bodo pravice do
tožbe prešle na podlagi trebelskega odloka senata, dedič pa ne bo mogel izkoristiti ugodnosti četrte, ko bo prenesel
premoženje; ker vstopi v posest na tveganje drugega, je razumno, da mu je odvzeta vsaka ugodnost, do katere bi bil
upravičen. Prav tako ni pomembno, ali je zapuščina plačilno sposobna ali ne, saj zadostuje, da jo je imenovani dedič zavrnil.
O tem, ali je zapuščina solventna ali ne, se ne opravi nobena preiskava, temveč je treba upoštevati le mnenje, strah ali
pretvezo stranke, ki je zavrnila sprejem, in ne premoženja same zapuščine. To ni nerazumno, saj se od imenovanega dediča
ne bi smelo zahtevati, da navede, zakaj se boji vstopiti v zapuščino ali zakaj tega noče storiti. Ljudi namreč vodijo različni
motivi: nekateri se bojijo ukvarjati s posli, drugi se bojijo neprijetnosti, ki bi jih ti povzročili; tretji se bojijo, da bi lahko dolg
znašal večjo vsoto, čeprav se zdi, da je premoženje plačilno sposobno; nekateri se bojijo jeze ali zavisti drugih; nekateri pa
želijo biti naklonjeni tistim, ki jim je bilo premoženje zapuščeno, ne da bi želeli nositi kakršna koli bremena, povezana z
njim.
5. Marcianus, Trusti, VI. knjiga.
Če je človek z visokim položajem ali oblastjo od gladiatorja ali ženske, ki živi od prostitucije, zahteval, da prenese
premoženje, bo to moral storiti.
(6) Ulpianus, Trusti, IV. knjiga.
Vsakdo lahko zavrne sprejem posesti ne le, kadar je navzoč, temveč tudi, kadar je odsoten, in to lahko stori celo s pomočjo
pisma. Kajti glede strank, ki so odsotne, je mogoče zahtevati dekret, ali je gotovo, da ne želijo vstopiti v zapuščino in je
prenesti, ali pa to ni znano; do te mere njihova navzočnost ni potrebna.
1. Upoštevati je treba, da senat govori v zvezi s postavljenim dedičem. In zato Julijan razpravlja o vprašanju, ali se ta odlok
uporablja tudi v primerih dedovanja po zakonu. Boljše pa je mnenje, ki ga sprejemamo, namreč da se ta odlok uporablja tudi
za dediče po samem zakonu, ne glede na to, ali gre za zakonite dediče ali za pretorijanske naslednike.
2. Ta odlok senata velja tudi za sina pod očetovskim nadzorom in za vse druge nujne dediče, tako da jih pretor lahko prisili,
da prevzamejo zapuščino in jo pozneje prenesejo. Če bi to storili, se šteje, da so bile prenesene pravice do tožbe.
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3. Če se premoženje brez lastnika odvzame državni blagajni, ta pa ga ne želi sprejeti in prenesti na upravičenca do skrbništva,
bo povsem ustrezno, da državna blagajna vrne premoženje, kot če bi ga upravičenec do skrbništva pridobil nazaj.
4. Podobno velja, da če državljani mesta, potem ko so bili imenovani za dediče, rečejo, da je premoženje verjetno
insolventno, in ga nočejo sprejeti, je treba šteti, da jih je mogoče prisiliti, da to storijo in premoženje prenesejo. Enako pravilo
velja za združenje.
5. Ko je bil Titius imenovan za dediča in ga je zamenjal Sempronij, mu je bilo naloženo, da zapuščino prenese na samega
Sempronija; vendar je Titius po njegovem imenovanju dejal, da je zapuščina verjetno insolventna, in jo je zavrnil sprejeti.
Postavilo se je vprašanje, ali ga je mogoče prisiliti, da vstopi v zapuščino in jo prenese, o čemer je mogoče razpravljati.
Vendar je boljše mnenje, da ga je k temu mogoče prisiliti, ker je za Sempronija ugodneje, da pridobi zapuščino z
imenovanjem kot z zamenjavo; na primer, če je zamenjava obremenjena z zapuščino, ki jo je treba plačati, ali s svobodo, ki
jo je treba podeliti. Enako pravilo velja, če se zapuščina prepusti zakonitemu dediču.
6. Če je komu naročeno, naj prenese zapuščino v nekem drugem kraju, ne tam, kjer živi, in zatrjuje, da sumi, da je
nesolventen, Julijan pravi, da ga je mogoče prisiliti, da jo sprejme, prav tako kot osebo, od katere se zahteva, da v določenem
roku izroči zapuščino.
(7) Mareianus, Trusti, IV. knjiga.
Opozoriti je treba, da je v takšnem primeru treba zahtevati obračun potrebnih potnih stroškov. Če je bil namreč dedič
imenovan pod pogojem, da bo plačal deset aurei Titiusu, ga ni mogoče prisiliti, da sprejme zapuščino, če denar ni izročen
osebi, ki je do njega upravičena. Poleg tega je treba upoštevati zdravstveno stanje in položaj dediča. Kaj pa, če bi mu med
boleznijo ukazali, da mora oditi v Aleksandrijo, ali če bi sprejel ime zapustnika, človeka nižjega ranga?
8. Paulus, Trusti, II. knjiga.
Upoštevati je treba tudi starost in pravice stranke (to je, ali bi bilo zanjo zakonito iti v določen kraj ali ne).
9. Ulpianus, Trusts, knjiga IV.
Kadar pa je dediču naročeno, naj gre v kak drug kraj, in je ta odsoten zaradi državnih zadev, Julijan pravi, da ga je prav tako
mogoče prisiliti, da sprejme zapuščino in jo prenese, ne glede na to, kje se nahaja.
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1. Jasno je, da če kdo zahteva čas za premislek in ga dobi, po preteku tega časa pa vstopi v zapuščino in jo prenese, se ne
šteje, da je bil k temu prisiljen. Ni namreč dolžan vstopiti v zapuščino, tudi če sumi, da je ta insolventna, temveč to stori
prostovoljno po premisleku.
2. Če bi dedič trdil, da meni, da je zapuščina insolventna, bi moral izjaviti, da zanj ni smotrno, da jo sprejme. Ni treba, da
pove, da je insolventna, ampak mora izjaviti, da meni, da zanj ni smotrno, da vstopi v zapuščino.
3. Če bi bil kdo imenovan za dediča pod pogojem, ne bo zakonito nobeno dejanje, ki ga opravi, dokler pogoj traja, čeprav je
pripravljen prenesti zapuščino.
10. Gaj, Skrbništvo, II. knjiga.
Če bi bila zapuščina izročena, preden je pretekel predpisani čas ali preden je bil izpolnjen pogoj, pravice iz tožbe ne bodo
prešle z njo, ker ni bila izročena tako, kot je želel oporočitelj. Očitno je, da bi bilo, če bi se prenos zapuščine ratificiral po
izpolnitvi pogoja ali izteku predpisanega roka, bolj pravično šteti, da so pravice do tožbe prešle hkrati.
11. Ulpianus, Trusti, knjiga IV.
Julianus navaja, da kadar je zapuščina zapuščena določenemu dediču, "če ta ne bi bil dedič zapustnika", in dedič zaradi tega
pove, da sumi, da je zapuščina insolventna, mora, da ne bi izgubil zapuščine, njen znesek ponuditi upravičenec do zaupanja
in ga je potem mogoče prisiliti, da jo sprejme. Julijan ne priznava, da lahko dedič v tem primeru zahteva zapuščino od
upravičenca do zapuščine kot od svojega solastnika, kot da zapuščine ne bi sprejel, saj jo je dejansko sprejel. Vendar pa je
bolje, da mu zapuščino ponudi upravičenec do zapuščine. Če pa dedič iz kakšnega drugega razloga reče, da ni v njegovem
interesu, da sprejme zapuščino, ga k temu ni mogoče prisiliti, razen če mu izgubo, ki jo lahko utrpi, ali dobiček, ki ga lahko
pridobi, povrne upravičenec do zaupanja, ali če mu pretor odpusti dajatev, zaradi katere je zavrnil zapuščino.
1. Julijan tudi pravi, da kadar oče skupaj z mladoletnim sinom določi dva dediča in ju tudi zamenja za sina, zadostuje, da tisti,
ki je sprejel zaupanje na podlagi učenčeve zamenjave, prisili enega od določenih dedičev, da vstopi v očetovo zapuščino. S
tem bo namreč očetova oporoka potrjena in oba lahko na podlagi substitucije prisili, da vstopita v zapuščino.
2. Po vložitvi prošnje pri pretorju poglejmo, ali lahko dedič s posredovanjem zastopnika prenese zapuščino na sedanjo ali
odsotno osebo. Menim, da je imenovanega dediča mogoče prisiliti, da sprejme in prenese zapuščino na odsotnega
upravičenca do zapuščine, in da se dedič ne bi smel bati, da mu bo s tem povzročena škoda. Pretor mu namreč lahko odobri
olajšavo, ne glede na to, ali mu je bila dana varščina ali ne, tudi če bi upravičenec do zaupanja umrl, preden bi mu bila
zapuščina izročena. Tovrsten primer je naveden v reskriptu božanskega Pija, ko je neka Antistija ob svoji smrti za dediča
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postavila Titiusa, svoji sužnji Albini neposredno podelila svobodo in ji v skrbništvo zapustila svojo hčerko ter jo zadolžila, da
slednjo osamosvoji. Prav tako je prosila Titiusa, naj po manumitaciji Albinine hčere prenese njeno posestvo na njo. Ko je
torej Titius dejal, da je po njegovem mnenju premoženje insolventno, je bilo v reskriptu božanskega Pija določeno, da ga je
treba prisiliti, da ga sprejme, in ko to stori, da mora Albina dobiti svobodo, da ji mora izročiti svojo hčer, ki jo mora
manumitirati, in da je treba po manumitaciji hčerki postaviti tudi skrbnika, s pomočjo katerega se ji mora premoženje takoj
prenesti, čeprav je bilo Titiusu naloženo, da ji ga izroči takoj, ko doseže starost za zakon. Cesar pravi, da ker je bilo mogoče,
da bi tista, ki sta ji bila svoboda in posest prepuščena v skrbništvo, umrla pred predpisanim časom, ne bi bilo treba
izpostavljati izgube tistega, ki je bil imenovan in je posest sprejel; in je zagotovil pravno sredstvo, tako da bi se, če bi se kaj
od tega zgodilo, Antistijino premoženje prodalo, kot če ne bi imela dediča. Ker je torej božji Pij odločil, da se lahko dodeli
olajšava imenovanemu dediču, ki je sprejel zapuščino pod prisilo, je bilo mogoče trditi, da je treba ta precedens upoštevati
tudi v drugih primerih, ko je bila zapuščina, prepuščena v upravljanje, prenesena na upravičenca, ki je prisilil dediča, da je
vstopil vanjo in mu jo izročil.
12. Papinianus, Vprašanja, knjiga XX.
Kadar je dediču, ki je določen za del zapuščine, pogojno naloženo zaupanje, ki se nanaša na to zapuščino, je cesar Titius
Antoninus v reskriptu navedel, da se njegova ustava ne uporablja in da mladoletnik ni upravičen do izrednih pravnih
sredstev, zlasti če bi zahtevano pravno sredstvo povzročilo škodo drugemu.
13. Ulpianus, Trusti, knjiga IV.
Dedič, ki mu je bilo zaupano pod določenim pogojem, se na sodišču ne more braniti z zatrjevanjem, da bo v primeru
neizpolnitve pogoja odgovoren za tožbe na sodišču; glede na to, kar smo pravkar navedli, namreč ne more utrpeti nobene
škode.
1. Zato prisotnost dediča ni več potrebna.
2. Če ima dedič zaradi oporoke kakšno pritožbo, ga ni treba zaslišati, če trdi, da sumi, da je zapuščina insolventna. Kajti tudi
če bi absolutno ugotovil, da je insolventna, ga ne bi smeli zaslišati, če trdi, da oporočitelj ni imel pravice sestaviti oporoke, ali
če izpodbija veljavnost listine ali postavlja pod vprašaj svoj lastni stan.
3. Kaj pa, če dedič izpodbija veljavnost oporoke? Tega očitka ne smemo spregledati. Kaj pa, če upravičenec do skrbništva
uveljavlja svoj zahtevek; ali lahko dedič vstopi v zapuščino in nato izpostavi to točko? Menim, da je treba medtem zaslišati
upravičenca do skrbništva, če se lahko preiskava podaljša; saj predpostavimo, da pogojev skrbništva ni mogoče pojasniti brez
temeljite preiskave in da se lahko pojavi utemeljen dvom glede zneska, ki je ostal v okviru skrbništva. V tem primeru je treba
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reči, da je treba dediča prisiliti, da vstopi v zapuščino, da ne bi bil, če bi umrl, preden bi se spor končal, upravičenec do
zaupanja ogoljufan.
4. Primerno je preučiti, kdo lahko prisili osebo, da vstopi v zapuščino in jo prenese, tako da se lahko, če bi bil za dediča
imenovan pretor ali konzul in bi trdil, da sumi, da je zapuščina insolventna, ugotovi, ali ga je mogoče prisiliti, da jo sprejme
in prenese. Ugotoviti je treba, da en pretor nima pristojnosti nad drugim ali en konzul nad drugim, če pa sta se pripravljena
podrediti njegovi oblasti, lahko pretor praviloma odloči o zadevi. Če pa pretor, ki je bil imenovan za dediča, sam pove, da
sumi, da je zapuščina insolventna, se ne more prisiliti, da jo sprejme, ker ne more opravljati dolžnosti treh oseb; to je tistega,
ki zapuščino razglasi za insolventno, tistega, ki jo je prisiljen sprejeti, in tistega, ki ga k temu prisili. V vseh teh in podobnih
primerih se je treba zateči k pomoči cesarja.
5. Kadar sin pod očetovskim nadzorom postane sodnik, lahko prisili očeta, čigar oblasti je podrejen, da sprejme in prenese
zapuščino, čeprav lahko reče, da sumi, da je ta insolventna.
(14) Hermogenianus, Trusti, XIV. knjiga.
Pravica očetovskega nadzora namreč ne velja za dolžnosti javne službe.
Če je kdo zavrnil premoženje, ga je mogoče prisiliti, da vstopi vanj in ga prenese, če se pokažejo tehtni razlogi, zakaj bi to
moral storiti.
2. Jasno je, da če bi bilo premoženje prodano, se upravičencu do zaupanja, četudi je mladoleten, ne bi smela odobriti
restitucija, razen če se pokažejo tehtni razlogi, kot je v nekem reskriptu navedel božanski Pij.
3. Kadar kdo s prisilo vstopi v zapuščino pod pogoji oporoke in je bila opravljena pupilarna substitucija, se postavlja
vprašanje, ali je pupilarna substitucija potrjena s sprejemom zapuščine, saj bi se štela za ugasnjeno, če ne bi bilo vstopljeno v
očetovo zapuščino. Julianus v petnajsti knjigi pravi, da je v takem primeru pupilarna substitucija potrjena. To mnenje je
povsem pravilno, saj nihče ne dvomi, da so v primeru plačila zapuščine in podelitve svobode te, kot tudi vse drugo, kar je
navedeno v oporoki, enako veljavne, kot če bi dedič prostovoljno sprejel zapuščino.
4. Kadar kdo sprejme zapuščino pod prisilo, je v tem primeru prikrajšan za vse ugodnosti, ki bi jih sicer užival, in sicer v
tolikšni meri, da ne more obdržati četrte, tudi če bi si premislil. Ugotavljam, da v tem smislu obstaja reskript, ki sta ga izdala
naš cesar in njegov božanski oče.
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5. Vsakdo ne more prisiliti dediča, za katerega se sumi, da je insolventen, in ga zato zavrne, da vstopi v zapuščino in jo
prenese nase, temveč lahko to stori le tisti, na katerega lahko preidejo pravice, ki pripadajo zapuščini, kajti ni pravično
prisiliti dediča, da sprejme zapuščino tako, da se mora odpovedati vsaki koristi, ki je povezana z njo, sam pa mora nositi
njena bremena.
6. Zato v primeru, ko je denarni znesek zapuščen komu v zaupanje, pravica do prisile ne velja, čeprav se lahko ponudi
odškodninska obveznost.
7. Zato se lahko, kadar je komu naložena izročitev premoženja, samo njega prisili, da ga prenese,
8. Če pa se od koga zahteva, da prenese vse zapustnikovo premoženje, njegove sužnje, njegov denar ali vse njegove osebne
predmete;
(15) Paulus, Trusti, II. knjiga.
Ali vse, kar mu pripada:
16. Ulpianus, Trusti, IV. knjiga.
Lahko se ga prisili, da sprejme zapuščino. Isto pravilo bo veljalo, če bi mu bilo naloženo, da prenese svoje "premoženje",
svojo "lastnino", svoje "premoženje", svojo "substanco" ali svoj "peculium", in sicer iz razloga, ker številne avtoritete
menijo, da njegov peculium pomeni njegovo premoženje. V zgoraj navedenih primerih se zdi, da se je oporočitelj skliceval
na svoje premoženje. Ni mi neznano, da Marcianus dvomi o nekaterih od teh primerov in pravi, da obstaja vprašanje o
namenu oporočitelja in o tem, ali je imel v mislih le določen znesek denarja ali celotno premoženje. Kljub temu v primeru
nejasnosti menim, da je imel oporočitelj v mislih celotno svoje premoženje, da ne bi prišlo do prenehanja skrbništva.
(1) Če pa bi kdo podal naslednjo zahtevo: "Prosim te, da preneseš na So in So vse, kar ti pride v roke iz moje zapuščine ali
mojega premoženja," je mogoče dediča prisiliti, da vstopi v zapuščino in jo prenese, v skladu s pogoji Trebeljevega odloka
senata; čeprav je mogoče za izraz "pride ti v roke" pravilno reči, da pomeni to, kar kdo prejme po odbitku vseh zahtevkov.
(2) Poleg tega je na splošno mogoče reči, da dediča ni mogoče prisiliti, da sprejme in prenese zapuščino, kadar se od njega
zahteva le, da to stori glede določenega dela premoženja ali določenega denarnega zneska. Če pa se izkaže, da se je
oporočitelj skliceval na celotno zapuščino, ni dvoma, da ga je mogoče prisiliti, da jo vstopi, ne glede na to, ali jo zavrne, ker
sumi, da je insolventna, ali jo sprejme prostovoljno, saj bodo pravice do tožbe prešle na podlagi trebelskega odloka senata.
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(3) Zato se postavlja vprašanje, ali je mogoče v primeru, ko se od kogar koli zahteva prenos zapuščine, potem ko je odštel
dolgove ali zapuščine, in dedič trdi, da sumi, da je zapuščina insolventna, prisiliti dediča, da sprejme in prenese zapuščino,
ker se mu nalaga, da prenese prej to, kar ostane od zapuščine, kot pa zapuščino samo? Nekatere avtoritete, med njimi
Msecianus, menijo, da je ta odbitek ničen, saj od pravice ni mogoče odšteti denarnega zneska, kakor tudi ne, če bi se od
dediča zahtevalo, da prenese zemljišče po odbitku dolgov ali zapuščin, saj se zemljišče ne more zmanjšati zaradi dolgov ali
zapuščin. Vendar pa navaja, da Julijan meni, da se bo v tem primeru uporabljal Trebellijev odlok senata, da upravičenec do
zaupanja ne bi bil podvržen dvojnemu bremenu; to je, ko dedič odšteje dolg ali zapuščino in ko tožbo vložijo upniki in
volilojemniki. Če se mu namreč zapuščina izroči na podlagi trebelskega odloka senata, upravičenec do zaupanja ne bi smel
utrpeti izgube zaradi odbitka, ki ga opravi dedič, ali pa bi moral dedič zagotoviti varščino za njegovo obrambo pred
volilojemniki in drugimi upniki.
(4) Kadar se od koga, ki je imenovan za dediča, zahteva, da ne prenese celotne zapuščine, temveč le njen del, ali kadar se od
njega zahteva, da jo prenese na dve osebi, in ena od njiju jo želi sprejeti, druga pa ne, je senat odredil, da se tistega, ki je
rekel, da sumi, da je zapuščina insolventna, oprosti odgovornosti, in da celotna zapuščina preide na tistega, ki je prisilil
dediča, da je vstopil vanjo.
(5) Če pa oporočitelj naloži svojemu dediču, naj prenese ne svoj del zapuščine, ampak toliko, kolikor je prišlo do njega prek
Seje, in imenovani dedič reče, da meni, da je zapuščina v celoti ali delno insolventna, bo prevladalo Papinianovo mnenje,
namreč da pravice do tožbe preidejo na podlagi trebelskega odloka senata; in lahko se sklene, da je v primeru domnevne
insolventnosti zapuščine imenovani dedič lahko prisiljen vstopiti vanjo in jo prenesti, vsa zapuščina pa bo pripadla temu, na
koga bo prenesena.
(6) Kadar pa vojak od koga zahteva, naj mu izroči premoženje, ki je bilo v Italiji, ali kakšno premoženje, ki je v pokrajini, je
treba šteti, da bo, če bo dedič rekel, da sumi, da je zapuščina insolventna, prisiljen vstopiti vanjo in jo prenesti. Kajti, kot zelo
pravilno pravi Marcijan v Šesti knjigi o skrbništvu, lahko vojak prav iz tega razloga imenuje dediča v zvezi z določenim
premoženjem in mu bodo priznane pravice do tožbe; prav tako bodo iz istega razloga prešle pravice do tožbe na podlagi
trebelskega odloka senata. In čeprav je uveljavljeno, da tožbe ne preidejo na podlagi trebelskega dekreta, kadar oporočitelj
zahteva, da se prenese premoženje, ki je prišlo k njemu od kogar koli ali ki ga ima v neki državi, vseeno pravi, da glede
vojaških oporok prevladuje nasprotno mnenje. Ugotavlja namreč, da tako kot je vojakom, ko določijo dediče, dovoljeno, da
ločijo različne vrste njihovega premoženja, tako to dovoljuje tudi trebelski dekret senata, kadar so dediči zadolženi za
izvrševanje zaupanja.
(7) Če bi neki človek imenoval dva dediča in ju zamenjal med seboj ter jima naložil, da morata, če kateri od njiju postane
njegov dedič, po preteku petih let polovico njegovega premoženja prenesti na določeno osebo, in bi imenovana dediča
povedala, da sumita, da je premoženje insolventno, upravičenec do zaupanja pa bi hotel, da ga sprejmeta na njegovo
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tveganje, je senat odredil, da se lahko oba dediča ali enega od njiju prisili, da vstopita v premoženje in ga preneseta na
upravičenca do zaupanja; tako da bi lahko prešle pravice do tožbe za in proti omenjenemu upravičencu, kot če se zapuščina
prenese na podlagi trebellijanskega odloka senata.
(8) Marcianus pravi, da kadar so nekateri upravičenci do skrbništva odsotni in eden, ki je prisoten, želi, da dedič vstopi v
posest na njegovo tveganje, in posledično pravice do tožbe v celoti preidejo na tistega, ki je dediča prisilil k sprejemu, lahko
upravičenci, ki so odsotni, če želijo biti deležni skrbništva, to zahtevajo od tistega, ki je bil prisoten. Marcianus navaja, da bo
posledica tega, da upravičenec do zaupanja, ki je bil navzoč, ne bo mogel obdržati četrte zoper svoje soupravičence, ker tega
ni mogel storiti dedič sam.
(9) Marcijan se tudi sprašuje, ali lahko v primeru, ko se od kogar koli zahteva, da prenese zapuščino na dva ali več
upravičencev, eden od njih prisili, da vstopi vanjo, in lahko izkoristi ugodnost falcidijskega deleža, do katerega bi bili
upravičeni tisti, ki tega niso želeli, ne glede na to, ali sami želijo, da se prenos opravi na njih, ali pa to zahteva neka druga
oseba, ki jih je nasledila. Pravilo, ki ga trenutno uporabljamo, je, da celotna zapuščina preide na tistega, ki je dediča prisilil,
da jo sprejme; posledično je treba reči, da bo dedič, ki jo je bil prisiljen sprejeti, izgubil pravico obdržati četrtino, ker pravice
do tožbe neovirano preidejo na tistega, ki je dediča prisilil, da jo sprejme. Jasno je, da če predlagate, da prvi upravičenec ne
sme prisiliti, da se celotna zapuščina prenese nanj, ko drugi zahtevajo, da se prenese nanje, je treba reči, da bo dedič
upravičen do ugodnosti falcidijskega prava. Zato Marcianus zelo pravilno meni, da je zelo pomembno, ali upravičenec
zahteva, da se nanj prenese celotna zapuščina, ali pa zahteva le svoj delež. Če se namreč prenese le njegov delež, se bo
falcidijsko pravo uporabljalo za preostanek; če pa se prenese celotna zapuščina, dedič ne bo deležen ugodnosti tega prava.
(10) Če se od kogar koli zahteva, da prenese zapuščino na sužnja, ki pripada dvema gospodarjema, in eden od njiju želi
prisiliti dediča, ki trdi, da je zapuščina verjetno nesolventna, da jo prenese, drugi gospodar pa tega noče sprejeti, je treba šteti,
da je primer enak tistemu, ko se od dediča zahteva prenos zapuščine na dve osebi, od katerih jo ena želi sprejeti, druga pa ne.
(11) Če je očetu naloženo, da prenese zapuščino na svojega sina, ki je pod njegovim nadzorom, ali lahko sin prisili svojega
očeta, da opravi prenos, če ta reče, da meni, da je zapuščina insolventna ? Nobenega dvoma ni, da je mogoče očeta prisiliti,
da to stori s posredovanjem pretorja.
(12) Tudi kadar se takšno zaupanje nanaša na castrense peculium sina, ki je v vojaški službi ali opravlja kakšno drugo
funkcijo, lahko bolj pozitivno rečemo, da lahko slednji zahteva, da se očeta prisili, da vstopi v posest in jo prenese nanj,
čeprav se lahko zdi, da s tem, ko želi, da se to stori, krši sinovo spoštovanje, ki ga je dolžan izkazovati očetu.
(13) Če pa se od koga zahteva, da prenese nepremičnino na svojega sužnja s podelitvijo njegove svobode, ne glede na to, ali
se svoboda neposredno podeli sužnju ali se to stori pod pogoji zaupanja, lahko rečemo, da ga lastni suženj ne more prisiliti,
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da sprejme nepremičnino; čeprav bo, če bi to storil prostovoljno, prisiljen podeliti mu svobodo in prenesti nepremičnino nanj
pod pogoji zaupanja. To pravi Marcellus v Sedmi knjigi o skrbništvu.
(14) Prav tako se sprašuje, če je kdo pripravljen dati varščino za odškodnino gospodarju, ali je slednjega mogoče prisiliti, da
vstopi v posest, in še posebej, če bi mu ponudili ceno sužnja. Zelo pravilno meni, da mu ob negotovi ponudbi varščine ni
treba tvegati vstopa na posestvo.
(15) Kadar so za celotno zapuščino določeni dediči, ki je po oporoki ne morejo prevzeti, in se od njih zahteva, naj prenesejo
celotno zapuščino, jih je mogoče prisiliti, da jo sprejmejo ali prenesejo, saj zaradi tega ne bodo imeli nobene odgovornosti.
(16) Če bi bil imenovan za dediča in bi bil zaprošen, da manuiram Stichusa, ali bi bil za to zaprošen kateri koli drug
volilojemnik, in bi mi bilo naloženo, da zapuščino prenesem na Stichusa, in bi bil nato Titius pozvan, da celotno zapuščino
prenese na Stichusa, me lahko Stichus prisili, da zapuščino sprejmem in jo prenesem.
(17) Naslednja zadeva je bila rešena z odločbo božanskega Pija. Ker je bil suženj zapuščen enemu od dedičev oporočitelja, je
bil omenjeni dedič zadolžen, da sužnju podeli svobodo, drugi pa je bil zadolžen, da na istega sužnja prenese zapuščino.
Božanski Pij je na Kasija Dexterja naslovil reskript z naslednjimi besedami: "Če je oporočitelj Pamfilij sužnja Hermija
zapustil Mosku Teodotu, ki ga je imenoval za dediča dela svojega premoženja, in bi Teodot pozneje vstopil v to premoženje,
preden bi ga sprejel njegov sodedič, ki ga je imenoval omenjeni Pamfilij, in bi ta sužnju podelil svobodo, se zaradi tega tisti,
ki je zapuščino zapustil, ne more šteti za oporočnega dediča; in Hermija, ki je prosil mene, soporočitelja, je treba v takih
okoliščinah prisiliti, da sprejme zapuščino na Hermijevo tveganje in jo prenese nanj v skladu s pogoji skrbništva. "
17. Isto, Skrbništvo, knjiga II.
V zadevi, o kateri se je razpravljalo, se je pojavilo vprašanje, ali se lahko komu v skladu s pogoji skrbništva naloži, da
imenuje drugega za svojega dediča. Senat je odločil, da se nikomur ne more naložiti, naj drugega imenuje za svojega dediča,
če pa bi to storil, je veljalo, da bi bilo to enako, kot če bi se od njega zahtevalo, naj nanj prenese svoje premoženje; to je, naj
nanj prenese vse, kar je morda prejel iz svojega premoženja.
1. Tudi Julijan v štirideseti knjigi Digest pravi, da bo veljavno zaupanje z naslednjimi besedami: "Naročam ti, da preneseš
premoženje Titiusa," če je Titius tistega, od katerega je bilo to zahtevano, imenoval za dediča.
2. Če nekoga imenujem za svojega dediča, ga lahko ne le prosim, naj za svojega dediča imenuje drugo osebo, temveč lahko
to storim tudi, če mu zapišem zapuščino ali kaj drugega; kajti tovrstne osebe so odgovorne do višine vsakega premoženja, ki
jim lahko pride v roke.
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3. Če bi kdo v oporoko vstavil naslednje: "Prosim te, da podariš tak in tak predmet takemu in takemu" ali "mu nekaj zapustiš
v skrbništvo" ali "mu zapišeš svobodo", so takšne zapuščine veljavne; kajti kakor je senat določil, da je skrbništvo veljavno
glede imenovanja dedičev, tako je treba isto pravilo razumeti tudi za druga oporočna razpolaganja.
4. Če bi od koga zahtevali prenos zapuščine pod pogojem, da je umrl brez potomcev, Papinianus v osmi knjigi mnenj pravi,
da pogoj ne bo izpolnjen, če bo oseba zapustila celo naravnega otroka; in trdi, da bo enako pravilo veljalo za osvobojenca, če
je z njim manumitiran takšen otrok. Sam pa menim, da je to vprašanje, kar zadeva naravne otroke, očitno odvisno od namere
oporočitelja in od tega, kakšne otroke je imel v mislih; kajti ko je koga zadolžil za tovrstno zaupanje, je treba upoštevati
njegov položaj, želje in stanje.
5. Spomnim se, da je bila obravnavana naslednja točka. Neka ženska je prosila svojega sina, naj prenese posestvo na svojega
brata, če bi ta umrl brez potomcev, sin pa bi imel po izgonu otroke na otoku, kamor je bil poslan. Zato se je pojavilo
vprašanje, ali pogoj, od katerega je bilo odvisno zaupanje, ni bil izpolnjen. Menimo, da če so otroci spočeti pred izgonom,
čeprav se lahko rodijo pozneje, to povzroči, da pogoj ni izpolnjen; če pa so spočeti in rojeni po izgonu, je primer drugačen,
saj so tako rekoč rojeni tujcu, in to je treba upoštevati zlasti, kadar je vse premoženje osebe podvrženo zaplembi s strani
državne blagajne.
6. Kadar se od človeka zahteva, da prenese premoženje na svoje otroke ali na kogar koli od njih, ki ga izbere, Papinijan v
osmi knjigi mnenj priznava pravico izbire tudi osebi, ki je bila izgnana; če po tem, ko je postala svobodna, želi ponovno
vzpostaviti zaupanje. Če pa je bil obsojen na kazensko službo, ne da bi bil prej spočet otrok, tega pogoja ne bo mogel
izpolniti, saj se šteje, da je umrl brez potomcev. Vendar mu ni mogoče podeliti privilegija izbire, ki ga Papinijan priznava
osebi, ki je v času svoje smrti obsojena na kazen izgnanstva.
7. Če pa bi imel otroka, a bi ga za časa življenja izgubil, se šteje, da je umrl brez potomstva. Poglejmo pa, če bi otrok umrl
hkrati z očetom, zaradi brodoloma ladje, padca hiše, napada ali katerega koli drugega dogodka, ali pogoj ne bi bil izpolnjen.
Menim, da pogoj ne bi bil izpolnjen, ker v tem primeru ni gotovo, da je otrok preživel svojega očeta, zato je preživel svojega
očeta in je s tem izginil pogoj zaupanja ali pa ga ni preživel in je bil pogoj izpolnjen. Poleg tega, ker ni jasno, kateri je umrl
prej in kateri pozneje, je bolje, da se šteje, da je bil pogoj zaupanja izpolnjen.
8. Če bi kdo zapustil zaupnico v naslednjem besedilu: "Moj sin, če umreš, potem ko si določil tujega dediča, ti naročam, da
moje premoženje preneseš na Seija," je božanski Pij v reskriptu izjavil, da je imel oporočitelj očitno v mislih dedičeve otroke;
zato je cesar v primeru, ko kdo umre brez potomcev in zapusti strica po materi, ki je upravičen do pretorske posesti, na
podlagi zapuščine v reskriptu izjavil, da je bil pogoj zaupnice izpolnjen.
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18. Isto, O Sabinu, knjiga XV.
Pri prenosu zapuščine pod pogoji skrbništva velja, da se dobiček ne vključi, razen če je dedič v zamudi ali je bil posebej
zadolžen za njegov prenos.
1. Jasno je, da je treba dobičke vključiti v četrtino, kot je bilo navedeno v reskriptu.
2. Kadarkoli se od koga zahteva, da prenese zapuščino, se šteje, da se od njega zahteva, da prenese vse, kar ji pripada; za
dobiček pa se ne šteje, da je bil pridobljen iz same zapuščine, temveč iz premoženja, ki ji pripada.
3. Če je zapuščina zapuščena dediču in se od njega zahteva, da prenese svoj delež zapuščine, mora prenesti ne le zapuščino,
ki jo je prejel od svojega sodediča, temveč je v zapuščino vključeno tudi vse, kar je naloženo njemu samemu. To je bilo
določeno z odlokom božanskega Marka.
19. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Kadar je zapuščina zapuščena absolutno in so dodane naslednje besede: "Naročam ti, da moje premoženje izroči svojemu
sinu in poskrbiš, da pride v njegove roke," je v reskriptu zapisano, da zapuščina začne veljati v trenutku, ko jo sin lahko
prejme, se pravi, ko postane sam svoj gospodar.
1. "Prosim te, Lucij Titius, da razdeliš moje premoženje z Attijem." Aristo pravi, da v skladu s Trebeljevim dekretom senata
tožbene pravice, ki zadevajo posest, preidejo na tistega, na katerega se posest prenese ; ker se besede razumejo tako: "Prosim
te, da to posest preneseš." Pogojev odloka senata ni treba upoštevati, temveč je treba upoštevati namen oporočitelja, ne glede
na to, kako je bil izražen, če je želel, da se njegova zapuščina prenese.
2. Če so s prodajo ali z ukrepi, sprejetimi za ohranitev premoženja, ki je del zapuščine, nastali kakršni koli stroški, jih je treba
pripisati v breme dediča.
(20) Paulus, O Sabinu, knjiga XIX.
Kadar pa je nekomu zapuščina prepuščena, da jo dobi v času, ko bo imel otroke, in umre, ko pusti ženo nosečo, bo zapuščino
prenesel na svojega dediča.
21. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXII.
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Če je dedič, ki je imel pravico obdržati četrtino, prenesel celotno zapuščino in ni poskrbel zase z določilom, Aristo pravi, da
je njegov primer podoben primeru tistih, ki ne rezervirajo premoženja, do katerega nimajo druge pravice; da pa lahko izterja
ali pridobi posest premoženja zapuščine in lahko uporabi izjemo zaradi slabe vere proti stranki, ki zahteva premoženje, ter
lahko obvesti dolžnike zapuščine, da se plačilo ne opravi.
22. Ulpianus, Disputations, knjiga V.
Ženska, ki je pustila dva otroka pod nadzorom njunega očeta, se je po razvezi zakonske zveze poročila z drugim moškim,
določila svojega drugega moža za svojega dediča in mu naložila, naj po očetovi smrti prenese njeno premoženje na njena
otroka ali na preživelega od njiju. Ker je navedene otroke oče osamosvojil, naj bi na njih prenesel zapuščino, nato pa je eden
od otrok umrl še za časa očetovega življenja. Postavilo se je vprašanje, ali lahko preživeli otrok zahteva, da se delež
njegovega brata dodeli njemu, ker je bil predčasno prenesen. Scaevola pripoveduje, da je božanski Marko o takšnem primeru
odločal v svoji avli. Neki Erazid, Lakedemonijec in mož pretorijanskega stanu, je emancipiral svoje otroke, ki so ostali pri
njem po ločitvi od žene in ki jim je bilo zapuščeno posestvo, če bi po očetovi smrti postali lastni gospodarji. Po emancipaciji
so zahtevali izvršitev skrbništva. Scaevola pravi, da je božji Marcus odločil, da sta upravičena do skrbništva v skladu z
namenom njune matere, ki je njegovo izvršitev odložila do smrti svojega moža, ker ni mislila, da ju bo oče emancipiral, in ne
bi ga odložila do njegove smrti, če bi pričakovala, da ju bo emancipiral. V skladu s tem sem odločil, da se je odlok o božji
markizi uporabljal v obravnavanem primeru in da je bilo zaupanje zakonito izvršeno v zvezi z obema otrokoma.
1. Nobenega dvoma ni, da je imenovanega dediča mogoče prisiliti, da vstopi v zapuščino in jo prenese na sužnje, če jim je
bila svoboda zapuščena neposredno ali pod pogoji skrbništva, saj dedič ne sme s prezirom ravnati s tistim, ki ga prisili, da
sprejme zapuščino. Kajti čeprav suženj ne more zahtevati, da dedič vstopi v zapuščino, ali zahtevati svoje svobode
neposredno na podlagi skrbništva, ima pravico, da osebno nastopi pred pretorjem zaradi pričakovanja, da bo dobil svojo
svobodo in zapuščino.
2. Kadar dedič prenese zapuščino po dolgem času, čeprav bi to moral storiti takoj na podlagi skrbništva, lahko zapuščino
prenese tudi potem, ko je odštel svojo četrtino; za morebitne dobičke, ki jih je morda zbral zaradi zanemarjanja zahtevka, pa
se šteje, da niso bili pridobljeni na podlagi oporoke pokojnika. Drugače pa je, če je bil zaprošen, da zapuščino prenese pod
določenim pogojem ali v določenem roku; takrat bo vse, kar je zbral, nadomestilo falcidijski delež, če bo znašalo toliko kot
njegova četrtina in dobiček od nje. Za vse dobičke, ki so bili medtem pridobljeni, se šteje, da so bili zbrani v skladu z
oporočiteljevo voljo.
3. Če se od osebe zahteva, da prenese posest, in preden to stori, umre kateri od sužnjev, ki ji pripadajo, ali se izgubi katera od
nepremičnin, je odločeno, da je ni mogoče prisiliti, da prenese nekaj, česar nima; očitno pa je, da mora odgovarjati za svojo
malomarnost, vendar le v primeru, da je podobna goljufiji. To je navedel Neratij v prvi knjigi mnenj. Če premoženja ni
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prodal v času, ko bi to moral storiti, je kriv hude in ne lahke malomarnosti, kakršni bi se izognil pri opravljanju lastnih
poslov, in mora v takih okoliščinah odgovarjati. Poleg tega mora odgovarjati za požig hiše, če bi ta zaradi njegove
malomarnosti zgorela. Spet bo odgovarjal za otroke sužnjev in celo za otroke teh otrok, če bi ti umrli, saj ti niso vključeni v
dobiček zapuščine. Sam lahko odbije vse stroške, ki jih je imel zaradi premoženja, ki pripada zapuščini. Če pa je hiša brez
njegovega dejanja pridobljena z uporabo zaradi poteka "časa, je povsem pravično, da se ne šteje za odgovornega, saj je prost
krivde.
4. Predlagano je bilo naslednje: "Neki mož je določil svojo hčerko za dedinjo in ji naročil, naj, če umre brez potomcev,
prenese svoje premoženje na Titiusa. Svojemu možu je dala doto v obliki določene vsote denarja in potem, ko je umrla brez
potomcev, je svojega moža postavila za svojega dediča." Postavilo se je vprašanje, ali se lahko doto odšteje. Rekel sem, da ni
mogoče trditi, da je hči nameravala razveljaviti doto, ki je bila v skladu tako z dolžnostjo ženske kot z očetovo voljo; zato je
treba reči, da je dona izginila, tako kot če bi zahtevala prenos tistega, kar je od nje ostalo. Če je ženska zbrala dovolj dohodka
iz premoženja, da je lahko plačala znesek svoje dote, je treba reči, da bi moral ta strošek bremeniti dobiček in ne skrbništvo.
5. Da bi se lahko uporabil trebelski odlok senata, ne zadošča, da je zapuščina dana zgolj v zvezi z zapuščino, temveč je treba
dediča zadolžiti za izvrševanje skrbništva v njegovi vlogi dediča. Če je torej del zapuščine zapuščen komur koli (saj menimo,
da je del zapuščine mogoče zapuščati) in se od volilojemnika zahteva, da ta del prenese na drugega, ni dvoma, da prenosa na
podlagi dekreta senata ni mogoče izvesti, zato četrtinka ne bi smela biti pridržana.
23. Julianus, Digeste, knjiga XXXIX.
Kadar oporočitelj enemu ali dvema dedičem naroči, naj njegovo premoženje preneseta na svoje sodediče, se razume, da je
opravil enako delitev glede na zaupanje, ki ga je izrazil pri delitvi zapuščine. Če pa je tistim, ki so zadolženi za izvrševanje
zaupanja, naročeno, naj plačajo določen denarni znesek osebi, od katere naj bi prejeli korist iz zaupanja, je treba
oporočiteljev namen ugotoviti na podlagi denarnega zneska, ki ga morajo stranke plačati. Kadar so namreč dediči določeni za
neenake deleže zapuščine in jim je naročeno, naj plačajo enake zneske, je boljše mnenje, da morajo prejeti enake zneske v
okviru skrbništva. Če pa denarni znesek, ki ga je treba plačati, ustreza deležem, do katerih so upravičeni, prejmejo
sorazmerne zneske na podlagi skrbništva.
(24) Papinianus, Vprašanja, knjiga XV.
(25) Včasih pa je bila ta točka v reskriptih in sodnih odločbah navedena drugače; na primer, kadar se skrbništvo ni zapustilo
pod splošnim izrazom dediči, temveč pod posameznimi imeni zainteresiranih strank.
25. Julianus, Digest, knjiga IX.
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Neka oseba je v oporoki določila naslednje: "Moj dedič, prosim te in ti naročam, da vse, kar ti pride v roke iz mojega
premoženja, prvi dan preneseš na mojega sina; če pa bi se mu kaj zgodilo pred tem časom, te prosim, da to izroči njegovi
materi." Postavlja se vprašanje, ali bi bila njegova mati upravičena do koristi iz zapuščine, če bi deček umrl pred vpisom
zapuščine. Odgovoril sem, da če bi deček umrl, preden bi nastopil dan za vpis zapuščine, bi se ta prenesla na njegovo mater;
če pa bi umrl po nastopu dneva za vpis zapuščine, bi bil do koristi zapuščine upravičen dečkov dedič. Da bi ugotovil namen
oporočitelja, in sicer ali bi se v primeru, če bi deček umrl pred izročitvijo premoženja na podlagi skrbništva, to preneslo na
mater in ne na dediče, pa mora pretor upoštevati tako osebo matere kot tudi osebo dediča dečka. Marcellus: Vendar pa je bolj
v skladu z oporočiteljevo voljo, da se, kadar koli deček umre, ne glede na to, ali umre pred dnevom izvršitve skrbništva ali po
njem, skrbništvo prenese na njegovo mater, če ga ta še ni prejela. To je pravilo, ki ga zdaj uporabljamo.
1. Kadar je za dediča imenovan suženj in je njegov gospodar zadolžen, da izroči premoženje sužnju, ko ta postane svoboden,
je zaupanje veljavno.
2. Kadar kdo imenuje svojega sina za dediča celotne svoje zapuščine in mu s kodicilom, ki ga je naročil odpreti po sinovi
smrti, naloži, naj zapuščino prenese na njegovo sestro, če bi umrl brez potomcev, in sin, ki se je zavedal vsebine kodicila, z
oporoko naroči, naj sužnja Stiha, ki je pripadal očetovi zapuščini, osvobodi, morajo sinovi dediči vrednost sužnja plačati
sestri pokojnika, saj njegove svobode ni mogoče izgubiti z uslugo. Poleg tega, tudi če sin ne bi vedel, da je njegov oče sklenil
kodicil, bodo njegovi dediči kljub temu dolžni plačati vrednost sužnja, da dejanje enega ne bi škodovalo drugemu.
3. Če pa je tega sužnja za dediča določil Sempronij in je potem, ko je dobil svobodo, po bratovi volji vstopil v isto posest,
morajo dediči slednjega njegovi sestri plačati tudi ocenjeno vrednost posesti; če namreč suženj ni bil manumitiran, je lahko
vstopil v posest po naročilu ženske. Če pa bi Sempronij umrl za časa sinovega življenja, je treba opraviti odbitek od
zapuščine zaradi zaupanja, saj bo suženj, ker mu je sin sam ukazal, naj sprejme zapuščino, le-to pridobil.
26. Paulus, O dekretih senata.
Apronijski dekret senata določa, da se vsako premoženje, zapuščeno na podlagi skrbništva, lahko in mora prenesti na vsa
mesta, ki so podrejena oblasti rimskega ljudstva. Prav tako je bilo odločeno, da je treba pravice do tožbe zoper takšna
posestva prenesti na podlagi trebelskega odloka senata. Prebivalcem mest pa je dovoljeno vložiti tožbe zoper posestva.
27. Julianus, Digeste, knjiga XL.
Da bi se posestva lahko prenesla nanje, morajo mesta izbrati zastopnika, ki lahko toži in je tožen.
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1. Kadar dedič, ki je bil prisiljen sprejeti posest, naroči sužnju, ki je del te posesti, naj vstopi v drugo posest, ki jo je
omenjenemu sužnju zapustil neznanec, in nato prenese prejšnjo posest, za katero pravi, da sumi, da je insolventna, se pojavi
vprašanje, ali bi moral prenesti tudi tisto, ki jo je pridobil suženj. Menil sem, da ta posest ne bi smela biti vključena v prenos,
nič bolj, kot če bi suženj, ki je pripadal prvi posesti, po tem, ko jo je sprejel, sklenil pogodbo in jo prejel z izročitvijo, ali če bi
pobiral dohodek iz premoženja posesti, ne da bi bil v zamudi pri izvrševanju zaupanja. Če pa je suženj, preden je sprejel
zapuščino, sklenil kakršno koli določilo ali jo sprejel z izročitvijo, mora obnoviti predmet določila, saj bo dohodek, zbran
pred sprejetjem zapuščine, vključen v prenos.
2. Če dedič izjavi, da sumi, da je zapuščina insolventna, ne bo na podlagi oporoke pridobil nobene koristi, ki je ne bi pridobil,
če ne bi bil imenovan za dediča ali če ne bi vstopil v zapuščino. Če je bil torej nadomeščen z mladoletnikom na naslednji
način: "Kdor bo moj dedič, naj bo tudi dedič mojega sina," bi moral biti prisiljen prenesti zapuščino, ki je prišla v njegove
roke na podlagi določila. Če pa se izpusti določba: "Kdorkoli bo moj dedič," in se ga nadomesti na naslednji način, namreč:
"Naj bo Titius tudi dedič mojega sina," potem se ga lahko, če bi samo dedič preživel očeta, kljub temu prisili, da prenese
premoženje mladoletnika. Če pa bi imel sodediča, lahko ohrani zapuščino mladoletnega otroka, saj če njegov sodedič vstopi
v zapuščino, lahko vstopi tudi na podlagi substitucije, čeprav je morda zavrnil očetovo zapuščino.
3. Če oče imenuje svojega sina, ki ga ima pod nadzorom, za svojega dediča in mu naloži, naj zapuščino prenese na
Sempronija, ter pove, da sumi, da je zapuščina insolventna, je mogoče sina prisiliti, da jo prenese na podlagi Trebeljevega
odloka senata. Tudi če se ne bi ukvarjal s posestnimi zadevami, bodo vse pravice do tožbe za ali proti njemu prešle na
Sempronija.
4. Kadar je dediču, ki ga je določil oče in ki je nadomestil njegovega izobčenega sina, naloženo, da na Titiusa prenese
premoženje, ki bi mu lahko pripadlo na podlagi nadomestitve, ga ni mogoče prisiliti, da sprejme očetovo premoženje za časa
življenja mladoletnika; prvič, ker je bilo zaupanje vzpostavljeno pod pogojem, in drugič, zaradi tega, ker tožbe v zvezi s
premoženjem ni mogoče zakonito vložiti za časa življenja fanta. Ko pa mladoletnik umre, bi moral biti prisiljen vstopiti v
očetovo zapuščino.
5. Če je oče določil dva dediča in je bilo obema naloženo, da preneseta njegovo zapuščino na razdedinjenega sina, zadostuje,
da se samo enega od njiju prisili, da vstopi v to zapuščino; po tem zakonu se namreč tistega, ki ni vstopil v očetovo
zapuščino, lahko prisili, da vstopi v sinovo zapuščino in jo prenese.
6. Kadarkoli emancipirani sin pridobi posest nad zapuščino v nasprotju z določbami oporoke, ni razloga, da bi dediča prisilili
k prenosu zapuščine; in ker ni prisiljen plačati niti zapuščine niti skrbništva, ga tudi ni mogoče prisiliti k prenosu katerega
koli dela zapuščine. Marcellus: Jasno je, da ga ne bi smeli prisiliti, da vstopi v posest, če je sin že pridobil posest nad njo, da
bi preprečil ugasnitev skrbništva, če bi imenovani dedič umrl in bi sin zavrnil pretorijansko posest nad posestjo.
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7. Oseba, ki je prenesla zapuščino na podlagi trebelskega odloka senata, je lahko razbremenjena ali izključena z izjemo, ker
je bila zapuščina prenesena, ne glede na to, ali jo tožijo upniki zapuščine ali pa toži dolžnike. Poleg tega lahko upravičenec
vloži iste tožbe, ki bi jih dedič lahko vložil v času, ko je prenesel premoženje, ki je ostalo v skrbništvu. Marcellus: Določeno
je tudi, da bodo tiste tožbe, ki so bile odvisne od pogoja, katerega čas za izpolnitev še ni nastopil, vložene v korist
upravičenca iz skrbništva. Vendar se dedič ne more sklicevati na nobeno izjemo, preden je bilo premoženje preneseno, saj bi
sicer prenesel toliko manj pod skrbništvom.
8. Trebeljski odlok senata se uporablja, kadar kdo svojemu dediču naloži razdelitev bodisi celotne zapuščine bodisi njenega
dela, in sicer v določenem času.
9. Če bi te torej Maevij imenoval za svojega dediča in te prosil, da izročiš premoženje Titiusa, in bi ti vstopil v Maevijevo
premoženje, kot da bi bil zadolžen za skrbništvo in bi te prosili, da preneseš zemljišče, ki ti ga je podaril Titius, in bi rekel, da
imaš razlog, da misliš, da je Maevijevo premoženje insolventno, te ni mogoče prisiliti, da vstopiš v to premoženje.
10. Če bi te Maevij prosil, da na nekoga preneseš njegovo in Titijevo premoženje, ti pa bi to premoženje prostovoljno sprejel,
lahko izkoristiš ugodnost falcidijskega prava in obdržiš četrtino Maevijevega premoženja, druge tri četrtine pa preneseš v
skladu s pogoji zaupanja. Prav tako ne bo nobene razlike, ali se od vas zahteva, da prenesete obe zapuščini na isto osebo ali
pa Msevijevo zapuščino na eno osebo in Titijevo zapuščino na drugo. Če bi rekli, da je premoženje Msevije verjetno
insolventno, vas lahko prisilijo, da ga sprejmete in prenesete na osebo, od katere se zahteva, da ga izroči; vendar vas tisti, na
katerega ste dolžni prenesti premoženje Titije, ne more prisiliti, da bi vstopili vanj.
11. Če bi dedič prenesel zapuščino na podlagi Trebellijevega odloka senata in bi obdržal dohodek zemljišča ali samo
zemljišče ali bi bil celo dolžnik osebe, ki je napravila oporoko, bo treba upravičencu odobriti tožbo zoper njega. Marcellus:
To bo treba storiti tudi v primeru, ko je bil prenesen le del zapuščine, ko je vložena tožba za delitev med osebo, ki je
zapuščino izročila, in osebo, ki jo je prejela.
12. Kadar se od koga zahteva, da prenese zapuščino, potem ko je bil sin emancipiran, ga je treba prisiliti, da jo sprejme in
prenese, četudi lahko sin v nasprotju z določbami oporoke pridobi pretorsko posest nad njo.
13. Kadar je patron imenovan za dediča tistega dela zapuščine svojega osvobojenca, do katerega je upravičen po zakonu, in
ko je bil zaprošen, naj zapuščino prenese, reče, da utemeljeno misli, da je ta nesolventna, menim, da bo pretor ravnal
pravičneje, če ga prisili, da zapuščino sprejme in jo prenese; čeprav lahko kljub tej spremembi mišljenja obdrži tisti del
zapuščine, do katerega je upravičen po zakonu.
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14. Če je dedič po rezervaciji določenega premoženja kot prednostne zapuščine pozvan k prenosu zapuščine in je prisiljen, da
jo sprejme, ali naj zadrži prednostno zapuščino? Odgovoril sem, da je treba vsakomur, ki vstopi v zapuščino po ukazu
pretorja, preprečiti, da bi užival kakršno koli prednost.
15. Če pa je zapuščina prepuščena isti osebi pod pogojem, da ne postane dedič, in ta trdi, da ima razlog, da misli, da je
zapuščina insolventna, je ni mogoče prisiliti, da jo sprejme, razen če se odpove zapuščini, ki je bila zapuščena pod pogojem,
da ne postane dedič; tega pa ne smejo storiti soediči, da bi se izognili odgovornosti, temveč tisti, na katerega je bila zapuščina
prenesena. Ker mora dedič sprejeti zapuščino zato, da se izpolnijo zapustnikove želje, ne bi smel biti zaradi tega izpostavljen
izgubi.
16. Moja sestrična je bila imenovana za edino dedinjo premoženja in ji je bilo naloženo, da polovico premoženja takoj
prenese na Publija Maevija, drugo polovico pa po svoji smrti na omenjenega Publija Maevija. Tudi druge zapuščine so bile
zapuščene drugim osebam. Maevius je takoj prejel svojo polovico zapuščine in jamčil, da bo vrnil vse, kar bi lahko dobil več,
kot je bilo dovoljeno po falcidijskem zakonu, drugi pa so prejeli zapuščino v celoti in prav tako jamčili, da bodo vrnili vse
presežke, ki bi jih lahko prejeli. Ker je moj bratranec umrl, je Publij Maevij zahteval, da se mu izroči druga polovica
zapuščine skupaj z njenim dohodkom. Zato sprašujem, koliko naj mu prenesem in ali naj bo to tisto, kar je ostalo v rokah
mojega bratranca nad četrtim delom premoženja, in nič več; ali pa bi lahko kaj izterjal od drugih, ki so jim bile zapuščine
plačane, in če je tako, koliko? Prav tako sprašujem, ali bom moral primanjkljaj nadomestiti s povečanjem in prihodki
premoženja, ki je ostalo v rokah mojega bratranca in presega četrtino premoženja, da znesek, ki ga je treba prenesti, ne bi
presegel četrtine premoženja, če to, kar bi lahko prejel od njih na podlagi določil, in tisto, kar je ostalo v rokah mojega
bratranca in presega četrtino premoženja, ne bi doseglo polovice tega premoženja. Ali, kot zahteva Publius Maevius, je treba
po izločitvi četrtine zapuščine izročiti vse, kar je bilo pridobljeno iz dobička omenjene četrtine? Odgovoril sem, da če z
dodatkom dohodka vse, kar je nad četrtino ostalo v rokah vaše sestrične, ne znaša manj kot polovico zapuščine, kakršna je
bila ob njeni smrti, se mora vse prenesti na Publija Maevija; od tistih, ki so jim bile zapuščine izplačane, pa se v skladu z
določbo ne more izterjati ničesar. Če pa dohodek presega vrednost polovice zapuščine, ga je treba prišteti k vaši četrti in
dohodku iz nje. Če pa dohodek tvojega deleža, ki je ostal v rokah tvojega bratranca in presega četrtino, ne dosega polovice
zapuščine, se lahko v skladu z določbo vloži tožba. Skratka, izračun je treba opraviti tako, da bo dohodek dejansko presegel
četrtino, in če se je povečal do te mere, da je znašal več kot polovico zapuščine, lahko obdržite, kar je presežka.
17. Kadar se od koga zahteva, da manumitira svoje sužnje in nanje prenese premoženje, naj to stori po tem, ko je odštel ceno
sužnjev.
28. Africanus, Vprašanja, VI. knjiga.
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Oseba, ki je bila imenovana za edinega dediča neke zapuščine, potem ko ji je bilo naloženo, naj polovico zapuščine absolutno
prenese name, polovico pa pogojno nate, je trdila, da je imela razlog, da je bila insolventna, in je na mojo prošnjo vstopila v
zapuščino ter mi po odloku senata prenesla celotno zapuščino. Ko je bil pogoj izpolnjen, se je pojavil dvom (ki ni bil
neutemeljen), ali naj na vas prenesem dohodek vašega deleža. Več avtoritet meni, da ga ne bi bilo treba prenesti, ker ga dedič
ne bi plačeval, če bi prostovoljno sprejel zapuščino, in je dovolj, da se tvoja pravica ohrani neokrnjena, ne da bi se tvoje
stanje izboljšalo.
1. Še vedno pa iste oblasti menijo, da je treba v primeru, ko je oseba imenovana za edinega dediča zapuščine in se od nje
zahteva, da četrtino zapuščine absolutno prenese name, četrtino pa pod določenim pogojem na vas, ter trdi, da ima razlog za
to, da je zapuščina insolventna, in da sem jo prisiljen sprejeti, polovico zapuščine izročiti vam, ko je pogoj izpolnjen.
2. Menim, da v predlaganem primeru ne morem uporabiti falcidijskega zakona, čeprav lahko to stori imenovani dedič, če bi
prostovoljno vstopil v zapuščino.
29. Marcianus, Institutes, knjiga IV.
Če bi kdo po tem, ko je napravil oporoko, kasneje napravil drugo, je prva razveljavljena, čeprav je z zadnjo oporoko določil
dediče določenega premoženja, kot sta določila božanska Severus in Antoninus v reskriptu, katerega besede iz konstitucije
navajam skupaj z drugimi zadevami, vključenimi v njej. "Cesarja Severus in Antoninus pozdravljata Kokcija Kampana.
Nobenega dvoma ni, da je druga oporoka, čeprav je bil z njo dedič morda le določen, da prejme določeno premoženje,
veljavna, kot če premoženje ne bi bilo omenjeno; vendar se bo moral omenjeni določeni dedič zadovoljiti s tistim, kar mu bo
zapuščeno, ali z dovolj, da bo po falcijskem zakonu dopolnil svojo četrtino; premoženje pa bo moral prenesti na tiste, ki so
omenjeni v prvi oporoki, zaradi vstavljenih besed o ustanovitvi zaupanja, s katerimi je oporočitelj izrazil, da je hotel, da je
prva oporoka veljavna. To pa je treba razumeti tako, da velja le, če v drugo oporoko ni bilo vključeno nič posebej spornega."
(30) Isti, Inštituti, knjiga VIII.
(31) Kadar odposlanec pove, da ima razlog, da misli, da je zapuščina insolventna, bi jo moral sprejeti v času svoje zaposlitve
na veleposlaništvu, ker ni stalno zaposlen z nalogami svoje službe. In lahko je prisiljen sprejeti zapuščino, čeprav lahko reče,
da bo zadevo preučil; vendar pa ni prisiljen opraviti prenosa takoj, temveč mora to storiti takoj, ko se vrne domov in lahko
izkoristi ugodnost falcidijskega zakona ali svojo pravico iz oporoke, če meni, da je to smotrno; če pa ne misli tako, lahko
prenese celotno zapuščino, da se izogne bremenom zaradi nje.
1. Če kdo naloži svojemu dediču, naj prenese "njegovo premoženje" ali "vse njegovo premoženje", se razume, da to pomeni
prenos na podlagi zaupanja; kajti pod izrazoma "moje" in "tvoje" naj bi bile vključene tudi pravice do tožbe.
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2. Kadar se premoženje prenese na sina pod očetovskim nadzorom ali na sužnja in oče ali gospodar pozneje potrdi dejanje, se
v skladu s Trebellijevim dekretom senata prenesejo tudi pravice do tožbe.
3. Zelo pomembno je, ali se četrti del obdrži na podlagi dedne pravice ali če si stranka lahko pridrži le določen predmet ali
določeno vsoto denarja. V prvem primeru so namreč pravice do tožbe razdeljene med dediča in upravičenca do zaupanja, v
zadnjem primeru pa pravice do tožbe v celoti preidejo na upravičenca.
4. Če imenovani dedič, ki mu je bilo naloženo, da prenese zapuščino, potem ko je zase zadržal določeno vsoto denarja ali
kakšen predmet, čeprav je to, kar je treba zadržati, manjše od njegove četrtine, ne more zahtevati več od tega, tudi če bi bil
cesar.
5. Če pa bi mu bilo naloženo, naj prenese posest, ne da bi kaj pridržal zase, mu cesarji dovolijo, da obdrži četrtino. To so
božanski Hadrijan, Trajan in Antonin navedli v svojih reskriptih.
(31) Isti, Inštituti, IX. knjiga.
Kadar je sužnju absolutno podeljena svoboda in mu je premoženje pogojno prepuščeno v skrbništvo, bo dedič prisiljen
sprejeti premoženje in ga prenesti, tudi če trdi, da ima razlog za domnevo, da je nesolventen; sužnju pa ni mogoče odvzeti
svobode, tudi če se pogoj ne bi izpolnil.
1. Če se zapuščina v skrbništvu zapusti sužnju, ki naj bi v določenem roku prejel svobodo, je božanski Pij v reskriptu,
naslovljenem na Kasija Hadrijana, navedel, da dediča medtem ni mogoče prisiliti, da bi sprejel zapuščino, če bi menil, da je
ta insolventna, saj sužnju še ni mogoče podeliti svobode; po drugi strani pa mu tudi ni mogoče podeliti svobode v nasprotju s
pokojnikovo voljo.
2. Če je dedič imenovan pod določenim pogojem in se od njega zahteva prenos zapuščine, vendar ne želi izpolniti pogoja in
vstopiti v zapuščino, mora, če je pogoj sestavljen iz dejanja, to dejanje opraviti in prenesti zapuščino; če pa je sestavljen iz
tega, da nekaj da, in bi upravičenec do zaupanja to ponudil, dedič pa bi zavrnil izpolnitev svoje obveznosti, se upravičencu
dovoli, da deluje namesto dediča, in takrat se mu naloži nujnost vstopa v zapuščino. Drugi pogoji, ki niso v pristojnosti
dediča, ne spadajo v pristojnost pretorja.
32. Celsus, Digeste, knjiga XX.
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Ballista je sina pod očetovskim nadzorom določil za svojega dediča, in sicer takole: "Naj bo Trebellianus moj dedič, če jamči
koloniji Filipincev, da bo, če umre brez potomcev, ves denar, ki mu bo prišel v roke iz mojega premoženja, dal omenjeni
koloniji Filipincev." Podal sem svoje mnenje, da mora dedič, čeprav je oporočitelj uporabil besedo "denar", izročiti tudi vse
drugo premoženje, ki ga je morda prejel iz zapuščine, tako kot če bi ga oporočitelj izrecno določil.
33. Marcijan, Inštituti, VIII. knjiga.
Celsus v dvajseti knjigi Digest pravi, da če kdo, ki ima premoženje v višini štiristo aurejev, zadolži svojega dediča, če bi umrl
brez potomcev, da prenese Maeviju ves denar, ki bi mu prišel v roke iz njegovega premoženja, in če bi medtem pridobil
štiristo aurejev iz dohodka omenjenega premoženja ter umrl, ne da bi zapustil otroke, bo njegov dedič dolžan Maeviju štiristo
aurejev. To vprašanje obravnava zelo obširno, tako glede tega, ali mora dedič imeti korist od povečanja in prevzeti tveganje
morebitne izgube ali obratno, in na koncu pravi, da bi bilo nepravično, če bi upravičenec do zaupanja nosil izgubo, če ni
upravičen do dobička. In če je treba pokriti primanjkljaj v višini štiristo aurejev, se sprašuje, ali upravičencu pripada tudi
povečanje, torej ali je treba upoštevati izgube in dobičke do zneska štiristo aurejev? Menim, da je to mnenje pravilno.
(34) Isti, Pravila, II. knjiga.
Če je oče želel, da se v primeru smrti njegovega edinega preživelega sina njegov delež zapuščine izroči sorodniku, brata pa
sta umrla na isti dan, omenjeni sorodnik ne bo upravičen do deleža zapuščine, če ne more dokazati, kateri od bratov je umrl
zadnji; vendar je bilo odločeno, da bo njuna mati na podlagi Tertulijanovega odloka senata upravičena do zapuščine obeh.
35. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, VI. knjiga.
Božanski Pij je odredil, da lahko v primeru, ko je bila za dedinjo imenovana duševno bolna ženska, ki je bila zadolžena za
prenos zapuščine, njen kurator odstopi vse pravice do tožbe, potem ko pridobi posest nad zapuščino v skladu z določbami
oporoke.
36. Paulus, O ediktu, knjiga XIII.
Kadar se zapuščina prenese na podlagi skrbništva, preden je bil z dedičem sklenjen arbitražni sporazum, menim, da bi moral
upravičenec do skrbništva dati dediču zavarovanje, tako kot če je slednji pred prenosom zapuščine zadolžen za njeno
premoženje, saj splošni rek, da lahko zadrži določeno premoženje, ne velja univerzalno; kaj če namreč v zapuščini ne bi bilo
ničesar, kar bi lahko zadržal; kot na primer, če je vsa sestavljena iz menic ali predmetov, ki jih nima v posesti? Jasno je, da
bo tisti, na katerega se zapuščina prenese, dobil vse, dediča pa bodo zavezovale sodbe v primerih, ko je bil tožen, ali določbe,
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ki jih je moral skleniti in se jim ni mogel izogniti. Zato ga ni mogoče prisiliti k prenosu zapuščine, če mu ni dano
zavarovanje.
(37) Ulpianus, O ediktu, VI. knjiga.
Šteje se, da je bila zapuščina prenesena, če je izročena sama i-premičnina ali če je dediču dovoljeno, da pridobi posest nad
premoženjem, ki pripada zapuščini, v celoti ali delno, na tak.način, da ga je ena od strank pripravljena prenesti, druga pa
sprejeti, vendar ne, če bi dedič mislil, da si pridobil posest iz kakšnega drugega razloga. Isto pravilo je treba šteti za veljavno,
če je posest pozneje ratificirana. Če pa bi dedič izjavil, da je premoženje prenesel sam ali da je to storil s pismom ali s
sporočilcem, ga je treba zaslišati. Če bi jo z vašim soglasjem izročil nekomu drugemu, se prenesejo tudi pravice do tožbe
zoper vas. Prav tako se bo štelo, da so pravice do tožbe prešle, če bo premoženje po mojem nalogu prenesel kdo drug kot
dedič ali če bo dedič potrdil prenos.
1. Poleg tega bi moral varovanec sam opraviti prenos zapuščine s pooblastilom svojega skrbnika, vendar skrbnik tega ne
more storiti brez soglasja svojega varovanca, razen če je slednji dojenček; ker skrbnik ne more prenesti tožbenih pravic, ki
pripadajo njegovemu varovancu. Božanski Severus je v primeru varovanca z imenom Arrius Honoratus razsodil, da
varovanec ne more prenesti premoženja zgolj s pooblastilom svojega skrbnika, kadar je omenjeni Arrius Honoratus opravil
takšen prenos na svojega strica in skrbnika Arriusa Antonina.
2. Kadar je treba premoženje prenesti na varovanca, je določeno, da tega slednji ne more storiti brez pooblastila svojega
skrbnika.
38. Paulus, O ediktu, knjiga XX.
Prenos zapuščine namreč ni le plačilo, temveč tudi dedovanje, saj je za to odgovoren upravičenec.
39. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVI.
Poleg tega zapuščine ni mogoče brez razlikovanja prenesti na samega skrbnika.
40. Paulus, O ediktu, knjiga XX.
Čeprav se je senat skliceval na prenos teh tožbenih pravic, ki po civilnem pravu gredo tako v korist kot v breme dediča, pa so
vseeno prenosljive tudi pretorske tožbene pravice, saj med njimi ni nobene razlike. Prav tako so prenosljive tudi zadeve v
zvezi z naravnimi obveznostmi.
2098

1. O imenovanem dediču izrecno govori trebelski dekret senata; kljub temu smo sprejeli pravilo, da lahko naslednik dediča
zakonito opravi prenos na podlagi trebelskega dekreta senata, tako kot to lahko stori dedič, pretorijanski posestnik
premoženja zapuščine, oče ali gospodar, po katerem je bila zapuščina pridobljena. Vsi bi namreč morali prenesti vse pravice,
ki jih imajo na podlagi trebelskega odloka senata, in ni razlike, ali se za prenos zapuščine zaprosi imenovanega dediča, očeta
ali gospodarja.
2. Prav tako ni pomembno, na koga se prenos opravi v našem imenu, ali na vodjo gospodinjstva ali na nekoga, ki je pod
nadzorom drugega;
41. Gaj, Skrbništvo, II. knjiga.
Moški ali ženska. Premoženje se torej lahko prenese na sužnja z našim soglasjem ali brez njega, če bi pozneje ratificirali
dejanje.
42. Paulus, O ediktu, knjiga XX.
Ker je to enako, kot če bi bila posest prenesena name.
1. Kadar se zapuščina prenese, ostanejo pravice do sepkulture pri dediču.
43. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXII.
Papinianus razpravlja o naslednji točki. Nekdo, ki je bil imenovan za dediča polovice premoženja, je bil zaprošen, naj ga
izroči drugemu, in ker je trdil, da ga ima za insolventnega, ga je bil prisiljen sprejeti. Upravičenec do zaupanja ni vedel, da je
del zapuščine po prenosu pripadel imenovanemu dediču, zato se je pojavilo vprašanje, ali bi bilo treba vložiti drugo tožbo.
Papinijan pravi, da bi bil upravičenec varen. Pravi tudi, da je treba v takšnem primeru ugotoviti, ali bo po povečanju
navedenega deleža potreben nov prenos.
(44) Marcellus, Digeste, knjiga XV.
Dedič je na zahtevo Stiha, ki je na podlagi iste oporoke prejel svobodo in zapuščino, vstopil v omenjeno zapuščino, za katero
je sumil, da je insolventna, Stih pa je nato umrl, preden je zamudil s sprejemom zapuščine, in zapustil svojega dediča Titiusa.
Sprašujem, ali bodo v skladu z dekretom senata proti Titiusu mogoče tožbe, če bo zavrnil sprejem zapuščine, ki je ostala v
skrbništvu. Odgovoril sem, da čeprav lahko običajno tisti, ki je prisiljen sprejeti zapuščino, le-to takoj prenese na upravičenca
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do zaupanja, se zdi, da se odlok senata v tem primeru nanaša le na manumitiranega sužnja, dediča pa ne omenja. Kljub temu
se lahko zgodi, da dedič odloži prenos; na primer, če mu je pokojnik dolgoval denar in ga je raje zadržal, kot da bi vložil
tožbo za njegovo izterjavo. Vendar menim, da bi moralo za njegovega dediča veljati isto pravilo, ki velja zanj; zakaj bi
namreč prvi imel pravico zavrniti zapuščino, ki je tisti, po katerem deduje, ne bi mogel zavrniti? Če bi osvobojenec umrl, ne
da bi zapustil dediča, preden bi bila zapuščina prenesena, bi upniki njegove zapuščine smeli prodati njegovo premoženje,
enako kot če bi umrl po izročitvi zapuščine.
(1) Prosim vas, da mi podate svoje mnenje o tem, ali imam prav pri odločitvi o naslednjem vprašanju. Hči, ki je bila
imenovana za dedinjo celotnega očetovega premoženja, je morala po odbitku vseh zapuščin in dolgov, od katerih nobeden ni
bil zelo velik, prenesti polovico tega premoženja, da bi se izognila uporabi falcidijskega zakona. Dedinja ni zamujala pri
izvrševanju skrbništva. Prosim jo, naj mi zapuščino prenese ustno, tako kot če bi vložil tožbo na podlagi trebelskega odloka
senata, in menim, da je na podlagi tega mogoče z ustreznimi tožbami izterjati zapadle obresti od dneva zapustnikove smrti do
trenutka prenosa zapuščine. Zahtevek uveljavljam tudi v zvezi z najemninami iz zapuščine, saj je obveznost, ki izhaja iz
najemnih pogodb, njen del, vendar od dedinje ne zahtevam nobenega dobička; kljub temu želi, da ji povrnem znesek
najemnin ali ji odstopim svoje pravice do tožbe za izterjavo obresti in najemnin, in ne morem je prepričati, da imam pod
izrazom "zapuščina", ki jo je morala prenesti name, pravico tudi do tega določila za obresti. Podal sem svoje mnenje, da so
vse te stvari vključene v izraz "premoženje" in da v primeru, ki ga omenjate, ni nobene razlike med temi obveznostmi in
drugimi, ki so sklenjene pod določenim pogojem ali se plačujejo letno ali mesečno. Jasno je, da se te stvari štejejo za
dohodek premoženja, vključenega v zapuščino, in da dohodek, če ni prišlo do neizpolnitve obveznosti, ne pripada
upravičencu do zaupanja. Ker pa upravičenec tako rekoč ne zahteva, da bi dedič kaj dodal k skrbništvu, temveč le zahteva, da
se premoženje nanj prenese v sedanjem stanju, dedič tega nikakor ne bi smel zavrniti; Senat je namreč nameraval, da
upravičenec prejme polovico premoženja in da se šteje, da zaseda mesto dediča glede tistega dela premoženja, ki bi se lahko
prenesel nanj. Če pa bi dedič posodil denar iz zapuščine z obrestmi ali pobiral dohodek od zemljišča, se od nje ne bo
zahtevalo, da iz tega naslova kaj plača osebi, ki ji je bila zapuščina zaupana, če ni bila v zamudi; iz razloga, ker je denar
posodila na lastno odgovornost in je z obdelovanjem zemlje ali pobiranjem pridelkov imela stroške, in ni pravično, da bi tako
rekoč delovala kot zastopnik drugega. Kadar pa dedič prejme dohodek iz zapuščine na način, ki je predmet preiskave, ne gre
za noben strošek ali delo dediča.
45. Modestinus, O izumih.
Če je bil dedič zaprošen, da prenese celotno zapuščino, in zavrne, da bi obdržal četrtino, ker želi natančneje uresničiti
pokojnikove želje, bi moral prostovoljno vstopiti v zapuščino, kot da jo namerava prenesti v skladu s Trebeljevim dekretom
senata. Prav tako bi mu svetoval, če meni, da je zapuščina insolventna, naj jo zavrne, da bi ga pretor prisilil k prenosu; v tem
primeru se namreč šteje, da jo prenaša na podlagi trebelskega odloka senata; in če je dedič izrazil strah, da bo odgovoren za
dolg zapuščine, bodo vse pravice do tožbe prešle na tistega, ki jo prejme.
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46. Javolen, Pisma, knjiga XI.
Seius Saturninus, admiral britanske flote, je z oporoko imenoval Valerija Maksima, kapitana trireme, za svojega fiduciarnega
dediča in mu naročil, naj prenese njegovo premoženje na njegovega sina Seiusa Oceana, ko bo ta dopolnil šestnajst let. Seij
Oceanus je umrl, preden je dopolnil to starost. Nato je Malleus Seneka, ki je trdil, da je bil stric Seija Oceana, zahteval
njegovo premoženje, ker je bil njegov najbližji sorodnik. Maksim, kapitan trireme, je prav tako zahteval premoženje, ker je
oseba, na katero mu je bilo naročeno, naj ga prenese, umrla. Sprašujem, kateri od teh oseb pripada premoženje: Valeriju
Maksimu, kapitanu trireme, fiduciarnemu dediču, ali Malliju Seneki, ki trdi, da je stric umrlega dečka? Odgovoril sem, da če
bi Seius Oceanus, na katerega naj bi Valerij Maksimus, fiduciarni dedič, po dopolnitvi šestnajstega leta starosti prenesel
zapuščino, umrl pred dopolnitvijo predpisane starosti, bi zapuščina, ki je ostala v skrbništvu, prešla na tistega, ki je bil
upravičen do drugega Oceanusovega premoženja, saj je čas za izvršitev skrbništva nastopil za časa Oceanusovega življenja;
to je, če se šteje, da je oporočitelj s podaljšanjem roka izročitve želel zaupati skrbništvo nad sinom fiduciarnemu dediču,
namesto da bi določil negotov čas za izvršitev skrbništva.
47. Pomponij, Različni odlomki, I. knjiga.
Če bi kdo, ki ga z osebo veže le naravna obveznost, poravnal dolg njegovemu dediču, je treba denar izplačati tistemu, ki mu
je bilo premoženje zapuščeno v skrbništvo.
48. Paulus, Mnenja, XIV. knjiga.
Paulus je podal svoje mnenje, da je v primeru, ko je bil določen del zapuščine zapuščen nekomu, ta pa je ukradel premoženje,
ki je spadalo v zapuščino, mogoče zelo pravilno šteti, da mu je mogoče zavrniti tožbo, ki se nanaša na to, kar si je prilastil.
49. Papinianus, Vprašanja, III. knjiga.
50. Kadar je treba zapuščino prenesti na podlagi trebelskega odloka senata in je zadeva nujna ter obstaja bojazen, da bi se
zaradi odsotnosti koristnika zapuščine lahko iztekel rok za vložitev tožbe, se lahko dediča prisili, da se brani tožbe, vložene
zoper zapuščino.
1. Podobno lahko v primeru, ko sin razmišlja o tem, ali bo zahteval posest zapuščine v nasprotju s pogoji oporoke,
imenovanega dediča tožijo upniki zapuščine.
50. Isto, Vprašanja, XI. knjiga.
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Ko je bil Vivij Cerealis imenovan za dediča in mu je bilo naročeno, naj zapuščino prenese na svojega sina Vivija Simonida,
ko bo ta prost njegovega nadzora, in je bilo dokazano, da je bilo storjenih veliko goljufivih dejanj, da bi se izognil zaupanju,
je cesar Hadrijan ukazal, naj se zapuščina izroči sinu, tako da oče ne bo imel pravice do denarja, dokler bo sin živ. Ker
zavarovanja ni mogoče dati, dokler obstaja očetovski nadzor, je cesar očetu povzročil to izgubo zaradi goljufije, ki jo je
zagrešil. Po odobritvi tovrstnega odloka bi bilo treba sina v takih okoliščinah primerjati s sinom vojakom, kadar je treba
premoženje izterjati od posestnikov ali kadar je treba vložiti tožbo zoper dolžnike zapuščine. Vendar je v skladu s
spoštovanjem, ki ga je treba izkazati očetu, če bi ta prišel v pomanjkanje, da sodnik po lastni presoji odredi, da se mu dodeli
del dohodka iz zapuščine.
51. Isto, Vprašanja, knjiga XVII.
Kadar je dediču naloženo, da izroči zapuščino, zapuščeno v skrbništvo, potem ko je odštel zapuščino, ne velja, da je treba
odšteti tiste, ki jih ni mogoče izterjati s tožbo. Če je doto kot prednostno zapuščino zapustila žena, ki je imenovana za dedinjo
dela oporočiteljeve zapuščine, in je po odbitku zapuščine zadolžena za prenos zapuščine, lahko še vedno odbije svoj delež
zapuščine v sorazmerju z doto, čeprav četrtina, ki jo je upravičena obdržati po falcijskem pravu, znaša toliko kot doto. Ker je
upravičena do obojega, ni nobene razlike med to žensko in katerim koli drugim upnikom, ki je lahko imenovan za dediča in
mu je naloženo, da prenese zapuščino. Enako načelo velja tudi, kadar je obremenjena s skrbništvom brez odbitka zapuščine.
52. Isto, Vprašanja, knjiga XIX.
Če je premoženje, ki pripada tretji osebi, zapuščeno Titiusu, ta pa naloži svojemu gospodarju, ki ga je imenoval za dediča, da
zapuščino prenese na Maevija, Maevij ne more zakonito zahtevati zapuščine, saj ne more pridobiti tistega, kar ni nikoli prišlo
v roke imenovanega dediča, to je lastninske pravice na premoženju.
1. Suženj je dobil svobodo od enega od dveh imenovanih dedičev, od drugega pa je prejel zapuščinsko premoženje. Če
nobeden od omenjenih dedičev ne bi bil pripravljen sprejeti posesti, pretor ne bi imel pristojnosti, saj ne more prisiliti dediča,
da vstopi v posest zgolj zato, da bi sužnju zagotovil svobodo, niti ne more prisiliti tistega, ki mu svoboda ni bila dodeljena, da
sprejme posest v imenu sužnja, ki še ni osvobojen, saj se dekret senata uporablja le, kadar so vsi dediči neposredno zadolženi
za dodelitev svobode ali je eden zadolžen tako za to kot za izročitev posesti pod pogoji zaupanja. Če bi dedič, ki je zadolžen
za podelitev svobode, zavrnil svoj delež zapuščine ali bi bil izključen zaradi neizpolnitve pogoja, od katerega je odvisno
njegovo imenovanje, saj bo njegov delež prešel na drugega dediča, je mogoče trditi, da bi moral sprejeti zapuščino. Kajti
kakšna razlika je v tem, po katerem pravilu naj bi ista oseba sužnju dolgovala tako svobodo kot zapuščino?
53. Isto, vprašanja, knjiga XX.
2102

Dediča ne bi smeli prisiliti, da sprejme zapuščino, za katero meni, da je insolventna, s strani sužnja, ki mu je omenjeni dedič
dolžan podariti svobodo in zapuščino, saj je stanje sužnja odvisno od zapuščine in nihče ne more prisiliti drugega, da postane
odgovoren za tožbe, vložene proti zapuščini, samo zato, da bi zagotovil plačilo zapuščine. Kaj če bi suženj umrl med
zamudo, ki jo je povzročil volilojemnik, ker ga ni izročil? Če pa bi zapustnik umrl za časa življenja oporočitelja, bi bilo bolj
pravično, če bi bil prisiljen sprejeti zapuščino, saj je pooblaščen, da jo prenese na sužnja po njegovi manuminaciji.
54. Isto, Vprašanja, knjiga XIX.
Titius je bil zadolžen, da na Maevija prenese preostanek zapuščine. Upravičenec ne more izterjati ničesar, kar je dedič morda
medtem odtujil ali zapravil, če se dokaže, da tega ni storil goljufivo in z namenom, da bi posegel v zaupanje; ugotovljeno je
namreč, da je dobra vera bistvena značilnost fiduciarne zapuščine. Božanski Marcus pa je, ko je odločal o zadevi, ki se je
nanašala na zapuščino, prepuščeno v skrbništvo, ki je bilo vsebovano v naslednjih besedah: "Naročam ti, da preneseš vse, kar
je ostalo od mojega premoženja," odločil, da je to treba prepustiti presoji dobrega državljana, in odločil, da vsi stroški, ki naj
bi nastali v zvezi s premoženjem, ne smejo povzročiti le zmanjšanja premoženja, vključenega v skrbništvo, temveč jih je
treba razdeliti tudi sorazmerno glede na patrimonialno premoženje, do katerega je dedič upravičen kot svojega lastnega. Zdi
se mi, da to ne le temelji na pravičnosti, ampak je potrjeno tudi z zgledom; če bi se namreč pojavilo vprašanje glede
prispevka premoženja emancipiranega sina v korist njegovih bratov, je bilo dokončno odločeno, da je vse, kar je sin pridobil
v vojski, upravičen obdržati; in cesar je po posvetovanju odločil, da se stroški, ki jih je imel vojak, ne le porazdelijo med
sredstva iz zapuščine, ampak se morajo tudi sorazmerno odšteti od denarja, ki je del peculiuma. V skladu s pravkar
navedenim bi moral Maevius zahtevati poroštvo za izvršitev trušča, vendar ne zato, da bi lahko na podlagi določila
uveljavljal zahtevek za tisto, česar ni mogel izterjati na podlagi trušča, temveč zato, da bi lahko imel poroštvo za znesek, ki bi
ga lahko izterjal na podlagi pogojev trušča.
(55) Isto, Vprašanja, knjiga XX.
Če bi sin patrona prenesel posest na tujca na podlagi Trebellijevega odloka senata, bo tožba za izterjavo vrednosti storitev, ki
jih ni mogoče prenesti, v korist dediča in mu izjema ne bo škodovala, saj to ne more biti v nobeno korist osebi, ki je
upravičena do koristi iz zaupanja. Na splošno je treba reči, da dediču ni mogoče niti preprečiti postopka niti ga odvezati
obveznosti, ki se ne nanašajo na izročitev zapuščine.
1. Cesar Tit Antonin je v reskriptu navedel, da kadar je bila svoboda zapuščena neposredno, z učinkom v določenem času,
prenosa zapuščine ni treba opraviti, če ni osebe, ki bi ji jo bilo mogoče izročiti.
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2. Če je kdo prejel celotno zapuščino na podlagi trebelskega odloka senata, potem ko je zatrdil, da ima razloge, da misli, da je
insolventen, če mu je bilo naloženo, da jo prenese na drugega, bo moral izročiti celotno zapuščino, in tudi v tem primeru bo
obstajal razlog za uporabo trebelskega odloka senata, kajti upravičenec do zaupanja ne more obdržati četrte po falcidijskem
pravu. Prav tako ni nobene razlike, če prvi upravičenec ne bi zahteval vpisa zapuščine, ali bi zaupanje, ustanovljeno na
drugem mestu, ne začelo veljati, kajti ko je zapuščina enkrat sprejeta, se šteje, da so bile izpolnjene vse pokojnikove želje. To
mnenje tudi ni ovrženo, ker upravičenec do zapuščine ni dolžan plačati drugih zapuščin, ki znašajo več kot tri četrtine
zapuščine. Kajti eno je, če je zoper njega vložena tožba v imenu dediča, drugo pa, če je tožen v svojem imenu, ker je vezan
na pokojnikove želje. V skladu z že navedenim imenovani dedič ne bi smel biti prisiljen sprejeti zapuščine zgolj na zahtevo
prvega dednega upravičenca, če ta ni upravičen do nobenega dela zapuščine, tako kot če bi mu bilo naloženo, da zapuščino
skupaj z njenim dohodkom prenese takoj ali po določenem času. Če pa bi mu bilo naloženo, da jo prenese brez njenega
dohodka, je mogoče sklepati, da znesek ne bo zadostoval, da bi ga prisilil sprejeti zapuščino, prav tako pa ni pomembno, ali
bi prvi upravičenec prejel tudi svobodo, saj niti sprejem denarja niti podelitev svobode ne bosta zadostovala, da bi
imenovanega dediča prisilila k vstopu v zapuščino. Kadar pa prvi upravičenec do zapuščine noče prisiliti dediča, da sprejme
zapuščino, je bilo odločeno, da lahko drugi upravičenec zakonito zahteva, da se to stori, da bi lahko dedič vstopil v zapuščino
in jo prenesel nanj.
3. Kaj pa, če se prvemu upravičencu naloži, da zapuščine ne izroči tretji osebi, temveč jo prenese na dediča samega ? Zaradi
tega, ker mu ne bi smel prenesti četrtine, ki jo je izgubil, bi ga bilo treba zaslišati glede zadržanja tega dela zapuščine. Vendar
dejstva, da se imenovanemu dediču, ki je bil prisiljen sprejeti zapuščino, odreka pravica, da bi kar koli zahteval na podlagi
skrbništva, ne bi smeli zavrniti brez obravnave. Zakaj se namreč ne bi smel šteti za nevrednega, da pridobi kar koli na
podlagi oporoke pokojnika, ki ni hotel izpolniti njegovih želja? To bo temeljiteje dokazano, če je bil dedič prisiljen vstopiti v
zapuščino po izpolnitvi pogoja, kajti če je bil prisiljen vstopiti v zapuščino, ko je pogoj še veljal, bo to težko dokazati, saj bo
lahko zgolj s spremembo mnenja zahteval falcidijsko četrtino. In dobro se zavedam, da je mogoče reči, da v nobenem
primeru ne bi smeli odreči ugodnosti zaupanja tistim, ki uveljavljajo svoj zahtevek za pravico do separacije. Senat je bil do te
mere prepričan, da dedič ne sme dobiti ničesar iz deleža zapuščine, ki ga je zavrnil, da ni mogel niti izkoristiti falcidskega
prava, si pridržati prednostne zapuščine ali pridobiti kakršne koli prednosti na podlagi druge oporoke, pri kateri je
nadomestitev izvedena na naslednji način: "Kdor postane moj dedič, naj bo dedič mojega sina."
4. Oseba, na katero je bila prenesena Titijeva zapuščina v skladu s trebellijskim dekretom senata, lahko na Sempronija
prenese Maevijevo zapuščino, za katero je bilo naročeno, da jo prenese pokojni Titius, tako kot bi to lahko storil vsak drug
naslednik, kdor koli.
5. Tožbe, ki preidejo po trebellijanskem odloku senata, so le začasne, kadar se premoženje izseli stranki, ki je izgubila
zadevo, potem ko je prenesla premoženje po zaupanju, če se je seveda pred izročitvijo z njo povezalo vprašanje; zaradi sile
izselitve je namreč prenos ničen, ker da zaupanje, ki je bilo vzpostavljeno, ni bilo dolžno. Jasno je, da kadar je bila ista oseba,
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ki je zadevo pridobila, obremenjena tudi s skrbništvom, in sicer iz razloga, ker je posestnik pri prenosu posesti dediču
obračunal isti delež, ki bi moral biti izročen upravičencu; je mogoče trditi, da tožbe, ki preidejo na podlagi Trebeljevega
odloka senata, ne bodo zastarale zaradi poteka časa.
56. Isto, Mnenja, knjiga VII.
Neki oče je želel, da bi njegova hči, potem ko si je pridržala določene predmete, izročila njegovo zapuščino bratom.
Sklenjeno je bilo, da bi morala hči dobiti posest nad nepremičnino, preden jo prenese na brata. Če bi medtem brata prodala
ali obremenila vse premoženje zapuščine in bi bila ta nato prenesena nanju, je bilo ugotovljeno, da je treba samo zaradi
njunega dejanja potrditi prodajo ali zastavo tistega dela zapuščine, ki ni bil pridržan.
57. Isto, Mnenja, knjiga VIII.
"Moji dediči naj ob svoji smrti prenesejo na mesto Beneventum, moje rojstno mesto, vse moje premoženje ali lastnino, ki jim
lahko pride v roke." Odločeno je bilo, da noben dohodek, ki so ga dediči zbrali, ko je veljal pogoj, ni bil vključen v
skrbništvo.
(1) V oporoko je bila vključena naslednja določba: "Prvemu od mojih sinov, ki bo morda umrl brez potomcev, nalagam, naj
svoj delež mojega premoženja zapusti svojemu preživelemu bratu. Če bi oba umrla brez potomcev, želim, da celotno moje
premoženje dobi moja vnukinja Claudia." Če bi eden od dedičev umrl in zapustil sina, zadnji pa bi umrl brez potomcev, se na
prvi pogled zdi, da vnukinja v skladu s pogoji pogoja ne bi mogla biti sprejeta v zapuščino; ker pa je pri razlagi skrbništva
treba upoštevati namen zapustnika, bi bilo nesmiselno trditi, da je treba zaradi tega, ker prva zamenjava ni začela veljati,
zavrniti zahtevek vnukinje do polovice zapuščine, saj je dedek nameraval, da bo imela vso zapuščino, če bo zadnji od umrlih
sinov prejel delež svojega brata.
(2) "Ko umrem, ti naročam, moja draga žena, da moje premoženje preneseš na moje otroke ali na enega od njih ali na moje
vnuke ali na katerega koli od njih, ki ga boš izbrala, ali na moje sorodnike ali na katerega koli od vseh mojih sorodnikov, ki
ga boš izbrala." Po mojem mnenju je bila izvedena zamenjava skrbništva glede otrok, glede vnukov in drugih sorodnikov pa
je bila ženi dana pravica izbire, vendar zaradi različnih stopenj, določenih s pogoji skrbništva, ni mogla zakonito izbrati
drugih sorodnikov, če bi bil kateri od vnukov še živ, vendar je v primeru, ko stopnja vnukov ni več obstajala, žena lahko
izbrala katerega koli od sorodnikov, ki ji je bil všeč.
58. Isto, Mnenja, IX. knjiga.
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Dedič, ki mu je bilo naloženo, da prenese zapuščino, potem ko je od nje odštel četrtino, je postal dedič dolžnika zapuščine,
preden jo je prenesel. Ker je bila zaradi tega pravica do tožbe združena in je ni bilo mogoče obnoviti v skladu s
trebellijanskim dekretom senata, je bilo mogoče zahtevati tri četrtine dolga na podlagi zaupanja; vendar je treba obresti za
pretekli čas, ki so zapadle na podlagi obveznosti ali pridobljene sodbe, izračunati do takrat, ko je pravica do tožbe ugasnila,
za naslednji čas pa obresti ni mogoče izračunati, razen če je dedič zamujal pri izvrševanju zaupanja.
1. Če je treba zapuščino prenesti v določenem roku v skladu s pogoji skrbništva, se na dediča ne prenese odgovornost za
terjatve iz zapuščine samo zato, ker je morda pobral denar od nekaterih dolžnikov.
2. Kadar je komu naloženo, da zapuščino prenese po določenem času, mu ni treba plačati morebitnih obresti, prejetih od
dolžnikov zapuščine, ki so zapadle po upnikovi smrti, in če te niso pobrane, bo pravica do tožbe za izterjavo vseh obresti (saj
je določilo del zapuščine) prešla na podlagi trebelskega odloka senata, zato ne bo šlo za terjatev za denar, ki ni zapadel. In
podobno, če obresti, ki so se nabrale v vmesnem času, ne bodo plačane upniku zapuščine, bo upravičenec do oporoke
odgovoren tudi za to na podlagi trebelskega odloka senata, zato ne bo razloga za pritožbo, da dedič ni plačal obresti iz
dohodka, ki ga je imel pravico pobrati. Če bo dedič plačal obresti za vmesni čas, ne bo upravičen ničesar zadržati iz tega
naslova, ker je opravljal svoje posle, ker je moral upniku plačati glavnico, mu upravičenec do skrbništva ne more zaračunati
obresti, plačanih v vmesnem času.
3. Če je dediču naloženo, da prenese zapuščino, vredno sto aurei, potem ko je rezerviral enak znesek, se po falcijskem pravu
šteje, da je prejel celotno vsoto denarja, in reskript božanskega Hadrijana je treba razlagati, kot da je imel pravico rezervirati
določeno vsoto od zapuščine. To mnenje je treba podati tudi v primeru, ko je dediču naloženo, da del zapuščine prenese na
svojega sodediča. Drugače je, kadar je treba zadržati del zemljišča, ki pripada zapuščini, saj se denar vedno lahko zadrži, del
zemljišča pa ne, razen s soglasjem soediča, ki je lastnik tega zemljišča. Poleg tega, če je vrednost zemljišča večja od
njegovega deleža v zapuščini, velja, da se za presežek uporabi falcidijsko pravo, če upravičenec do zapuščine to zahteva; saj
je bilo ugotovljeno, da je treba plačani denar pobotati z zemljiščem.
4. Če je bilo dediču naloženo, da ob smrti prenese posestvo, potem ko si je pridržal dohodek tega posestva, ne more obdržati
potomcev sužnjev ženskega spola niti prirastka čred, ki so nadomestile umrle.
5. Dobički in obresti, ki so jih dolžniki zapuščine plačali pred dnem, ko je bilo treba izvršiti skrbništvo, pa tudi tisti, ki so bili
plačani pozneje, in tudi najemnine za polja, ki jih je pobral dedič, se vključijo v četrtino, do katere je upravičen.
6. Poleg tega, če se od dediča zahteva, da ob smrti prenese zapuščino, ga ni mogoče prisiliti k prodaji premoženja zapuščine,
obresti na glavnico, pridobljene iz cene navedenega premoženja, pa ni mogoče zakonito zahtevati in se ne štejejo za prejete
namesto uporabe navedenega premoženja v vmesnem času. Čeprav dedič ni prisiljen prevzeti tveganja smrti sužnjev ali
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uničenja hiš v mestu, pa uporaba navedenega premoženja in morebitne izgube, nastale zaradi tega, v tem obsegu zmanjšajo
njegovo četrtino po falcidskem pravu.
7. Če je dediču naloženo, da izroči vse, kar je ob njegovi smrti ostalo iz zapuščine, se ne šteje, da mu je naloženo, da prenese
morebitne dobičke, ki jih je morda zbral, saj se te zapustnikove besede nanašajo na zmanjšanje zapuščine in ne pomenijo, da
se bo upravičenec do zapuščine okoristil z dodatkom dohodka.
8. Če se od kogar koli zahteva, da prenese kar koli, kar je ob njegovi smrti ostalo iz njegovega premoženja, njegov dedič ne
bo prisiljen sprostiti premoženja, ki ga je zapustnik zastavil, če to ni bilo storjeno z goljufijo.
59. Paulus, Vprašanja, IV. knjiga.
Dolžnik je svojega upnika, ki mu je dal premoženje v zastavo, in njegovega dediča zadolžil, da njegovo premoženje prenese
na njegovo hčer, to je hčerko zapustnika. Ker upnik ni hotel sprejeti zapuščine, ker je sumil, da je insolventna, jo je moral po
ukazu pretorja sprejeti in prenesti. Ker za zastavo ni mogel najti kupca, je prosil, naj se mu dovoli, da jo obdrži po lastninski
pravici. Po mojem mnenju je obveznost prenehala s tem, ko je sprejel zapuščino. Vendar pa poglejmo, ali zastavna pravica ni
bila razrešena, ker je bila naravna obveznost odtujena. Razmislimo tudi, kakšen bo rezultat in ali upnik, ki vloži tožbo,
poseduje nepremičnino ali pa jo ima dedič v posesti ali ne. Če jo ima upnik v posesti, upravičenec iz skrbništva proti njemu
ne more vložiti tožbe, prav tako ga ne more tožiti z zastavno tožbo, saj pravica do postopka pripada zapuščini; prav tako ni
mogoče pravilno vložiti tožbe na podlagi skrbništva, ker je dedič prenesel manj premoženja, kot bi moral, kar bi se zgodilo,
tudi če ne bi bilo zastavne pravice: upnik ima namreč v tej vlogi posest nad premoženjem. In četudi ima morda skrbniški
upravičenec premoženje v posesti, bo odgovarjal za srbsko tožbo, saj je gotovo, da denar ni bil plačan; tako kot menimo,
kadar je tožba izgubljena zaradi izjeme. Zato je mogoče ne le obdržati premoženje, temveč tudi vložiti tožbo na podlagi
zastavne pravice, pri čemer ni mogoče izterjati tistega, kar je bilo že plačano. Zato naravna obveznost, ki temelji na zastavni
pravici, še naprej obstaja. Če zadeve ostanejo v prvotnem stanju, menim, da upnika ni mogoče prisiliti, da bi sprejel
zapuščino, razen če je bilo prej dano zavarovanje za njegovo odškodnino ali če je bila njegova terjatev izpolnjena. Kadar
namreč imenovani dedič v svojo korist nadaljuje proti upravičencu do zapuščine, na primer če je prejel zapuščino za primer,
da ne bi postal dedič, je bilo odločeno, da ga ni treba prisiliti, da sprejme zapuščino, razen če je zapuščina plačana; dejansko
je mogoče reči, da dediča ni mogoče prisiliti, da sprejme zapuščino v nasprotju z voljo zapustnika, ki je s tem, da mu je
zapustil zapuščino, če je ne sprejme, prepustil sprejem zapuščine njegovi lastni izbiri. Kadar pa je zapustnik zapustil dediču
eno od dveh stvari, mu damo eno ali drugo.
1. Ženska, ki je dala doto, se je z možem dogovorila, da bo, če umre med zakonsko zvezo, polovica dote vrnjena njeni materi,
vendar mati ni sklenila nobenega določila v ta namen. Ženska je nato ob svoji smrti za dediča določila svojo mater in svojega
moža ter materi naložila, naj svoje premoženje prenese na Titiusa. Sodišče je pri izdaji odločbe v zvezi z delitvijo zapuščine
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v skladu z določili sporazuma materi prisodilo polovico dote. Postavilo se je vprašanje, ali je treba ta del dote izplačati v
skladu z določbami skrbništva. Menim, da ga ne bi smeli izplačati, ker ga mati ni prejela kot dedinja, temveč kot mati na
podlagi pogodbe, in do njega ni bila upravičena na podlagi zapuščine, temveč zaradi napake pri razlagi sporazuma.
60. Isto, Vprašanja, knjiga XI.
Patron, ki je bil imenovan za dediča tistega dela zapuščine, do katerega je bil zakonito upravičen, je, potem ko je bil zadolžen
za prenos šestega dela te zapuščine, to tudi storil. V tem primeru pravice do tožbe ne preidejo na podlagi Trebellijevega
odloka senata, saj premoženje, ki je bilo preneseno, ni bilo dolžno, zato ga je, če je bilo to storjeno zaradi napake, mogoče
izterjati.
61. Isto, Mnenja, XIV. knjiga.
Paulus je oblikoval mnenje z naslednjimi besedami: "Sempronij, nisem te imenoval za svojega dediča, ker sem zaradi bolezni
prehitro sestavil oporoko, zato želim, da prejmeš znesek, ki je enak dvanajstini mojega premoženja." Iz tega je razvidno, da je
oporočitelj Semproniju namesto deleža svojega premoženja zapustil določen denarni znesek, vendar je to treba razumeti tako,
da mu je nameraval zapustnik v skrbništvo prepustiti znesek, ki je enak dvanajstini njegovega premoženja.
62. Scaevola, Mnenja, knjiga IV.
Oče je svoji hčeri naročil, naj, če bo ob svoji smrti zapustila otroke, na svojega brata prenese polovico tega, kar je dobila iz
očetovega premoženja, če pa bo umrla brez potomcev, je naročil, naj vse prenese nanj. Ker je hči umrla med zakonsko zvezo
in zapustila hčer, se je pojavilo vprašanje, ali naj njen dedič na brata prenese polovico premoženja skupaj s polovico dote, ki
je bila dana njenemu možu. Odgovor je bil, da to, kar je bilo dano kot doto, ni vključeno v del zapuščine, ki bi ga bilo treba
prenesti, in da bi bilo treba, tudi če je bilo nekaj dolgovano na podlagi obljube, dane v zvezi z doto, to uvrstiti med dolgove
zapuščine.
1. Oporočitelj je zapustil določeno vsoto denarja dečku, ki ga je vzgojil, in naročil, naj se izplača Semproniju, ter da se dečku
do njegovega dvajsetega leta starosti izplačajo določene obresti na navedeno vsoto; nato je bilo določeno, da če umre brez
potomcev, naj polovico navedene vsote izplača Semproniju, polovico pa Septitiji. Ker je deček umrl, preden je dopolnil
dvajseto leto, se je pojavilo vprašanje, ali lahko tisti, ki so ga nadomestili, ob njegovi smrti zahtevajo koristi iz skrbništva, ali
pa bi skrbništvo še naprej obstajalo za obdobje, ki bi bilo potrebno, da bi deček dopolnil dvajseto leto, če bi živel. Odgovoril
sem, da bi glede na navedena dejstva lahko zahtevali izvršitev skrbništva ob dečkovi smrti.
63. Gaj, Skrbništvo, knjiga II.
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Takoj, ko je izročitev opravljena upravičencu do zaupanja, postane vse, kar spada v zapuščino, last osebe, na katero je bilo
preneseno, čeprav ta morda še ni pridobila posesti nad tem.
1. Če je kdo določil, da mu bo zapuščino vrnil dedič, in mu je bila ta prenesena, je po vložitvi tožbe na podlagi določila
določeno, da preidejo tudi pravice iz tožbe, torej če oseba, zoper katero je bila vložena tožba, prenese zapuščino. Če pa bi
dedič izgubil zadevo, ker zapuščine ni prenesel, in bi bila proti njemu izdana sodba za znesek njene cenitve na sodišču, bo
upravičen obdržati pravice iz tožbe, ki pripadajo zapuščini, saj je tožnik izterjal celoten znesek, ki ga je zahteval.
2. Če bi imenovani dedič prenesel zapuščino, nato pa bi bil tožen in izgubil tožbo ali jo opustil, je bilo odločeno, da bodo
pravice do tožbe vedno pripadale upravičencu do zapuščine, potem ko so bile enkrat prenesene nanj.
3. Če bi kdo, ki je bil zaprošen za prenos dela zapuščine, prenesel večji del, kot mu je bilo naloženo, pravice do tožbe ne
bodo prenesene. Če pa je bilo dediču naloženo, naj prenese zapuščino, potem ko si je pridržal določen predmet ali denarni
znesek, in prenese celotno zapuščino, ne da bi obdržal tisto, do česar je bil upravičen, se zelo pravilno šteje, da so tožbene
pravice kljub temu prenesene.
4. Če bi dedič pred prenosom zapuščine ukazal sužnju, ki mu pripada, da sprejme drugo zapuščino, za dediča katere ga je
nekdo določil, Julianus zanika, da bi se ta druga zapuščina prenesla, ker dediču ni bilo naloženo, da jo prenese; in treba je
priznati, da je to mnenje pravilno. Kljub temu je treba ugotoviti, ali je bil dedič zadolžen za prenos zapuščine z morebitnim
povečanjem, ki bi lahko nastalo. Če je bilo tako, ga je namreč mogoče prisiliti, da prenese tudi slednje premoženje, razen če
bi dedič z najbolj jasnimi dokazi dokazal, da je bil suženj za dediča imenovan prav v zvezi z njim.
5. V nekem reskriptu božanskega Antonina je zapisano, da če je kdo od Titija prejel določeno vsoto denarja, ki znaša četrtino
zapuščine, in mu je naloženo, da mu izroči celotno zapuščino, je treba, čeprav denarja ni mogoče plačati takoj, plačati brez
obresti, kajti pozneje ko bo kdo plačal, pozneje bo prejel korist od zaupanja, medtem pa bo izgubil dobiček. Če je torej
upravičenec do skrbništva posedoval premoženje, preden je plačal denar, mora dediču izročiti vse dobičke, ki jih je morda
zbral od tega premoženja.
6. Enako pravno pravilo velja, kadar kdo svojega dediča zadolži za skrbništvo, in sicer takole: "Prosim te, da moje
premoženje preneseš na Titiusa, če ti plača sto aurejev."
7. Kadar je dedič postavljen pod določenim pogojem in pove, da ima razlog, da verjame, da je zapuščina insolventna, se mu
lahko odredi, da mora izpolniti pogoj ter vstopiti v zapuščino in jo prenesti, če pogoj ni težaven, ne vključuje prekrška in ne
predstavlja nobene resne ovire. Če pa je pogoj sramoten ali ga je težko izpolniti, je očitno nepravično, da se dediča prisili, da
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ga izpolni v korist drugega. Menilo se je, da ga je treba na začetku odvezati izpolnjevanja takega pogoja, saj je nesmiselno,
da se osebi, ki zahteva korist od skrbništva, dodeli več, kot je zapustnik nameraval, da bi prejela. Kljub temu oporočitelj
imenovanega dediča ni pozval k dedovanju, če pogoj ni bil izpolnjen, niti ni nameraval, da bi zapuščina prešla nanj, če pogoj
ni bil izpolnjen.
8. Kadar je določen pogoj plačila denarnega zneska dediču, bi mu moral tisti, ki zahteva korist od zapuščine, ponuditi znesek,
tako da lahko dedič po izpolnitvi pogoja vstopi v zapuščino in jo prenese.
9. Če pa je predpisani pogoj eden od tistih, ki jih je opustila. Pretor, bo zadostovala avtoriteta edikta, tako pravi Julijan.
Dediča je mogoče prisiliti k sprejemu z uporabo pretorske tožbe ali pa lahko zahteva posest premoženja v skladu s pogoji
oporoke; tako da lahko potem, ko je pridobil tožbene pravice, te po prenosu premoženja prenese v skladu z dekretom senata.
10. Če pa gre za pogoj prevzema oporočiteljevega imena, katerega izpolnitev zahteva pretor, se bo štelo, da je dedič ravnal
pravilno, če ga bo izpolnil, saj prevzem imena častnega človeka ni nič obsojanja vrednega; pretor namreč ne zahteva, da se ta
pogoj upošteva v primeru imen, ki so razvpita in sramotna. Če pa zadevni posameznik noče sprejeti imena, Julijan pravi, da
bi ga bilo treba oprostiti izpolnjevanja pogoja in mu podeliti pretorske tožbe ali pa mu v skladu z določili oporoke dati v
posest premoženje posestva, tako da lahko, potem ko je pridobil tožbene pravice, le-te v skladu z dekretom senata prenese.
11. Če bi sumili, da je zapuščina insolventna, in bi bili na mojo prošnjo prisiljeni vstopiti vanjo * po odloku pretorja in jo
prenesti name, lahko izkoristim ugodnost falcidijskega zakona v razmerju do volilojemnikov, tako kot lahko tudi vi pridobite
ugodnost tega zakona, in sicer v enakem obsegu, kot jo lahko pridobite vi; Če mi je namreč kaj zapuščeno v zaupanje v korist
drugega, ker sem za to zadolžen le kot volilojemnik, to ni vključeno v izračun po Falcidijevem zakonu, temveč je treba
izračunati ločeno.
12. Kadar je Titius zadolžen, da prenese premoženje na Maevija, Maevij pa je zadolžen, da plača Seiju določeno vsoto
denarja, in Titius izkoristi privilegij, da obdrži četrtino premoženja v primerjavi z Maevijem, bo Maevij, kot pravi Neratius,
toliko manj odgovoren Seiju, da ne bi utrpel nobene izgube na svojem premoženju.
13. Julijan meni, da če je imenovanemu dediču naloženo, naj prenese zapuščino na Titiusa, ki nadomešča Maevija, in
imenovani dedič trdi, da meni, da je zapuščina insolventna, se mu lahko na zahtevo Titiusa naloži, naj vstopi v zapuščino in
jo prenese.
14. Če bi kdo osebi, ki je po pretorskem zakonu upravičena do posesti nepremičnine, naložil, naj jo prenese, ta pa bi
dopustila, da se izteče rok za pridobitev posesti po tem zakonu, ali pa tisti, na katerega naj bi se nepremičnina prenesla, iz
takšnih ali drugačnih razlogov ne bi mogel v predpisanem roku priti k pretorju in uveljaviti svojega zahtevka; da bi se lahko
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nepremičnina izročila tistemu, ki je upravičen do posesti na podlagi pretorskega zakona, mu je treba odobriti olajšave, tj. dati
mu dovolj časa, da pridobi posest nad nepremičnino zaradi izvršitve skrbništva.
15. Opozoriti moramo tudi, da če oseba, ki ni plačilno sposobna, potem ko je imenovala Titiusa za svojega dediča, odredi, naj
se eden od njenih sužnjev osvobodi, in naloži Titiusu, naj nanj prenese premoženje, če Titius noče sprejeti premoženja, ga k
temu težko prisili; kajti čeprav lahko Titius na zahtevo sužnja vstopi v premoženje, slednji vseeno ne more dobiti svobode, če
je bila ta podeljena z namenom ogoljufanja upnikov, čeprav je Titius lahko premožen, zaradi česar se premoženje ne more
prenesti nanj. Toda ob upoštevanju duha zakona je treba reči, da je primer enak, kot če bi bil suženj svoboden in imenovan za
edinega dediča, Titius pa sploh ne bi bil dedič.
64. Marcianus, Trusti, knjiga IV.
Če se premoženje varovanca, ki mu je bil denar posojen brez pooblastila njegovega skrbnika, prenese name na podlagi
odloka senata in jaz plačam upniku, denarja ne morem izterjati. Če pa dedič plača dolg po prenosu premoženja, lahko izterja
znesek, in sicer iz drugega razloga, kot da se je razumelo, da je bila naravna obveznost prenesena z njega na mene. Po drugi
strani pa, če bi bilo premoženje osebe, ki je dala posojilo varovancu brez pooblastila njegovega skrbnika, preneseno name in
bi mi ga varovanec plačal, ne more izterjati denarja. Če pa bi plačal dediču upnika, ga lahko izterja, vendar tega ne more
storiti, če mu je plačal, preden je bil opravljen prenos zapuščine.
(1) Če so nujni dediči imenovani pod nekim pogojem, ki ga ni težko izpolniti in ki se običajno upošteva, je treba reči, da jih
je mogoče prisiliti k prenosu zapuščine na zahtevo tistih, ki jim je naloženo, da jo prenesejo; kajti tudi nujni dediči so
prisiljeni izpolniti pogoj zaradi izvršitve zaupanja.
(2) Kadar je kdo zadolžen za prenos zapuščine in umre, preden to stori, jo lahko njegov dedič prenese, tožbene pravice pa
preidejo na upravičenca do zaupanja na podlagi Trebeljevega odloka senata. Če pa sta dva dediča in je vsak od njiju zadolžen
za prenos zapuščine, preidejo tožbene pravice na upravičenca sorazmerno z deležem vsakega od navedenih dedičev; če bi
namreč vsak od njiju prenesel svoj delež, je gotovo, da bodo tožbene pravice prešle sorazmerno z navedenim deležem. Če bi
oseba, od katere se zahteva prenos zapuščine, zapustila več dedičev in bi nekateri od njih prenesli svoje deleže pred drugimi,
ali če tisti, na katerega naj bi se zapuščina prenesla, zapusti več dedičev in se prenos opravi na enega od njih, bo ta upravičen
do pravic do tožbe sorazmerno s svojim deležem v skladu s tem odlokom senata.
(3) Če je patron imenovan za dediča tistega dela zapuščine, do katerega je zakonito upravičen, in je zaprošen, da jo prenese
na razdedinjene otroke svojega umrlega svobodnjaka, in jo prostovoljno sprejme, se bo uporabilo falcidijsko pravo; če jo je
prisiljen sprejeti, bodo tožbene pravice v celoti prešle na omenjene otroke po tem odloku senata.
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65. Isto, Skrbništvo, V. knjiga.
Na sužnja ni mogoče zakonito prenesti posesti, če njegov gospodar tega ne želi ali če ga o tem ne obvesti, če pa naknadno
ratificira prenos, bo ta potrjen in tožbene pravice bo pridobil sam gospodar, ne zato, ker bi bil ta prenos podoben pridobitvi
posesti in bi mu moral predhoditi ukaz gospodarja, temveč, kot je bilo že navedeno, se naknadna ratifikacija lahko opravi
tako kot v primeru posesti posesti po pretorijanskem zakonu. V tem primeru tudi ni razlike, ali je za prenos premoženja
zadolžen sam gospodar ali njegov suženj, prav tako se ne zahteva soglasje ali posredovanje sužnja, temveč je njegovo
soglasje potrebno, kadar se zahteva pretorska posest premoženja ali se sprejema premoženje. Kadar torej dediči trdijo, da
menijo, da je zapuščina nerazpoložljiva, jih je mogoče na zahtevo gospodarja prisiliti, da vstopijo v zapuščino in jo
prenesejo.
1. Kadar oporočitelj naloži svojemu dediču, naj zapuščino prenese na žensko, če se ta ne poroči, je treba šteti, da če dedič
trdi, da domneva, da je zapuščina insolventna, ga je mogoče prisiliti, da jo sprejme in prenese na žensko, tudi če se ta poroči.
Naš Julijan sprejme to stališče v zvezi z drugimi pogoji, ki jih na podoben način ni mogoče izpolniti drugače kot ob
prenehanju življenja. V skladu s tem mnenjem bi morali tisti, ki jim je dedič naložil prenos zapuščine pod podobnimi pogoji,
predložiti jamstvo, da jo bodo izročili osebam, ki jim bo pripadla, če pogoj ne bo izpolnjen.
2. Če bi pretor po ustrezni preiskavi bodisi zaradi napake bodisi zaradi pristranskosti odredil prenos zapuščine kot dolžne na
podlagi skrbništva, je v interesu skupnosti, da se ta prenese zaradi avtoritete, ki jo imajo sodne odločbe.
3. Če je komu naloženo, da prenese premoženje na varovanca, ki ni dovolj star, da bi govoril, in ta prostovoljno vstopi v to
premoženje, se lahko prenese bodisi na sužnja varovanca bodisi na varovanca samega s pooblastilom njegovega skrbnika; in
nezmožnost otroka, da bi govoril, ni večja ovira za transakcijo, kot obstaja v primeru, ko nemi, ki je dosegel puberteto, želi,
da se mu izroči premoženje. Če pa dedič noče vstopiti v zapuščino, je težko odločiti, kako je mogoče zadevo rešiti, saj ne bo
podlage za uporabo trebelskega odloka senata, če bi skrbnik zahteval, da se zapuščina sprejme na tveganje njegovega
varovanca; prav tako tega ne more zahtevati varovanec, saj nima sposobnosti govora. To vprašanje je lažje rešiti v primeru
nemih oseb, saj lahko, če so zaslišane in slišijo, s prikimavanjem sporočijo, da so pripravljene sprejeti zapuščino na lastno
odgovornost, tako kot lahko odsotne osebe svoje soglasje dajo po glasniku. Vendar ne dvomim, da bi bilo treba otroku
priznati olajšavo in da bi bilo treba to pravilo vzpostaviti zaradi podobnosti med civilnim in pretorskim pravom. Če pa bi bil
omenjeni varovanec imenovan za dediča, ni dvoma, da lahko kot tak ravna po pooblastilu svojega skrbnika; ali če se pojavi
vprašanje v zvezi s pridobitvijo posesti nepremičnine po pretorskem pravu, jo lahko zahteva po svojem skrbniku; če je torej
imenovan za dediča, ga lahko skrbnik prisili, da vstopi v posest in jo prenese. Na enak način lahko osebi, ki je nema in
nerazumevajoča, pomaga njen skrbnik.
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4. Kadar dedič po mojem nalogu izroči premoženje osebi, ki sem ji ga prodal, ni dvoma, da je treba šteti, da je bil prenos
opravljen meni kot upravičencu do zaupanja. Enako pravilo bo veljalo, če se premoženje po mojem naročilu izroči komu, ki
bi mu ga bil dolžan izročiti po pogojih skrbništva ali iz katerega koli drugega razloga; ali komu, ki sem ga nameraval posoditi
ali podariti.
66. Paulus, Trusti, II. knjiga.
Če je kdo imenovan za dediča pod pogojem, da bo njegov sostanovalec vstopil v zapuščino, lahko izkoristi ugodnost
falcidijskega prava, tudi če bi njegov sostanovalec vstopil v zapuščino pod prisilo; pod pogojem, da sam ni prisiljen to storiti.
1. Julijan pravi, da se po tem odloku senata lahko zapuščina prenese na zastopnika odsotnega upravičenca do zaupanja, če bi
ta to želel; vendar pod pogojem, da da da varščino za ratifikacijo dejanja, če želja odsotnega ne bi bila znana. Vendar je treba
reči, da če dedič trdi, da sumi, da je zapuščina insolventna, ne bi smel biti prisiljen sprejeti zapuščine, če ni gotovo, ali je
upravičenec to odredil; četudi bi bilo treba zaradi šibkosti zavarovanja predložiti varščino. Če pa bi v zapuščino vstopil
prostovoljno, mu ne more nastati večja škoda, če pa upravičenec tega ni dovolil, nanj ne preidejo pravice do tožbe, dokler ne
ratificira prenosa zapuščine.
2. Če je bila storjena neka krivica sužnju, ki je pripadal zapuščini, čeprav bo v korist dediča vložena tožba zaradi omenjenega
sužnja, vendarle pravica do tožbe po akvilejskem pravu ne bo prešla na upravičenca do zaupanja, saj preidejo le tiste pravice,
ki so bile vključene v premoženje pokojnika.
3. Če je namestnik prisiljen vstopiti v zapuščino in jo prenesti v Rimu, bo upravičenec do zaupanja prisiljen braniti tožbe v
Rimu, čeprav dedič ni prisiljen to storiti.
4. Dobro je razmisliti, ali bi moral biti upravičenec iz skrbništva tožen v istem kraju, kjer bi moral biti tožen pokojnik, in če
je dedič prostovoljno vstopil v zapuščino in jo prenesel, ali se lahko upravičenec iz skrbništva zagovarja v katerem koli od
treh različnih krajev, in sicer tam, kjer je imel pokojnik stalno prebivališče, ali kjer živi dedič ali on sam. Zato je treba šteti,
da je treba upravičenca do skrbništva tožiti bodisi tam, kjer ima stalno prebivališče, bodisi tam, kjer se nahaja večji del
prenesenega premoženja.
67. Valens, Trusti, knjiga III.
Če na mojo prošnjo in na podlagi odloka pretorja sprejmeš zapuščino, za katero se sumi, da je plačilno nesposobna, jaz pa je
potem ne bi želel prenesti nanjo ali se z njo ukvarjati, je treba ravnati po naslednjem postopku (ki ga Oktavijan ne odobrava
napačno), in sicer naj pretor odobri tožbe zoper mene, kot da bi zapuščino prejel jaz; to mnenje je popolnoma pravilno.
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(1) V istem času, ko si si zamislil, da bi ogoljufal svoje upnike, lahko vstopiš v zapuščino, za katero se sumi, da je
insolventna, in jo preneseš name, ne da bi tvegal interdikt zaradi goljufije; ker lahko, čeprav niste bili zadolženi za zaupanje v
mojo korist, svobodno zavrnete sprejem zapuščine in s tem prevarate svoje upnike; jaz pa ne bom ravnal nečastno, če
sprejmem omenjeno zapuščino, v katero vas vaši upniki ne bi mogli prisiliti vstopiti, če od vas tega ne bi zahteval.
(2) Če sin, ki je sam svoj gospodar, postane dedič svojega očeta in mu ta naloži, da mi prenese svoje premoženje; in ker si je
zamislil, da bo ogoljufal svoje upnike, mi prenese premoženje po odloku pretorja, potem ko se je pretvarjal, da je po
njegovem mnenju insolventno, bo težko najti razlog za uporabo interdikta, ki bi temeljil na goljufiji; ker če bi bilo prodano
očetovo premoženje, njegovi upniki ne bi mogli iz zapuščine dobiti ničesar, kar bi mu pripadalo; razen če bi bilo treba
zaslišati upnike samega sina, če zahtevajo, da se jim dovoli prodaja sinovega premoženja brez vključitve očetovega.
(3) Če bi dedič zaradi darila rekel, da sumi, da je zapuščina insolventna, in bi jo prenesel na nekoga, ki je nima pravice vzeti,
bi bilo upravičencu iz zapuščine odvzeto tisto, do česar po zakonu ni upravičen. Enako pravilo bo veljalo, če fiduciarni dedič
to stori, ne da bi imel namen darovati.
68. Isto, Trusti, IV. knjiga.
Če dedič, ki ga je oseba, ki je bila ob smrti v stečaju, pozvala k prenosu zapuščine, trdi, da meni, da je ta insolventna, ni
dvoma, da ga je po sedanji razlagi trebelskega odloka senata mogoče prisiliti k prenosu zapuščine, in četudi bi jo sprejel
prostovoljno, jo je treba: če bi plačilno nesposoben dal določen denarni znesek ali določen predmet premoženja v skrbništvo,
se šteje, da ga ne dolguje, kot če bi ga neposredno zapustil; v tem primeru namreč oseba, ki ji je premoženje prepuščeno v
skrbništvo, prevzame mesto volilojemnika, medtem ko v prvem primeru prevzame mesto dediča.
1. Če, potem ko ste bili zadolženi za prenos premoženja, to prostovoljno sprejmete in izročite, ne da bi odšteli četrtino, bo
težko verjeti, da ste to storili prej zaradi nevednosti kot pa zato, da bi popolneje izvršili zaupanje. Če pa lahko dokažete, da
četrtine niste pridržali zaradi napake, jo lahko izterjate.
(69) Marcianus, Trusti, VIII. knjiga.
Kadar dedič prenese premoženje, mu ni treba dati varščine za izselitev zemljišča, sužnjev ali drugega premoženja, ki mu
pripada; po drugi strani pa mora upravičenec do zaupanja dati varščino za odškodnino dediču, če bi bil izseljen iz katerega
koli premoženja, ki ga je ta prodal.
70. Pomponius, Trusti, knjiga II.
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Če se od imenovanega dediča zahteva, da premoženje prenese na Titiusa, od Titiusa pa, da ga po določenem času vrne
dediču, bodo neposredna dejanja zadostovala za uveljavitev pravic dediča.
1. Če dedič, preden prenese zapuščinsko premoženje, odtuji kakršen koli njegov del ali manumitira sužnja, ki pripada
premoženju, ali uniči, razbije ali zažge katero koli premoženje, zoper njega ni mogoče vložiti civilne tožbe, če pozneje
premoženje prenese na podlagi Trebeljevega odloka senata, lahko pa se zoper njega v okviru zapuščine vloži tožba zaradi
premoženja, ki je bilo uničeno. Če pa je dedič storil katero od teh kaznivih dejanj po predaji posesti, je treba šteti, da ga je
mogoče tožiti na podlagi akviljskega zakona; na primer, če je ranil ali ubil sužnja, ki je pripadal posesti.
2. Če je zapuščini zapovedana začasna pravica do tožbe, se čas, v katerem bi jo dedič lahko vložil pred izročitvijo zapuščine,
zaračuna osebi, na katero je bila zapuščina izročena.
71. Marcianus, Trusts, knjiga X.
Vse dediče, ki se posvetujejo glede zapuščine, je mogoče prisiliti, da jo sprejmejo, ne pa da jo takoj prenesejo, na zahtevo
kogar koli, ki želi, da se sprejme na njegovo tveganje; vendar tako, da če bi se jim po preteku časa posvetovanja zdelo
primerno, da jo sprejmejo, lahko uživajo korist iz oporoke, kot da bi prostovoljno vstopili v zapuščino. Po drugi strani pa, če
bi menili, da je njen sprejem nekoristen, se z njeno izročitvijo razbremenijo odgovornosti.
(72) Pomponius, Trusti, IV. knjiga.
Kadar je bil dedič zadolžen za prenos zapuščine, potem ko si je pridržal določeno zemljišče, ki je pripadalo nekomu
drugemu, Aristo pravi, da je treba ugotoviti, ali je zapustnik želel, da omenjeno zemljišče absolutno pripada dediču, ali le v
primeru, če se ugotovi, da pripada njemu. Meni, da je treba sprejeti prvo mnenje in da je zato treba ocenjeno vrednost
zemljišča zadržati iz zapuščine.
73. Marcianus, Trusti, knjiga XXXII.
Če dedič posodi premoženje, ki pripada zapuščini, in za zavarovanje posojila vzame zastavne pravice, tožbene pravice ne
preidejo na osebo, na katero se zapuščina prenese, glede premoženja, ki je bilo zastavljeno. Vendar obstaja dvom v primeru,
ko je dedič, preden je prenesel zapuščino, prejel zastavno pravico na podlagi pogodbe, ki jo je sklenil pokojnik. Še vedno pa
upravičenec do zaupanja ne bo smel vložiti tožbe za izterjavo zastavne pravice, lahko pa bo ukrepal proti dediču in ga prisilil,
da mu odstopi svojo pravico do tožbe za njeno izterjavo.
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1. Če se zapuščina prenese na podlagi trebelskega odloka senata, bodo služnosti, s katerimi so medsebojno obremenjena
zemljišča dediča in zapustnika, še vedno ostale veljavne.
(74) Paulus, Dekreti, II. knjiga.
Neki moški, ki je imel sina in hčer, je sestavil oporoko in za hčerko določil naslednje: "Naročam ti, da ne sestavljaš oporoke,
dokler ne boš imela otrok." Cesar je odločil, da je s to klavzulo nastalo zaupanje in da je oporočitelj s tem, ko je hčerki
prepovedal sestaviti oporoko, na ta način izrazil svojo željo, da za svojega dediča naredi brata, in da je treba navedeno
klavzulo razumeti tako, kot da ji je oporočitelj naročil, naj zapuščino prenese na brata.
1. Fabij Antonin je zapustil sina Antonina, ki še ni dosegel pubertete, in hčerko Onorato, in potem ko ju je razdedinil, je za
dedinjo določil njuno mater Junijo Valeriano ter jo zadolžil za zapuščino v višini tristo aurejev in drugega premoženja v
korist svoje hčerke, nato pa je želel, da se ves preostanek njegovega premoženja izroči sinu Antoninu, ko dopolni dvajseto
leto njegove starosti. Prav tako je ukazal, naj se omenjeno premoženje prenese na Onorato, če bi njegov sin umrl pred
dopolnjenim dvajsetim letom starosti. Mati je umrla na podlagi oporoke in zakonitim dedičem zapustila dva otroka. Potem je
sin, ki je dopolnil devetnajsto leto in vstopil v dvajseto, ki ga še ni dopolnil, umrl in zapustil hčerko Favio Valeriano kot
dedinjo. Njena očetova teta je vložila tožbo na podlagi skrbništva in za delež zapuščine po očetovi oporoki ter jo dobila pri
guvernerju province. Skrbniki Valeriane, Antoninove hčere, so se ob zatrjevanju njene revščine sklicevali na ustavo
božanskega Hadrijana, s katero je ta odredil, da se v primerih, ko se za opravljanje občinskih dolžnosti zahteva določena
starost, šteje, da je poteklo leto, v katerem je oseba vstopila. Tudi naš cesar je pod vplivom pravičnosti primera, pa tudi besed
iz oporoke: "Ko dopolni dvajseto leto svoje starosti," čeprav je dejal, da ve, da človeka, ki je vstopil v sedemdeseto leto,
božanski Markus ne oprosti skrbništva, in čeprav smo navedli argumente zakona Aelia Sentia, odločil proti teti, ki je to
zahtevala.
75. Scaevola, Digest, knjiga XVIII.
Titius je svojemu dediču napisal naslednje pismo: "Titius Korneliju, svojemu dediču: Pozdrav. Ker je delež, zapuščen moji
materi, prišel do tebe, prav tako pa tudi delež Sempronija, mojega nekdanjega kustosa, ki ga je doletela nesreča, zaradi katere
je mogoče pričakovati, da boš dobil celotno moje premoženje, ti naročam, Kornelij, da eno tretjino tega premoženja daš in
preneseš na Gaja Seija." Ker je cesar, ki ga je izgnal, Semproniju priznal popolno restitucijo in je sprejel premoženje, se je
pojavilo vprašanje, ali je tudi njemu naloženo, da prenese svoj delež premoženja. Odgovor je bil, da Sempronij ni bil ničesar
dolžan, ampak da mora dedič Kornelij sorazmerno izročiti Seiju tisti del premoženja zapustnikove matere, ki je prišel v
njegove roke.
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(1) Neka ženska je imenovanega dediča, potem ko si je pridržal četrtino zapuščine, prosila, naj preostanek prenese na njeno
snaho, vdovo po njenem pokojnem sinu, ki jo je prav tako zadolžila, in sicer takole: "Prosim te, da svojemu sinu izroči vse
moje premoženje, ki ti bo prišlo v roke." Postavilo se je vprašanje, kdaj naj snaha izvrši to zaupanje, ali ob svoji smrti ali
takoj. Odgovor je bil, da ga je treba izvršiti ob smrti snahe.
76. Isto, Digest, knjiga XIX.
Scaevola je podal mnenje, da če bi oče določil svojega sina za dediča celotnega premoženja in bi ga s kodicilom nadomestil z
drugim, sin pa bi umrl, preden bi dosegel polnoletnost, čeprav bi bila zamenjava nična, ker s kodicilom premoženja ni
mogoče niti zapustiti niti odvzeti, bi bilo treba po pravični razlagi vseeno odločiti, da bo mati, ki je nasledila zapustnikovega
mladoletnika, odgovorna nadomestnemu dediču v skladu s pogoji skrbništva. Če se med seboj zamenja več oseb, bo
zamenjava v skladu s skrbništvom veljavna, in če ena od njih umre, bodo preživele osebe upravičene do celotne zapuščine.
(77) Isto, knjiga XX.
Oporočitelj je vsakega od svojih otrok obeh spolov, ki jih je določil za svoje dediče, zadolžil, naj, če kateri od njih umre brez
potomcev, svoj delež zapusti bratu ali sestri, če pa brata ali sestre ni, naj ga zapusti materi, in dodal naslednje besede:
"Zadolžujem vas, moji dragi otroci, za to zaupanje, dokler ne vzgojite dveh otrok." Če bi kdo od navedenih dedičev imel dva
otroka, čeprav morda ne bi preživela, se je pojavilo vprašanje, ali bi bili njegovi dediči prisiljeni izvršiti skrbništvo. Odgovor
je bil, da bi se v skladu z navedenimi dejstvi štelo, da so bili oproščeni obveznosti skrbništva.
1. Titius je za svoje dediče določil vnuke po hčeri in hčerko, ki je bila duševno bolna, ter omenjeno hčerko zadolžil, da v
primeru njene smrti brez potomcev delež njegovega premoženja, ki ji je bil podarjen, preide na njene sodediče. Titius je dal
svojo noro hčer v zakon in ta je po očetovi smrti rodila hčerko. Ker je omenjena nora hči umrla in je iz te zveze izšla hči, se
je pojavilo vprašanje, ali so bili sodediči upravičeni do koristi iz skrbništva. Odgovor je bil, da ker je glede na navedena
dejstva dedič zapustil hčerko, skrbništvo ne pripada. Klavdija: Čeprav zakonska zveza z noro žensko ni bila pravno veljavna,
je vseeno zadostovala za izpolnitev pogoja.
(78) Isti, Digeste, knjiga XXI.
Lucij Titius, ki je pričakoval, da bo umrl brez oporoke, in je imel ženo in hčer, ki jo je od nje osamosvojil, je v kodicil vstavil
naslednjo določbo: "Ta kodicil se nanaša na mojo ženo in hčer. Zato prosim, da vse, kar vam bom zapustil ali kar imate sami,
pripada vam v skupno last; in kar koli od vas ne zahtevam, da storite, sem prepričan, da boste storili zaradi svoje
naklonjenosti do mene." Hčerka je pridobila posest zapuščine svojega oporočnega očeta v skladu s pretorijanskim zakonom.
Postavilo se je vprašanje, ali hčerki pripada kakršen koli del premoženja Lucija Titiusa, ki ga je zaradi zaupanja pripadal
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njeni materi. Odgovor je bil, da v skladu z navedenimi dejstvi del pripada, če je bila žena pripravljena dati svoje premoženje
v skupni sklad s hčerinim premoženjem.
1. Maevia je svojim dedinjam zapustila dve hčeri, v isto oporoko pa je vključila naslednjo določbo: "Svojim dedičem
nalagam, naj vse moje premoženje brez obresti pustijo v depozitu pri Gaju Seiju in Luciju Titiusu, ki sem ju, če bo to
zakonito, imenovala za skrbnika mojega premoženja, izključujoč vse druge, da bi ga lahko sorazmerno prenesla na moja
vnuka, ko bo vsak od njiju dopolnil petindvajset let; če pa bi to starost dosegel le eden od njih, naj nanj preneseta vse moje
premoženje." Pojavilo se je vprašanje, ali naj skrbništvo izvršita imenovana dediča v korist Lucija Titiusa in Seija. Odgovor
je bil, da v skladu z navedenimi dejstvi Lucij Titius in Gaj Seij ne bi mogla zahtevati skrbništva.
2. Ženska je določila tri dediče, svojega brata Maevija za tri četrtine svojega premoženja, Seiusa za šestino in Stichusa,
sužnja omenjenega Seiusa in naravnega sina Maevija, za dvanajstino; Seiusa pa je zadolžila, da manumitira Stichusa, in sicer:
"Zadolžujem te, Seius, da manumitiraš Stichusa, in dala sem ti sredstva za to." V kodicilu je določila tudi naslednje: "Če bi
Seius sprožil kakršen koli spor v zvezi z dvanajstino mojega premoženja, za dediča katerega sem določila Stichusa, želim, da
se ta vrne mojemu bratu Maeviusu; ker se zanašam na tvojo dobro vero in spomin, te prosim, da vse, kar ti pride v roke iz
mojega premoženja, izroči svojemu sinu Stichusu, in ti naročam, da to storiš pod skrbništvom." Ker je Seij vstopil v
zapuščino in je bil zaradi tega prisiljen manumitirati Sticha, se je pojavilo vprašanje, ali je bil dolžan na Sticha po njegovi
manumitaciji prenesti dvanajstino zapuščine, katere dedič je bil slednji imenovan. Odgovor je bil, da ni bilo navedeno nič,
kar bi kazalo, da je bil Seius zavezan, da nanj prenese dvanajstino zapuščine.
3. Opravljena je bila tudi poizvedba, če bi Seius želel postaviti kakršno koli vprašanje v zvezi z dvanajstino, katere dedič je
bil imenovan Stichus, in bi Maevius od Seiusa pridobil omenjeno dvanajstino v skladu s pogoji zaupanja, ali mora na
Stichusa prenesti tudi tri četrtine zapuščine, katere dedič je bil imenovan sam Maevius. Odgovor je bil, da je bil namen
oporočiteljice, da se vse premoženje, ki je na kakršen koli način prišlo v roke Maevija, prenese na Stichusa.
4. Oče je za dediča postavil sina in hčerko in ju nadomestil med seboj, nato pa je namesto njiju postavil več dedičev za
primer, če nobeden od njiju ne bi postal dedič, in nadomestil nadomestne dediče med seboj z naslednjimi besedami:
"Nadomeščam nadomestne dediče med seboj." Prav tako je vsakemu od svojih otrok, ki bi preživel druge in umrl brez
potomcev, preden bi dopolnil trideset let, naložil, naj prenese svoje premoženje na tiste, ki jih je nadomestil kot dediče
navedenega otroka. Njegov sin je preživel svojo sestro in je umrl brez potomcev, preden je dopolnil trideseto leto starosti.
Ker je eden od substitutov umrl pred sinom, bi njegov delež pripadel drugim substitutom, ki so preživeli, se je pojavilo
vprašanje, ali bi ft prešel nanje enako ali sorazmerno z deleži zapuščine, za katere so bili substituirani. Odgovor je bil, da so
bili nadomestni dediči upravičeni do koristi trusta sorazmerno s svojimi deleži.
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5. Maevija je svojega sina imenovala za dediča petih dvanajstin svojega premoženja, hčerko Titijo za četrtino, drugega sina
Septitija pa za tretjino; slednjega je pooblastila za skrbništvo z naslednjimi besedami: "Moj sin Septitij, prosim te, da na svoje
brate preneseš vse moje premoženje, ki ti lahko pride v roke, če bi pred dopolnjenim dvajsetim letom umrl, ne da bi zapustil
otroke." Ker je Septitius umrl brez potomcev, preden je dopolnil dvajseto leto, se je pojavilo vprašanje, ali bo premoženje
pripadlo bratu in sestri v sorazmerju z njunima deležema ali pa jima bo pripadlo v enakem deležu. Odgovor je bil, da jima
pripada sorazmerno z njunima deležema.
6. Titia, ki je bila imenovana za edino dedinjo celotne zapuščine in ji je bilo naloženo, naj polovico te zapuščine prenese na
Maevio, je to storila; vendar ni hotela plačati zneska, za katerega je zapustnik obremenil del zemljišča, ker pa je upnik to
zemljišče prodal, je Seii naročila, naj ga odkupi. Postavilo se je vprašanje, ali bi bila družba Titia odgovorna družbi Maevia v
skladu s pogoji skrbništva. Odgovor je bil, da glede na to, da je bila dedinja zadolžena za prenos premoženja, iz navedenega
ni ničesar, kar bi kazalo, da ne bi smela biti odgovorna. Klavdij: Kajti dolžna je plačati Maevii polovico vrednosti zemljišča
in še toliko več, kolikor je bilo potrebno za zadovoljitev upnika.
7. Neki mož, ki je določil Gaja Seija za dediča polovice svojega premoženja, Tita za dediča četrtine istega premoženja, druge
osebe pa za dediče preostalega dela, je v oporoko vključil naslednjo določbo: "Naročam ti, Gaj Seij, da ob svoji smrti daš in
izročiš Titu in Semproniju polovico mojega premoženja, to je delež, ki sem ti ga dal." Ker sta obe zgoraj navedeni osebi
sprejeli zapuščino in ker je Gaj Seij pozneje umrl, potem ko je za svojo dedinjo imenoval Lucijo Titi, se je pojavilo
vprašanje, ali mora omenjena Lucija Titija takoj prenesti polovico zapuščine, ki jo je bil Gaj Seij zadolžen izročiti, ali pa
mora ob svoji smrti prenesti celotno zapuščino, ne le tisto, ki je bila naložena njej, temveč tudi tisto, ki jo je imel Gaj Seij.
Odgovor je bil, da je bila Lucia Titia dolžna takoj prenesti polovico premoženja, ki ga je prejel Seius.
8. Oporočitelj je svojo hčerko imenoval za dedinjo skupaj z vnukom, ki je bil njen sin, in po tem, ko je slednjega zamenjal z
učencem, v oporoko vključil naslednjo določbo: "Vem, da bo s to zapuščino zadovoljen, saj sem vse svoje premoženje
zapustil hčeri in vnuku, ki sem ju določil za dediča, tako da jima bo celotno premoženje pripadlo v skupni lasti, in ju
priporočam drug drugemu. Hči se je po vstopu v očetovo zapuščino ločila od moža. Postavilo se je vprašanje, ali lahko
Titius, njen nekdanji mož, v skladu s pogoji skrbništva v svojem imenu ali v imenu svojega sina pridobi premoženje v skupni
lastnini, bodisi dokler je bila omenjena nekdanja žena živa bodisi po njeni smrti. Odgovor je bil, da v skladu z navedenimi
dejstvi zetu v okviru skrbništva ni bilo dano nič drugega kot dvesto aurejev.
9. Ista žena je svojega moža postavila za dediča in mu naložila, naj ob svoji smrti na njunega skupnega sina prenese vse, kar
je prejel iz njenega premoženja; prav tako je bilo postavljeno vprašanje, ali je treba v skrbništvo vključiti premoženje in
stvari, ki jih je dal kot doto in so bile po razvezi vrnjene ženski. Odgovor je bil, da je bilo vanj vključeno vse premoženje, ki
ga je zapustila ženska. Klavdij: Po drugem posvetovanju v zvezi z istim vprašanjem je bilo sklenjeno, da je treba premoženje
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prenesti v skladu z zgoraj navedenim mnenjem in ga izračunati kot del ženinega premoženja; če pa to ni bilo storjeno zaradi
določila, sklenjenega v zvezi z vrnitvijo dote, je treba šteti, da se je premoženje povečalo na ta račun.
10. Ženska, ki je imela sina in po njem vnuka, ki sta bila pod nadzorom njenega moža, je slednjega določila za svojega
edinega dediča in mu zaupala naslednje: "Če bo moj mož Titius moj dedič, ga prosim in zadolžujem, naj ob svoji smrti izroči
in prenese vse, kar bi mu prišlo v roke iz mojega premoženja, tako da bo naš sin Gaj imel deset dvanajstin tega, naš vnuk Seij
pa dve dvanajstini; in naročam svojemu dediču Titiusu, naj poskrbi, da se to zgodi. " Oče je osamosvojil sina, izgubil vnuka
in nato umrl, preživel pa ga je sin. Postavilo se je vprašanje, ali je bil sin v skladu s pogoji skrbništva po prvem delu oporoke
upravičen do celotnega očetovega premoženja in ali bi se morale naslednje besede: "Tako, da bi imel moj sin deset dvanajstin
tega premoženja, moj vnuk pa dve dvanajstini," v skladu z namenom zapustnika uporabljati le, če sta bila sin in vnuk v času,
ko je skrbništvo zapadlo, živa; ali pa, ker vnuk takrat ni živel, ali bi bila naslednja klavzula oporoke brez veljave ali učinka.
Odgovor je bil, da je bilo v skladu z navedenimi dejstvi očitno, da je treba sinu podeliti le deset dvanajstin zapuščine.
11. Imenovani dedič, ki je bil zaprošen, naj tri celotna posestva prenese na zapustnikovo ženo, je to storil, potem ko je od njih
odštel četrtino. Postavilo se je vprašanje, če je zapustnik od žene zahteval, naj četrtino takoj prenese na njegovo zapuščino,
preostanek pa po preteku določenega časa, ali bi bilo treba ta del, ki ga je dedič odštel kot četrtino, upoštevati pri prenosu
premoženja na podlagi zaupanja? Odgovor je bil, da je ženska odgovorna le za znesek, ki ga je prejela na podlagi skrbništva.
12. Oporočitelj je svojim dedičem naložil, naj ves tretji del svojega premoženja, ki bi lahko prišel v njihove roke, prenesejo
na Gaja Maevija, ki ga je vzgojil, ko bo ta dopolnil petnajst let, in dodal naslednje besede: "V tem času boš z dohodkom od
zneska, ki ti bo prišel v roke, poskrbel, da ga boš obvaroval pred revščino, ta znesek pa mu boš posodil z obrestmi. Poleg tega
podarjam svojemu omenjenemu varovancu še nekega sužnja, njegovega varovanca, rojenega v moji hiši, in še enega sužnja,
čevljarja, ki mu bosta lahko pomagala pri preživljanju z dohodki od njunega dela." Ker so dediči otroku zagotovili
preživljanje s stroški, ki so bili precej nižji od zneska obresti zneska, ki je bil zapuščen v ta namen, se je pojavilo vprašanje,
ali jih je mogoče prisiliti k plačilu preostanka za ves čas, ko je bilo treba preživljati otroka, ali šele potem, ko je dopolnil
petnajst let. Ker so dediči sužnje, ki so mu bili posebej zapuščeni, da bi z izkupičkom svojega dela prispevali k njegovi
podpori, takoj prodali, se je zastavilo tudi vprašanje, ali lahko otrok zahteva njihovo plačo z obrestmi. Odgovor je bil, da se
glede na navedena dejstva zdi, da je bil namen oporočitelja, da se izroči celoten dohodek zapuščine in tudi plače sužnjev.
13. Neki mož je določil več oseb, med katerimi so bili trije svobodnjaki, za dediče treh četrtin svojega premoženja, jim je kot
prednostno zapuščino zapustil tudi nekaj zemljišč in jim naročil, naj "omenjenih zemljišč ne odtujijo, tako da bi tisti, ki
preživi, lahko vse pridobil zase". Nato je enemu od omenjenih svobodnjakov naročil, naj na Titija prenese vse, kar mu pride
v roke iz njegove zapuščine ali njegovega premoženja, potem ko je odštel dolgove in zapuščine, in zase pridržal dvajset
aurejev. Postavilo se je vprašanje, ali bi moral odšteti tudi tretjino zemljišč, ki so bila njemu in njegovim svobodnjakom
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dodeljena kot prednostna zapuščina. Odgovor je bil, da glede na navedena dejstva zemljišča ne bi smela biti prenesena, saj je
oporočitelj sam želel, da se zapuščine izvzamejo.
14. Mož, ki je svojo ženo imenoval za dedinjo tretjine svojega premoženja in ji naložil več skrbništev, ji je kot prednostno
zapuščino zapustil tudi njeno doto, in sicer z naslednjimi besedami: "Želim, da znesek njene dote, ki mi jo je prinesla, moj sin
izplača moji ženi Seii." Ženi je naložil, naj ob smrti svojemu skupnemu sinu Titiusu zapusti svoj delež premoženja in vse
drugo, kar ji je zapuščal. Postavilo se je vprašanje, ali bi morala na sina prenesti tudi znesek svoje dote skupaj z drugimi
zapuščinami, ki jih je prejela na podlagi zaupanja. Odgovor je bil, da oporočitelj ni nameraval prenesti tudi njene dote, razen
če ni bilo ugotovljeno drugače; in tudi če bi bilo dokazano, da je to nameraval storiti, tega ni mogoče zahtevati, razen če je bil
znesek, ki ga je bilo mogoče zadržati po falcidskem pravu, nižji od zneska dote.
15. Dedič, ki je bil zadolžen, da prenese zapuščino na Septitija, ko ta dopolni dvajset let, je medtem prodal nekatera
zemljišča, ki jih je pokojni dobil v zastavo; ker ga je dolžnik zaradi zastavne pravice tožil, je umrl in zapustil dediča
Sempronija, ki je zapuščino pred odločitvijo o zadevi prenesel na Titija. Postavilo se je vprašanje, ali bi moral biti Sempronij
sam kljub temu obsojen, saj bi lahko obdržal premoženje v svojih rokah ali zahteval varščino za to, kar bi moral plačati, če bi
bil poražen na sodišču. Odgovor je bil, da se sodba zoper dediča lahko izvrši tudi po izročitvi zapuščine.
16. Dedič oporočitelja, ki je bil zadolžen, da po njegovi smrti prenese celotno zapuščino, je upravičencem do zapuščine, ki so
bili do nje upravičeni, prenesel le majhno vsoto denarja, za katero je trdil, da je vse premoženje, ki je pripadalo zapuščini; ko
so se pozneje našli dokumenti, se je izkazalo, da je bilo v zapuščini štirikrat več, kot je bilo plačano. Postavilo se je
vprašanje, ali je mogoče zoper dediča vložiti tožbo za preostanek v skladu s pogoji skrbništva. Odgovor je bil, da je v skladu
z navedenimi dejstvi tožbo mogoče vložiti, če z njim ni bil sklenjen kompromis.
79. Isto, vprašanja, o katerih se je razpravljalo v javnosti.
Če mladoletni otrok postane dedič svojega očeta in prenese del zapuščine, ki je bila prepuščena v skrbništvo, nato pa
zapuščino zavrne, ima upravičenec iz skrbništva pravico odločiti, ali bo obdržal del, ki mu ga je izročil mladoletnik, in delež
slednjega; ali bo zavrnil vse; ali pa bo dovolil prodajo celotnega premoženja zapuščine, da bi se morebitni znesek nad
zadolžitvijo ohranil za mladoletnika. Če premoženja ni mogoče odtujiti kot celote, bi bilo treba upravičencu do skrbništva
zavrniti vsa pravna dejanja, saj je bilo v njegovi pristojnosti, da prevzame celotno premoženje in za mladoletnika ohrani vse,
kar ostane po plačilu dolga.
80. The Same, Digest, knjiga V.
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Lucij Titius je svojo mater in strica, ki sta bila hkrati njegova upnika, postavil za dediča in jima naložil, naj na Septitija
preneseta vse svoje premoženje, ki bi ostalo ob njuni smrti. Omenjeni dediči so porabili precejšen del zapustnikovega
premoženja in zapustili več zastopnikov, ki so vedeli, da je imel Septitius v posesti veliko stvari, ki so ostale iz zapuščine
Lucija Titiusa. Postavilo se je vprašanje, ali lahko dediči matere in strica od Septitija izterjajo vse, kar jim je bil Lucij Titius
dolžan. Odgovor je bil, da tega ne morejo storiti. Klavdij: Razlog za to je, da so obveznosti iz zapuščine po združitvi
ugasnile; vendar bi lahko prišlo do izterjave na podlagi zaupanja, saj so bile tiste osebe, ki naj bi porabile veliko premoženja,
ki je pripadalo zapuščini, prikrajšane za pravičnost.
81. Paulus, Šest knjig cesarskih mnenj, izdanih v sodnih postopkih, I. knjiga, Sicer pa odloki, XI. knjiga.
Julij Febus je po sestavi oporoke določil svoje tri otroke za dediče (to je Feba in Heraklijo po prvi ženi ter Polikrata po drugi
ženi) z enakimi deleži svojega premoženja, mlajšega brata Polikrata pa je prosil, naj se odpove premoženju v korist svojih
bratov v zameno za prejem določenega zemljišča; druga dva brata, rojena iz iste matere, pa je nadomestil z drugim, če eden
od njiju ne bi postal njegov dedič. Z drugo oporoko je Politikrata nadomestil z učencem, če bi slednji umrl, preden bi dosegel
puberteto, in določil, da to oporoko odpre mati, če bi deček umrl pred to starostjo. Nato je obema starejšima bratoma naložil,
naj v primeru, da kateri od njiju umre brez potomcev, svoj delež preneseta na preživelega ali preživele, potem ko sta odštela
premoženje, pridobljeno iz zapuščine njune matere in starega očeta. Sestra Heraklija je umrla, ne da bi zapustila otroke, in za
dediča določila svojega brata Feba. Polikrat je vložil tožbo, da bi prisilil k izvršitvi skrbništva, in jo dobil pred Ahajskim
prokonzulom Avrelijem Prokulom. Ker je pritožbo vložil samo Phoebus, saj je bila druga stranka v postopku odsotna, je bil
poražen, ker so besede "Preživeli ali preživeli" vključevale oba brata. Čeprav je bila vzajemna zamenjava opravljena le za
dva najstarejša otroka, je bilo ugotovljeno, da je bil očetov namen izključiti premoženje matere navedenih otrok, ker je imel
Polikrat drugo mater, ki je bila še živa in ki je bila zadolžena, da na svojega sina Polikrata prenese isto zapuščino, ki je prešla
na njenega moža zaradi smrti njegove prve žene, ki je umrla brez oporoke.

Tit. 2. Ob katerem času začnejo veljati zapuščine ali skrbništva.

1. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
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Zapuščine, s katerimi je obremenjen namestnik, učinkujejo od smrti očeta, čeprav je mladoletnik še živ.
(2) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XV.
Kadar je zapuščina v obliki užitka, uporabe ali pravice do bivanja zapuščena, ne učinkuje, dokler se ne vpiše v zapuščino, in
tožba za njeno izterjavo ne preide na dediča. Enako pravilo velja, kadar se užitek zapiše z začetkom ob določenem času.
3. Isto, Razprave, V. knjiga.
Ker namreč teh pravic ni mogoče prenesti na dediča, bi bilo zaman določati dan prej, ko začnejo veljati.
(4) Isti, O Sabinu, knjiga XIX.
Če je zapuščina dana komu, da začne učinkovati ob dedičevi smrti, je pogojna, tako da če bi zapustnik umrl za časa
dedičevega življenja, ne bo prenesel svoje pravice na svojega dediča.
1. Če pa se zapuščina izroči volilojemniku, da začne učinkovati ob njegovi smrti, je gotovo, da bo zapuščina prešla na
njegovega dediča.
5. Isto, O Sabinu, knjiga XX.
Če bi volilojemnik umrl po času, ko začne oporoka učinkovati, jo bo prenesel na svojega dediča.
1. Če je torej zapuščina zapisana absolutno, začne učinkovati z dnem smrti tistega, ki jo je zapisal. Če pa je zapuščina
zapisana z učinkom po določenem datumu, začne učinkovati tako kot druge absolutne zapuščine; razen če je bilo zapisano
nekaj, kar ne preide na dediča, saj takšna zapuščina ne bo začela učinkovati pred predpisanim časom; kot na primer, če je
zapuščina prepuščena z učinkom po enem letu. To mnenje odobravamo.
2. Kadar pa je zapuščina zapuščena pod določenim pogojem, ne začne učinkovati, preden je pogoj izpolnjen, če je v moči
zapustnika, da ga izpolni.
3. Kadar pa je pogoj take narave, da pretor na splošno odpusti njegovo izpolnitev, začne veljati takoj.
4. Enako pravilo velja za pogoj, ki je nemogoč, saj se za tovrstno zapuščino šteje, da je zapuščina zapuščena absolutno.
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5. Prav tako, kadar je pogoj takšen, da zapustnik ni odgovoren za njegovo neizpolnitev, temveč je za to kriv dedič ali kakšna
druga oseba, ki ji je bilo naloženo, da izpolni pogoj, zapuščina začne veljati, saj se šteje, da je pogoj izpolnjen; kot na primer,
če bi mi bilo naloženo, da dediču plačam deset OMrejev, pa jih ta noče sprejeti. Če pa mi je zapuščina zapuščena, če se
poročim s Seio, ki se ne želi poročiti z mano, je treba reči, da zapuščina začne veljati, ker nisem jaz kriv, da ne izpolnim
pogoja, ampak je za njegovo neizpolnitev kriv drug.
6. Zapuščina se mora zapustnikovemu dediču izplačati ob istem času, to je v istih obrokih, kot se izplača samemu zapustniku.
7. Če je volilojemnik, ko se začne zapuščina izplačevati, pod nadzorom koga drugega, se zapuščina izplača tistim, katerih
oblasti je podrejen. Če je torej zapuščina absolutno zapuščena sužnju, ta pa postane svoboden po dnevu, ko zapade v plačilo,
bo zapuščina pripadla njegovemu gospodarju. Če pa je zapuščinska pravica zapuščena, bo suženj pridobil zapuščino zase,
čeprav bi postal svoboden po zapustnikovi smrti in preden bi bila zapuščina vpisana v zapuščino.
6. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Kadar je zapuščina zapuščena absolutno in se odvzame pod pogojem, velja, da je bila zapuščina zapuščena pogojno.
1. Če se učinek zapuščine iz nekega razloga, ki se ne nanaša na oporoko, zadrži, menimo, da se prenese na dediča, čeprav bi
zapustnik umrl, preden bi začela učinkovati. Na primer, če bi mož zapustil dotično premoženje neznancu, ženi pa določen
denarni znesek namesto omenjenega dotičnega premoženja in bi zapustnik umrl, medtem ko bi žena razmišljala o izbiri dote,
in bi izbrala zapuščino, je bilo odločeno, da zapuščina preide na dediča. Julijan je sprejel to mnenje, saj se zdi, da je na
zapuščino vezana zamuda in ne pogoj.
2. Zapuščine, ki so zapuščene s kodicili, začnejo učinkovati hkrati s tistimi, ki so zapuščene z oporoko.
(7) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XX.
Če dedič sprejme zapuščino, se zahtevek za zapuščino odloži, vendar ne prepreči, da bi začela učinkovati.
1. Zato bodo pravice volilojemnika zaščitene ne glede na to, ali dedič, ki je bil imenovan absolutno, odloži sprejem
zapuščine, ali pa mu pogoj, če je bil imenovan pogojno, preprečuje, da bi jo sprejel.
2. Če pa je na podoben način imenovan nerojeni dedič ali oseba, ki je v rokah sovražnika, pravice volilojemnika ne bodo
prizadete, ker je njegova zapuščina začela učinkovati.
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3. Zaradi tega pravimo, da če je bil za zapuščino zadolžen namestnik, na zapuščino ne bo vplivalo, če bi med razmislekom
imenovanega dediča zapustnik umrl; njegove pravice namreč ne bodo prizadete, tudi če bi imenovani dedič pozneje
zapuščino zavrnil, saj bo zapustnik svojo terjatev prenesel na svojega dediča.
4. Enako velja, kadar je zapuščina naložena nadomestnemu mladoletniku, saj bo tudi on prenesel zapuščino na svojega
dediča.
5. Če je namestnik mladoletnika zadolžen, da Seiju plača sto aurei, sin pa umre, preden dopolni polnoletnost; lahko je
predmet razprave, ali bi Seij, če bi umrl za življenja mladoletnika, prenesel zapuščino na svojega dediča, tako kot če bi bil
pogoj, od katerega je bila odvisna zapuščina, izražen. Boljše mnenje je, da zapuščina preide na dediča.
6. Včasih dedič odloži sprejem zapuščine, zaradi česar se odloži tudi prevzem zapuščine; kot na primer, kadar je suženj
manumitiran ali zapuščen nekomu in se zaradi tega zapusti suženj; kadar je namreč zapuščina zapuščena sužnju, nikoli ne
učinkuje, dokler se zapuščina ne vnese v zapuščino.
8. Isto, O Sabinu, knjiga XXIV.
Ker suženj ni upravičen do svobode, preden je zapuščina sprejeta, se zdi povsem pravično, da zapuščina ne začne veljati pred
tem časom, sicer bi bila nična, če bi začela učinkovati, preden bi suženj dobil svobodo, in to v primeru, ko je bila zapuščina
absolutno dana sužnju in mu je bilo naloženo, naj bo svoboden pod določenim pogojem, in se ugotovi, da ta pogoj ni
izpolnjen, potem ko je bila zapuščina sprejeta.
9. Isto, O Sabinu, XXI. knjiga.
Kadar je stanovanjska pravica zapuščena sinu pod očetovskim nadzorom ali sužnju, menim, da zapuščine ne bo pridobil
gospodar ali oče, če sin sužnja umre, preden je zapuščina sprejeta; ker se namreč zapuščina veže na osebo, zelo pravilno
velja, da ne učinkuje, preden je bila zapuščina vpisana.
10. Isto, O Sabinu, knjiga XXIII.
Kadar je zapuščina zapisana, da se plačuje vsako leto, je očitno, da ne gre za eno zapuščino, temveč za več zapuščin.
11. Julianus, Digest, knjiga XXXVII.
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Ni razlike, ali je treba vsako leto plačati toliko aurejev ali pa je treba ob koncu prvega leta plačati znesek tisoč aurejev, ob
koncu drugega leta izročiti sužnja, ob koncu tretjega pa žito.
(12) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIII.
Tovrstne zapuščine se ne izplačujejo zgolj enkrat, temveč se izplačujejo vsako leto.
1. Pojavilo se je vprašanje, ali so takšne zapuščine plačljive na začetku ali na koncu vsakega leta. Labeo, Sabin, Celsus, Kasij
in Julijan so bili vsi mnenja, da je tovrstna zapuščina plačljiva na začetku vsakega leta.
2. Zato Julijan pravi, da če je tovrstna zapuščina zapuščena sužnju in ta postane svoboden po prvem ali drugem letu, pridobi
zapuščino.
3. Tudi Celsus pravi, in Julijan se z njim strinja, da taka zapuščina učinkuje od dneva zapustnikove smrti in ne od tistega, ko
je bila zapuščina sprejeta, in da bo, če bi se zapuščina začela po preteku več let, zapustnik upravičen do zapuščine za vsa ta
leta.
4. Kadar pa je zapuščina, ki se plačuje letno, se mi zdi, da je treba začetek vsakega leta razumeti tudi v tem primeru; razen če
je jasno, da je bil namen oporočitelja z razdelitvijo zapuščine na letna plačila bolj v korist dediča kot volilojemnika, da mu ne
bi bilo treba plačati celotnega zneska naenkrat.
5. Če je bil znesek, ki ga je treba plačati vsako leto ali vsako leto, zapuščen za zagotovitev prenočišča ali pouka, je mogoče
sklepati, da je oporočiteljeva volja pri izročitvi oporoke takšna, da ga bo treba plačati ob zapadlosti najemnine za prenočišče
ali cene pouka.
6. Na koncu je Pomponij navedel, da ni razlike, ali je zapuščina plačljiva vsako leto ali letno, vsak mesec ali mesečno, vsak
dan ali dnevno. To mnenje sem sprejel tudi sam. Zato bo enako pravilo veljalo, kadar bo zapuščina vsebovala določeno vsoto
aurei, ki se plačuje vsako leto.
7. Če je suženj zapuščen na splošno in volilojemnik umre, preden zahteva sužnja, zapuščino prenese na svojega dediča.
8. Če je zapuščina zapisana Titiusu na naslednji način: "suženj, ki ga lahko izbere Seij," in bi Seij umrl, potem ko bi ga
izbral, obstaja razlog za vračilo sužnja, ki ga je zapustnik nekoč pridobil.
13. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
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Kadar je zapuščina zapisana z naslednjimi besedami: "Dajem in zapuščam Sebiju takšen in takšen predmet, ne glede na to, ali
je bil narejen ali ne," zapuščina ne preide na dediča, razen če je bil za časa življenja zapustnika izpolnjen eden ali drugi
pogoj; ker mora biti razlog, zaradi katerega je treba zapuščino plačati, vedno predhoden, in ne zato, ker je gotovo, da se bo
zgodila ena ali druga od dveh stvari in da bo zapuščina plačana v vseh okoliščinah; če je namreč zapuščina zapisana takole:
"Moj dedič naj ob smrti podari takšno in takšno stvar," je gotovo, da bo zapuščina plačana, a kljub temu ne preide na
zapustnikovega naslednika, če bi ta umrl za časa zapustnikovega življenja.
(14) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIV.
Kadar se zapiše "užitek določenega premoženja ali znesek desetih aurejev, karkoli si zapustnik izbere", je treba upoštevati
tako čas zapustnikove smrti kot čas sprejema zapuščine; datum smrti zaradi plačila desetih aurejev in datum sprejema
zapuščine zaradi užitka. Čeprav ima namreč volilojemnik pravico izbire, izbira ne more začeti učinkovati takoj, saj se
domneva, da volilojemnik še ni umrl, ali če je umrl, da njegova zapuščina še ni bila sprejeta.
1. Zato Julijan sprašuje, ali bo zapuščina desetih aurei prešla na dediča, če bi volilojemnik umrl po zapustnikovi smrti. V
sedemintrideseti knjigi Digest pravi, da se lahko šteje, da je deset aurei prešlo nanj, ker se zapuščina začne prenašati v
trenutku zapustnikove smrti. Julijan v podporo svojemu mnenju navaja naslednji primer: "Moj dedič naj plača deset aurejev
Seii; če bo imela otroka, naj ji prenese takšno in takšno zemljišče," ker meni, da bo, če bo umrla pred rojstvom otroka,
prenesla deset aurejev na svojega dediča.
2. Če kdo pod očetovim nadzorom zapusti sinu in mu naloži, naj plača sam, zapuščina velja in dedič ne bo kriv, da jo je
plačal sinu namesto očetu; predpostavimo namreč, da mu je bilo na primer posebej naročeno, naj plača sinu. Če bi oče vložil
tožbo za izterjavo zapuščine, bi mu to zagotovo preprečevala izjema.
3. Če bi bil zapustnik po uveljavitvi zapuščine podvržen nadzoru drugega, bo zapuščina pripadla osebi, pod katere oblastjo je
prešel, saj se z njim prenese vse, do česar je upravičen. Če pa je bila zapuščina zapuščena pod določenim pogojem, ne preide,
temveč se njena izročitev odloži, dokler pogoj ni izpolnjen; pridobi pa jo oseba, pod katere nadzorom je bil zapustnik v času,
ko je bil pogoj izpolnjen. Če je bil volilojemnik v tem času sam svoj gospodar, bo zapuščino pridobil sam.
15. Isto, Razprave, V. knjiga.
Kadar je otrokom zapuščena zapuščina, "če bi s smrtjo svojega očeta postali lastni gospodarji", in postanejo samostojni ne z
njegovo smrtjo, ampak z emancipacijo od njega, nihče ne more dvomiti, da bodo upravičeni do koristi zapuščine in da bo
zapuščina, ki bi učinkovala ob smrti njihovega očeta, pridobljena od trenutka njihove emancipacije.
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(16) Julianus, Digest, knjiga XXXV.
Če je zapuščina zapisana z naslednjimi besedami: "Moj dedič naj da Stichu ali morebitne otroke, ki se rodijo Pamfili," se
zapuščina ne bo izplačala pred dnem, ko bo Pamfila imela otroka, ali v času, ko bo gotovo, da se ji otrok ne bo rodil.
1. Kadar kdo zapusti užitek sužnju, ki ga je sam zapustil njegov gospodar, preden je bila zapuščina slednjega vpisana in tudi
preden je bila sprejeta zapuščina tistega, ki je zapustil užitek, menimo, da ni razloga, da bi zapuščina začela veljati, preden je
vpisana zapuščina, ki ji je pripadal zapuščeni suženj, saj zapuščina trenutno ne bo imela nobene koristi, če pa bo suženj
medtem umrl, bo zapuščina ugasnila. Zato je treba šteti, da je treba takoj, ko je zapuščina vpisana, šteti, da užitek pripada
osebi, katere suženj je bil zapuščen.
2. Če suženj, ki mu je bila zapuščina zapuščena, sam ne bi bil zapuščen, je treba reči, da bo užitek pripadel zapuščini, ker čas
za njegovo učinkovanje ni nastopil, preden je bila zapuščina sprejeta.
17. Isto, Digest, knjiga XXXVI.
Kadar je zapuščina zapuščena sužnju, ki je sam zapuščen, zapuščina ne začne učinkovati ob zapustnikovi smrti, temveč v
trenutku, ko je zapuščina sprejeta; zato se ni mogoče sklicevati na pravno pravilo, po katerem zapuščine ni dovoljeno dati
sužnju, tudi če je ta manumitiran, in mu nasprotovati; kajti tudi če bi zapustnik takoj umrl, korist iz zapuščine in obveznost
zakona, da jo plača, nista sočasni v osebi istega posameznika. Zato je obravnavano vprašanje popolnoma enako, kot če bi bila
zapuščina podeljena očetu, potem ko je bil njegov sin imenovan za zapustnikovega dediča; saj se razume, da tudi če bi oče
umrl takoj, bi lahko njegov sin, potem ko je bil emancipiran, vstopil v zapuščino, kot da bi bil dolžan zapuščino svojemu
očetu.
(18) Isto, Digest, knjiga XXXVII.
Kadar je zapuščina zapuščena komur koli na naslednji način: "Ko bo imel otroke," in ta umre ter pusti ženo nosečo, se
razume, da je bil pogoj ob njegovi smrti izpolnjen in bo zapuščina veljavna, če se bo posmrtno rodil otrok.
19. Isto, Digest, knjiga LXX.
Kadar je zapuščina zapisana, ne da bi bil določen kakršen koli čas, kot sledi: "Moj dedič naj moji ženi zagotovi živila za
njeno preživljanje, če pa tega ne stori, naj ji izplača sto aurei," se razume, da je zapuščina le ena od stotih aurei in jo je
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mogoče zahtevati naenkrat. Izjava v zvezi z določbami nima drugega učinka, kot da oprosti dediča odgovornosti, če so bile
izročene, preden se je v zadevi pojavil izvor.
1. Če je bila v oporoko vključena naslednja določba, in sicer: "Če moji ženi ne bo priskrbel zalog pred kalendami takega in
takega meseca, naj ji izplača sto aurei," velja, da posledica ni, da sta bili ustanovljeni dve oporoki, ampak da ji je bilo sto
aurei zapuščenih pod določenim pogojem. Če torej žena umre pred kalendami v določenem mesecu, ne bo zapustila zalog
svojemu dediču, ker niso bile zapuščene; prav tako mu ne bo zapustila sto aurejev, ker dan za plačilo zapuščine še ni prišel.
2. Kadar je zapuščina pod pogojem zapisana nekomu, ki je zadolžen za zaupanje v mojo korist, je enako, kot če bi mi bila
zapuščina zapisana absolutno, dedič pa bi bil določen pod pogojem.
3. Če je dolžniku zapuščina v višini zneska, ki ga dolguje, zapuščina zapade takoj in je mogoče na podlagi oporoke takoj
vložiti tožbo, da se doseže oprostitev; če pa dolžnik umre po zapustnikovi smrti, prenese pravico do tožbe na svojega dediča.
4. Enako pravilo bo veljalo, če se zapuščina na enak način ne zapusti dolžniku samemu, temveč nekomu drugemu.
(20) Marcijan, Inštituti, VI. knjiga.
Kadar je zapuščina zapuščena za določeno število let, na primer: Titiusu je zapuščena vsota deset aurei, ki se plačuje letno
deset let, Julijan v trinajsti knjigi Digest pravi, da je treba razlikovati; če je namreč zapuščina zapuščena zaradi preživljanja,
obstaja več različnih zapuščin, in če bi zapustnik umrl, ne bo prenesel na svojega dediča tistih, ki so plačljive v prihodnjih
letih. Če pa oporočitelj zapuščine ni zapustil za zagotovitev preživnine, ampak jo je razdelil na več plačil zaradi udobja
dediča, v tem primeru pravi, da bodo zneski, plačljivi v prihodnjih letih, predstavljali le eno zapuščino, in če bi oporočitelj
umrl v desetih letih, bo svojemu dediču prenesel zneske, plačljive v naslednjem času. To mnenje je pravilno.
21. Paulus, O Vitelliju, II. knjiga.
Če za plačilo zapuščine ni določen dan, bo zapadla takoj ali pa bo takoj pripadla osebi, ki ji je bila dana. Če je rok predpisan,
čeprav je lahko dolg, če je določen (kot na primer po stotih kalendah januarja), zapuščina preide takoj po zapustnikovi smrti,
vendar je ni mogoče izterjati, preden nastopi določen čas. Če pa je čas negotov (na primer, ko deček pride v puberteto, ali ko
se poroči v mojo družino, ali ko dobi službo sodnika, ali končno, ko stori nekaj, kar je bilo primerno, da je oporočitelj
vključil v svojo oporoko), če čas ne pride ali če se pogoj ne uresniči, premoženje ne bo pripadlo volilojemniku in zapuščina
ne bo mogla začeti veljati.
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(1) Če je zapuščina Tiju podvržena istemu pogoju, pod katerim sem te imenoval za svojega dediča, Pomponij meni, da bo
zapuščina začela veljati, kot če bi bila zapuščena absolutno, saj je gotovo, da bo plačljiva, kadarkoli bo dedič; zapuščina
namreč ne postane negotova zaradi pogoja, da bo dedič, saj se tovrstna zapuščina ne razlikuje bistveno od tiste, ki je odvisna
od naslednjega pogoja: "Naj se mu izplača, če bo postal moj dedič."
22. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga V.
Če bi bila Tciju dana zapuščina, ki bi jo bilo treba izplačati, ko dopolni štirinajst let, on pa umre, preden dopolni štirinajsto
leto, je res, da zapuščina ne bo prešla na njegovega dediča, saj ne vključuje le časa, temveč tudi pogoj, pod katerim bo začela
veljati; to je, ko zapustnik dopolni štirinajst let. Poleg tega ni mogoče razumeti, da je nekdo, ki ne obstaja, star štirinajst let.
Prav tako ni nobene razlike, ali se vstavi naslednja klavzula: "Če dopolni štirinajst let," saj je v prvem primeru čas naveden s
pogojem, v drugem pa je pogoj naveden s časom, saj za oba velja isti pogoj.
1. Tudi nekateri pogoji so odveč, kot na primer, če bi oporočitelj rekel: "Titius naj bo moj dedič, in če vstopi na moje
posestvo, naj plača deset aurei Maeviju." Šteje se, da ta pogoj ni bil zapisan, saj bo zapuščina prešla na Maevijevega dediča,
tudi če bi ta umrl, preden bi bila zapuščina sprejeta. Pravilo bo enako, če je zapisano: "Če Titius vstopi v mojo zapuščino, naj
v stotih dneh plača Maeviusu deset aurei." Ta zapuščina je bila namreč plačljiva v določenem roku in ne pod pogojem, zato
je treba sprejeti pravilo Labeja, ki pravi, da zapuščina preide na zapustnikovega dediča, kadar je gotovo, da bo plačljiva, če
bo vstopil v zapuščino.
2. Še vedno pa, če postavim dva dediča in oba zadolžim za skrbništvo v korist nekoga, če bi eden od njiju sprejel zapuščino,
se ta pogoj ne bo štel za odvečnega, ampak bo veljaven, kolikor se nanaša na delež sodediča; bo pa ničen glede osebe, na
katero se pogoj nanaša, tako kot če bi bila zapuščina zapuščena na enak način po postavitvi enega dediča.
23. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, IV. knjiga.
Če je zapuščina zapuščena z zapadlostjo vsako leto, je rečeno, da ni dvoma, da je treba vsako leto preveriti stanje zapustnika,
da se ugotovi, ali je sposoben prejeti zapuščino; in če je suženj, ki pripada več gospodarjem, je treba preveriti stanje različnih
gospodarjev.
24. Paulus, O Lex Julia et Papia, VI. knjiga.
Če je dediču naložena izročitev zalog ali zemljišča, in če jih ne izroči, mora plačati deset aurei; ugotovil sem, da so se zaloge,
ki so bile predmet zapuščine, spremenile v znesek deset aurei, in če dedič noče izročiti zalog, se potem plača denar; in če
dedič, ko je bil obveščen, naj izroči zemljišče, tega ne stori in medtem umre, njegov dedič ni upravičen do ničesar razen do
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zemljišča. Če namreč kdo reče: "Moj dedič Publicij naj prenese tak in tak kos zemlje," je zapuščina popolna, če pa bi dodal:
"Če je ne prenese, naj plača sto aurei," se zdi, da je bil zapustnik prikrajšan za zapuščino zemlje pod pogojem, da se bo
začelo plačevati sto aurei; in če se pogoj ne izpolni za časa življenja zapustnika, na primer zato, ker od dediča ni bilo
zahtevano, bo posledica tega, da odvzem zapuščine ne bo imel nobene veljave ali učinka in da se bo zemljišče ohranilo.
1. Kadar je oporoka sestavljena takole: "Če moj dedič ne bi priskrbel zalog, naj plača deset aurei," menimo, da je jasno, da
niso bile zapuščene nobene zaloge.
25. Papinianus, Vprašanja, knjiga XVIII.
Če je zapuščena takšna in takšna stvar ali takšno in takšno premoženje, naštevanje različnih stvari, vključenih v disjunktivno
klavzulo, ne pomeni več zapuščin. Drugačnega mnenja tudi ni mogoče imeti, če oporočitelj en del zemljišča zapusti
absolutno, drugega pa pogojno; ker dokler pogoj ni izpolnjen, izbira ni mogoča, in če oporočitelj umre, se ne bo štelo, da je
oporoka prešla na njegovega dediča.
1. "Naj moj dedič plača Titiusu, kar mi dolguje Seij." Če si je varovanec Seius brez pooblastila svojega skrbnika izposodil
vsoto denarja in zaradi tega ni postal premožnejši, oporočitelj pa se je skliceval na ta dolg, saj mu varovanec ni bil ničesar
dolžan, zapuščina ne bo imela nobene veljave ali učinka. Če pa se je oporočitelj z izrazom "dolg" skliceval na nastalo
naravno obveznost in na prihodnje plačilo, Titius ne more zahtevati ničesar; ker je bil pogoj postavljen tiho in je enako, kot
če bi oporočitelj rekel: "Naj moj dedič plača Titiusu vse, kar bo plačal varovanec," ali če bi zapustil vse otroke, ki se bodo
rodili sužnji Arathusi, ali vse pridelke, ki bi se lahko dobili na omenjenem zemljišču. Če bi medtem zapustnik umrl in bi se
sužnjici kasneje rodil otrok, ali bi se pridelali pridelki, ali bi oskrbnik plačal dolgovani denar, bo dedič zapustnika upravičen
uveljavljati svojo terjatev; in to ni v nasprotju z že navedenim, kajti zapuščina se prizna, če ni postavljen pogoj, čeprav je to
posledica nekega zunanjega vzroka.
26. Isto, Mnenja, IX. knjiga.
"Želim, da se petdeset aurejev od dohodka mojih zemljišč, zbranega v letu po moji smrti, izplača mojemu bratu Firmiju
Heliodbrusu." Po mojem mnenju zapuščina ni bila pogojena, vendar se je zdelo, da je bil čas izplačila denarja podaljšan; in
če dohodek zemljišč za tekoče leto ne bi zadostoval za plačilo zapuščenega zneska, je treba poseči po dohodku naslednjega
leta.
(1) Oporočitelj je želel, da njegovi dediči izplačajo sto aurei njegovemu posvojencu in da se omenjeni denarni znesek izplača
tretji osebi, tako da bo posvojenec prejemal obresti od tega zneska po štiriodstotni letni stopnji, dokler ne dopolni
petindvajsetega leta starosti; nato pa naj se mu izplača glavnica. Ker je omenjeni otrok umrl pred dopolnjenim petindvajsetim
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letom starosti, sem menil, da je korist od skrbništva prešla na njegovega dediča. Izplačilo glavnice namreč ni bilo vezano na
noben pogoj, razen na to, da se izplača, ko upravičenec doseže določeno starost; in ker dedič ni mogel zahtevati izpolnitve
skrbništva od zgoraj navedene tretje osebe, pri kateri je zapustnik želel, da se denar deponira, ker je zaradi naslednje določbe:
"Brez dvoma boš izplačal omenjeno vsoto denarja mojemu posvojencu, ko bo dosegel zgoraj navedeno starost", je treba
izpolnitev skrbništva zahtevati od zapustnikovih dedičev, ki bi morali določiti izplačilo denarja; saj od osebe, ki ji je
zapustnik zaupal, dediči upravičenca ne morejo zahtevati, da zagotovi poroštvo.
(2) Oče je svoji ženi, ki ji je zapustil določeno premoženje, naložil, naj sinu, dokler ne dopolni petindvajset let, letno plačuje
določen znesek denarja iz dohodka navedenega premoženja, ki naj bi bil del zapuščine njegovega sina, poleg preživnine za
slednjega, ki je bila zagotovljena. Izkazalo se je, da v tem primeru ni šlo za več skrbništev, temveč za eno skrbništvo,
razdeljeno na več plačil, zato je sin, ki je umrl, preden je dosegel prej omenjeno starost, skrbništvo za preostali čas prenesel
na svojega dediča; ta pa ni mogel zahtevati plačila denarja na začetku vsakega leta, ker je oče nameraval, da se bo denar sinu
izplačeval iz dohodka nepremičnine, ki je bila dana ženi. Poleg tega, če je oče nameraval denar, ki ga je bilo treba plačati
vsako leto, uporabiti za preživljanje sina, ni dvoma, da po smrti slednjega razlog za njegovo izplačilo ni več obstajal.
27. Scaevola, Mnenja, III. knjiga.
Oporočitelj je sina pod očetovo oblastjo določil za brezpogojnega dediča dela svojega premoženja, mu naložil skrbništvo in v
oporoko vključil naslednjo določbo: "Zaradi tega, ker sem za svojega dediča določil Lucija Titija, želim, da vstopi v moje
premoženje, če bo izpuščen izpod nadzora svojega očeta." Potem ko so njegovi sodediči sprejeli zapuščino, se je pojavilo
vprašanje, ali bo zapuščina, zapuščena sinu, začela veljati. Odgovor je bil, da če je bila zapuščina zapuščena brez kakršnega
koli pogoja, je bilo mogoče izpolnitev zapuščine zahtevati od sinu soodvisnih dedičev sorazmerno z njihovimi deleži v
zapuščini.
(1) Oporočitelj je nekaterim sužnjem, ki jih je manumitiral, zapustil deset dinarjev, ki se izplačujejo mesečno. Ker so bili
dediči odsotni, sužnji pa so dobili svobodo na podlagi odloka senata, se je pojavilo vprašanje, od kdaj je treba plačevati
zapuščino za njihovo preživljanje. Odgovor je bil, da jim je treba v skladu z navedenimi dejstvi te zapuščine izplačevati od
trenutka, ko so začeli biti svobodni.
28. Isto, Mnenja, knjiga IV.
Kadar se zapusti zemljišče z vso opremo, se pojavi vprašanje, na kakšen način ga je treba izročiti, ali v stanju, v kakršnem je
bilo ob zapustnikovi smrti, ali v času, ko je bil sklenjen kodicil, ali v času, ko je bilo zahtevano. Odgovor je bil, da je treba
zemljišče s pripadajočo opremo izročiti v času, ko je zapuščina postala pravica.
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29. Valens, Trusts, knjiga I.
"Svojemu dediču nalagam, da ob nekem času plača Titiusu deset aurei." Ni dvoma, da je dedič dolžan plačati deset aurejev,
ni pa gotovo, kdaj jih je dolžan plačati. Zdi se, da bo zapuščina začela veljati in jo bo mogoče zahtevati od dediča takoj, ko jo
bo sposoben plačati.
30. Labeo, Epitome zadnjih del Javolena, III. knjiga.
Če je zapuščina zapuščena varovanki, ki naj bi začela učinkovati, ko se poroči, in bi se morala poročiti, preden postane
polnoletna, ne bo upravičena do zapuščine, preden ne doseže zakonske starosti; ker dekle ne more veljati za poročeno, če ni
sposobno za zakonsko zvezo.
31. Scaevola, Digest, XIV. knjiga.
Neki mož, ki je svojo ženo določil za dedinjo šestega dela svojega premoženja, je imenoval njeno namestnico in svojim
dedičem s skrbništvom naložil, naj ji, če žena ne bo njegova dedinja, dajo doto in določeno drugo premoženje; ker je mož
umrl, je umrla tudi žena, preden je bil pogoj izpolnjen in preden je vstopila v zapuščino. Postavilo se je vprašanje, ali je
skrbništvo začelo veljati v trenutku njene smrti in ali so bili njeni dediči upravičeni do njegove koristi. Odgovoril sem, da če
je žena umrla, preden je vstopila v zapuščino, so bili upravičeni do koristi iz skrbništva od njene smrti.

Tit. 3. V zvezi z varščino, dano za plačilo zapuščine ali izvršitev skrbništva.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIX.
Pretor je odločil, da je treba dati varščino za plačilo zapuščine, da bi bil dedič odgovoren za morebitno goljufijo, storjeno
zoper tiste, ki jim je zapustnik želel izplačati denar ali opraviti kakšno dejanje v njihovo korist; da bi bil denar izplačan ali
dejanje opravljeno v predpisanem času.
(1) Dedič je vedno prisiljen dati varščino, ne glede na to, kakšen je njegov položaj ali premoženje.
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(2) Tega pravila pretor ni uvedel brez utemeljenega razloga. Ker ima namreč dedič v posesti zapuščino, volilojemniki ne
smejo biti prikrajšani za premoženje pokojnika, zato jim je treba dati varščino, če pa tega ne storijo, jim pretor dovoli, da se
polastijo zapuščenega premoženja.
(3) Zavarovanje je treba dati ne le vsem volilojemnikom, temveč tudi njihovim naslednikom, kot je bilo že odločeno, čeprav
je slednjim dovoljeno, da prevzamejo posest premoženja ne zaradi oporoke pokojnika, temveč zaradi zahtev dedovanja, tako
kot se to zgodi v primeru dolga.
(4) Zavarovanje je treba dati tudi pooblaščencem volilojemnikov, kar je trenutno naša praksa.
(5) Jasno je, da je treba, če je zapuščina zapuščena komur koli, ki je pod nadzorom drugega, dati zavarovanje tistemu, čigar
oblasti je podrejen.
(6) Poleg tega ne le dediči, temveč tudi njihovi nasledniki morajo dati zavarovanje za plačilo zapuščine.
(7) Varščino mora dati tudi tisti, na katerega je bilo premoženje preneseno na podlagi odloka senata.
(8) Tisti, ki postanejo dediči po posredovanju drugih oseb, pa tudi pretorijanski dediči so dolžni dati varščino.
(9) Jasno je, da je treba, če pogoji določila niso izpolnjeni in je vložena tožba za izterjavo zapuščine, reči, da določilo preneha
obstajati.
(10) Enako pravilo velja tudi v primeru skrbništva,
(11) Če je zapuščina ali skrbništvo zapuščeno komur koli z dogovorom, da se obnovi, če se premoženje izgubi, poglejmo, ali
je mogoče zahtevati zavarovanje za plačilo ali izvršitev druge zapuščine ali skrbništva. Postavlja se vprašanje, ali je to
zaupanje ali zapuščina zapadlo in kolikokrat je zapadlo ter ali mora zapustnik sam dati jamstvo, da premoženja ne bo izgubil.
Ohranjen je reskript božanskega Pija, naslovljen na Junija Mavricija v zvezi z vsemi temi zadevami, ki se glasi: "V skladu s
pogodbami iz tvojega pisma je treba Klodiju Fructulu izplačati ali izročiti zapuščine ali truste po oporoki Klodija Feliksa, pri
čemer se ne zahteva jamstvo, da ne bo izgubil nobene od navedenih zapuščin ali trustov. Ker je namreč omenjeni oporočitelj
zavezal dediča, da mu mora v primeru, če bi Fructulus izgubil katero koli premoženje, ki mu ga je zapustil z omenjeno
oporoko, to nadomestiti, to ne pomeni, da mora Fructulus jamčiti za izgubo prvih volil ali da bi moral biti dedič odgovoren za
nedoločen čas; tako da bo moral zapustnik, kolikorkrat bo izgubil kakšno premoženje, to premoženje povrniti, vendar pa se
glede na pogoje zaupanja zdi, da po drugem plačilu zapuščine dedič ne bo več odgovoren, če bo zapustnik pozneje izgubil
kakšno premoženje, saj je bilo zaupanje v celoti izpolnjeno z zadnjim plačilom. " Zato je na podlagi tega reskripta razvidno,
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da se od volilojemnika ne zahteva, da dediču jamči za izgubo premoženja. Po drugi strani pa se postavlja vprašanje, ali mora
dedič dati zavarovanje v zvezi z drugo zapuščino ali skrbništvom. Menim, da mu tega ni treba storiti, saj je v pristojnosti
volilojemnika, da se izogne izgubi tistega, kar mu je bilo zapuščeno. Če pa bi kdo ugotovil, da je bila druga zapuščina
zapuščena pod določenim pogojem, je treba reči, da je treba zahtevati zavarovanje.
(12) Očitno je, da mora, kadar je kdo zadolžen za plačilo zapuščine, bodisi v celoti bodisi delno, predložiti varščino, ne glede
na to, ali je imenovani ali nadomestni dedič.
(13) Zelo resno se zastavlja vprašanje, ali ta določba vključuje povečanje, ki izhaja iz dobička ali obresti. Odločeno je bilo, in
to zelo pravilno, da se določba nanaša na vsako povečanje, do katerega je prišlo po tem, ko je dedič zamujal, saj vključuje
vse, kar bi moralo biti plačano.
(14) Če je kdo določil plačilo zapuščine pod določenim pogojem in med trajanjem pogoja umre, postane določilo brez
učinka, ker se zapuščina ne prenese na dediča. Opozoriti je treba tudi, da so v tej določbi zajete iste okoliščine in pogoji, kot
so zajeti v zapuščini. Če torej obstaja izjema, ki se lahko vloži kot ugovor proti osebi, ki zahteva zapuščino, je določeno, da
se lahko ista izjema uveljavlja proti vsakomur, ki vloži tožbo na podlagi določila.
(15) Ofilij pravi, da mora dedič, če ga zastopnik zapustnika, ki naj bi bil odsoten, zaprosi za varščino v zvezi z zapuščino,
varščino predložiti pod pogojem, da je oseba, v korist katere to stori, živa, tako da ne bo odgovarjal, če bi zapustnik prej
umrl.
(16) Postavlja se tudi vprašanje, ali je v to določbo vključeno samo premoženje, ki je zapuščeno, ali pa se nanaša le na
njegovo vrednost. Boljše mnenje je, da bodisi premoženje samo bodisi njegova vrednost spadata pod pogoje določila.
(17) Če je deset aurei, ki so bili v neki skrinji, zapuščenih meni, in je pravica uporabe te skrinje zapuščena tebi, pri čemer je
vsaka zapuščina absolutna, lahko tisti, ki mu je zapuščena lastnina, zahteva deset aurei po zakonu. Še vedno pa velja, da
lahko uporabnik vloži tožbo na podlagi odloka senata in zahteva pravico do uporabe petih aurejev. Če pa bi lastnik zahteval
vseh deset, se mu lahko to prepreči z izjemo zaradi slabe vere, potem ko je uživalec, ki je prejel pet aurei, dal jamstvo za
njihovo vrnitev. Marcellus pravi, da je jasno, da če bi zapustnik pridobil posest desetih aurei, bi bilo treba dediču ali
uzurpatorju odobriti pravično tožbo zoper zapustnika, če mu je bilo dano jamstvo. Če pa je bilo deset aurei zapuščenih pod
določenim pogojem, jih lahko uživalec medtem poseduje, če je predložena varščina; volilojemnik, ki mu je bila lastnina
zapuščena, pa lahko določi, da se mu zapuščina izplača. Če pa ne bi zahteval določila in bi bil pogoj izpolnjen, Marcellus
pravi, da lahko vloži tožbo za izročitev premoženja. Če pa je dedič izplačal deset aurei užitkarju zaradi napake, je očitno, da
od njega ne bo mogoče zahtevati predložitve premoženja na sodišču, in Marcellus meni, da je treba zapustniku priznati
olajšavo zoper užitkarja.
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(18) Če bi del zapuščine prišel v posest državne zakladnice, zgoraj navedena določba ne bo imela nobene veljave ali učinka,
ker ni običajno, da bi državna zakladnica dala zavarovanje.
(19) Če ima kdo v posesti majhen del zapuščine, čeprav je lahko dedič večjega deleža, če se del zapuščine zmanjša po
zakonu, bo dedič postal bolj varen, prav tako pa po določbi ne bo odgovoren za večji del zapuščine, kot je tisti, katerega
dedič je. Če pa se dedičeva sposobnost glede na deleže volilojemnikov ne zmanjša, bo dejansko še vedno upravičen do
manjšega dela zapuščine in se bo zdelo, da je obremenjen, če je dal jamstvo za odškodnino volilojemnikom, saj po zakonu
volilojemniki dolgujejo sorazmerno z deležem zapuščine, na katerega je dedič. Povsem pravično je, da volilojemnikom ne
plača več, kot je sorazmerno z deležem zapuščine, iz katerega ima dohodek. Tako je tudi v primeru sorazmernega prenosa
zapuščine na podlagi trebellijanskega odloka senata, saj je dedič oproščen obveznosti plačila zapuščine, kolikor to zadeva
njegov delež, od katerega je bil izgubljen dobiček.
(20) Če bi bilo treba zapuščino izplačati v nedoločenem času nekomu, ki je pod nadzorom nekoga drugega, se varščina
zagotovi tistemu, ki ima nadzor nad zapustnikom, ne absolutno, ampak pogojno; to pomeni, če je podrejen njegovi oblasti, ko
nastopi čas za izplačilo zapuščine. Če pa se ugotovi, da je volilojemnik sam svoj gospodar, se zdi nepravično, da se varščina
daje očetu, če je zapuščina plačljiva drugemu. A tudi če je bila varščina zagotovljena brez tega dodatka, lahko vseeno očetu
ali gospodarju z izjemo preprečimo, če v času, ko je pogoj izpolnjen, nimata niti sina niti sužnja pod svojim nadzorom. Kljub
temu bo v skladu s tem rezultat, da obstaja primer, v katerem zavarovanje, dano v zvezi z zapuščino, ne učinkuje, saj bo
neveljavno, če je zadevna oseba v času, ko je pogoj izpolnjen, svoj lastni gospodar.
2. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXVIII.
Tudi če bi bil oče pripravljen dati jamstvo, da nihče pozneje ne bo zahteval zapuščine, dediča ni mogoče prisiliti, da jo
izplača komu drugemu kot sinu, ki mu pripada, in lahko zahteva isto.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIX.
Varščino je treba dati tudi tistim, ki so pod nadzorom drugega, tako kot je to običajno, kadar se isto premoženje pod
različnimi pogoji zapusti dvema osebama, saj se varščina da dvema volilojemnikoma, vendar v obeh primerih postaneta
poroka isti osebi.
4. Isto, O ediktu, knjiga XV.
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Kadar je premoženje v rokah kogar koli pod pogoji skrbništva in ta ne da zavarovanja za izplačilo zapuščine, je volilojemnik
postavljen v posest premoženja nasproti njemu.
5. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXVIII.
Pogoj za zapuščino, za katere plačilo je bilo predloženo zavarovanje, je bil izpolnjen, ko je dediča zajel sovražnik. Zanikal
sem, da bi bilo mogoče v tem času jamčiti za poroštvo, saj ni bilo ne pravice ne osebe, za katero bi bilo mogoče uporabiti
pogoje pogoja.
(1) Cesar Mark Antonin je v reskriptu, naslovljenem na Julija Balbusa, navedel, da bi morala oseba, od katere se zahteva
premoženje, zapuščeno pod skrbništvom, dati poroštvo, ko se pritoži; če pa bi nasprotnik dal poroštvo, bi moral dobiti v
posest sporno premoženje. Cesar je zelo pravilno odločil, da je treba varščino zagotoviti tudi po pritožbi v zadevi, ki je bila
vložena na podlagi skrbništva. To je treba storiti pred izdajo odločbe, če je tožnik v zamudi, saj zaradi zamude ne sme
izgubiti zmage. Toda zakaj naj pritožnik ne bi dal varščine zaradi zaupanja, če je to storil njegov nasprotnik, da bi mu bila
podeljena posest, če so zahteve edikta drugačne, je bilo zahtevano v reskriptu? Od zapustnika se namreč ne zahteva varščina,
kot je to v primeru posojila, temveč se zaradi hrambe podeli nadomestna posest, tistemu, ki pridobi premoženje, pa ga v
posest da pretor ali guverner. Pretor dovoli prevzem posesti vsega premoženja, ki pripada zapuščini, izključno zaradi
opazovanja stanja hrambe; cesar pa to stori zaradi premoženja, ki je predmet spora, in od obeh strank zahteva varščine; tako
kot v primeru, ko sin, ki je pridobil posest, ne more dati varščine, da bi vse svoje premoženje prenesel v večino zapuščine, in
zaradi tega, ker mu zavrnemo kakršno koli tožbo, je pogoj, da predloži varščino bratom, odložen v skladu s pravilom
pretorskega sodišča, saj morajo bratje povrniti vse, kar so morda pridobili iz deleža svojega brata, ko ta svoje premoženje
vendarle prenese v večino zapuščine. Če pa nihče od njih ne more dati jamstva, je zaradi priročnosti določeno, da obe strani
izbereta dobrega človeka, pri katerem se dohodek deponira in tako rekoč sekvestrira ter ki lahko vlaga pravične tožbe, ki jih
odobri pretor. Poleg tega se posest v skladu s pogoji prej navedenega reskripta prenese na tistega, ki zahteva korist od
skrbništva, le, če da jamstvo; čeprav ga njegov nasprotnik morda noče dati ne zaradi nezmožnosti, temveč zaradi trme. Kadar
pa oseba, ki je uspešna, ne more dati varščine, je treba deponirati samo premoženje ali pa se posest izroči z dekretom
pretorja.
(2) Kadar se zaradi roka ali pogoja zapuščine ali skrbništva domneva, da se odloži zahteva ali tožba za isto, in se zato zahteva
varščina, dedič pa trdi, da se to počne z namenom nadlegovati, in zanika, da je bilo strankam, ki vlagajo zahtevo, kaj
zapuščeno, se tistega, ki je zahteval predložitev varščine, ne sme zaslišati, razen če predloži oporoko, s katero lahko dokaže,
da mu je bila zapuščina zapuščena.
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(3) Ko je bilo postavljeno vprašanje, kje je treba dati varščino za ohranitev zapuščine, je cesar Tit Antonin v reskriptu
navedel, da če dedič nima stalnega prebivališča v Rimu in se vse premoženje zapuščine nahaja v neki pokrajini, je treba
upravičenca zapuščine, ki zahteva, da se da varščina, poslati nazaj v pokrajino. Če bi torej dedič zahteval, da se ga pošlje
nazaj v njegov domicil zaradi dajanja varščine, volilojemnik pa bi zahteval, da se varščina da tam, kjer se nahaja premoženje,
dediča ne bi smeli poslati nazaj. To je navedel tudi cesar Titus Antoninus v svojem zapisu.
(4) V tem reskriptu je bilo dodano, da je treba v primeru, ko je bilo premoženje, ki spada v zapuščino, že prodano, bodisi po
oporočiteljevi volji bodisi s soglasjem volilojemnika, ceno navedenega premoženja položiti v varščino za namen izvajanja
določb skrbništva.
6. Ulpianus, Trusti, VI. knjiga.
Kadar je v skrbništvu naveden nedoločen znesek, se poroštvo zahteva, potem ko je znesek določen z odločbo sodnika, ki je
pristojen za zadevo.
(1) Prav tako ne smemo pozabiti, da v zadevah, ki se nanašajo na premoženje, v katerem je zainteresirana javnost, ni
običajno, da bi se za izvršitev skrbništva zahtevalo poroštvo, čeprav bi se včasih pojavila potreba po njegovi dajitvi. Jasno pa
je, da je mogoče zahtevati obljubo, da bo oporoka pokojnika izvršena.
7. Paulus, Priročniki, II. knjiga.
Kadar je bil oče ali gospodar, potem ko je bil imenovan za dediča in obremenjen z zapuščino, ki jo je treba pod določenim
pogojem izplačati sinu ali sužnju prvega, ne more nobeden od njiju zahtevati varščine za ohranitev zapuščine. Če pa je sin ali
suženj emancipiran ali manumitiran, medtem ko pogoj še traja, in zahteva varščino, se postavi vprašanje, ali ga je treba
zaslišati, da mu ne bi korist, ki jo je prejel od očeta ali gospodarja, šla v škodo, ali pa naj si oče in gospodar očitata, da sta
jima dala pristojnost za tako zahtevo. Boljše mnenje je, da se ta točka reši tako, da se sprejme srednja pot, in se reče, da sta
lahko odgovorna le za hipoteko svojega premoženja.
8. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVIII.
Kadar je dano zavarovanje za plačilo zapuščine, pride dan plačila po tej določbi takoj, ko začne zapuščina zapadati:
9. Paulus, O Sabinu, knjiga XII.
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Vendar ne do te mere, da bi bilo mogoče zapuščine zahtevati takoj, saj menimo, da je treba plačilo opraviti na določen dan,
čeprav ta čas še ni nastopil.
10. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXVI.
Če si bil imenovan za dediča in ti je bila naložena zapuščina pod določenim pogojem, ti pa bi potem sprejel zapuščino in dal
poroštvo za plačilo zapuščine, po tvoji smrti, a še preden je bila tvoja zapuščina vpisana, pa bi se izpolnil pogoj zapuščine,
Sabin pravi, da bodo poroki odgovorni meni, ker mora biti zapuščina na vsak način plačana, četudi je bil pogoj splošne
narave.
11. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XIII.
Če so volilojemniki dobili v posest premoženje zapuščine proti meni, ker so dali poroštvo za plačilo zapuščine, in je moj
zastopnik ali kdo drug dal poroštvo v mojem imenu, mi lahko pretor iz tega razloga izda interdikt, s katerim bo
volilojemnikom ukazal, naj se odpovedo posesti, kakor da bi sam dal poroštvo.
12. Marcijan, Inštituti, knjiga VII.
Čeprav je bil v oporoko morda vnesen pogoj, da se ne zahteva varščina, se tak pogoj ne bo štel za veljavnega, in zato, če bi
kateri od volilojemnikov zahteval, da se mu da varščina, se ne bo štelo, da pogoj ni bil izpolnjen, saj se po tem, ko je bilo z
javnim pravom določeno, da se lahko tovrstna varščina odpusti, ne zahteva breme jamstva in se ne razume, da je bil
postavljen pogoj.
13. Neratius, Pergamenti, knjiga VII.
Varščina se lahko da tudi za plačilo zapuščine tistemu, ki mu je odobrena tožba zaradi omenjene zapuščine, in sicer proti
tistemu, ki je, potem ko je zavrnil njegovo imenovanje za dediča, pridobil zapuščino na podlagi zapuščine; če varščina ni
dana, se mu jo da v posest zaradi ohranitve zapuščine, saj pretor želi, da bi bila varna, tako kot v primeru tistih, ki se
dolgujejo po civilnem pravu. Aristo je enakega mnenja.
14. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIX.
To določilo velja tudi za skrbništvo, kadar je skrbništvo zapuščeno bodisi absolutno bodisi da začne veljati po določenem
dnevu ali pod določenim pogojem, ali kadar je zapuščeno določeno premoženje ali celotno premoženje ali kakšna od njega
odvisna pravica.
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(1) Božji Pij je v nekem reskriptu tudi navedel, da bi bilo vedno, kadar je jasno in gotovo, da v nobenih okoliščinah ni
podlage za izvršitev zaupanja, nepravično, če bi se od dediča zahtevalo, da predloži poroštvo, kadar to ni potrebno.
15. Paulus, O ediktu, knjiga LXXV.
To jamstvo velja tudi za zapuščino, ki je plačljiva takoj, saj sodni postopki povzročijo določeno zamudo.
(1) Če je volilojemnik od imenovanega dediča prejel varščino za izplačilo zapuščine in je bil v skladu s Trebellijevim
dekretom senata zadolžen za zaupanje, veljata obe določili; dedič pa se lahko zavaruje z izjemo, ker ni dolžan dati varščine.
Če pa je bil prenesen del zapuščine, mora varščino dati vsaka od strank.
(2) To določilo se uporablja tudi, kadar se skrbništvo izvrši ab intestato.
16. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXVII.
Kadar zahtevata zapuščino dve osebi z istim imenom, morata varščino dati obe, vendar dedič zaradi tega ne bo po
nepotrebnem obremenjen, saj lahko za obe določili zadolži iste porok; omenjeni porok pa ni po nepotrebnem obremenjen, saj
bo posledica tega, da bo odgovarjal le za eno obveznost.
17. Paulus, O ediktu, knjiga XLVIII.
Če vzamemo poroštvo samo od enega dediča za plačilo nam zapuščine, ki bremeni vse dediče, in delež omenjenega sodediča
pripada obljubitelju, bo poroštvo odgovorno v celoti, če bi bil dedič dolžan celotno zapuščino.
18. Scaevola, Digest, knjiga XXIX.
Ženska, ki je zapustila zakonitega sina, je svojega očeta določila za dediča celotnega premoženja, saj je bil manumitiran
hkrati z njo, in mu naložila, naj ob svoji smrti na svojega vnuka, zapustničinega sina, prenese vse njeno premoženje, ki bi ji
lahko prišlo v roke, ter dodala naslednje besede: "Prepovedujem, da bi se od mojega očeta Seija zahtevalo kakršno koli
zavarovanje." Ker je omenjeni Seius zapravil vse svoje premoženje in se je oče upravičenca do skrbništva bal, da bo to
postalo brez učinka, se je pojavilo vprašanje, ali lahko od pokojnikovega očeta zahteva, da zagotovi jamstvo za izvršitev
skrbništva. Odgovor je bil, da ga glede na navedena dejstva ni bilo mogoče prisiliti, da bi dal varščino.

2140

(1) Ker je oporočiteljica pri svojem možu, očetu dečka, ki mu je zapustila premoženje, deponirala določeno premoženje, ne
da bi od njega zahtevala jamstvo za deponiranje, je bilo postavljeno tudi vprašanje, ali naj se navedeno premoženje izroči
dediču, ki je bil oporočiteljev oče; ali pa naj zadevno premoženje, ker se mora celotno premoženje sčasoma vrniti v roke
pokojnikovega sina, ostane v rokah moža, ki je imel pravico do posesti dote. Odgovor je bil, da je treba vse premoženje, ki je
pripadalo ženski in ni bilo vključeno v doto, izročiti dediču.
(2) Skrbnik, ki je bil tudi soednik svoje varovanke, je v času njene odsotnosti in potem ko so ga o tem obvestili volilojemniki,
sam dal varščino za ves znesek, ki je ostal v skladu z volilojem. Postavilo se je vprašanje, ali naj se zoper varovanca, ko ta
odraste, odobri pretorska tožba. Odgovor je bil, da jo je treba odobriti.

Tit. 4. Kdaj se lahko volilojemnikom upravičencev do skrbništva da v posest premoženje zapuščine z namenom, da se to
ohrani.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LII.
Če bi kdo sprejel varščino, potem ko mu je bilo to prepovedano, ali lahko dedič izterja varščino, da bi bil oproščen? Če je
dedič res zavestno dal varščino, čeprav ni bila potrebna, ga ni mogoče izpustiti. Kaj pa, če se ni zavedal, da je bil oproščen
dati varščino? V tem primeru se lahko izterja. Če je zaradi nepoznavanja prava mislil, da ga ni mogoče oprostiti dajanja
varščine, ali lahko izterja varščino? V tem primeru lahko vsakdo še vedno zelo pravilno reče, da to lahko stori. Kaj pa, če je
bila sklenjena klavzula, ali bomo menili, da lahko porok uporabi izjemo, ali ne? Boljše mnenje je, da lahko izkoristijo izjemo,
ker je bilo dano jamstvo v primeru, ko ni bilo potrebno.
(1) Pretor ne zahteva, da bi moral dajanju varščine nasprotovati dedič, ampak mu bo zadoščeno, če je ni dal niti volilojemnik
niti upravičenec do varščine. Če torej ni nikogar, ki bi ga bilo mogoče pozvati, naj da varščino (to je kakšna oseba, ki je bila
zadolžena za plačilo zapuščine ali za izvršitev skrbništva), lahko zapustnik in upravičenec po določbah tega edikta dobita
absolutno posest premoženja, saj je res, da oseba, ki bi morala dati varščino, ni kriva za to, da varščina ni bila dana. Varščine
pa ni treba ponuditi volilojemniku, ampak bo zadostovalo, če jo je zahteval in ni bila dana ali če ni bilo nikogar, od kogar bi
jo lahko zahteval.
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(2) Če je oprostitev terjatve zapuščena dolžniku, se varščina ne bi smela zahtevati, ker ima sam zapuščino v rokah; saj lahko
v primeru tožbe zoper njega vloži ugovor zaradi goljufije.
(3) Božanski Pij je v reskriptu, naslovljenem na Aemilija iz konjeniškega reda, navedel, da pretor ne bi smel dovoliti, da
zapustnik, ki mu je bila zapuščina izplačana, od dediča zahteva varščino, če je ugotovljeno, da zapuščina ni zapadla.
(4) Varščino za plačilo zapuščine je treba predložiti pred vpisom zapuščine, ko je še vprašljivo, ali bo sprejeta. Poleg tega,
kadar je gotovo, da bo zapuščina zavrnjena ali da se ji bodo odpovedali, ali kadar je potrebni dediči ne bodo sprejeli, se bo
zaman sklicevalo na ta edikt, saj je jasno, da zapuščina ne bo plačljiva ali da skrbništvo ne bo izvršeno.
2. Isto, O ediktu, knjiga LXXIX.
Poleg tega, če je gotovo, da zapuščina še ni bila sprejeta, ne bo razloga za zahtevo po zavarovanju ali pretorski posesti
premoženja.
3. Isto, O ediktu, knjiga LII.
Kadar dedič, od katerega se zahteva varščina, predlaga sodno preiskavo zakonitosti zapuščine in reče: "Takoj uvedite
postopek v zvezi s skrbništvom, takoj pojdimo na sodišče," je treba reči, da varščina ne velja več, saj je treba veljavnost
skrbništva ugotoviti, preden se določi veljavnost varščine.
(1) To sodno preiskavo lahko dedič toliko lažje zahteva, če trdi, da se varščina zahteva z namenom nadlegovanja; to je
namreč običajno pravilo v vseh primerih, ko se zahteva varščina. Božanski Pij je v nekem reskriptu navedel, da mora sodnik,
pri katerem se zahteva varščina, ugotoviti, ali je to storjeno zlonamerno ali ne. To preiskavo mora opraviti na hitro.
(2) Kadar zastopnik volilojemnika zahteva varščino, če mu je bilo to dejansko posebej naročeno, se od njega samega ne bo
zahtevalo, da da varščino, da bo njegovo dejanje ratificirano, ampak mu je treba varščino predložiti. Če pa bi bilo dvomljivo,
ali je bil imenovan za zastopnika ali ne, se od njega zahteva varščina za ratifikacijo njegovega dejanja.
(3) Če je bila varščina enkrat dana, se postavi vprašanje, ali jo je treba dati drugič, če se zatrjuje, da so poroki slabi. Boljše
mnenje je, da se varščine ne sme dati drugič; božji Pij je namreč v reskriptu, naslovljenem na Pacuvia Liciniana, navedel, da
mora sama nositi izgubo, ki jo je povzročila s sprejetjem porokov, ki so bili plačilno nesposobni. Prav tako ni nujno, da je
oseba, od katere se lahko zahteva varščina, vsak trenutek nadležna.
4. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXVIII.
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Očitno je, da je pravično, da se da še eno poroštvo, če je za to naveden nov razlog; kot na primer, če bi porok umrl ali če bi
zaradi nepričakovane nesreče izgubil svoje premoženje.
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga LII.
Oseba, ki ji ni dano jamstvo za plačilo zapuščine ali izvršitev zaupanja, tudi če je dana v posest, ne začne pridobivati
lastninske pravice na njej; kajti ne gre toliko za dejansko posest premoženja kot za njegovo hrambo, ki ji je dana v varstvo.
Nima pravice odgnati dediča, temveč mu je naloženo, da premoženje prevzame pri sebi, tako da lahko z nadlogo večne
hrambe prisili dediča, da zagotovi varščino.
(1) Če je ena oseba postavljena v posest nepremičnine, da bi se izognila grozeči škodi na njej, druga pa je postavljena v
posest, da bi ohranila zapuščino, lahko tisti, ki ima posest zaradi ohranitve zapuščine, da tudi zavarovanje za škodo, ki se ji
grozi, in če to stori, mu ni treba odreči posesti, razen če mu je dano zavarovanje do višine, za katero se je zavezal pri
zavarovanju za grozečo škodo.
(2) Če želi več volilojemnikov dobiti v posest nepremičnino, morajo vsi iti in jo prevzeti v posest, kajti tisti, ki jo pridobi z
namenom ohranitve volilojemnikov, ima posest izključno zase in ne za koga drugega. Drugače pa je, kadar so upniki
postavljeni v posest zaradi ohranitve premoženja, saj v tem primeru tisti, ki pridobi posest, tega ne stori le zase, temveč tudi
za vse druge upnike.
(3) Zapuščenec, ki je dobil posest prvi, nima prednosti pred tistim, ki mu je bila dana pozneje; med zapustniki namreč ne
upoštevamo nobenega vrstnega reda, temveč vse hkrati enako varujemo.
(4) Potem ko so upniki pridobili posest zaradi ohranitve premoženja, volilojemnik, ki je bil dan v posest zaradi zavarovanja
plačila zapuščine, nima prednosti pred upniki.
(5) Če oseba, ki je bila postavljena v posest zaradi ohranitve zapuščine, pridobi posest celotne zapuščine, torej če je zadevno
premoženje še vedno del zapuščine, ne bo pridobila posesti premoženja, ki ji ne pripada, razen če je navedeno premoženje
prenehalo biti del zapuščine zaradi goljufije, in njena posest ne bo trajna, ampak bo odvisna od izida sodne preiskave.
(6) Poleg tega se razume, da so v pojem "premoženje" vključene vse tiste stvari, katerih lastništvo pripada dediču.
(7) Če obstajajo zemljišča, ki so del zapuščine samo zato, ker so predmet določenih zahtevkov, in če so bili predmeti dani v
zastavo zapustniku, bo tudi volilojemnik prišel v njihovo posest.
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(8) Zapustnik in oporočni upravičenec bosta dobila v posest tudi potomce sužnjev in prirastek čred ter vse pridelke.
(9) Če pa je zapustnik v dobri veri kupil premoženje, ki je pripadalo drugemu, je bilo določeno, da je treba volilojemniku dati
v posest tudi to, saj je to del zapuščine.
(10) Če je bilo premoženje položeno pri pokojniku ali mu je bilo posojeno, ga zapustnik ne more dati v posest, ker to
premoženje ne spada v zapuščino.
(11) Kadar je eden od dveh dedičev pripravljen dati jamstvo, drugi pa ne, se lahko volilojemniku da v posest delež zapuščine,
ki pripada slednjemu. Zato bodo tudi volilojemniki, ki so postavljeni v posest, imeli prednost pred dedičem, ki je dal
zavarovanje za upravljanje zapuščine; zato je treba dediča spodbuditi, da da zavarovanje za zapuščino, da se prepreči
poseganje v njegovo upravljanje te zapuščine.
(12) Če je za plačilo zapuščine zadolžen namestnik mladoletnika, ki še ni dopolnil polnoletnosti, in mladoletnik umre, bo
podeljena posest ne le premoženja, ki je pripadalo zapustniku, temveč tudi tistega, ki ga je mladoletnik sam pridobil, saj je
tudi to del zapuščine. Za časa mladoletnikovega življenja pa se posest ne more dovoliti, prav tako se ne more zahtevati
zavarovanje.
(13) Če oseba, ki ji je zaupano, ni dedič, temveč naslednik iz kakšnega drugega razloga, je treba reči, da se bo uporabil edikt,
in upoštevati slabo vero skrbnika.
(14) Poleg tega, če je dedič dediča tisti, ki je kriv goljufije, mora zaradi nje tudi trpeti.
(15) V tem primeru bi morali goljufijo razumeti kot hudo malomarnost in ne kot vsako vrsto slabe vere, temveč le takšno, ki
je storjena v škodo volilojemnikov in upravičencev do skrbništva.
(16) Cesar Antonin Avgust je v nekem reskriptu določil, da je treba v določenih primerih dati volilojemnikom in
upravičencem v posest premoženje, ki je pripadalo samemu dediču, in če v šestih mesecih od takrat, ko so se volilojemniki
prvič pojavili na sodišču pristojnega sodnika, njihove zahteve niso bile izpolnjene, so lahko pobirali dohodek tega
premoženja, dokler se ni izpolnila zapustnikova volja. To pravno sredstvo je na voljo tudi zoper tiste, ki so v zamudi pri
izvrševanju skrbništva, za katerega so bili zadolženi.
(17) Čeprav ima izraz "izpolnitev" običajno širši pomen, se v tem primeru nanaša na plačilo zapuščine.
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(18) Zato se bo reskripcija uporabila tudi v primeru, ko je oporočitelj dediča oprostil dajanja varščine, saj je dedič lahko v
zamudi s plačilom.
(19) Ponovno menim, da je treba rok šestih mesecev računati neprekinjeno in ne s sejami sodišča.
(20) Menimo, da do neplačila zapuščine ne pride, kadar zapustnik nima skrbnika, blaznež ali mladoletna oseba pa nima
kuratorja. Neukrepanje namreč ne bi smelo škodovati tovrstnim osebam, ki se ne morejo braniti same. Gotovo je, da če
zapuščina določen čas ostane brez dediča, je treba to odšteti od zgoraj navedenega šestmesečnega roka.
(21) Lahko se vprašamo, ali bi morali pridelki, ki jih je treba plačati v skladu s pogoji skrbništva, nadomestiti obresti, in ker
sledimo zgledu zastavnih pravic, bi bilo treba vse, kar se zbere kot dohodek, najprej obravnavati kot obresti, vse, kar je nad
tem, pa bi bilo treba pripisati glavnici. In če bi zapustnik zbral več, kot mu pripada, bi bilo treba s pravično tožbo, kot v
primeru zastavne tožbe, prisiliti zapustnika, da vrne presežek. Vendar pa lahko vsakdo proda zastavno pravico in v tem
primeru ustava le dovoljuje, da volilojemnik pobere dohodek, da bi pospešil odločitev v zadevi.
(22) Če je kdo postavljen v posest premoženja, da bi zagotovil plačilo zapuščine, mora obdržati dohodek in vse druge učinke
ter dovoliti dediču, da obdeluje polja in pobira pridelke; vendar mora volilojemnik poskrbeti za slednje, da jih dedič ne bi
porabil. Če dedič noče pospraviti pridelkov, je treba volilojemniku dovoliti, da to stori in jih obdrži v posesti. Če pa so
pridelki takšne narave, da jih je treba takoj prodati, je treba volilojemniku dovoliti, da jih tudi proda in obdrži ceno. Ko kdo
dobi v posest drugo premoženje, ki pripada zapuščini, bo njegova dolžnost, da zbere vse tovrstno premoženje in poskrbi zanj
tam, kjer je imel zapustnik prebivališče; če tam ni hiše, primerne za ta namen, lahko najame hišo ali skladišče, v katerem se
lahko varno hrani zbrano premoženje. Menim tudi, da mora zapustnik izvajati takšen nadzor nad premoženjem zapuščine, da
ga dedič ne more prikrajšati ali da se ne more izgubiti ali pokvariti.
(23) Če je kdo dobil v posest premoženje v skladu z določili ustave, je treba paziti, da ne uporabi nobene sile proti drugemu
volilojemniku, ki ima pravico do uporabe in uživanja tega premoženja.
(24) Razume se, da je treba izpolniti voljo pokojnika, kadar se to stori glede na dohodek zapuščine ali na kakršen koli drug
način.
(25) Poleg tega se omenjena Ustava božjega antonina nanaša tudi na tiste, ki so zakonito obremenjeni s skrbništvom, čeprav
niso dediči, saj je obveznost enaka.
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(26) Kadar je osebi dano v posest premoženje, da bi poskrbela za varnost zapuščine, in se proti njej zaradi navedenega
premoženja začne sodni postopek, se ne sme odpovedati posesti tega premoženja, razen če ji je zagotovljeno jamstvo za
stroške sodnega postopka.
(27) Če je kdo postavljen v posest in mu ni dovoljeno, da bi jo prevzel, bo upravičen do interdikta, predvidenega v ta namen,
in ga mora v posest postaviti bodisi sodni spremljevalec, bodisi pretorjev uradnik, bodisi sodnik.
(28) Zapuščenca je mogoče postaviti v posest ne le, kadar je komu naloženo, da prenese samo premoženje, ki je bilo
zapuščeno, ampak tudi, kadar mu je naloženo, da prenese del tega premoženja ali nekaj drugega namesto njega.
(29) Kadar je zapuščina absolutno zapuščena Titiusu, on pa je pogojno obremenjen, da jo prenese na Sempronija, Julijan
pravi, da pretor ne bo izdal krivične odločbe, če bo, preden zapuščenec dobi zapuščino, zavrnil zavarovanje za izpolnitev
pogojnega zaupanja; in da mora potem dovoliti, da Sempronij sam zahteva zapuščino, da bi lahko dal zavarovanje in pristal
na plačilo deset aurei, če se pogoj ne bi izpolnil. Če pa bi Titius od dediča prejel deset aurejev, Julijan pravi, da bi bilo edino
pravično, če bi ga prisilili, da da poroštvo ali plača deset aurejev, Sempronij pa bi moral dati poroštvo Titiusu. To je naše
sedanje pravilo, ki ga je sprejel Marcellus.
(30) Kaj pa, če je zapuščina zapuščena pod pogojem, prav tako kot skrbništvo, in ni predloženo nobeno jamstvo za izvršitev
skrbništva? Povsem pravično bo, če bo upravičenec od dediča zahteval jamstvo za plačilo zapuščine, če ga zapuščenec ne bo
zavaroval; to pomeni, da bo lahko sam dal jamstvo zapuščencu. Če pa je volilojemnik že prejel varščino od dediča, je treba
šteti, da je treba tožbo zaradi varščine odobriti volilojemniku in ne volilojemniku; to je v primeru, da je izpolnjen pogoj
volila. Pravico zahtevati samo zapuščino bi bilo treba priznati upravičencu do zapuščine, če ta še ni bila plačana in je bil
izpolnjen pogoj, od katerega je bila odvisna, pod pogojem, da je bil upravičenec pripravljen predložiti varščino
zapuščinskemu upravičencu.
6. Julianus, Digeste, knjiga XXXVIII.
Če je zapuščeno uživanje denarnega zneska in je v oporoki določeno, da se zaradi tega ne sme dati varščine, lastništvo
denarja ni zapuščeno, ampak je treba volilo, da volilojemnik da varščino in uživa uživanje denarja. V takem primeru
posredovanje pretorja res ni potrebno, saj volilojemnik brez predložitve zavarovanja ne more vložiti tožbe zoper dediča.
(1) Kadar je osebi dano v posest premoženje zaradi izvrševanja skrbništva, ga ne bi smela biti prisiljena odreči, preden je
skrbništvo izvršeno ali je predloženo jamstvo, da bo izvršeno. Če se namreč to stori, dokler premoženje ostaja nedotaknjeno,
zapustnik ne bi smel biti dan v posest, in ko se mu to ponudi, bi se moral odpovedati posesti.
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7. Modestinus, Pravila, III. knjiga.
Kadar se nerojenemu otroku prepusti posest nepremičnine, se zapuščinskemu upravičencu ne more dati v posest, da bi
zagotovil plačilo zapuščine.
8. Papinianus, Vprašanja, VI. knjiga.
Če ni dano zavarovanje za plačilo zapuščine in se zapuščina prenese, se volilojemniku prepusti v posest tisto premoženje, ki
je prenehalo biti del zapuščine zaradi goljufije tistega, na katerega je bilo preneseno.
9. Isto, Vprašanja, knjiga XIX.
Tudi če sodišče dediču naloži plačilo zapuščine in tega ne stori, lahko volilojemnik zaprosi, da se ga postavi v posest.
(1) Če je isto premoženje pod različnimi pogoji zapuščeno dvema osebama in ni predloženo zavarovanje, se lahko obe osebi
postavita v posest navedenega premoženja.
10. Paulus, Sentence, III. knjiga.
Kadar ni premoženja, ki bi pripadalo zapuščini, v posest katerega bi se lahko dali volilo volilojemniki ali upravičenci do
zaupanja, se jim iz tega razloga ne sme dati v posest premoženja, ki pripada dediču; lahko pa vložijo kakršno koli tožbo v
zvezi s premoženjem, vendar bo pretor take tožbe dediču zavrnil.
11. Hermogenianus, Epitome prava, knjiga IV.
Če bi po tem, ko je bilo premoženje zapuščine dano v posest, da bi zagotovil plačilo zapuščine ali izvršitev skrbništva, ti
obdržal kakšen predmet, ki mi je bil zapuščen v skrbništvo, je bolj pravično, da imam omenjeni predmet, ki mi je bil
zapuščen, kot da ga imaš ti, in sicer iz razloga, ker ga imaš v posesti le zato, da bi zagotovil izvršitev drugega skrbništva. Če
pa mi je zapuščina zapuščena pod določenim pogojem, vi pa ste medtem dobili v posest stvar zaradi zavarovanja plačila
zapuščine in bi bil pogoj pozneje izpolnjen, mi ne bo zavrnjeno dovoljenje, da zahtevam stvar. Podobno, če bi kdo dobil v
posest sužnja, ki naj bi bil pod pogojem svoboden, in bi se pogoj izpolnil, volilojemnik ne more preprečiti, da bi suženj
pridobil svobodo, do katere je upravičen.
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(1) Če se dedičevemu upniku zaradi zavarovanja plačila njegove terjatve da v posest premoženje in ta pridobi posest
kakšnega predmeta, ki mi je bil zapuščen v zastavo, je določeno, da mi zaradi tega ne bo povzročena večja škoda, kot če bi
upnik prejel omenjeni predmet v zastavo od dediča samega.
12. Marcianus, Trusti, knjiga XII.
Nobenega dvoma ni, da je mogoče premoženje prepustiti v skrbništvo občini. Če zavarovanje ne bi bilo zagotovljeno, brez
pomislekov trdimo, da se lahko v skladu z ediktom premoženje preda v posest meščanom; vendar pa sami, če jim
zavarovanje ne bi bilo zagotovljeno, ne morejo biti dani v posest, ampak bo potrebno izredno pravno sredstvo; to pomeni, da
se lahko z dekretom pretorja v posest preda pooblaščenec, ki jih zastopa.
13. Callistratus, O monitornem ediktu, III. knjiga.
Čeprav je premoženje, ki je bilo zapuščeno ali prepuščeno v skrbništvo, lahko le neznatne vrednosti, bo pretor, če ga dedič ne
izroči ali če za to ne zagotovi varščine, ko je treba dati varščino, postavil volilojemnika ali skrbniškega upravičenca v posest
celotnega premoženja, da bi zagotovil plačilo zapuščine.
14. Labeo, Epitome zadnjih del Javolena, II. knjiga.
Če hči, vnukinja, pravnukinja ali žena pokojnika ni poročena in nima lastnega premoženja ter je bila postavljena v posest
zapuščine, da bi zagotovila plačilo zapuščine, lahko uporablja premoženje navedene zapuščine za svoje preživljanje.
15. Valens, Actions, Book VII.
Včasih, čeprav je dedič morda ravnal goljufivo in povzročil zmanjšanje premoženja zapuščine, ga zapuščenec ne more dobiti
v posest; kot na primer, če je del zemljišča naredil religiozno ali je del zemljišča javno posvetil, na primer s soglasjem
cesarja; ali če je manumitiral sužnja brez namena ogoljufati upnike.
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Knjiga XXXVII
1. O pretorijanski posesti premoženja.
2. O pretorijanski posesti, kadar obstaja oporoka.
3. O pretorijanski posesti premoženja, ki je bilo dodeljeno duševno bolni osebi (..)
4. O pretorijanski posesti premoženja v nasprotju z določbami oporoke.
5. O plačilu zapuščine v primeru pridobitve premoženja v pretorijansko posest (..)
6. O kolaciji premoženja.
7. O kolaciji dote.
8. Glede prispevka, ki ga je treba plačati med osamosvojenim sinom in njegovimi otroki.
9. Glede postavitve nerojenega otroka v posest zapuščine in njegovega skrbnika.
10. O karbonarskem ediktu.
11. Glede pretorijanske posesti posesti v skladu z določbami oporoke.
12. Glede pretorijanske posesti, kadar je oče sina manumitiral.
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13. Glede pretorijanske posesti posesti v primeru oporoke vojaka.
14. O pravici do patronata.
15. O spoštovanju, ki ga je treba izkazovati staršem in patronom.

Tit. 1. O pretorijanski posesti premoženja.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIX.
Pretorska posest prenaša tako koristi in nevšečnosti, ki so povezane s posestjo, kot tudi lastništvo nad premoženjem, ki ji
pripada; vse to je namreč z njo povezano.
(2) Isti, O ediktu, XIV. knjiga.
Pretorski posestniki v vsakem pogledu nadomeščajo dediče.
3. Isto, O ediktu, knjiga XXXIX.
Izraz "premoženje" je treba v tem primeru (kot ga na splošno sprejemamo) razumeti kot vse, kar pripada premoženju, ki se
deduje na podlagi pravic pokojnika, pri čemer so vključene vse koristi in slabosti, povezane s tem. Premoženje je namreč
bodisi solventno bodisi insolventno in je podvrženo izgubi ali dobičku, ali pa premoženje sestavljajo stvari, ki so materialne,
ali pravice iz tožbe ; in v teh okoliščinah je zelo pravilno označeno kot premoženje.
1. Posesti premoženja ali pretorske posesti (kot pravi Labeo) ne smemo razumeti kot dejanske posesti premoženja, saj je prej
pravna kot dejanska. Zato Labeo meni, da je v primeru, ko posesti ne pripada nič telesnega, kljub temu mogoče pridobiti
pretorsko posest.
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2. Pretorsko posest torej opredeljujemo kot pravico do povrnitve ali ohranitve premoženja ali stvari, ki so nekomu pripadale v
času njegove smrti.
3. Pretorske posesti premoženja nihče ne pridobi proti svoji volji.
4. Pretorsko posest lahko pridobijo občine, združenja, dekurzi in pravne osebe. Zato jo lahko pridobi zastopnik katere koli od
navedenih korporacij ali pa jo lahko v njihovem imenu pridobi kdor koli drug; in tudi če nihče ne bi zahteval ali prejel te
posesti v imenu občine, jo ta še vedno lahko pridobi na podlagi Pretorjevega edikta.
5. Pretorska posest premoženja se lahko podeli glavi gospodinjstva, pa tudi sinu pod očetovskim nadzorom, če ima slednji
pravico razpolagati s svojim peculium castrense ali quasi castrense z oporoko.
6. Ni dvoma, da je mogoče pridobiti pretorsko posest na premoženju osebe, ki je umrla v rokah sovražnika, čeprav je morda
umrla v suženjskem stanju.
7. Vsakdo lahko pridobi pretorsko posest sam ali s posredovanjem drugega. Če pa bi kdo zahteval posest zame, čeprav tega
nisem odredil, njegovo dejanje ne bo zakonito, dokler ga ne bom ratificiral. Poleg tega ni dvoma, da če umrem, preden
ratificiram njegovo dejanje, ne bom upravičen do posesti nepremičnine, ker nisem privolil v to, kar je storil, in tega ne more
storiti moj dedič, saj nanj ne preide pravica zahtevati pretorsko posest.
8. Kadar se pretorska posest podeli po tem, ko je bil izkazan ustrezen razlog, se ne sme podeliti nikjer drugje kot na sodišču,
ker pretor ne more izdati takega odloka brez ceremonije; prav tako se po preiskavi pretorska posest ne more podeliti nikjer
drugje kot na njegovem sodišču.
9. Ne smemo pozabiti, da se pravica do prirastka nanaša na pretorsko posest premoženja. Če je torej več oseb, ki so
upravičene do take posesti, in jo ena od njih pridobi, ostale niso vključene:
(4) Gaj, O Lex Julia et Papia, VIII. knjiga.
(Na primer, če so se odpovedali svoji pravici ali so bili izključeni iz pretorijanske posesti zaradi poteka časa ali so umrli,
preden so zahtevali posest) :
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIX.
Kajti deleži, do katerih bi bili upravičeni drugi, če bi zahtevali posest posesti, pripadejo tistemu, ki je pridobil posest.
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6. Paulus, O ediktu, knjiga XLI.
Kadar pa pretor v nasprotju z določbami oporoke obljubi posest določenega dela posesti patronu, posest preostanka pa
obljubi imenovanemu dediču v skladu s pogoji oporoke, velja, da pravica do prirastka ne velja. Zato patronu izrecno obljubi
posest svojega deleža, kadar imenovani dedič ne zahteva svojega deleža v skladu z oporoko; saj morajo upravičenci do
pravice do prirastka vsaj enkrat zahtevati posest zapuščine.
(1) Pretorska posest ima različne prednosti, saj se nekatere vrste posesti pridobijo v nasprotju z določbami oporočiteljeve
volje, druge pa v skladu z njimi; včasih imajo stranke do nje zakonito pravico na podlagi dedovanja ali pa do nje niso
upravičene, ker so spremenile svoj civilni status. Kajti čeprav so po civilnem pravu otroci izključeni iz kroga neposrednih
dedičev zaradi spremembe stanja, lahko pretor iz pravičnih razlogov vseeno razveljavi to izgubo državljanstva. Zato podeli
posest na nepremičnini zaradi upoštevanja določenih zakonov.
(2) Zapuščinskih zapisov edikt ne šteje za oporoke; Pedij namreč v petindvajseti knjigi o ediktu pravi, da zapisi niso pisma.
7. Ulpianus, O Sabinu, I. knjiga.
Suženj lahko zakonito dobi posest nad posestjo, če je pretor prepričan o njegovem civilnem stanju. Posest se lahko podeli
tudi osebi, ki je odsotna in je ne zahteva, če pretor tega ne ve. Tudi ženska lahko zaprosi za pretorsko posest v imenu druge
osebe.
(1) Mladoletniku, ki še ni polnoleten, pretor ne more podeliti posesti, prav tako se ne more pridružiti izdaji brez pooblastila
svojega skrbnika, saj lahko skrbnik zahteva posest za svojega varovanca, oče pa za svojega sina.
(2) Odločeno je bilo, da se čas, ko je treba zahtevati posest za mladoletnika, začne, ko skrbnik ali oče izve, da je mladoletnik
upravičen do posesti.
8. Paulus, O Placiju, VIII. knjiga.
Poleg tega skrbnik ne more zavrniti pretorske posesti posesti, do katere je upravičen njegov varovanec, saj jo sme skrbnik
zahtevati, ne pa zavrniti.
9. Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.
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Kadar je več oseb v različnih stopnjah sorodstvenega razmerja, ki so upravičene do pretorske posesti, dokler ni gotovo, ali
ima katera od njih pravico zahtevati posest ali ne, velja, da rok ne teče proti osebi zadnje stopnje.
10. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Nepoznavanje prava ni v nobeno korist, da bi preprečilo zastaranje zahtevka zaradi poteka časa, v primeru pretorijanske
posesti premoženja. Zato začne teči rok, kar zadeva imenovanega dediča, še preden je bila oporoka odprta; dovolj je, da ve,
da je oporočitelj mrtev in da je njegov najbližji sorodnik ter da je imel dostop do oseb, od katerih je lahko zahteval nasvet. V
tem primeru se namreč znanje ne razume kot tisto, ki ga imajo osebe, ki so izobražene v pravu, ampak kot tisto, ki ga lahko
ima vsakdo ali ga lahko pridobi, če se obrne na druge, ki so bolj izobraženi od njega.
11. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XIV. knjiga.
Kadar skrbnik zahteva pretorsko posest v imenu svojega varovanca in se izkaže, da je zanj bolj neugodna kot koristna, je
skrbnik odgovoren za tožbo o skrbništvu.
12. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLVIII.
Ni razloga za dvom, da lahko osebe zelo pogosto pridobijo pretorsko posest proti državni blagajni in proti občini; kot na
primer, kadar nerojeni otrok, blaznež ali tisti, ki je ujetnik v rokah sovražnika, zahteva pretorsko posest nad premoženjem.
Kadar zakon, odlok senata ali cesarska ustava prepoveduje odvzem premoženja, se pretorijanska posest nad njim ne
uporablja.
13. Africanus, Vprašanja, XV. knjiga.
Pretorska posest se z ediktom zavrne tistim, ki so bili obsojeni zaradi smrtnega kaznivega dejanja, razen če jim je bila
odobrena popolna restitucija. Za osebo, obsojeno zaradi smrtnega zločina, se šteje oseba, ki ji je bila izrečena smrtna kazen
ali prepoved uporabe vode in ognja. Vsakdo, ki je bil izgnan, pa lahko dobi pravico do pretorijanske posesti premoženja.
14. Papinianus, Vprašanja, knjiga XIII.
Če bližnji sorodnik pokojnika trdi, da je bila njegova oporoka ponarejena, in to dokaže po dolgem času, čeprav velja, da je
čas za zahtevo posesti potekel, in bi tožnik, ki je prepričan, da je dokazal svoje trditve, lahko zahteval posest, vseeno zaradi
tega, ker je svojo zahtevo uveljavljal, da bi ohranil svoje pravice, ni nerazumno, da se šteje, da je sprejel dediščino.
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15. Paulus, Mnenja, knjiga XI.
Paulus je podal mnenje, da zgolj na podlagi prošnje matere ni mogoče pridobiti pretorske posesti za njeno hčerko, ki še ni
bila polnoletna, razen če je tisti, ki jo je odobril, očitno nameraval dati posest mladoletnemu otroku.
16. Isto, Sentence, III. knjiga.
Kadar oseba, za katero se zahteva pretorijanska posest, pozneje postane blazna, je boljše mnenje, da se bo štelo, da je
ratificirala dejanje, kajti ratifikacija pomeni le potrditev prejšnje zahteve.

Tit. 2. Glede pretorijanske posesti, kadar obstaja oporoka.

(1) Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Pretorske posesti premoženja nikakor ni mogoče podeliti dediču, čigar ime je bilo izbrisano iz oporoke, tako da ga je komaj
mogoče prebrati, čeprav je bilo to storjeno nenamerno; domneva se namreč, da ni bilo pravilno vstavljeno, čeprav se taka
posest lahko podeli, če je bilo ime izbrisano po predložitvi oporoke. Če je namreč oporoka obstajala v času smrti, čeprav je
bila pozneje uničena, se lahko prizna pretorska posest zapuščine, ker je res, da je oporoka nekoč obstajala.

Tit. 3. O pretorijanski posesti premoženja, podeljeni blaznežu, dojenčku, nememu, mrtvemu ali slepemu.
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1. Papinianus, Vprašanja, knjiga XV.
Titius je bil nadomeščen kot dedič duševno bolne osebe. Rok, določen za zahtevo pretorijanske posesti, ne teče niti proti
imenovanemu dediču niti proti namestniku, dokler je duševno bolna oseba v enakem stanju, in če kurator duševno bolne
osebe pridobi posest v njenem imenu, mu ne teče rok, določen za vložitev zahtevka tistih, ki so seznanjeni z dejstvi. Kajti oče
lahko zahteva posest v imenu svojega dojenčka, vendar če tega ne stori, otrok zaradi tega ne bo izključen. Kaj pa je treba
storiti, če skrbnik zavrne vložitev zahtevka? Ali ne bo bolj pravično in primerno, da se posest dodeli najbližjim sorodnikom,
da se prepreči, da bi bilo premoženje brez lastnika? Če se to dopusti, je mogoče nadomestnega dediča prisiliti, da vsem
tistim, na katere naj bi se premoženje preneslo, da varščino, če bi imenovani dedič umrl med norostjo ali če bi po tem, ko si
je opomogel, umrl, preden bi sprejel premoženje; nadomestni dedič bi namreč lahko umrl za časa življenja nore osebe, pa še
vedno ne bi posegel v zahtevke drugih, če bi sam umrl, preden bi pridobil premoženje.
(2) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIX.
Nema, gluha ali slepa oseba lahko pridobi pretorsko posest nad premoženjem, če razume, kaj se dogaja.

Tit. 4. O pretorijanski posesti premoženja v nasprotju z določbami oporoke.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIX.
Izraz "otroci", kadar se uporablja v zvezi s pretorijansko posestjo premoženja v nasprotju z določbami oporoke, moramo
razumeti tako, da pomeni bodisi naravne bodisi posvojene otroke, kadar so bili bodisi imenovani za dediče bodisi
razdedinjeni.
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(1) Poleg tega so otroci poklicani v pretorsko posest zapuščine v nasprotju z določbami oporoke po isti pravici in v istem
vrstnem redu, kot so poklicani v dedovanje po civilnem pravu.
(2) To splošno načelo velja tudi za posmrtne otroke.
(3) Pomponij meni, da so lahko otroci, kadar se vrnejo iz sovražnikovega ujetništva in uživajo pravico postliminium, v
nasprotju z določbami oporoke sprejeti v pretorsko posest.
(4) Če je eden od treh sinov padel v sovražnikovo ujetništvo, sta preostala dva, ki sta doma, upravičena do pretorijanske
posesti dveh tretjin zapuščine.
(5) Enako pravilo velja za posmrtnega otroka, saj bo, dokler se pričakuje njegovo rojstvo, upravičen do deleža zapuščine.
(6) Pretor prepusti posest premoženja otrokom, ki so sami sebi gospodarji. Če so bili namreč emancipirani ali na kakšen drug
način izvzeti iz starševske oblasti, lahko pridobijo posest nad posestjo; to pa ne velja za posvojenega otroka, saj mora biti, da
bi mu bila priznana pretorska posest, vključen v število otrok.
(7) Neki človek je imel sina in od slednjega vnuka. Sina je osamosvojil in ga posvojil namesto vnuka, nato pa ga je
osamosvojil še drugič. Postavilo se je vprašanje, ali je s tem posegel v pravice vnuka. Zdi se mi, da je boljše mnenje, da vnuk
ni bil izključen, saj je njegov oče bodisi ostal posvojen kot vnuk bodisi je bil emancipiran. Menim namreč, da bi moral biti
vnuk, potem ko je bil oče enkrat emancipiran, skupaj z očetom po določbah edikta upravičen do posesti premoženja.
(8) Nekdo je imel sina in po njem vnuka; sin je bil emancipiran ali pa je bil, ker je ostal pod očetovim nadzorom, izgnan.
Pojavilo se je vprašanje, ali bi to poseglo v pravice vnuka. Boljše mnenje je, da bi bilo treba vnuku v obeh primerih dovoliti
pretorsko posest premoženja, saj se osebe, ki so izgnane, štejejo za mrtve.
(9) Kadar sta bila oče in njegov sin izgnana in sta oba ponovno pridobila svoje pravice, pravimo, da bi bilo treba sinu dovoliti
pretorsko posest posesti. Kadar pa je bil sin obsojen na rudnike ali na katero koli drugo kazen, ki je enakovredna službi, in so
mu bile nato vrnjene pravice, mu bo kljub temu priznana pretorijanska posest posesti; to pa ne bo veljalo, če se mu ne bo
vrnilo prejšnje stanje.
2. Hermogenianus, Epitome prava, III. knjiga.
Enako pravilo bo veljalo, če bo oče obsojen na kazensko službo in bo pozneje ponovno pridobil svoje pravice.
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3. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIX.
V pretorsko posest premoženja niso sprejeti le emancipirani otroci sami, temveč tudi njihovi otroci.
1. Če ima nekdo dva vnuka in po emancipaciji enega od njiju posvoji namesto svojega sina, poglejmo, ali bo le ta upravičen
do pretorske posesti kot sin. To temelji na domnevi, da je pokojnik omenjenega vnuka posvojil kot svojega sina in kot očeta
drugega vnuka, ki ga je obdržal pod svojim nadzorom. V tem primeru je bolje odločiti, da bo samo on upravičen do posesti
na podlagi pretorijanskega prava.
2. Če pa bi se omenjeni vnuk osamosvojil, je bolje skleniti, da ne bo upravičen do posesti kot sin. Ta tako imenovani sin
namreč ni vključen v število otrok, saj je njegova pravica, pridobljena s posvojitvijo, z emancipacijo izgubljena.
3. Če imam sina in z njim vnuka ter namesto sina posvojim vnuka, bosta oba upravičena do pretorske posesti; vendar je
jasno, da v primeru emancipacije vnuka ne bo smel imeti posesti, ker ima oče prednost pred njim.
4. Če bi kdo po emancipaciji dal svojega sina očetu, da bi ga posvojil kot svojega sina, je povsem pravično, da se mu priznajo
vse pravice, do katerih je upravičen kateri koli drug arogantni otrok, zato bi se moral pridružiti očetu, kadar se podeli
pretorijanska posest posesti. Če bi se omenjeni vnuk po posvojitvi emancipiral, bi bilo povsem pravično, da bi bil izključen,
saj bi se potem vrnil na svoje pravo mesto in se ne bi smel pridružiti očetu.
5. Če se emancipirani sin poroči z žensko brez očetovega soglasja in se mu rodi otrok, po očetovi smrti pa omenjeni vnuk
zaprosi, da se mu dodeli dedova zapuščina, je treba njegovi prošnji ugoditi. Z razveljavitvijo emancipacije s strani pretorja
namreč zakoniti sin ne izgubi svojih pravic kot tak; razveljavitev emancipacije se namreč izvede zato, da bi otroci lažje
pridobili pretorsko posest nad posestjo in ne bi bili iz nje izključeni. In tudi če bi se sin poročil z žensko tako slabega značaja,
da bi bila poroka z njo nečastna tako zanj kot za njegovega očeta, vseeno pravimo, da je treba otroku, ki se rodi iz omenjene
ženske, dovoliti, da pridobi posest premoženja zapuščine, saj bi njegov dedek lahko izkoristil svojo pravico, da ga razdedini.
Pri odločanju o zadevi, v kateri je bila oporoka napadena kot nevestna, mora sodnik, ki je pristojen, pri izdaji sodbe pretehtati
tako zasluge vnuka kot tudi prekrške očeta.
6. Če se emancipirani sin, ki je bil preminuli, da arogirati, preden je bila vložena prošnja za pretorsko posest zapuščine,
izgubi pravico zahtevati posest v nasprotju z določbami oporoke.
7. Če kdo svojega vnuka, ki ga ima pod nadzorom, da v posvojitev emancipiranemu sinu, bo oče omenjenega vnuka smel v
nasprotju z določbami oporoke prevzeti posest dedove zapuščine, če je njegov oče že mrtev, ker pripada njegovi družini; sam
pa lahko v nasprotju z določbami oporoke prevzame posest zapuščine.
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8. Enako pravilo velja, kadar emancipirani sin svojega sina, ki se je rodil po njegovi emancipaciji, da v posvojitev svojemu
očetu in nato umre; v tem primeru je namreč treba omenjenemu vnuku dovoliti, da pridobi posest na očetovi zapuščini, kakor
da ne bi pripadal drugi družini.
9. Če oče vstopi v družino s posvojitvijo, njegov sin pa ne, ali lahko sin pridobi posest premoženja svojega očeta, ki je umrl,
ko je bil član posvojiteljske družine ? Menim, da je bolj pravično mnenje, da je treba sinu, čeprav morda ne pripada isti
družini kot njegov oče, vseeno dovoliti, da prevzame posest njegovega premoženja po pretorijanskem zakonu.
10. Otroci, ki ne morejo biti zakonito imenovani za dediče, nimajo pravice zahtevati posesti zapuščine v nasprotju z
določbami oporoke. Besede "ne morejo biti imenovani" se nanašajo na čas smrti njihovega očeta.
11. Če je eden od več otrok imenovan za dediča, mu ne bi smelo biti dovoljeno, da prevzame posest zapuščine v nasprotju z
določbami oporoke. Kajti če bi bil upravičen do posesti na podlagi oporoke, kaj bi mu koristilo, če bi mu dali posest v
nasprotju z oporoko? Jasno je, da bi bil, če bi se drug otrok skliceval na edikt, upravičen do posesti v nasprotju z določbami
oporoke.
12. Kadar pa je kdo imenovan za dediča pod pogojem, ne more pridobiti posesti v nasprotju z oporoko; to je navedel Julijan v
triindvajseti knjigi Digest. Kaj pa, če pogoj ni izpolnjen? Res je, da bi potem lahko pridobil posest v nasprotju z določbami
oporoke.
13. Če bi bil emancipirani sin imenovan za dediča pod pogojem, ki ga ne more izpolniti, lahko dobi pretorsko posest posesti
v nasprotju z določbami oporoke; in bi jo moral dobiti, ker je bil imenovan za dediča, vendar je ne more dobiti v nasprotju z
določbami oporoke. Če pa pogoj ne bi bil izpolnjen, ga mora pretor zaščititi v enakem obsegu, kot če bi pridobil posest v
nasprotju z določbami oporoke.
14. Tudi če je vnuk imenovan za dediča pod takšnim pogojem, velja enako pravilo.
15. Če eden od več otrok ni imenovan za dediča, ampak je imenovan njegov suženj in mu pretor odredi, naj sprejme
zapuščino, mu je treba odreči posest v nasprotju z določbami oporoke.
16. Isto pravilo velja, če bi otrok raje vzel tisto, kar je bilo zapuščeno njemu ali njegovemu sužnju; v tem primeru mu je treba
posest v nasprotju z določbami oporoke odreči.
4. Paulus, O ediktu, knjiga XLI.
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Opozoriti je treba, da je posest premoženja v nasprotju z določbami oporoke obljubljena otrokom ne glede na to, ali je dedič
ali ne. In to je razlog, zakaj pravimo, da imajo otroci pravico do posesti premoženja v nasprotju s samo oporoko. Nasprotno
pravilo velja v primeru patrona.
1. Kadar kdo imenuje dediča, ki ga ima pod nadzorom, ali ga razdedini in z njim prenese vnuka, ni razloga za uporabo
Pretorskega zakona, ker vnuk ne bo njegov zakoniti dedič. To pravilo velja tudi za bolj oddaljene stopnje sorodstva.
2. Edikt, ki dovoljuje posest v nasprotju z določbami oporoke, se ne uporablja za oporoke žensk, ker te nimajo zakonitih
dedičev.
3. Če je nerojeni otrok preminil, se lahko drugemu otroku, ki je bil imenovan za dediča po očetu, dovoli, da prevzame posest
premoženja zapuščine, še preden se rodi prvi omenjeni otrok; ker bi bilo krivično, če bi dedič, ki ni bil imenovan, zahteval
posest zapuščine, dokler je to posest mogoče zahtevati v nasprotju z določbami oporoke, posesti pa ni mogoče podeliti v
nasprotju z določbami oporoke, dokler otrok, ki je bil preminuli, še ni rojen; tudi če bi umrl pred rojstvom, bo kljub temu
prenesel pravico do posesti zapuščine na svojega dediča. To je še posebej potrebno, kadar je za dediča imenovan emancipiran
otrok, saj v tem času ne more vstopiti v zapuščino.
5. Julianus, Digeste, knjiga XXIV.
Če pa otroci umrejo, preden zahtevajo pretorsko posest posesti, ne bo nepravično, če bo pretor odločil, da imajo njihovi
dediči prednost posesti, bodisi v skladu z določbami oporoke bodisi v nasprotju z njimi.
(6) Paulus, O ediktu, knjiga XL.
Kadar ima emancipirani sin sina in nato umre, dedek pa umre pozneje, bo vnuk upravičen do pretorske posesti dedkove
zapuščine.
1. Kadar je ded emancipiral sina in vnuka, vnuk za časa sinovega življenja ne bo upravičen do njegovega premoženja, po
očetovi smrti pa bo upravičen do pretorske posesti dedovega premoženja.
2. Če bi bil emancipiran samo vnuk, umrl pa bi ded in nato njegov oče, bo emancipirani vnuk upravičen do očetovega
premoženja po pretorijanskem ediktu, saj bi bil očetov dedič, če ne bi bil osvobojen izpod nadzora svojega dedka.
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3. Če je bil sin emancipiran, vnuk pa je ostal pod nadzorom starega očeta in sta bila oba prepuščena, bosta oba upravičena do
posesti zapuščine v skladu s Pretorskim zakonom.
4. Če je sin, ki je bil emancipiran, pripadal posvojenski družini in ima sina, vnuk ne bo upravičen do posesti zapuščine
naravnega dedka po Pretorskem ediktu. In tudi če bi se emancipirani sin, potem ko so se mu rodili sinovi, dal v posvojitev, bo
veljalo isto pravilo. Jasno je, da bo v primeru emancipacije otroka, rojenega v družini posvojitelja, ta upravičen do
pretorijanske posesti zapuščine svojega naravnega dedka. Posvojitev ne posega v pravice otroka, dokler ta ostaja v tuji
družini. Poleg tega lahko, če je emancipiran, pridobi posest premoženja svojih staršev na podlagi pretorijanskega edikta; pod
pogojem, da je emancipiran za časa njihovega življenja in ne po njihovi smrti; gotovo je namreč, da po njihovi smrti ne more
biti emancipiran.
7. Gaj, O provincialnem ediktu, XIV. knjiga.
Če bi bil sin emancipiran, sin pa bi ostal pod nadzorom svojega deda, bo vnuk za časa dedovega življenja smel pridobiti
pretorsko posest na očetovi posesti.
8. Ulpianus, O ediktu, knjiga XL.
Pretor ne meni, da bi bilo treba otrokom, ki so bili osramočeni z razdedinjenjem in izključeni iz dedovanja, dovoliti, da v
nasprotju s pogoji oporoke pridobijo pretorsko posest, tako kot po civilnem pravu ne preprečijo izvršitve oporoke svojih
staršev; v teh okoliščinah imajo namreč pravico, da oporoko napadejo kot nekoristno, če to želijo storiti.
1. Za izobčenje dediča ne zadošča, da je to navedeno v katerem koli delu oporoke, temveč mora biti izrecno naveden kot
pripadnik tiste stopnje, zoper katero se po pretorskem pravu zahteva posest zapuščine. Če je torej sin razdedinjen v prvi
stopnji in preide v drugo stopnjo, dediči, imenovani v prvi stopnji, pa ne zahtevajo pretorijanske posesti zapuščine, lahko
omenjeni sin pridobi posest te zapuščine v nasprotju s pogoji oporoke.
2. Vsako razdedinjenje ne preprečuje, da bi otrok pridobil posest zapuščine v nasprotju z določbami oporoke, temveč le, če je
to storjeno zakonito.
3. Kadar je sin, ki je razdedinjen, eden od več dedičev, Marcellus v deveti knjigi Digest pravi, da se ne šteje za
razdedinjenega, zato lahko v nasprotju z določili oporoke zahteva posest po pretorskem pravu proti kateremu koli od drugih
dedičev.
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4. Če je sin razdedinjen, nato pa imenovan za dediča, in stopnja, v kateri je imenovan, začne veljati, menim, da bo Edikt začel
veljati glede drugega sina in da lahko zahteva pretorijansko posest zapuščine v nasprotju s pogoji oporoke.
5. Če je sin prešel na prvo stopnjo in je bil razdedinjen na drugo stopnjo, dediči, imenovani na prvo stopnjo, pa umrejo pred
zapustnikovo smrtjo, je treba reči, da sin, ki je prešel, ne bo upravičen do pretorijanske posesti zapuščine v nasprotju s pogoji
oporoke; stanje zapuščine glede na drugo stopnjo je namreč takšno, da se nanjo ne more vstopiti na prvo stopnjo in se ne
more zahtevati pretorijanska posest. Če pa imenovani dedič umre po oporočiteljevi smrti, Marcellus meni, da je pravica do
pretorske posesti zapuščine v nasprotju z določbami oporoke, potem ko je enkrat pripadla sinu, še naprej upravičena. In tudi
če pogoj, od katerega je bilo odvisno imenovanje dediča, ni bil izpolnjen, pravi, da lahko sin, ki je prešel na to stopnjo, v
nasprotju z določbami oporoke zahteva pretorsko posest. Pravi tudi, da bo isto pravilo veljalo tudi, če se posmrtni otrok, ki je
bil imenovan za dediča, ne rodi; meni namreč, da bo v tem primeru sin upravičen do pretorske posesti zapuščine v nasprotju z
določili oporoke.
6. Kadar kdo lastnoročno zapiše svoje razdedinjenje, premislimo, ali lahko pridobi pretorsko posest zapuščine v nasprotju z
določbami oporoke. Marcellus v deveti knjigi Digest pravi, da bo tovrstno razdedinjenje poseglo v njegove pravice, ker senat
ni predpisal, da se v primeru, ko kdo opravi kakšno dejanje proti sebi, šteje, kot da ni bilo napisano.
7. Kadar kdo, potem ko je svojega emancipiranega sina razdedinil, tega priposestvuje, Papinijan v dvanajsti knjigi vprašanj
pravi, da bodo v takšnem primeru vedno prevladale naravne pravice in da bo torej takšno razdedinjenje škodovalo sinu.
8. V zvezi s tujcem pa sprejema Marcellovo mnenje, da razdedinjenje ne bo škodovalo njegovim pravicam, če bi ga oče
pozneje podedoval.
9. Kadar se je sin vrnil iz ujetništva na podlagi pravice postliminium, je treba reči, da mu bo prej opravljeno razdedinjenje
škodovalo.
10. Če bi naravni oče svojega sina razdedinil, medtem ko pripada posvojencu, in bi bil sin pozneje emancipiran, bo
razdedinjenje škodovalo njegovim pravicam.
11. Pretor ne želi, da bi bili otroci, ki so bili dani v posvojitev, izključeni iz posesti nepremičnine, če so določeni dediči; in
Labeo pravi, da je njegova odločitev najbolj pravična, saj otroci niso povsem tuji. Če so torej imenovani za dediče, lahko v
nasprotju s pogoji oporoke pridobijo pretorsko posest zapuščine; vendar pa sami ne morejo poskrbeti, da bi edikt začel
veljati, razen če lahko eden od tistih, ki so bili preminuli, povzroči njegovo uporabo. Če pa ta otrok ne bo imenovan za
dediča, temveč bo za dediča imenovana druga oseba, ki lahko zanj pridobi posest, ne bo razloga, da bi mu dovolili pridobiti
posest v nasprotju z določbami oporoke.
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12. Poleg tega morajo biti ti otroci, da bi jim bilo dovoljeno pridobiti pretorsko posest, neposredni potomci oporočitelja, kajti
če sem dal v posvojitev sina, ki sem ga sam posvojil, in je edikt postal operativen zaradi mojih drugih otrok, pretorska posest
posesti v nasprotju z določbami oporoke ne bo dodeljena omenjenemu otroku.
13. Pretorska posest v nasprotju z določili oporoke se podeli tudi otroku, ki pripada posvojenski družini, če je imenovan za
dediča v stopnji, proti kateri se lahko zahteva posest zapuščine.
14. Ni presenetljivo, da lahko emancipirani sin, ki je bil prepuščen, imenovanim dedičem podeli večje pravice, kot bi jim
pripadale, če bi ostali edini dediči; če je namreč sin, ki je bil pod nadzorom očeta, imenovan za dediča četrtega dela
njegovega premoženja, drugi sin, ki je bil emancipiran, pa je prešel, bo prek emancipiranega sina prejel polovico premoženja,
če pa ne bi imel emancipiranega brata, bi bil upravičen le do dvanajstine premoženja. Kadar je dedič imenovan le za zelo
majhen delež zapuščine in se uporablja edikt, ne bo upravičen le do uživanja deleža, za katerega je bil imenovan za dediča,
temveč lahko s pretorsko posestjo pridobi veliko več. Pretor se namreč, ko podeli posest zapuščine v nasprotju s pogoji
oporoke, odloči, da vsakemu od otrok podeli tiste deleže, do katerih bi bili upravičeni, če bi njihov oče umrl po oporoki in bi
otrok ostal pod njegovim nadzorom. Zato ne glede na to, ali je bil otrok, ki je bil emancipiran, ali je ostal pod njegovim
nadzorom, ali je bil dan v posvojitev, določen za dediča majhnega deleža zapuščine, ne bo omejen na tisti del, za katerega je
bil določen za dediča, ampak bo upravičen do celotnega deleža.
(9) Gaj, O pokrajinskem ediktu, XIV. knjiga.
Pri tem ni pomembno, ali je posvojitelj živ ali mrtev, saj je edina preiskava, ki se opravi, ta, ali otrok pripada posvojenski
družini.
10. Ulpianus, O ediktu, knjiga XL.
Če bi se po oporočiteljevi smrti imenovani dedič dal v posvojitev, lahko v nasprotju z določbami oporoke pridobi
pretorijansko posest zapuščine, saj posvojitev imenovanega dediča ne prizadene drugih dedičev, navedenih v oporoki.
1. Če bi naravni oče dal sina v posvojitev svojemu staremu očetu po materini strani, edikt pa bi začel veljati glede drugega
otroka, je boljše mnenje, da lahko slednji pridobi posest na nepremičnini; ne zahtevamo namreč, da vstopi v posest, ampak
zadostuje, da se ta prenese nanj in da jo lahko zakonito pridobi.
2. Če je sin dan v posvojitev in se po tem, ko je sprejel posest po naročilu posvojitelja, osamosvoji, lahko v nasprotju s pogoji
oporoke pridobi pretorsko posest posesti; sam bo namreč do nje bolj upravičen kot posvojitelj.
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3. Opozoriti je treba, da bo, če bo sin, dan v posvojitev, vstopil v posest, dobival posest v nasprotju z določbami oporoke; po
drugi strani pa bo, če bo kdo prejel zapuščino ali delež posesti, izključen iz pretorske posesti v nasprotju z določbami
oporoke.
4. Otroci, ki v nasprotju z določbami oporoke niso upravičeni do posesti, ne morejo dobiti niti deleža zapuščine, če velja
edikt; kajti kaj bi jim koristilo, če bi jim dali prednost in jim omogočili delež, saj niso upravičeni do ničesar?
5. Otroci, ki so bili razdedinjeni, ne morejo zagotoviti veljavnosti edikta, zato se ne morejo pridružiti drugim, ko slednji
pridobijo posest premoženja po pretorijanskem zakonu; in imajo samo en razlog za pritožbo, to je trditi, da je oporoka
nekoristna.
6. Tisti, ki zahtevajo pretorijansko posest v nasprotju s pogoji oporoke v korist drugih, ne čakajo, da tisti otroci, ki so bili
preminuli, vložijo prošnjo za posest, ampak jo lahko sami zahtevajo kadar koli. Ker jim je bilo enkrat dovoljeno, da jo
pridobijo v korist drugih, se ne ukvarjajo s tem, ali jo nameravajo nekdanji dediči zahtevati ali ne.
11. Paulus, O ediktu, knjiga XLI.
Če je sin, dan v posvojitev, postavljen za dediča s strani svojega naravnega očeta, in če drugi zahteva korist edikta v
nasprotju z določbami oporoke, bo slednji upravičen do prednosti. Če pa pogoj ni izpolnjen, bo izključen iz posesti. Menim,
da to velja tudi za tistega, ki je bil absolutno imenovan za dediča, vendar to ni bilo storjeno v skladu z zakonom.
1. Pretorska posest zapuščine v nasprotju z določbami oporoke se deli na enak način kot zakonito dedovanje na podlagi
zapuščine. Zato bosta imela vnuka po enem sinu med seboj en sam delež.
12. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XIV. knjiga.
Če sta dva sinova skupaj z dvema vnukoma po drugem sinu upravičena do pretorske posesti posesti in je eden od vnukov ne
zahteva, bo njegov delež pripadel njegovemu bratu; če pa eden od sinov ne zahteva posesti, bo od tega imel korist tako
njegov brat kot vnuki, saj se bo posest tedaj razdelila na dva enaka dela, od katerih bo sin dobil enega, vnuki pa drugega.
1. Če obstajata dve oporoki in je ena, s katero je sin razdedinjen, pravilno sestavljena, druga, v kateri je sin izločen, pa je
nepopolna, lahko tisti, ki je izločen v zadnji oporoki, zakonito zahteva pretorsko posest zapuščine, če so dediči, navedeni v
drugi oporoki, takšni, ki bi morali imeti prednost pred tistimi, navedenimi v prvi, če bi bil sin izključen. Zato je uveljavljeno
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pravilo, da lahko tisti, proti kateremu sin zahteva pretorsko posest zapuščine, le-to pridobi, če bi bil sin izključen, tudi slednji
lahko zakonito zahteva pretorsko posest, če pa zapuščine ne bi mogel pridobiti, bo tudi sin izključen.
13. Julianus, Digeste, knjiga XXIII.
Če emancipirani sin pridobi pretorsko posest posesti v nasprotju z določili oporoke, mu bo imenovani dedič moral izročiti
zemljišča in sužnje, ki pripadajo posesti; kajti pravično je, da se vse, kar je imenovani dedič pridobil od posesti, prenese na
tistega, ki ga je pretor imenoval namesto njega.
1. Kadar ima kdo dva sinova in po enem od njiju da v posvojitev vnuka ter ga imenuje za svojega dediča, potem ko je izpustil
drugega sina, se postavlja vprašanje, katero pravilo je treba v tem primeru upoštevati in ali naj vnuk dobi le delež svojega
očeta ali celoten delež zapuščine. Odgovoril sem, da kadar je vnuk dan v posvojitev in imenovan za dediča, dokler je njegov
oče pod nadzorom drugega ali emancipiran, ne more pridobiti pretorske posesti v nasprotju s pogoji oporoke. Če pa njegov
oče umre, preden pridobi pretorsko posest nad zapuščino, vnuk ne bo smel zahtevati posesti.
2. Če bi oče po tem, ko je zapustil emancipiranega sina, za dediča določil druga dva sina, od katerih je eden še vedno pod
njegovim nadzorom, drugi pa dan v posvojitev, in bi bila z oporoko zapuščena tudi dva vnuka slednjega, ki pripadata družini,
bi bil emancipirani sin, sin, ki je ostal pod očetovim nadzorom, in tisti, ki je bil dan v posvojitev, lahko skupaj s svojima
dvema otrokoma zahtevajo posest vsakega tretjine zapuščine, tako da bo zadnji omenjeni upravičen do šestine, njegova
otroka pa do druge šestine istega deleža.
3. Če je oče, ki je imel dva sinova, emancipiral enega od njiju, ki je sam imel otroke, nato pa namesto sina posvojil enega od
vnukov, ki ga je prej emancipiral, in umrl, potem ko je v oporoki izpustil emancipiranega sina, bi bilo pravično, da se vnuku,
ki je nadomestil sina, prizna olajšava in da se zapuščina razdeli na tri dele tako, da ima sin, ki je ostal pod očetovim
nadzorom, enega; vnuk, ki je bil posvojen namesto sina, drugega, emancipirani sin pa skupaj s svojim sinom, ki je nadomestil
vnuka, tretjega. Tudi če bi sin umrl in bi bil namesto njega posvojen drug vnuk, je treba premoženje razdeliti na tri dele, pri
čemer bi bilo pravično, da vnuk, ki je bil posvojen namesto sina, ne bi imel manj, kot bi imel, če ne bi bil vključen med
vnuke, ampak bi bil posvojen tujec.
(14) Africanus, Vprašanja, IV. knjiga.
Če je bil od dveh sinov, ki sta bila emancipirana, eden imenovan za dediča, drugi pa je bil v oporoki izpuščen, in naj bi
imenovani vstopil v posest, velja, da čeprav tovrstni primer ni izrecno naveden v določbah edikta, vendarle sin, ki je bil
imenovan za dediča, ne more zahtevati pretorske posesti posesti, ker je sprejel očetovo voljo. Edikt namreč osamosvojenemu
sinu ne dovoljuje, da bi pridobil pretorsko posest, če je prejel zapuščino, ne glede na to, ali jo je prejel od imenovanega
2164

dediča ali od tistih, ki po pretorskem zakonu zahtevajo posest v nasprotju z določbami oporoke. Vendar je treba upoštevati,
da mora pretor zaščititi imenovanega dediča, ki sprejme delež zapuščine, ki mu je bil zapuščen z oporoko, pod pogojem, da
ne prejme večjega deleža, kot bi mu pripadal, če bi pridobil pretorsko posest; in samo v tem pogledu lahko škoduje samemu
sebi. Če pa je bil določen za dediča majhnega dela zapuščine, lahko obdrži le ta del in bo prisiljen plačati vse zapuščine, ki
morda pripadajo tujim dedičem. Če je imenovani dedič pod očetovim nadzorom in postane nujni dedič, lahko rečemo, da
lahko zahteva pretorsko posest zapuščine, če se ni vmešaval v njene zadeve, kajti če se je, se bo štelo, da ima enak položaj
kot emancipirani sin, ker je odobril očetovo voljo.
1. Sin, ko je bil član posvojiteljske družine, se je poročil in imel sina ter ga po smrti posvojitelja emancipiral. Ugotovljeno je
bilo, da lahko njegov vnuk z dekretom pretorja zahteva posest premoženja iz zapuščine svojega naravnega deda v nasprotju z
njegovo voljo. Če bi se emancipirani sin, potem ko je sam imel sina in ga emancipiral, dal arogirati in umrl po smrti svojega
posvojitelja, spet ni dvoma, da bi bil na podlagi odloka pretorja upravičen do pretorske posesti v nasprotju z določbami
oporoke svojega očeta in dedka, da bi preprečil, da bi bil sicer izključen iz zapuščine obeh.
(15) Marciamis, Pravila, V. knjiga.
Če je emancipirani sin prepuščen v oporoki, menim, da ne more zahtevati pretorske posesti zapuščine v nasprotju z določili
oporoke, če bi imenovani dedič uveljavljal izjemo zaradi goljufije, ki bi temeljila na dolgu, ki ga je imel do očeta; saj se je v
tem primeru tako rekoč odpovedal pravici zahtevati pretorsko posest zapuščine. To pa je treba razumeti tako, da velja, če sin
ni hotel preprečiti dediča, ki je zahteval dolg, z izjemo: "Če posesti zapuščine v nasprotju z določbami oporoke ni mogoče
podeliti sinu", ampak je raje uporabil izjemo zaradi slabe vere.
16. Pomponij, O Sabinu, IV. knjiga.
Če bi emancipirani sin pustil svojega sina pod nadzorom dedka slednjega in zadolžil tujega dediča na podlagi skrbništva, da
nanj prenese svojo zapuščino, če bi se ta osvobodil nadzora dedka, posesti zapuščine po Pretorskem zakonu ne bi smel dobiti
dedek, če bi obstajal razlog za domnevo, da bo zapravil vnukovo premoženje.
17. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXV.
Če bi se oče dal v posvojitev, sin pa mu ne bi sledil, ker je bil prej emancipiran, sin ne bo smel zahtevati pretorske posesti
očetovega premoženja, ker je ta pripadal eni družini, sin pa je član druge. To mnenje je sprejel tudi Julijan. Marcellus pa
pravi, da se mu zdi nepravično, da bi bil sin izključen iz pretorske posesti posesti zaradi tega, ker se je njegov oče dal v
posvojitev, kajti če se sin ne da v posvojitev, njegov oče pa se, ostane sin brez očeta; to mnenje ni nerazumno.
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18. Hermogenianus, Epitome prava, III. knjiga.
Kadar pa je sin razdedinjen pod pogojem in zahteva pretorsko posest zapuščine v nasprotju z določbami oporoke, čeprav je
bil morda imenovan za dediča pod pogojem, je izključen iz posesti zapuščine; otroci so namreč prikrajšani za posest svojih
staršev na podlagi pozitivnega sklepa.
(1) Ohranitev zapuščine in darovanja mortis causa, pa tudi izvrševanje skrbništva se zavrne tistemu, ki je pridobil pretorsko
posest zapuščine v nasprotju z določili oporoke; pri tem ni razlike, ali je bila zapuščina pridobljena neposredno ali s
posredovanjem drugega.
19. Tryphoninus, Disputations, Book XV.
Ko je rečeno, da se otrokom podeli pretorijanska posest nepremičnine v nasprotju z določili oporoke, je to treba razumeti
tako, da zadostuje, da je ob smrti njihovega očeta obstajala oporoka, na podlagi katere bi lahko bodisi sprejeli nepremičnino
bodisi zahtevali njeno posest na podlagi pretorijanskega edikta; čeprav nič od tega ni bilo storjeno ali ni moglo biti storjeno
pozneje. Če bi namreč vsi imenovani dediči in njihovi namestniki umrli pred oporočiteljem in bi bil imenovan dedič, ki po
oporoki ne bi mogel sprejeti posesti, bi bilo nesmiselno zahtevati posest v nasprotju z določbami oporoke, ki bi bila
popolnoma brez učinka.
20. Isto, Razprave, knjiga XIX.
Oporočitelj je razdedinil svojega sina, ki je bil pod njegovim nadzorom, in prepustil drugega, ki ga je emancipiral. Pojavilo se
je vprašanje, v kakšnih okoliščinah bi bil emancipirani sin upravičen do pretorske posesti zapuščine. Odgovoril sem, da če bi
tuji dediči, ki so bili imenovani, sprejeli zapuščino, bi bil sin, ki je ostal pod očetovim nadzorom, izključen. Če pa bi jo
omenjeni dediči zavrnili, kar bi zlahka storili, saj od nje ne bi mogli dobiti ničesar zaradi tistega, ki bi bil upravičen do
pretorske posesti v nasprotju z določbami oporoke, in ker bi bil sin, ki je ostal pod očetovim nadzorom, po tem, ko je postal
sam svoj gospodar, očetov zakoniti dedič; vendar bi bil emancipirani sin, ki je zahteval pretorsko posest v nasprotju z
določbami oporoke, edini upravičen do nje. Ker pa razdedinjenje nima nobene veljave ali učinka, če zapuščina ni sprejeta na
podlagi oporoke, Julijan zelo pravilno meni, da to razdedinjenemu sinu ne bi smelo preprečiti, da v nasprotju z določbami
oporoke pridobi pretorsko posest na očetovi zapuščini. Da se prepreči, da bi se oporoka, neveljavna v vseh drugih pogledih,
zdela učinkovita le, kar zadeva očitek o izobčenju, se zadeva prenese na smrt zapustnika, tako da lahko pretor zaščiti
izobčenega sina pred neposrednim in edinim zakonitim dedičem in mu zagotovi polovico dediščine. Zato je korist, ki jo
pridobi imenovani tuji dedič, kupljiva, in ker ne more zakonito pridobiti ničesar od zapuščine, lahko z vstopom vanjo izključi
sina, ki ostane pod starševskim nadzorom, in jo po zakonu v celoti prenese na emancipiranega sina v nasprotju s pogoji
oporoke. Če pa imenovani dedič zapuščino zavrne, bo razdedinjenemu dediču, ki zdaj postane edini dedič, zagotovil pravico
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do njegovega deleža. Kajti tako kot pretor varuje izobčenega dediča, kadar zapuščina ni sprejeta, tako tudi sin, ki je ostal pod
očetovim nadzorom, ne bi smel biti popolnoma izključen, če bi bila zapuščina sprejeta; ampak bo lahko v nasprotju z
izobčenim sinom uveljavljal pravico do nje, ker je oporoka nekoristna.
(1) Če pa oba dediča pridobita očetovo zapuščino, poglejmo, ali je tisti, ki je bil emancipiran, dolžan prispevati drugemu, saj
ga k temu ne zavezujejo pogoji poglavja edikta, po katerem pridobi pretorsko posest v nasprotju s pogoji oporoke, saj ta
določa, da mora varščino za prispevek zagotoviti emancipirani dedič, in sicer tistim, ki jim je posest zapuščine dana. Kajti
dedič, ki je pod očetovim nadzorom, ni poklican k pretorski posesti zapuščine v nasprotju z določbami oporoke, ker je bil
izrecno razdedinjen. Prispevka ne zahteva niti tisti člen edikta, po katerem je emancipiranemu sinu dovoljeno pridobiti
pretorsko posest po očetovi oporočni smrti, in sicer iz razloga, ker je sicer njegov brat lahko zakoniti dedič; vendar pa
emancipirani sin ne pridobi pretorske posesti zapuščine na podlagi zgoraj navedenega člena. Bojim se, da dejanje
imenovanega dediča, ki zapuščino zavrne, sinu ne bo koristilo, razen da mu omogoči pridobitev polovice očetovega
premoženja; vendar z njim ne bo pridobil polovice premoženja emancipiranega sina. V takem primeru bo posledica, da bo, če
bo dediču, ki je pod nadzorom očeta, določen manjši delež, kot bi mu sicer pripadal, in če je njegov emancipirani brat
pridobil pretorsko posest posesti, čeprav je prispevek naveden z besedami edikta, mu bo z odločitvijo pretorja ta prednost
vseeno odvzeta. Obstaja pa veliko več razlogov, da mu prispevek ne bi smel biti v korist, saj, ker ga je oče razdedinil, v
nasprotju z določili oporoke ni poklican v pretorsko posest zapuščine; zaradi zavrnitve zapuščine s strani imenovanega
dediča pa ne bo upravičen do ničesar, ker emancipirani sin, ki je od pretorja dobil posest v nasprotju z določili oporoke,
zavzema položaj pravega dediča.
(2) Omenjeni emancipirani sin bo moral iz svojega deleža izplačati vse zapuščine, ki so bile zapuščene otrokom in potomcem
pokojnika, vendar ne vse, temveč le polovico; zaradi tega, kar ostane od zapuščine za sina pod očetovskim nadzorom. Vendar
ni razloga, da bi volilojemniki zoper njega vložili tožbo, saj je zakoniti dedič po zakonu. Če pa je prejel pretorsko posest
zapuščine v nasprotju z določili oporoke, mora, tudi če imenovani dedič zapuščine ne bi sprejel, plačati zapuščino, dodeljeno
s tistim delom oporoke, v nasprotju s katerim je prejel posest zapuščine. Zato bo v tem primeru položaj sina, ki ostane pod
očetovskim nadzorom, dejansko boljši, kot če ne bi bil razdedinjen.
21. Modestin, Pandekti, VI. knjiga.
Kadar ima nekdo sina in z njim vnuka pod svojim nadzorom in da sina v posvojitev, vnuka pa obdrži pod svojo oblastjo, in
sin, ki ga je posvojitelj pozneje osamosvojil, umre, potem ko je določil tuje dediče, lahko sin tistega, ki je ostal pod očetovim
nadzorom, zahteva pretorsko posest očetovega premoženja, čeprav morda nikoli ni bil pod njegovim nadzorom. Zato velja,
da ni nujno, da je bil pod njegovim nadzorom; če se namreč odloči drugače in sin ne bi bil emancipiran, lahko vnuk tistega,
ki je ostal pod nadzorom svojega dedka, zahteva pretorsko posest zapuščine v nasprotju z določbami oporoke.
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1. Enako pravno pravilo velja, kadar sin, ki je bil emancipiran, njegov vnuk ostane pod nadzorom svojega dedka in je pozneje
dan v posvojitev svojemu očetu; to pomeni, da lahko zahteva pretorsko posest dedkove zapuščine v nasprotju z določbami
oporoke, saj s to posvojitvijo ne postane član druge družine.
2. Če pa bi moj emancipirani sin posvojil tujca za svojega sina, omenjeni posvojenec ne more zahtevati pretorske posesti
mojega premoženja v nasprotju z določili moje oporoke, ker nikoli ni bil v odnosu do mene kot vnuk.

Tit. 5. O plačilu zapuščine, če je pretorijanska posest zapuščine pridobljena v nasprotju z določbami oporoke.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XL.
Ta naslov obravnava načelo naravne pravičnosti, ki je uvedeno z določenim namenom; to je, da bi prisilili tiste, ki so oporoko
naredili brez učinka, ker so pridobili posest v nasprotju z njenimi določbami, da plačajo zapuščine in izvršijo skrbništvo v
korist določenih oseb, in sicer otrok in potomcev, žena in snah, ki so jim bile zapuščine izročene.
1. Pretor uporablja izraza ascendenti in otroci v splošnem pomenu in ne določa različnih stopenj sorodstvenega razmerja;
zato jim je treba izplačilo opraviti ad infinitum. Prav tako pretor ni določil različnih oseb, niti tega, ali pripadajo moškemu ali
ženskemu spolu. Zato lahko zapuščino zahteva kdor koli bodisi v naraščajoči bodisi v padajoči liniji; vendar pod pogojem, da
med njima obstaja vez krvnega sorodstva.
2. Dovoljujemo, da zahtevajo zapuščino tudi tisti otroci, ki jih je zapustnik dal v posvojitev ali so posvojenci, če do njegove
smrti še vedno ostanejo otroci.
3. Izplačajo se tudi zapuščine, zapuščene posmrtnim potomcem.
2. Julianus, Digest, knjiga XXIII.
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Če se torej sin osamosvoji, medtem ko je bila njegova žena noseča, in v nasprotju z določili oporoke dobi pretorsko posest
nad posestjo, bo moral plačati zapuščino, zapuščeno vnuku.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga XL.
Če pa so bile donacije mortis causa podeljene, menim, da jih je treba ohraniti; če pa so bile podeljene drugim osebam od
zgoraj omenjenih, menim, da jih je treba prejemnikom odvzeti.
1. Pretor pa je imel v mislih le potomce in potomce v višji stopnji, saj ne vključuje zapuščine, zapuščene bratu ali sestri.
2. Poleg tega pripada izključno tisto, kar je bilo zapuščeno neposredno ascendentom ali potomcem; če bi bilo namreč kaj
zapuščeno sužnju, ki jim pripada, ali osebi, ki je podrejena njihovi oblasti, do tega ne bodo upravičeni, saj ne sprašujemo, po
kom je zapuščina pridobljena, temveč kdo je prejel čast.
3. Če pa je zapuščina skupaj zapuščena eni od zgoraj navedenih oseb in drugi osebi, ki ji ne bi smeli plačati, se bo ohranil le
del, ki pripada prvi.
4. Prav tako je treba reči, da se ne sme plačati zapuščine, ki je bila zapuščena njemu samemu, če je kateri od teh oseb
naloženo, da plača tujcu, ker s tem ne bo pridobil nobene koristi.
5. Če predlagate primer, ko je zapuščina zapuščena tujcu in se mu naloži, da jo plača enemu od potomcev ali potomcev
zapustnika, menimo, da jo je treba v danih okoliščinah plačati.
6. Poleg tega, če je zapuščina prepuščena tujcu pod pogojem, da jo plača enemu od potomcev zapustnika, je povsem
upravičeno reči, da mu pretor ne bi smel zavrniti tožbe za njeno izterjavo.
7. Tudi v tem primeru bi morale osebe, ki v nasprotju z določbami oporoke pridobijo pretorsko posest nad zapuščino, plačati
le tiste zapuščine, ki so zakonito zapuščene. Zato je res, da jih ni treba plačati, kadar sin pridobi pretorsko posest v nasprotju
z določili oporoke.
4. Julianus, Digeste, knjiga XXIII.
Zaradi tega se pogosto zgodi, da imenovani dediči zavrnejo zapuščino, ker vedo, da je emancipirani sin zahteval ali namerava
zahtevati posest v nasprotju z določbami oporoke.
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(5) Ulpianus, O ediktu, knjiga XL.
Oporočitelj je svojega sina, ki še ni bil polnoleten, postavil za dediča in zanj določil namestnika, vendar je emancipiranega
sina izpustil; oba sinova pa sta pozneje dobila pretorsko posest nad posestjo. Zapuščene so bile nekatere zapuščine, ki naj bi
jih mladoletnikov namestnik izplačal ne le potomcem in naraščajnikom, temveč tudi tujcem. Postavlja se vprašanje, ali bi
moral namestnik v primeru smrti mladoletnega otroka plačati zapuščino, če bi ta umrl. Navedemo lahko, da če je za plačilo
zapuščine zadolžen omenjeni mladoletnik, jo mora plačati samo potomcem ali potomcem zapustnika; če pa je bil za njeno
plačilo zadolžen namestnik mladoletnika, jo mora plačati vsem volilojemnikom po upoštevanju falcidijskega prava; to
pomeni, da lahko obdrži četrtino polovice očetovega premoženja, ki je prišla v njegove roke, ali osmino celotnega
premoženja.
(1) Če bi bil omenjeni mladoletni otrok imenovan za dediča le dvanajstine zapuščine, je boljše mnenje, da mora namestnik
polovico premoženja podvreči prispevku in nato izplačati zapuščino, potem ko zadrži četrtino, ki jo dovoljuje Falcidijsko
pravo; kajti tudi če je bil mladoletnik imenovan za dediča le dvanajstine zapuščine, se bo zaradi prirastka povečala zapuščina,
s katero je obremenjen namestnik.
(2) Pretor poleg tega želi, da se zapuščine izplačajo vsem otrokom, razen tistim, ki jim podeli posest v nasprotju z določili
oporoke, iz zgoraj navedenih razlogov; saj meni, da jim ne bi smelo biti dovoljeno zahtevati zapuščin, ki so jim bile
zapuščene, potem ko jim je podelil pretorsko posest. Zato bi moral otrok določiti, ali raje zahteva pretorsko posest v
nasprotju z določili oporoke ali pa zahteva svojo zapuščino. Če se bo odločil, da bo ravnal v nasprotju z oporoko, ne bo
upravičen do zapuščine; če bo sprejel zapuščino, ne more zahtevati pretorske posesti v nasprotju z določbami oporoke, kar je
naša sedanja praksa.
(3) Če kdo pridobi pretorsko posest zapuščine v nasprotju z določili oporoke in se pozneje izkaže, da ni eden od otrok, ki so
do nje upravičeni, a je kljub temu eden od tistih, ki jim je treba izplačati zapuščino, je bilo določeno, da se mu ne odvzame
pravice zahtevati zapuščino, bodisi z običajnim postopkom po pretorskem zakonu bodisi s postopkom, ki ga dovoljuje
karbonarski edikt.
(4) Tudi v tem primeru se lahko zapuščina zavrne ne le, če je oseba pridobila pretorijansko posest, temveč tudi, če je kaj
prejela po oporoki pokojnika. Posledica tega je, kot pravi Julijan, da če je bil dedič, ki je v nasprotju z določbami oporoke
pridobil pretorsko posest, že imenovan za namestnika svojega brata, ki še ni bil polnoleten, bo v primeru smrti svojega
mladoletnega brata zavrnjena tožba za vračilo zapuščine.
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(5) Če so zapuščine namenjene zapustnikovim otrokom in neznancem, se bo kljub temu, da bo odbitek, ki ga predpisuje
Falcidsko pravo, izvedel v primeru vseh in bo zmanjšal zapuščine otrok; vendar se bodo zaradi tega, ker zapuščine ne bodo
izplačane neznancem, zapuščine otrok povečale.
(6) Če pa se delež zapuščine zapiše enemu od potomcev ali potomk, ali ga je treba zanj ohraniti na enak način, kot je to v
navadi pri volilih? Julijan zelo pravilno meni, da je treba v tem primeru glede deleža zapuščine upoštevati isto pravilo, kot je
bilo sprejeto glede zapuščine. To mnenje je potrjeno z reskriptom božanskega Pija, saj se posestva ne podeljujejo le s častnim
nazivom, ampak so takšna oporočna razpolaganja deležna tudi večjega razlikovanja, kot če se zapišejo zgolj zapuščine.
(7) Poleg tega je treba tovrstnim osebam priznati olajšavo, vendar le v obsegu, da se zavarujejo njihovi celotni deleži, čeprav
jim je bil morda zapuščen večji del zapuščine; če bi namreč prejeli manjši del, bi bili upravičeni le do tožbe za izterjavo
toliko, kolikor jim je bilo zapuščeno. Enako pravilo je treba upoštevati v zvezi z zapuščinami, premoženjem, prepuščenim v
upravljanje, in darili mortis causa.
(8) Ali mora tisti, ki mu je bil zapuščen del zapuščine, plačati zapuščino vsem volilojemnikom ali le nekaterim privilegiranim
osebam? Kot boljše mnenje je potrjeno, da jih je treba izplačati samo privilegiranim osebam. Vendar od tega ne bo imel
koristi samo on; če je namreč kateri koli delež zapuščine obremenjen z volilo, bodisi potomcem, potomcem ali tujcem, ne
moremo dvomiti, da bo vse, kar ne bo plačano tujcem, koristilo potomcem in potomcem. Zato je edini primer, ko bodo
zapuščine, ki niso bile plačane tujcem, pripadle tistemu, ki zahteva pretorsko posest v nasprotju z določili oporoke, kadar se
ne bi smele plačati volilojemnikom, ki so bodisi potomci bodisi potomci.
6. Julianus, Digeste, knjiga XXIII.
Salvius Aristo Julijanu, Pozdrav. Neki mož je imel emancipiranega sina, in ker ga je v oporoki zapustil, je za dediča določil
njegovega očeta in neznanca, očetu pa je poleg tega dal zapuščino. Sin je v nasprotju s pogoji oporoke zahteval pretorijansko
posest nad posestjo. Sprašujem, če bi oba dediča vstopila v zapuščino ali če bi to storil eden od njiju ali če tega ne bi smel
storiti nobeden od njiju, ali bi se zapuščina izplačala očetu, in če bi se, koliko bi bil upravičen do nje ? Odgovoril sem, da
sem že večkrat pripomnil, da je člen edikta, po katerem je emancipiranemu sinu, ki je v nasprotju z določbami oporoke
pridobil pretorsko posest nad zapuščino, naloženo izplačilo zapuščine, zapuščene otrokom in staršem, nekoliko pomanjkljiv;
če bi namreč tri četrtine zapuščine zapustili komur koli, bi bil tisti, ki mu je bila zapuščena, upravičen do več kot
emancipirani sin. Zato bi bilo treba to z odlokom urediti tako, da bi emancipirani sin lahko dobil svoj delež zapuščine in da
imenovani dedič ne bi prejel več od njega; znesek zapuščine pa bi bilo treba urediti tako, da se nikomur na ta račun ne bi
plačalo več, kot bo ostalo v rokah emancipiranega sina na podlagi pretorske posesti zapuščine.
7. Tryphoninus, Disputations, knjiga XVI.
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Kajti v skladu s konstitucijo božanskega Pija, naslovljeno na Numidijskega guvernerja Tuscija Fusciana, je treba starše in
otroke, ki so bili imenovani za dediče, zaščititi do višine njihovih celotnih deležev, tako kot v primeru zapuščine, da te osebe
s svojim imenovanjem za dediče ne dobijo več, kot bi sorazmerno prišlo v roke tistega, ki bi v nasprotju z določbami oporoke
dobil pretorsko posest nad posestjo.
8. Ulpianus, O ediktu, knjiga XL.
Poglejmo, kaj moramo razumeti pod izrazom "polni deleži". Predpostavimo na primer, da sta dve osebi, ki sta v nasprotju z
določbami oporoke pridobili pretorsko posest, in da je med potomci in potomkami le en dedič, bi tretjina zapuščine
predstavljala polni delež, ki pripada vsakemu od njiju. Če pa so tri osebe, ki so pridobile pretorsko posest v nasprotju z
določili oporoke, je celotni delež, ki pripada vsakemu, ena četrtina. To pravilo se upošteva tudi pri zapuščinah. Kadar pa eden
od potomcev pridobi pretorsko posest v nasprotju s pogoji oporoke in je več potomcev in potomk prejelo zapuščino, moramo
pravilo razumeti tako, da bo sin, ki je prešel, upravičen do polovice zapuščine, vsi drugi dediči, ki so med številom potomcev
in potomk, pa bodo upravičeni do preostale polovice.
1. Če je kdo od potomcev ali potomcev v višji stopnji imenovan za dediča in tudi za volilojemnika, ali naj mu ohranimo samo
njegov zakoniti delež zapuščine ali naj mu izplačamo tudi volilojemnino; ali naj mu damo samo tisto od obeh, kar si lahko
izbere? Boljše mnenje je, da mu je treba ohraniti oboje, vendar tako, da s prejemom obojega ne bo imel več kot delež
zapuščine, do katerega je upravičen.
2. Če tisti, za katerega se delež ohrani, vstopi v zapuščino, bodo s sprejemom nujno postala veljavna darila svobode, ki jih je
dal oporočitelj. Kljub temu moramo razmisliti, ali bi moral biti tisti, ki vstopi v zapuščino, odgovoren za tožbo zaradi slabe
vere. Boljše mnenje je, da če bi po tem, ko mu je bil s strani preminulega dediča vročen opomin, pridobil pretorsko posest
nad zapuščino v nasprotju z določbami oporoke, to sprejel in obljubil, da bo drugemu izplačal njegov celotni delež, bo
nekoliko kriv in bo odgovoren za tožbo zaradi slabe vere, saj oškoduje zapuščino, ker bodo podelitve svobode postale
veljavne.
3. Če je bilo oporočiteljevi ženi ali nečakinji zapuščeno kaj več od njene dote, se presežek ne izplača, če je bila preužitkarska
posest pridobljena v nasprotju z določbami oporoke.
4. Nobenega dvoma ni, da z izrazom "snaha" niso označene žene vnukov in drugih.
5. Poleg tega menim, da v primeru povečanja dote ne bi smeli zmanjšati zapuščine na celoten delež, če je bila zapuščena ženi
ali snahi, saj so te ženske do nje upravičene kot do veljavnega dolga.
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6. Pretor ne vključuje le dote kot privilegirane zapuščine, temveč tudi vse, kar je bilo zapuščeno namesto dote; kot na primer,
kadar doto sestavlja določeno premoženje, namesto njega pa se lahko zapiše denarni znesek ali obratno; vendar pod pogojem,
da je izrecno navedeno, da se namesto dote zapusti denar.
9. Paulus, O ediktu, knjiga XLI.
Ženski se prizna tožba, čeprav je zapuščina večja od dote.
10. Ulpianus, O ediktu, knjiga XL.
Menim, da je treba zaščititi tudi žensko, četudi je bila namesto dote določena za dedinjo določenega dela zapuščine.
1. Poleg tega zahtevamo, da je morala biti ženska zapustnikova žena v času njegove smrti. Če je doto kot prednostno
zapuščino zapustil svoji snahi, ta pa bi morala biti ob njegovi smrti poročena, je zapuščina neveljavna, ker dote še ni mogoče
izplačati. Ker pa bo v času, ko zakonska zveza obstaja, zoper dediče snahe dovoljena tožba, je treba šteti, da ima ženska
pravico zahtevati to prednostno zapuščino svoje dote.
2. Tisti, ki zahteva pretorsko posest v nasprotju s pogoji oporoke, ni dolžan plačati vseh zapuščin, zapuščenih v različnih
stopnjah, navedenih v oporoki, ampak samo tiste, ki so zapuščene v tisti stopnji, proti kateri je pridobil pretorsko posest.
Včasih se namreč zahteva posest proti drugi stopnji, v kateri je treba plačati zapuščine; kot na primer, kadar je oporočitelj
določil dve stopnji dedičev in izpustil svojega emancipiranega sina, pa je kljub temu v obeh stopnjah zapisal zapuščine
potomcem in naraščajnikom. Julijan pravi, da mora oseba, ki pridobi pretorsko posest, če je kdo od imenovanih na prvi
stopnji živ, izplačati zapuščine, zapuščene otrokom in staršem na prvi stopnji; če pa nihče od njih ni živ, mora izplačati
zapuščine, zapuščene osebam na drugi stopnji. Če pa ob zapustnikovi smrti ne bi bil živ nihče, ki bi pripadal ne prvi ne drugi
stopnji, se zdi, da je sin, ki je bil preminuli, upravičen do pretorske posesti ab intestato in da zapuščine ni treba nikomur
izplačati. Če pa bi imenovani dediči umrli po zapustnikovi smrti in pred sprejemom zapuščine, se zdi, da se zahtevek za
pretorijansko posest uveljavlja zoper njih; in vseh zapuščin, s katerimi so bili obremenjeni, ni treba plačati, temveč samo
tiste, s katerimi so bili obremenjeni nadomestni dediči.
11. Paulus, O ediktu, knjiga XLI.
Kadar sta ob zapustnikovi smrti živa tako imenovani dedič kot nadomestni dedič, menimo, da je treba zapuščino, s katero je
bil obremenjen imenovani dedič, izplačati, čeprav nihče ne more vstopiti v zapuščino.
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12. Ulpianus, O ediktu, knjiga XL.
Ne glede na to, ali imenovani dediči zapuščino sprejmejo ali ne, je treba reči, da je treba zapuščino, s katero so bili
obremenjeni, plačati, čeprav so imenovani v drugi stopnji morda sprejeli zapuščino, potem ko so jo prvi zavrnili.
13. Tryphoninus, Disputations, Book II.
Prav tako menimo, da se zapuščine, s katerimi je obremenjen namestnik, plačajo, kadar imenovani dedič ni izpolnil pogoja,
ki ni bil v njegovi moči. Če ga namreč ne bi izpolnil, ko bi ga lahko, bi bilo treba šteti, da ima enak položaj kot dedič, ki noče
sprejeti zapuščine, saj ne bo upravičen do nobene koristi od nje, in to zasluženo, ker ni upošteval pogoja.
14. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.
Včasih nekdo pridobi pretorsko posest na nepremičnini v nasprotju z določbami oporoke na podlagi pravice, ki jo ima v
skladu z njenimi določbami; na primer, če je za dediča imenovan emancipirani sin, drugi emancipirani sin pa je v oporoki
izpuščen in imenovani dedič pridobi pretorsko posest v nasprotju s pogoji oporoke, izpuščeni dedič pa zanjo ne zaprosi. V
tem primeru je popolnoma jasno, da je mogoče prvega prisiliti, da plača vse zapuščine, kot če se ne bi zatekel k ediktu;
nesreča emancipiranega sina, ki je bil izpuščen, namreč ne bi smela biti vir koristi za imenovanega dediča samo zato, ker
tisti, ki je bil izpuščen, ni izkoristil svoje pravice.
1. Če je oporočitelj za dediča določil sina, ki je obremenjen z zapuščino v korist enega od svojih potomcev ali potomcev v
višji stopnji in skupaj z drugimi pridobi pretorsko posest nad premoženjem v nasprotju z določili oporoke; je bolje odločiti,
da morajo vsi tisti, ki so pridobili pretorsko posest v nasprotju z določili oporoke, plačati to zapuščino.
(15) Paulus, O ediktu, knjiga XLI.
Če je sin, ki je pod očetovskim nadzorom, preminil, mu ne bo treba plačati zapuščine, četudi bi zahteval posest v nasprotju z
določili oporoke; ker bo posest pridobil na podlagi dedovanja in ne tako, da bi zahteval pretorsko posest. Izjema, ki temelji na
goljufiji, ne bo posegla v njegove pravice; absurdno bi bilo, če bi bil prisiljen plačati zapuščino, ker je zahteval pretorsko
posest, saj bi bil brez tega upravičen do celotne zapuščine kot zakoniti dedič. Če sta torej dva preminula dediča, in sicer eden,
ki je bil emancipiran, in drugi, ki je bil še vedno pod očetovskim nadzorom, nekatere oblasti menijo, da emancipirani dedič ni
dolžan plačati zapuščine, ker je z dejanjem svojega brata pridobil polovico zapuščine, čeprav bi bil, če ne bi zahteval,
upravičen do celotne zapuščine. Kaj je torej treba storiti, če je pravi dedič preminil? Uporabi se pravilo, ki je bilo pravkar
omenjeno. Če pa je imenovan dedič, ki ima očetovo voljo, mora biti odgovoren volilojemnikom, tudi če ne zahteva pretorske
posesti zapuščine.
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1. Če pa je eden od sinov, ki je bil emancipiran, imenovan za dediča, drugi pa je prešel in oba pridobita pretorsko posest
zapuščine v nasprotju s pogoji oporoke, morata tako tisti, ki je bil imenovan za dediča, kot tudi tisti, ki je prešel, plačati
zapuščino. Če pa je imenovani dedič edini, ki je pridobil pretorsko posest v nasprotju z določbami oporoke, mora zapuščino
izplačati vsem volilojemnikom, kot da bi zapuščino sprejel. Če pa bi sprejel zapuščino in bi tisti, ki je bil preminuli, pridobil
pretorsko posest nad njo, mora slednji plačati zapuščino samo tistim osebam, ki so privilegirane. V zvezi s postavljenim
dedičem se pojavi vprašanje, in številne avtoritete menijo, da mora zapuščino plačati privilegiranim osebam. Menim, da je to
mnenje pravilno, saj ga pretor varuje iz razloga, ker je eden od otrok, ki lahko zahtevajo posest zapuščine v nasprotju z
določbami oporoke.
2. Zaščiten mora biti tudi glede polovice zapuščine, če je bil imenovan za dediča večjega deleža od tega zneska ali če je bil
imenovan za dediča natanko polovice. Če je bil imenovan za dediča za manj kot polovico, menimo, da ga je treba zaščititi za
nič večji znesek od tistega, za katerega je bil imenovan; kajti kako bi lahko bil upravičen do večjega zneska, če ni pridobil
pretorske posesti zapuščine in ni bil imenovan za dediča za večji delež ?
3. Zapuščina se ne sme izplačati ženski, ki svojemu možu ni prinesla nobene dote, četudi je zapuščina zapuščena pod
pretvezo vrnitve dote.
4. Če je tuji dedič imenovan pod pogojem, da se zapuščina zapiše privilegirani osebi, če bi ta plačala deset aurei dediču, mu
bo priznana tožba za izterjavo zapuščine, če bi jo plačal komu, ki je v nasprotju z določbami oporoke pridobil posest, ne pa,
če bi jo plačal imenovanemu dediču; absurdno je namreč, da bi ta užival korist zapuščine, drugi pa bi nosil breme plačila
zapuščine. Če pa bi mu bilo naloženo, da jo plača Titiusu, je ne sme plačati njemu, temveč svojemu sinu.
16. Ulpianus, Disputations, knjiga IV.
Če predpostavimo primer dveh otrok, od katerih je bil eden, ker je bil pod očetovim nadzorom, v njegovi oporoki izpuščen,
drugega, ki je bil emancipiran, pa je ta določil za svojega dediča, bo edikt veljal, kar zadeva tistega, ki je pod starševskim
nadzorom. Če bi oba zahtevala pretorsko posest v nasprotju z določbami oporoke, tistemu, ki je ostal pod očetovo oblastjo,
ne bo treba izplačati zapuščine potomcem in potomcem zapustnika, saj je upravičen do premoženja ab intestato. Toda ali je
mogoče reči, da jih emancipirani sin ne bi smel plačati sam, ker mu je zapuščino odvzel tisti, ki mu jih ne bi bilo treba
plačati, če bi bil sam? Boljše mnenje je, da bi moral slednji na vsak način plačati zapuščino potomcem in potomkam; če torej
v nasprotju z določbami oporoke ni pridobil pretorske posesti, je treba reči, da ga je treba zaščititi glede polovice premoženja
in da mora zapuščino plačati zakonitim zastopnikom oporočitelja. Dvomim, da bo moral plačati vsem volilojemnikom;
vseeno pa bi moral zaradi dejstva, da v celoti uživa zapustnikovo premoženje, izpolniti celotno dolžnost iz oporoke, kar
zadeva njegov delež zapuščine.
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17. Ulpianus, Digeste, knjiga XXXVI.
Če je bil v oporoki izpuščen emancipirani sin, njegov oče pa je imenoval tujega dediča in mu naložil izročitev premoženja, ki
je bilo izgubljeno zaradi goljufije omenjenega dediča, je treba po sprejemu zapuščine ugoditi pretorski tožbi zoper
emancipiranega sina, to je v korist osebe, ki ji je bil sin dolžan plačati zapuščino; ker je namen pretorja, da se posest
premoženja v nasprotju s pogoji oporoke odobri brez škode za pravice drugih oseb.
(18) Africanus, Vprašanja, IV. knjiga.
Sin in vnuk sta bila pod očetovim nadzorom, bila sta določena za njegova dediča, oporočitelj pa je poleg tega vnuku zapustil
zapuščino. Oče slednjega, drugega sina, ki je bil emancipiran, je zahteval pretorsko posest nad posestjo, vnuk pa je ostal
zadovoljen z zapuščino. Nekatere avtoritete so menile, da je treba tožbo za izterjavo zapuščine odobriti vnuku proti samemu
sinu, ki je ostal pod očetovim nadzorom, saj mu ni bilo nič odvzeto, emancipirani sin pa je dobil delež svojega sina, ki ni
mogel biti obremenjen z zapuščino. Pravičnejša je odločitev, da bi bila tožba mogoča le zoper emancipiranega sina, in sicer
za največ četrtino zapuščine,
19. Isto, Vprašanja, knjiga V.
Iz razloga, ker bi se v primeru, da bi vsi dediči zahtevali pretorsko posest zapuščine, polovica te razdelila med vnuka in
njegovega očeta.
20. Marcianus, Pravila, IV. knjiga.
Če bi emancipirani sin zahteval pretorsko posest v nasprotju z določbami oporoke, je določeno, da je treba zaščititi
zapustnikove potomce in naraščajnike. Če pa je oporočitelj privilegiranim osebam namenil različne donacije mortis causa,
morajo sorazmerno prispevati k deležu emancipiranega sina, tako kot se to zgodi v primeru delitve zapuščine in volil.
1. Če pa oče umre zaprisežen, se njegov sin ne more pritožiti zaradi darovanja mortis causa, saj ne pride do prispevka k
zapuščini.
21. Papinianus, Vprašanja, knjiga XIII.
2. Če se del zapuščine, do katerega je privilegirana oseba upravičena zaradi koristi zakona, zavrne, bo sin, ki je prejel
pretorsko posest, imel od tega deleža korist, vendar zapuščine ne sme izplačati nikomur drugemu kot privilegiranim osebam.
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22. Isto, Mnenja, V. knjiga.
Če je emancipiranemu sinu, ki je bil prepuščen, v nasprotju z določbami oporoke podeljena pretorska posest, drugi sin, to je
imenovani dedič, ki je prav tako pridobil pretorsko posest, ali ki se je zadovoljil s tem, kar je pridobil po civilnem pravu, in ni
zaprosil za pretorsko posest, ne bo upravičen do privilegirane zapuščine, ki bi mu bila morda zapuščena.
23. Hermogenianus, Epitome prava, III. knjiga.
Tisti, za katere je božji Pij določil, da lahko obdržijo bodisi to, kar jim je bilo zapuščeno, bodisi svoje zakonite deleže
zapuščine, ne bodo dobili ničesar od sužnjev, ki si niso mogli zagotoviti svobode zaradi pretorske posesti, dane v nasprotju z
določbami oporoke.
24. Tryphoninus, Disputations, knjiga XVI.
Pojavilo se je naslednje vprašanje, in sicer: ali je treba tistega, ki mu je bila zapuščina zapuščena, vključiti med število otrok,
da mu jo lahko izplača sin, ki je v nasprotju z določili oporoke pridobil pretorsko posest posesti? Odločeno je bilo, da mora
imeti to lastnost v trenutku, ko se začne zapuščina izplačevati.
25. Marcellus, Digeste, IX. knjiga.
Neki mož, ki je emancipiral svojega sina in obdržal vnuka pod svojim nadzorom, je svojega sina razdedinil, vnuka določil za
dediča določenega dela svojega premoženja, drugega emancipiranega sina pa v oporoki izpustil. Mogoče je trditi, da je imel
vnuk pravico zahtevati pretorsko posest zapuščine v nasprotju z določbami oporoke; pretorska posest se namreč razdeli
sorazmerno z deležem, ki bi ga vsak dobil v primeru dedovanja, če oče ne bi bil ustrezen dedič.
1. Oporočitelj, čigar sin je bil posvojen, je za dediča določil svojega vnuka, ki ga je njegov sin pozneje rodil, emancipiranega
sina pa je izpustil. Ali bo omenjeni vnuk upravičen do pretorske posesti nepremičnine na podlagi edikta? Kljub temu ga je
treba zaščititi, tako kot so ascendenti in potomci, ki jim morajo zapuščino plačati tisti, ki so pridobili pretorsko posest v
nasprotju s pogoji oporoke.
2. Če je oporočitelj pod svojim nadzorom obdržal enega ali več vnukov po omenjenem sinu, ni nobenega dvoma, da bi morali
biti on ali oni zaščiteni v enakem obsegu, kot bi bili, če bi bil za dediča imenovan vnuk po sinu ali mati pokojnika, saj se z
njimi lahko primerja.
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Tit. 6. O razdelitvi premoženja.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XL.
Predmet tega naslova je očitno pravičen; pretor namreč emancipiranim otrokom dovoli, da v nasprotju z določili oporoke
pridobijo posest, in jim tako omogoči, da si delijo očetovo premoženje s tistimi, ki so bili pod oporočiteljevim nadzorom;
zaradi tega meni, da morajo tisti, ki želijo pridobiti očetovo premoženje, vse svoje premoženje vložiti v maso posesti.
1. Kolacija vpliva na vse tiste, ki jim je bila podeljena pretorska posest.
2. Jasno je, da bo pretor, če bo mladoletniku ali komu drugemu, ki je upravičen do tega, odobril popolno restitucijo, v njem
ponovno vzpostavil tudi pravico do pridobitve posesti v nasprotju z določbami oporoke, ki je ni izkoristil, poleg tega pa mu
bo povrnil tudi prednost kolabiranja.
3. Če bi bil sin, ki je pod očetovim nadzorom, imenovan za dediča treh četrtin zapuščine, tujec pa za dediča preostale četrtine,
Julijan pravi, da bo emancipirani sin, ki je v nasprotju z določbami oporoke pridobil pretorsko posest, prisiljen kolateralizirati
svoje premoženje le v sorazmerju s četrtino zapuščine, ker je svojega brata prikrajšal le za ta znesek. V dokaz tega mnenja
Pomponij navaja, da je emancipirani sin dolžan svoje premoženje zavarovati le z oporočiteljevimi vnuki, ki so bili njegovi
lastni sinovi.
4. Oče je določil svojega sina, ki ga je obdržal pod svojim nadzorom, in tujca za svojega dediča, emancipiranega sina pa je v
oporoki prešel. Oba sinova sta v nasprotju z določili oporoke dobila pretorsko posest nad njegovim premoženjem. Mogoče je,
in to ne napačno, trditi, da bi moral emancipirani sin svojega brata kolateralizirati le v sorazmerju z obsegom premoženja, za
katerega ga je prikrajšal; če je bil namreč sin, ki je bil pod očetovim nadzorom, določen za dediča manj kot polovice
premoženja, se zdi nepravično, da bi se kolateralizacija zahtevala od njega, prek katerega je drugi sin pridobil večji delež
očetovega premoženja.
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5. Zato obstaja razlog za kolacijo tolikokrat, kolikor je dediču, ki je pod očetovo oblastjo, zaradi posredovanja
emancipiranega dediča povzročena kakšna nevšečnost. Kadar pa temu ni tako, razloga za kolacijo ni.
6. Poleg tega emancipiranemu sinu gotovo ni treba, da svoje premoženje uvrsti v maso zapuščine, če ga je pridobil z očetovo
oporoko in ni prejel več, kot mu je ta zapustil.
7. Če je prejel polovico zapuščine kot zapuščino ali kolikor je lahko s pretorsko posestjo v nasprotju z določbami oporoke, je
treba reči, da ga ni mogoče podvreči kolaciji.
8. Julijan na istem mestu pravi, da če potem, ko je emancipirani sin pridobil pretorsko posest, umre sin, ki je bil pod
očetovskim nadzorom, je mogoče prvega prisiliti, da opravi kolacijo svojega premoženja tako, da nečaku prispeva toliko,
kolikor bi sam prispeval bratu, če bi ta živel. Če pa pravi dedič umre, preden pridobi pretorsko posest nad premoženjem,
pravi, da mora pretor zaščititi svojega dediča do višine deleža, za katerega je bil sin, ki je bil pod očetovskim nadzorom,
določen za dediča, če ta ne presega njegovega deleža premoženja; vendar mu v tem primeru ne dovoli, da bi zaprosil za
kolacijo, ker pretorska posest ne učinkuje.
9. Pretor ponovno odredi, naj se opravi kolacija, da bi bilo mogoče dati zadostno zavarovanje. Pomponij pravi, da je treba
zavarovanje zagotoviti s poroštvi; poglejmo pa, ali ga je mogoče zagotoviti tudi s položitvijo zastavnih pravic. Pomponij v
devetinsedemdeseti knjigi o ediktu trdi, da je mogoče varščino za kolacijo zakonito dati bodisi s poroštvi bodisi z zastavami;
s tem mnenjem se strinjam.
10. Če brat ne more dati varščine, je treba imenovati kuratorja njegovega deleža, pri katerem je treba deponirati denar,
pridobljen iz zapuščine, tako da lahko emancipirani sin prejme, kar je bilo vplačano, potem ko je svoje premoženje vložil v
maso zapuščine. Če pa bi mu bila zaradi njegove trme zavrnjena tožba za izterjavo njegovega deleža zapuščine, potem ko je
dal poroštvo, lahko pridobi nazaj svoje prejšnje pravice.
11. Poleg tega Pomponij v devetinsedemdeseti knjigi Edikta, čeprav je v Pretorjevem ediktu omenjena obveznica, navaja, da
je mogoče izvesti celo kolacijo same nepremičnine; ugotavlja namreč, da je mogoče izvesti kolacijo bodisi z izročitvijo
dejanske nepremičnine bodisi z izpolnitvijo obveznice. Zato, kot pravi, emancipirani dedič razdeli svoje premoženje z brati,
in čeprav ne da varščine, so pogoji edikta izpolnjeni. Prav tako lahko trdimo, da so izpolnjeni, če z njimi razdeli del
premoženja in da varščino, da bo prispeval več. Ker pa lahko nekateri predmeti ostanejo skriti, tisti, ki ne da varščine, ne bo
zadostno opravil kolacije, čeprav razdeli svoje premoženje. Če pa je znano, kaj sestavlja premoženje emancipiranega sina, bo
delitev istega premoženja zadostna kolaboracija. Če to ni znano, vendar je rečeno, da določeni učinki niso bili preneseni v
skupno maso, je treba dati varščino zaradi njihove negotovosti.
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12. Toda tudi če bi emancipirani sin v maso očetovega premoženja vložil le toliko svojega premoženja, kolikor mu ga bo
pripadalo, poleg kolacije, se reče, da je prispeval dovolj. Enako pravilo velja, kadar izroči dolžnikovo zadolžnico v zapuščino
ali prenese zemljišče ali katero koli drugo premoženje namesto tistega, kar bi moral dati v skupno maso.
13. Če mora emancipirani sin opraviti kolacijo z dvema bratoma in to stori z enim, z drugim pa ne, ne glede na to, ali mu da
jamstvo ali z njim razdeli svoje premoženje, je treba preučiti, ali bo izgubil le šestino zapuščine ali pa bi mu morala biti
odvzeta celotna tretjina te zapuščine. Menim, da je treba, če zaradi trme ne da varščine, zavrniti tožbo za izterjavo celotne
tretjine; saj se ne šteje, da je dal varščino tisti, ki ni poskrbel za odškodnino vseh zainteresiranih strank. Če pa ga ne more
zagotoviti, je treba zavrniti le tožbo za izterjavo šestine; vendar tako, da lahko odpravi pomanjkljivost kolizijske obveznice z
drugimi sredstvi, ki smo jih navedli zgoraj, ali pa se lahko za ohranitev njegovega premoženja imenuje skrbnik. Nekaj pa je
treba dopuščati tistemu, ki ne prispeva v celoti iz kakšnega drugega razloga, ne pa zaradi trmoglavosti.
14. Otrok, ki pripada posvojenski družini, je prisiljen v kolacijo; to pomeni, da ne on sam, temveč oseba, katere oblasti je
podrejen, kadar se to od njega zahteva, če želi v nasprotju z določbami oporoke pridobiti pretorsko posest. Očitno je, da če ga
posvojitelj emancipira, preden zahteva pretorsko posest zapuščine, ne bo prisiljen opraviti kolacije, in to je bilo navedeno v
reskriptu božjih bratov; vendar pod pogojem, da emancipirani posvojeni sin oprosti svoje brate kolacije, če je bilo to storjeno
brez goljufije.
15. Niti castrense peculium niti quasi castrense peculium nista predmet kolacije med brati; v mnogih cesarskih konstitucijah
je namreč določeno, da mora takšna lastnina pripadati izključno vsakemu posamezniku.
16. Poglejmo pa, ali je mogoče koga prisiliti, da v skupno maso zapuščine uvrsti premoženje, ki ga je dal oče ali ki je še
vedno dolžno in plačljivo zaradi neke službe. Papinianus v trinajsti knjigi vprašanj pravi, da takšnega premoženja ne bi smeli
prisiliti dati v skupno maso, saj ga je treba zaradi obveznosti, ki izhajajo iz urada, šteti za zasebno. Če pa bi bilo vseeno treba
plačati dolg, je treba zadevo urediti tako, da za dolg ne bo odgovoren samo tisti, ki je pridobil urad, ampak da bodo skupno
breme nosili vsi dediči.
17. Če se sin, ki ga je zajel sovražnik, po očetovi smrti vrne, čeprav takrat, ko je bil v sovražnikovih rokah, ni imel nobenega
premoženja, mu bo kljub temu dovoljeno, da pridobi pretorsko posest, in mora opraviti kolacijo premoženja, ki bi ga imel v
času očetove smrti, če ne bi bil v ujetništvu. Kolacijo mora opraviti tudi, če se ugotovi, da je bil v času očetove smrti
odkupljen od sovražnika.
18. Če se emancipiranemu sinu zapiše zapuščina, ki naj bi začela veljati ob očetovi smrti, mora prav tako opraviti kolacijo
zapuščine.
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19. Če bi bil oče imenovan za dediča in bi mu bila zapuščina zapuščena v skrbništvo za njegovega sina, ki naj bi se izplačala
ob njegovi smrti, ali mora biti tudi to predmet kolacije, ker je skrbništvo veljavno? Dejstvo je, da jo je treba obravnavati
enako, kot če bi bila zapuščena po očetovi smrti, in sin je ne bo prisiljen uvrstiti v maso zapuščine, ker mu ob očetovi smrti ni
pripadala.
20. Če je emancipirani sin prejel doto od svoje žene, mu je ne bo treba vključiti v maso zapuščine, tudi če bi njegova žena
umrla pred zapustnikovo smrtjo.
21. Če je bil arogiran mladoletnik, ki še ni dopolnil polnoletnosti, bo v skladu z reskriptom božanskega Pija upravičen do
četrtine zapuščine; poglejmo pa, če zahteva pretorsko posest zapuščine svojega naravnega očeta, ali mora opraviti kolacijo
omenjene četrtine. To vprašanje se nanaša le na to, ali se mora odpovedati pravici do tožbe za četrtino v korist svojega dediča
ali ne. Boljše mnenje je, da preide na njegovega dediča, ker je tožba osebna, zato mora dati varščino za uvrstitev četrtinke v
maso zapuščine. Vendar se to zgodi le, če je pravica do pridobitve četrtine že ugotovljena; če je posvojitelj, ki je dediča
emancipiral, še vedno živ, je treba reči, da ni razloga, da bi bilo treba dati varščino; upanje na kolacijo je namreč še vedno
prezgodnje, saj je on, čigar četrtina zapuščine pripada, še vedno živ.
22. Če ima oseba, ki bi morala opraviti kolacijo svojega premoženja, sina, ki ima v posesti peculium, castrense, je ni mogoče
prisiliti, da bi ta peculium vključila v maso zapuščine. Če pa bi bil sin, ki je imel peculium castrense in katerega posest
premoženja je bila zahtevana na podlagi Pretorijskega edikta, takrat že mrtev, ali je mogoče očeta prisiliti, da peculium
podvrže kolaciji? Ker ni nujno, da ga oče zahteva, je treba reči, da ga je treba uvrstiti v maso zapuščine; saj ni niti pridobljen
niti odvzet. Nadalje menim, da če je sin določil dediča, vendar ta ne sprejme zapuščine in bi moral imeti namestnika, je treba
peculium uvrstiti v maso zapuščine, in sicer iz razloga, ker takrat ni ne pridobljen ne odtujen.
23. Poleg tega je treba opraviti kolacijo, kadar premoženje ne pripada več emancipiranemu sinu in je bil ta kriv goljufije, da
bi se izognil njegovi posesti. To pa je treba razumeti tako, da bo predmet kolabiranja le, če se je lastnini odpovedal z
goljufijo, če pa je storil nekaj, da bi se izognil pridobitvi lastnine, ta ne bo predmet kolabiranja; v tem primeru je namreč
spletkaril proti sebi.
24. Različne deleže je treba uskladiti na naslednji način: na primer, če sta dva sinova pod očetovim nadzorom in če ima
drugi, ki je bil emancipiran, tristo lastnih aurei, mora prispevati dvesto svojim bratom, potem ko je sto prihranil zase; na ta
način bo namreč z njimi delil enako, čeprav je morda tisti, ki običajno ne usklajuje. Če pa sta dva emancipirana sinova, ki
imata tristo aurei, in sta dva od njiju pod očetovim nadzorom, je treba prav tako reči, da mora vsak od njiju prispevati sto
aurei vsakemu bratu, ki je pod očetovim nadzorom, in obdržati sto; vendar emancipirana brata sama ne bosta zavezana k
medsebojni kolaciji.
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25. Kolacija dote se opravi na enak način, tako da bo tisti, ki jo opravi, tudi sebe vključil med tiste, ki si jo delijo.
(2) Ulpianus, O ediktu, knjiga XLI.
Ko rečemo, da lahko vnuk, rojen po dedovi smrti, v imenu emancipiranega sina pridobi pretorsko posest na premoženju
slednjega, bo treba ugotoviti, da bo njegovo premoženje podvrženo kolaciji; čeprav ne moremo reči, da je imel tisti, ki še ni
bil rojen, to premoženje v času dedove smrti. Zato mora to premoženje uvrstiti v maso zapuščine, ne glede na to, ali ga je od
očeta prejel v celoti ali zgolj v zapuščino.
1. S premoženjem sina se razume tisto, kar mu ostane po odbitku njegovih dolgov. Če pa je dolžan določeno vsoto denarja
pod pogojem, je ni treba takoj odšteti, ampak jo je treba vseeno uvrstiti v maso zapuščine. Po drugi strani bi moral sin, ki je
pod nadzorom očeta, dati očetu zagotovilo, da ga bo ob izpolnitvi pogoja zaščitil glede tistega dela, ki ga je dal v kolacijo.
2. Če je bilo premoženje po očetovi smrti izgubljeno, ne da bi bil za to kriv emancipirani sin, se postavlja vprašanje, kdo bo
utrpel izgubo? Številne avtoritete menijo, da premoženje, ki je bilo izgubljeno brez goljufije ali malomarnosti, ne bi smelo
biti obremenjeno s kolacijo; to se razume iz besed, s katerimi pretor odredi, naj se premoženje podvrže kolaciji v skladu s
presojo zanesljivega državljana; zanesljiv državljan namreč ne bi odločil, da je podvrženo kolaciji premoženje, ki ga oseba
nima več in ki ga ni izgubila niti zaradi goljufije niti zaradi malomarnosti.
3. Premoženje, ki na podlagi dogovora pripada pod določenim pogojem, bi moral emancipirani sin vložiti v maso zapuščine.
Pravilo je drugačno v zvezi s pogojno zapuščino; kajti tudi če bi bil pod nadzorom očeta in bi bil pogoj izpolnjen po njegovi
smrti, bo sam upravičen do tožbe.
4. Če emancipirani sin zoper koga vloži tožbo zaradi storjene škode, mu je ni treba dati v kolacijo; kajti takšen postopek se
vloži prej zaradi zadovoljitve maščevanja kot zaradi izterjave denarja. Če pa ima tožbo, ki izhaja iz tatvine, mora to tožbo
uskladiti.
5. Če so trije emancipirani sinovi in tudi dva, ki ju nadzoruje oče, Gaj Kasij v sedmi knjigi civilnega prava pravi, da bi
morala emancipirana sinova dati v kolacijo tretjino svoje zasebne lastnine; tako da se lahko, čeprav ne prispevata drug
drugemu, obravnavata kot ena oseba. Ne smejo se imeti za slabo obravnavane, če prispevajo več, prejemajo pa manj; ker je
bilo v njihovi moči, da niso zaprosili za pretorijansko posest posesti. Julijan se prav tako strinja s Kassijevim mnenjem.
6. Če bi emancipirani vnuk, rojen emancipiranemu sinu, po smrti očeta in dedka dobil pretorsko posest nad posestjo obeh, saj
je vsak od njiju zapustil ustreznega dediča, lahko kolacijo, ki jo je treba opraviti, razložimo takole: če ima na primer
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premoženje v vrednosti sto aurejev, naj prispeva petdeset svojemu stricu in petdeset svojemu bratu, saj to razmerje velja ne
glede na to, ali upoštevamo osebe same ali deleže posesti, do katerih so upravičene.
7. Če sta dva emancipirana vnuka, potomca umrlega sina, ki zahtevata pretorsko posest dedkove zapuščine, se postavi
vprašanje, ali morata stricu prispevati polovico ali četrtino svojega premoženja v obliki kolacije. Boljše mnenje je, da bi
moral vsak prispevati polovico svojega premoženja, kajti če bi za časa življenja svojega dedka in v času, ko sta bila pod
njegovim nadzorom, prejela na primer dvesto aurejev, bi bil sin upravičen do sto, oba brata pa do dvesto iz dedkove
zapuščine.
8. Če dva emancipirana sinova zahtevata pretorsko posest posesti in eden od njiju opravi kolacijo, drugi pa ne, bo delež
slednjega koristil le sinu, ki je pod očetovskim nadzorom, ne pa tistemu, ki je bil emancipiran, saj je zaradi tistega, ki je pod
očetovskim nadzorom, drugemu zavrnjen ukrep.
9. Če emancipirani sin ne more dati varščine, se mu ne sme takoj odvzeti pretorske posesti, ampak jo lahko obdrži, dokler ne
najde porokov, vendar tako, da se lahko tistim, ki so pod očetovskim nadzorom, odobri tožba za vračilo kakršne koli lastnine,
ki bi se lahko zaradi zamude poškodovala; ti pa morajo dati varščino, da jo dajo v maso posesti, če so tudi oni zavarovani
pred izgubo.
3. Julianus, Digeste, knjiga XXIII.
Pretor ne obljubi posesti premoženja zapuščine v nasprotju z določili oporoke pod pogojem, da bo opravljena kolacija,
temveč pokaže, kaj je treba storiti po tem, ko je bila posest dana. V nasprotnem primeru bi bila emancipiranemu sinu
izkoriščena velika korist, če se ne bi razumelo, da je pridobil pretorsko posest posesti, če ne bi dal varščine za kolacijo; če bi
namreč medtem sam umrl, svojemu dediču ne bi zapustil ničesar. Poleg tega, če bi umrl njegov brat, mu ne bo dovoljeno
pridobiti pretorske posesti posesti. Kaj je treba storiti v takih okoliščinah? V tem primeru je treba šteti, da je pridobil zakonito
posest posesti, še preden je dal zavarovanje; če pa zavarovanja ne bi dal, bo posledica tega, da bo celotno posestvo prešlo na
sina pod očetovim nadzorom.
1. Emancipirani sin je vstopil v spor z mladoletnikom, ki še ni bil polnoleten in je izjavil, da je njegov brat in da je pod
očetovim nadzorom. Sprašujem, ali bi moral emancipirani sin z njim opraviti kolaboracijo svojega premoženja. Paulus v
zvezi s tem pripomni: "Menim, da je treba opraviti kolacijo, potem ko se zahteva zaveza, da bo mladoletnik, če izgubi
zadevo, prenesel tako premoženje kot tudi premoženje, o katerem je bila opravljena kolacija."
2. Julianus: "Kolacija je bila opravljena v skladu z zakonom, ki ureja premoženje, ki ga je treba pridobiti, če je bilo to
mogoče: Kadar je pretorska posest podeljena v nasprotju z določbami oporoke, naj emancipirani sinovi opravijo kolacijo
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svojega premoženja samo s tistimi, ki ostanejo pod očetovim nadzorom. Postavlja se vprašanje, kako je to mogoče storiti. Če
se namreč premoženje, ki ga je zapustil oče, in premoženje, ki pripada emancipiranim sinovom, združita v eno maso in se od
njega vzamejo polni deleži, bo posledica tega, da bodo emancipirani sinovi imeli korist od kolacije, ki so jo opravili sami.
Zato poglejmo, ali ne bo za emancipirane sinove primerneje, da prejmejo četrtino očetovega premoženja in tretjino svojega
premoženja. To, kar hočem povedati, bo bolj jasno, če navedem primer. Predpostavimo, da je oče zapustil štiristo aurejev in
dva sinova pod njegovim nadzorom, dva pa sta bila emancipirana. Eden od njiju bo imel sto, drugi pa šestdeset aurejev iz
njegovega premoženja; tisti, ki bo upravičen do sto, bo dobil skupaj sto triintrideset in tretjino; tisti, ki je prispeval šestdeset,
pa bo dobil sto dvajset, tako da bo rezultat ta, da bodo korist od kolacije imeli samo tisti, ki so ostali pod očetovim nadzorom.
3. Emancipiranim sinovom se odredi, da dajo svoje premoženje v kolacijo s tistimi, ki so ostali pod očetovim nadzorom.
4. Zato, kot tisti, ki je pod očetovim nadzorom, prejme doto svoje žene kot prednostno zapuščino, tako lahko tudi
emancipirani sin obdrži doto svoje žene kot prednostno zapuščino.
5. Če emancipirani sin, ki je bil prepuščen v oporoki, da varščino v zvezi s kolacijo svojega premoženja, medtem ko
razmišlja, ali bo zahteval pretorsko posest premoženja ali ne, in tega ne stori, njegov brat pa na podlagi te določbe proti
njemu sproži postopek, bo varen po oporoki. Če pa je deponiral denar v obliki kolacije, ga lahko izterja s tožbo; ker po tem,
ko je zavrnil zahtevo za pretorsko posest, ne bo nobenega razloga, da bi denar ostal v rokah dediča.
6. Moški, ki je imel pod svojim nadzorom dva sinova in tudi vnuka, ki je bil sin enega od njiju, je emancipiral tistega, po
katerem je imel vnuka; po emancipaciji je imel sin še enega sina, ki ga je ded posvojil namesto njega; nato pa je ded umrl,
bodisi zaprisežen ali po sestavi oporoke, v kateri je bil njegov emancipirani sin prenesen. Postavilo se je vprašanje, kakšno je
pravilo glede pretorske posesti in kaj je treba storiti v zvezi s kolacijo. Odgovor je bil, da bi bilo treba v zvezi s premoženjem
iz njega sestaviti tri dele, od katerih bi eden pripadel sinu, ki je ostal pod očetovskim nadzorom, drugi vnuku, ki je bil
posvojen namesto sina, tretji pa emancipiranemu sinu in vnuku, ki je ostal pod očetovskim nadzorom; tako bi bil oče zavezan
h kolaciji samo s tistim, ki je pridobil pretorsko posest nad premoženjem.
4. Africanus, Vprašanja, IV. knjiga.
Emancipirani sin ni dolžan dati v kolacijo dote, ki jo je dal svoji hčeri, ker se ne razume, da je ta vključena v premoženje
očeta, od katerega je izvirala, kot je vključena v premoženje matere.
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIX.
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Kadar ima kdo sina, ki je njegov lastni gospodar, in po njem vnuka, ki je pod njegovim nadzorom, je treba reči, da mora
vnuk, če dobi v pretorsko posest premoženje svojega emancipiranega očeta, dati varščino, da bo njegovo premoženje dal v
kolatacijo, in je podoben tistemu, ki je posvojil sina drugega; božji bratje so namreč v nekem reskriptu navedli, da je dedek
moral dati svoje premoženje v maso posesti. Res je, da je v istem zapisu dodano naslednje: "Razen če dedek ne želi imeti
nobene koristi od svojega premoženja in je pripravljen vnuka odpustiti iz svoje oblasti, tako da bi ta po osvoboditvi lahko
užival vse koristi pretorske posesti posesti." Zato se hči, ki se je rodila po očetovi emancipaciji in ki je postala njegova
dedinja, ne more upravičeno pritoževati, da je bila s tem, kar je bilo storjeno, izključena iz ugodnosti kolatacije; saj lahko po
dedkovi smrti skupaj z bratom deduje posest. Tega razloga ni mogoče navesti v primeru posvojitelja, vendar kljub temu v
zvezi z njim sprejmemo enako pravilo, če je sina emancipiral, ne da bi storil kakršno koli goljufijo.
1. Določilo, ki se nanaša na kolacijo, učinkuje, kadar pozvani ne ravna v času, ko bi moral svoje premoženje vložiti v
zapuščinsko maso; še posebej, ker je v Pretorjevem ediktu zapisano, da je treba kolacijo opraviti v skladu s presojo dobrega
državljana.
2. Če torej kolacija ne bo izvedena v skladu s predpisanimi pogoji ali če bo izvedena le delno, bo določilo postalo veljavno.
3. In ne glede na to, ali sin opravi kolacijo ali ne, v skladu s pogoji določila ali pa se ji izogne s kakšnim goljufivim dejanjem,
se zoper njega izda sodba za znesek, ki je enak vrednosti premoženja.
6. Celsius, Digest, knjiga X.
Postavlja se vprašanje, ali je treba doto, ki jo je dal očetov ded, po dedovi smrti vrniti očetu, ker je ženska umrla med
zakonsko zvezo. Zdi se, da je pravičnost primera takšna, da je to, kar je oče dal moji hčeri na moj račun, enako, kot če bi to
dal sam, saj je dolžnost starega očeta do vnukinje odvisna od naklonjenosti, ki jo oče goji do sina, in ker mora oče obdariti
svojo hčer, mora tudi stari oče obdariti svojo vnukinjo zaradi svojega sina. Kaj pa, če je oče sina razdedinil? Menim, da ne bi
bilo nesmiselno, če bi se enako pravilo ohranilo tudi v primeru izročenega sina. Menim, da ni neprimerno mnenje, da bi
moral biti sin upravičen do tega, kar je bilo iz očetovega premoženja podarjeno za njegov račun.
(7) Isto, Digest, knjiga XIII.
Kadar vnuki nasledijo namesto sinov, naj se jim s kolacijo prispeva le en delež, tako da imajo lahko en delež premoženja v
pretorski posesti. Sami pa morajo svoje premoženje vložiti v maso posesti, kot da bi vsi skupaj predstavljali le eno osebo.
8. Papinianus, Vprašanja, III. knjiga.
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Pretor včasih ne izključi tistega, ki je neodločen, ali ga ne zavrne, potem ko si je premislil. Zato so nekatere avtoritete menile,
da bi moral biti emancipirani sin, ki ni hotel dati varščine v zvezi z umestitvijo svojega premoženja v maso posesti, pozneje
uslišan, če bi po tem, ko je dal varščino, želel izkoristiti ugodnost pretorske posesti posesti; čeprav bi lahko rekli, da se zdi,
da je zavrnil posest, ki ni želela upoštevati formalnosti, s katerimi jo je bilo mogoče pridobiti. Prvo mnenje pa je pravičnejše,
zlasti kadar pride do spora med brati glede očetovega premoženja; menim, da je treba emancipiranemu sinu dovoliti, da
pridobi posest, če v roku, določenem za to, ponudi varščino; težje bo namreč opravičiti prostovoljno zamudo pri dajanju
varščine po preteku enega leta, v katerem se lahko odobri pretorijanska posest posesti posesti.
9. Isto, Mnenja, knjiga V.
Emancipirani sin je pridobil pretorsko posest zapuščine svojega oporočnega očeta. Vnuk omenjenega sina, ki je ostal v
družini, bo upravičen do polovice zapuščine, skupaj z ugodnostjo kolacije. Če bo isti vnuk pozneje pridobil pretorsko posest
nad zapuščino svojega oporočnega očeta, bo moral svoje premoženje vključiti v maso zapuščine s kolacijo s svojim bratom,
ki se je rodil po emancipaciji njegovega očeta.
(10) Scaevola, Vprašanja, V. knjiga.
Če sin pod očetovim nadzorom, potem ko je bil imenovan za njegovega dediča, vstopi v njegovo posest in emancipirani sin
zahteva pretorsko posest v nasprotju z določbami oporoke, sam pa tega ne stori, se v njegovo korist ne sme opraviti noben
prispevek v obliki kolacije; tako je določeno v ediktu. Vendar menim, da tako kot lahko zakonito obdrži posest v sorazmerju
s svojim deležem, ker lahko zahteva pretorijansko posest, tako bi tudi gotovo moral prispevati kolaturo v korist svojega brata,
saj ta trpi krivico zaradi pridobitve pretorijanske posesti.
11. Paulus, Mnenja, knjiga XI.
Paulus navaja svoje mnenje, da emancipirani sin ni dolžan dati v kolacijo premoženja, ki naj bi bilo nanj preneseno po
očetovi smrti, v korist brata, ki je ostal pod očetovskim nadzorom, tudi če je to premoženje pridobil, preden je bil do njega
upravičen; saj velja, da ga je imel v posesti po očetovi smrti ne toliko zaradi donacije, temveč zaradi dolga.
12. Isto, O ediktu, knjiga XLI.
Kadar kdo zapusti ženo, ki je noseča, in ta pridobi pretorsko posest v imenu svojega še nerojenega otroka, se kolacija za
nekaj časa prekine; pred rojstvom otroka namreč ni mogoče reči, da je bil pod nadzorom umrlega; po rojstvu pa je treba
opraviti kolacijo.
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Tit. 7. O izročitvi dote.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XL.
Čeprav pretor prisili hčerko, da opravi kolacijo svoje dote le, če zahteva posest posesti po ediktu; če tega ne stori, mora
vseeno opraviti kolacijo, če se vmešava v posest svojega očeta. To je navedel božji Pij v reskriptu, naslovljenem na Ulpija
Adriana; v skladu z njim je namreč žensko, ki ne zahteva pretorske posesti posesti, mogoče prisiliti, da prispeva svojo doto v
kolacijo s pomočjo tožbe za delitev, ki so jo vložili njeni sodediči.
(1) Če je bila doto predvidela pogodba in jo je določila ženska sama ali pa je to storil nekdo, ki vodi njene posle, jo je prav
tako mogoče prisiliti, da jo vloži v maso zapuščine. Če pa je določilo zahteval nekdo drug, je treba reči, da ni treba opraviti
kolabiranja, če pa je bila doto zgolj obljubljena, je treba opraviti kolabiranje te dote.
(2) Če je vnuk in tudi vnukinja od istega sina in je bila vnukinja obdarjena ter je obstajal še en sin, ki ni bil oče navedenih
otrok, mora vnukinja dati svojo doto v kolacijo samo v korist svojega brata. Poleg tega mora vnukinja, če bi bila
osamosvojena, dati svojo doto in svoje premoženje v maso zapuščine samo v korist svojega brata in ne v korist svojega
strica.
(3) Če pa je samo vnukinja in ni vnuka po istem očetu, je treba opraviti kolacijo v korist strica po očetovi strani, pa tudi v
korist bratrancev in sestričen obeh spolov.
(4) Če sta dve vnukinji po različnih sinovih, prispevata v kolacijo vzajemno in v korist svojega strica; če imata istega očeta,
prispevata le vzajemno.
(5) Kadar je doto položeno v maso zapuščine, se odštejejo nujni stroški, ne pa tudi drugi.
(6) Če je prišlo do razveze zakonske zveze in je mož plačilno nesposoben, žena ni prisiljena obračunati celotne dote, temveč
le toliko, kolikor ji lahko pride v roke; to je toliko, kolikor je mož sposoben plačati.
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(7) Če pa je oče ali tujec obljubil doto pod določenim pogojem, je treba dati poroštvo; in potem lahko žena opravi obračun
svoje dote takoj, ko je obdarjena.
(8) Hči, ki je zakonita dedinja svojega očeta, mora prav tako prispevati svojo doto, kar bo imelo za posledico, da bo v
primeru obljube dote oprostila svojega brata polovične obveznosti; bolj pravično je namreč, da je obdarjena iz svojega
lastništva.
(9) Če ima emancipirani sin, ki je v nasprotju s pogoji oporoke pridobil pretorsko posest posesti, hčer, ki jo je obdaril nekdo
drug, ne bo dolžan njene dote vložiti v maso posesti, ker ta ne predstavlja nobenega dela njegovega premoženja.
2. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XIV. knjiga.
Hči, ki je bila dana v posvojitev in imenovana za dedinjo, mora na enak način kot emancipirana hči prispevati za kolacijo
svoje zasebno premoženje in tudi doto, ki jo je morda prejela. Če je njen posvojitelj še vedno živ, mora to storiti on.
3. Ulpianus, Disputations, knjiga IV.
Če bo hči imenovana za dedinjo, ji ne bo treba vložiti svoje dote v maso zapuščine. Če je torej drugi otrok izkoristil edikt,
mora tudi ona pridobiti posest posesti v nasprotju z določili oporoke, kajti ker ne stori nobene krivice proti bratu, ji ni treba
prispevati svoje dote, saj se to, kar je pridobila z oporoko, spremeni v to, kar bi pridobila s pretorsko posestjo posesti v
nasprotju z njenimi določili. Jasno je, da če je bila imenovana za dedinjo manjšega dela zapuščine, kot je njen zakoniti delež,
in je s pretorsko posestjo dobila nekaj drugega, saj se je njen delež s tem povečal, bo morala prispevati za kolacijo, razen če
ostane zadovoljna z deležem, ki ji je bil zapuščen. Tedaj je namreč treba šteti, da ji ne bo treba izpolniti dolžnosti kolacije,
ker je premoženje pridobila po očetovi volji.
(4) Pomponij, O Kvintu Muciju, III. knjiga.
Če je oče obljubil doto za svojo hčer, ki jo je pozneje razdedinil, ali če ji je po osamosvojitvi zapustil zapuščino in jo prenesel
v oporoki, bo upravičena do dote kot prednostne zapuščine in tudi do zapuščine.
5. Papinianus, Mnenja, V. knjiga.
Emancipirani sin, ki bi lahko v nasprotju z določbami oporoke pridobil pretorsko posest, je na podlagi edikta pridobil posest
očetovega premoženja na podlagi zapuščine. Tudi hči, ki je ostala pod starševskim nadzorom in je bila imenovana za dediča
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skupaj z bratom iz iste družine, je ponovila napako svojega emancipiranega brata in pridobila posest na podlagi edikta na
podlagi intestacije. Ne bo ji treba prispevati svoje dote v obliki kolacije v korist brata, ki je bil imenovan za dediča, saj
pretorska posest, ki jo je zahtevala, ni bila veljavna in ni imela učinka in bo obdržala celoten delež posesti po očetovi
oporoki; to pomeni, da bo vsak od treh otrok imel tretjino, in domneva se, da je bila zahtevana pretorska posest posesti v
nasprotju z določbami oporoke, označena unde liberi.
1. Hči, ki je morala po prenehanju zakonske zveze prispevati doto, je s tem odlašala. V skladu s presojo dobrega državljana
bo morala plačati obresti na doto, saj mora tudi njen emancipirani brat dati svoj dohodek v kolacijo, ona pa je prejela
dohodek svojega deleža.
(6) Isti, Mnenja, VI. knjiga.
Oče je za dediča določil svojega emancipiranega sina in izobčil hčer, ki je po vložitvi tožbe za razglasitev neveljavne
oporoke dobila nazaj polovico zapuščine. Podal sem mnenje, da njenega brata ne bi smeli prisiliti, da svoje premoženje
vključi v maso zapuščine; saj je bilo ugotovljeno, da so v takšnih okoliščinah veljavne tudi oporoke svobode.
7. Paulus, Mnenja, knjiga XI.
Prav tako ne sme prispevati svoje dote v korist svojih bratov, saj so slednji dediči na podlagi druge pravice kot ona.
(8) Papež, Mnenja, XI. knjiga.
Oče je svoji hčeri ob poroki poleg dote dal določeno premoženje, jo obdržal pod svojim nadzorom in jo določil za soedinjo z
njenimi brati pod pogojem, da bo prispevala svojo doto in drugo premoženje, ki ji ga je dal ob poroki, v obliki kolatacije. Ker
hči ni sprejela zapuščine, je bilo ugotovljeno, da lahko zaradi slabe vere vloži ugovor zoper svoje brate, ki so vložili tožbo za
izterjavo premoženja, ki ni bilo vključeno v doto, iz razloga, ker je njen oče nameraval, da bo dobila eno ali drugo
premoženje.
9. Tryphoninus, Disputations, Book VI.
Postavilo se je vprašanje, ali je hčerko, ki je bila skupaj z brati primerna očetova dedinja in je bila zadovoljna s svojo doto ter
ni hotela sprejeti posesti, mogoče prisiliti, da jo da v kolacijo. Božji Marko je v reskriptu izjavil, da je, če ni sprejela
očetovega premoženja, ni mogoče prisiliti, da bi to storila. Zato dana doto ne bo le ostala v rokah moža, ampak jo bo, če je
bila obljubljena, mogoče izterjati tudi od njenih bratov in se bo štela za dolg, saj ni več vključena v očetovo zapuščino.
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Tit. 8. V zvezi s prispevkom, ki ga je treba plačati med emancipiranim sinom in njegovimi otroki.

(1) Ulpianus, O ediktu, knjiga XL.
Kadar kdo od tistih, ki jim pretor obljubi posest posesti, ob očetovi smrti ni pod očetovskim nadzorom in ima otroke, ki so
del zapustnikove družine, in jim bo posest pripadla po lastni pravici ter niso bili razdedinjeni, mu pretor izroči v posest
njegov delež zapuščine, ki bi mu pripadal, če bi ostal pod očetovim nadzorom, tako da bo njegov delež razdeljen na dva dela,
od katerih bo eden pripadal njemu, drugi pa njegovim otrokom, in bo prisiljen dati svoje premoženje v kolacijo samo v
njihovo korist.
1. Ta člen edikta je popolnoma pravičen, saj določa, da emancipirani sin ne more sam pridobiti premoženja in s tem izključiti
vnukov, ki so ostali pod očetovim nadzorom, vnuki pa se ne morejo vmešavati v očetovo premoženje z utemeljitvijo, da so
bili sami pod očetovim nadzorom.
2. V tem razdelku edikta je omenjen tudi primer, ko je sin dan v posvojitev in se mu pri dedovanju pridruži vnuk, ki je pod
nadzorom svojega naravnega dedka. Poleg tega se vnuk pridruži svojemu osamosvojenemu očetu, ne glede na to, ali je bil
njegov oče podržavljen ali imenovan za dediča. Med sinom, danim v posvojitev, in sinom, ki je emancipiran, pa je naslednja
razlika: vnuk se ne pridruži s sinom, danim v posvojitev, razen če je bil imenovan za dediča in je tretji del odgovoren za
uveljavitev edikta; pridruži pa se emancipiranemu sinu, ne glede na to, ali je bil ta imenovan za dediča ali pa je prešel na
podlagi oporoke.
3. Julijan pravi, da če je sin pod očetovskim nadzorom imenovan za dediča dveh tretjin posesti, emancipirani sin pa ene
tretjine, če vnuk, ki je bil prepuščen, v nasprotju z določbami oporoke pridobi pretorsko posest, vzame stricu eno šestino,
očetu pa eno dvanajstino posesti.
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4. Če bi bil emancipirani oče razdedinjen in bi bili njegovi otroci, zapustnikovi vnuki pod očetovim nadzorom, prepuščeni,
bodo omenjeni vnuki lahko pridobili pretorsko posest; saj je nesmiselno, da jim, ker so bili združeni z očetom in je bil ta v
oporoki prepuščen, ne bi bila priznana pretorska posest, če je bil njihov oče bodisi imenovan za dediča bodisi razdedinjen.
5. Če je bil stric omenjenih vnukov, ki je bil pod starševskim nadzorom, v oporoki prepuščen in naj bi bil njihov oče
razdedinjen, je treba omenjenim vnukom dovoliti pridobitev pretorske posesti, saj se njihov oče, ker je bil razdedinjen, šteje
za mrtvega.
6. Scaevola pravi, da če je oče, ki ostane pod očetovsko oblastjo, bodisi razdedinjen bodisi imenovan za dediča, sin, ki se mu
rodi, ne glede na to, ali ostane pod očetovsko oblastjo ali je bil emancipiran, ne more in ne sme biti poklican k dedovanju po
svojem dedku; pretor namreč vnuka zagotovi le, dokler ostane pod oporočiteljevo oblastjo, njegov oče pa je bil emancipiran.
Zato morajo za uporabo tega oddelka edikta otroci ostati v družini, tj. v tisti družini, katere posest se zahteva. Če pa se
emancipiranemu sinu rodi posmrtni otrok, ki je bil spočet pred emancipacijo, je treba šteti, da velja isto pravilo.
7. Pretor ne pozove k dedovanju vseh potomcev brez razlike, temveč po njihovih različnih stopnjah; to pomeni, da najprej
neposredne dediče, na primer vnuke, če jih je, in če jih ni, tiste nižje stopnje; vendar jih ne smemo mešati. Jasno je, da če
vnuk izvira iz emancipiranega sina, pravnuk pa iz drugega vnuka, je treba reči, da je treba oba združiti, saj sta oba nasledila
mesto neposrednih dedičev.
8. Če bi se vnuk vrnil po pravu postliminium, je treba reči, da se mora pridružiti svojemu emancipiranemu očetu.
9. Če bi oče emancipiral enega od svojih dveh sinov, ki ju ima oba pod nadzorom, in bi namesto sina posvojil vnuka po enem
od njiju, in bi po tem, ko je v oporoki izpustil emancipiranega sina, umrl, Julijan pravi, da je treba vnuku, ki je bil posvojen
namesto sina, priznati olajšavo, tako da bo kot sin imel tisti delež zapuščine, do katerega bi bil upravičen tujec, če bi ga bil
posvojil zapustnik. Pravi, da bo rezultat tega, da bo sin pod očetovim nadzorom upravičen do tretjine zapuščine; vnuk, ki je
bil posvojen namesto sina, bo upravičen do druge tretjine; emancipirani sin pa si bo preostalo tretjino razdelil z drugim
vnukom, ki je ostal pod nadzorom zapustnika.
10. Ni pomembno, do kakšnega dela zapuščine je vnuk lahko upravičen, in tudi če je ta zelo majhen; saj v primeru, da je
neznaten, še vedno menimo, da bo obstajal razlog za uporabo tega oddelka edikta.
11. Premoženje se razdeli med sina in njegove otroke tako, da on dobi polovico, oni pa drugo. Če torej domnevate, da je
emancipiran samo en sin in da sta pod očetovim nadzorom ostala dva vnuka ter da poleg njiju ni drugih potomcev, bo
emancipirani sin upravičen do polovice premoženja, oba vnuka pa do druge polovice po delitvi na četrtine. Če se zgodi, da je
še en sin, iz katerega ni izšel noben vnuk, bo upravičen do polovice premoženja, drugi sin pa skupaj s sinovoma do druge
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polovice, tako da bo sam imel četrtino premoženja, druga četrtina pa se bo razdelila med njegove otroke. Če pa sta bila oba
sinova osamosvojena in imata oba potomce, si mora vsak od njiju s svojimi otroki razdeliti polovico zapuščine, tako da bosta
sama imela vsak četrtino, njuni otroci pa preostalo četrtino. Če ima eden od njiju dva sinova, drugi pa tri, se bo ena četrtina
razdelila med oba, druga pa med tri otroke.
12. Če eden od vnukov noče sprejeti svojega deleža zapuščine, bo posledica tega, da njegov delež ne bo pripadel njegovemu
očetu, ampak po možnosti njegovemu bratu. Če pa vsi vnuki nočejo sprejeti svojih deležev, nobeden od njih ne bo pripadel
stricu, ampak samo očetu. Če pa jih oče zavrne, bodo pripadli stricu.
13. Če emancipirani sin nima otrok pod nadzorom svojega dedka, mora oporočitelj njegovo premoženje dati v kolacijo v
korist njegovih bratov. Če pa ima vnuke, pretor želi, da da v kolacijo samo v korist tistih svojih otrok, ki so pod nadzorom
svojega dedka. To je razumno, saj s pridobitvijo pretorske posesti nad premoženjem posega le v pravice svojih otrok.
14. Zdaj pa poglejmo, koliko mora prispevati v njihovo korist. In res, ko emancipirani sin opravi kolacijo v korist svojih
bratov, ali vedno odšteje svoj delež zase ? In ali v zgoraj navedenem primeru odšteje ves svoj delež ali pa mora v maso
zapuščine vključiti le polovico svoje zasebne lastnine, saj je upravičen le do polovice deleža tistega, kar je pridobljeno s
pretorsko posestjo? Menim, da mora v njuno korist prispevati le polovico svojega zasebnega premoženja; toda tudi če je bil
en sin emancipiran, drugi pa je ostal pod oporočiteljevo oblastjo, bo emancipirani sin prispeval le en delež v korist obeh
vnukov in eno tretjino v korist strica tistih, ki so ostali v oporočiteljevi oblasti, sam pa bo upravičen do druge tretjine. Kajti
česar koli bo emancipirani stric vložil v kolatacijo za vnuke, oni sami ne bodo vložili v kolatacijo v korist lastnega očeta; tega
namreč ne dobijo iz zapuščine svojega dedka, temveč se to stori na račun premoženja, ki so ga prejeli pozneje.
15. Iz tega sledi, da bo, če ima emancipirani oče med svojim premoženjem sto aurei, petdeset obdržal zase, preostalih
petdeset pa bo dal v kolacijo vsem vnukom, to je svojim otrokom; ali če ima enega vnuka in dva pravnuka po drugem vnuku,
mora petdeset aurei razdeliti tako, da jih ima vnuk petindvajset, pravnuka pa skupaj petindvajset; oba imata namreč pravico
le do enega deleža v pretorski posesti premoženja.
16. Scaevola domiselno razpravlja o naslednjem vprašanju, in sicer: če je en sin pod očetovim nadzorom, drugi pa je
emancipiran, in vnuk umrlega sina pod nadzorom zapustnika ter drugi vnuk, ki je bil emancipiran, koliko naj emancipirani
stric da v kolacijo v korist svojih nečakov in koliko v korist svojega brata? Pravi, da je mogoče trditi, da je treba premoženje
razdeliti na tri deleže, od katerih bo enega obdržal, enega bo dal v kolacijo v korist svojega brata, enega pa v korist svojih
nečakov, čeprav bodo slednji, če bodo skupaj s svojim očetom deležni dedovega premoženja, imeli manj kot njihov stric. To
mnenje je pravilno.
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17. Tudi če sta dva vnuka po istem sinu in sta emancipirana, pravnuk po enem od njiju pa je bil pod nadzorom pokojnika, bo
en vnuk imel en delež zapuščine, drugi vnuk pa bo skupaj s sinom upravičen do drugega.
18. Če obstaja vnuk in dva pravnuka po drugem vnuku, ki je umrl, in je bil eden od omenjenih pravnukov emancipiran, bo
opravil kolacijo samo v korist svojega brata, ali če nima brata, v korist svojega strica, ne pa tudi v korist svojega pravnuka.
2. Paulus, O ediktu, knjiga XLI.
V tem delu edikta pretor ne predvideva ničesar v zvezi z zapuščinami, ki jih vnuk izplača privilegiranim osebam. Kar je bilo
prej povedano o tej točki, velja tudi tukaj, saj je nesmiselno, da bi bil oče vnuka dolžan plačati take zapuščine, vnuk pa bi
imel več, kadar je v enakih okoliščinah po Pretorjevem zakonu poklican k enakemu deležu.
3. Marcellus, Digeste, IX. knjiga.
Oče, ki je imel dva sinova, je enega od njiju osamosvojil, vnuka pa je obdržal pod svojim nadzorom. Emancipirani sin je imel
sam sina, ki ga je oče razdedinil. Sprašujem, če bi bila njegov brat in sam emancipirani sin v oporoki prenesena, vnuke
emancipiranega sina pa bi ded določil za dediče njegovega premoženja, kakšno bi bilo pravilo v primeru pretorske posesti in
kakšna bi bila razlika, če predpostavimo, da bi bil v oporoki prenesen tudi emancipirani sin, od katerega so vnuki izhajali?
Odgovoril sem, da če bi oporočitelj emancipiral svojega sina in vnuka, ki ga je ta imel, obdržal pod svojim nadzorom,
emancipirani sin pa bi imel sina in oba vnuka bi bila določena za dediča, njun oče pa bi bil razdedinjen in drugi sin bi prešel,
bi le ta lahko zahteval pretorsko posest v nasprotju s pogoji oporoke; razdedinjeni sin je namreč ovira na poti lastnih otrok,
rojenih po emancipaciji. Pretorsko posest pa bi bilo treba podeliti vnuku, ki je ostal pod nadzorom svojega dedka; če bi bil
njegov oče, ki je bil emancipiran, prepuščen oporoki, bi lahko dobil pretorsko posest posesti na podlagi tistega dela edikta, ki
ga je uvedel Julijan, to je na podlagi nove klavzule. Prav tako ne bi bil v slabšem položaju, ker je bil njegov oče razdedinjen,
in mu je treba izkazati enako pozornost, če bi bil sam prepuščen v oporoki. Drugačen pa je položaj njegovega brata, ki se je
rodil po osamosvojitvi, saj je treba zapuščino ohraniti v njegovo korist, kolikor se nanaša na njegov celotni delež, kot je cesar
Antonin navedel v reskriptu v zvezi z vnukinjo, otrokom zapustnikove hčere.
4. Modestin, Pandekti, XVI. knjiga.
Neki moški je po emancipaciji svojega sina obdržal otroke slednjega pod svojim nadzorom. Emancipirani sin, ki je imel
otroke, je pozneje umrl. Odločeno je bilo, da so tisti vnuki, ki so ostali pod nadzorom svojega dedka, na podlagi posebnega
odloka upravičeni do pretorske posesti njegovega premoženja, skupaj s tistimi, ki so se rodili po emancipaciji, z izjemo, da
lahko dedek, če je želel pridobiti premoženje svojega sina s pomočjo svojih vnukov, da svoje premoženje v kolacijo ali da jih
emancipira, da bi lahko sami pridobili korist očetovega premoženja. To je božji Marcus navedel v zapisu.
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5. Isti, Razlike, VI. knjiga.
Če bi razdedinjeni vnuk postal dedič tistega, ki ga je ded določil za svojega dediča, nato pa bi njegov emancipirani oče, ki je
bil v oporoki izpuščen, v nasprotju z določbami oporoke pridobil pretorsko posest na očetovi zapuščini, se vnuk ne bi mogel
pridružiti očetu, ampak bi bil izključen kot tujek, ker ni dedič svojega dedka po svoji pravici.
(6) Scaevola, Vprašanja, V. knjiga.
Kadar nekdo, ki ima pod nadzorom sina, namesto vnuka posvoji tujca, tako kot da bi se ta rodil njegovemu sinu, nato pa sina
emancipiral, se vnuk ne bo pridružil emancipiranemu sinu v pretorski posesti, ker je prenehal biti vključen med otroke
slednjega.
7. Tryphoninus, Disputations, Book XVI.
Če ima oporočitelj po emancipaciji sina vnuka od slednjega, mu je treba ohraniti njegov delež dedove zapuščine. Vendar pa
poglejmo, koliko bo to znašalo. Če namreč predpostavimo, da je bil vnuk imenovan za sodediča skupaj s svojim stricem in da
bi oče omenjenega vnuka, potem ko je bil v oporoki prepuščen, v nasprotju z oporočnimi določbami pridobil pretorijansko
posest v skladu s pogoji pretorijanskega edikta, bi se premoženje zapuščine razdelilo na dva dela. Ali mora biti zdaj, po
razglasitvi konstitucije božanskega Pija, delež, do katerega je upravičen vnuk, njegov celoten delež ali le četrtina? Kajti če je
bil po rojstvu pod nadzorom svojega dedka, se bo pridružil svojemu očetu in oba skupaj bosta upravičena do polovice
premoženja. Če predpostavimo, da je obstajal še en vnuk, ki izhaja iz istega sina in pripada dedkovi družini, bi bila oba vnuka
skupaj upravičena do četrtine zapuščine, če bi njun oče v nasprotju z določili oporoke pridobil pretorsko posest in bi bila pod
nadzorom svojega dedka. Ali je treba tistemu, ki ni ostal v družini, zdaj dovoliti, da prejme osmino zapuščine? In kdo mora
biti prikrajšan za svoj delež, da dobi, kar mu je dano? Ali bi se to vzelo samo njegovemu očetu ali tudi njegovemu stricu?
Mislim, da bi se odvzela samo stricu, ker bi bil prisiljen plačati zapuščino, zapuščeno omenjenemu vnuku.

Tit. 9. V zvezi z dajanjem nerojenega otroka v posest zapuščine in njegovim skrbnikom.
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(1) Ulpiamis, O ediktu, knjiga XLI.
Pretor ne poskrbi le za dobrobit že rojenih otrok, temveč ne zanemarja tudi tistih, ki še niso rojeni; njihove interese namreč
zaščiti v eni od sekcij edikta tako, da nerojenega otroka v nasprotju z določili oporoke postavi v posest posesti namesto v
pretorsko posest.
1. Nujno potrebno je, da je ženska noseča, in ne zadostuje, da zgolj trdi, da je v tem stanju. Zato takšna podelitev posesti
nepremičnine ni veljavna, razen če je bila v času zapustnikove smrti dejansko noseča, zaradi česar zahteva, da se ji podeli
posest.
2. Nerojeni otrok se postavi v posest zapuščine, kadar ni razdedinjen in kadar bo pozneje vključen med ustrezne dediče.
Kadar pa ni gotovo, ali se bo to zgodilo, nerojenega otroka včasih damo v posest, če bi lahko v določenih okoliščinah postal
pravi dedič; saj je včasih bolj pravično, da nastanejo nepotrebni stroški, kot da se odreče preživljanje tistemu, ki bi lahko
postal lastnik zapuščine.
3. Če je torej razdedinjenje izraženo z naslednjimi besedami: "Če se mi rodi sin, naj se razdedini," ker se lahko rodi hči ali
več sinov ali sin in hči, in v vsakem od teh primerov bo nerojeni otrok prešel v posest zapuščine; kajti dokler še ni gotovo,
kaj se bo rodilo, je bolje, da je otrok, ki je bil razdedinjen, vzdrževan, kot pa da otrok, ki ne more biti razdedinjen, propade od
lakote, zato je treba vsako zmanjšanje zapuščine zaradi tega ratificirati, četudi se rodi otrok, ki je bil izključen iz dedovanja.
4. Isto pravilo bo veljalo, če bi ženska, ki je imela zapuščino v posesti, splavila.
5. Če pa je bil posmrtni otrok izločen iz zapuščine pod pogojem, medtem ko pogoj še traja, sprejmemo mnenje Pedija, ki je
menil, da je treba nerojenega otroka dati v posest zapuščine; ker je v primeru negotovosti vedno bolje, da se ga podpre.
6. Kadar je nerojeni otrok najprej razdedinjen in preide kot nadomestek, Marcellus zanika, da ga je mogoče postaviti v
posest, dokler živijo imenovani dediči, zaradi tega, ker je bil razdedinjen; kar je res.
7. Po drugi strani, če je nerojeni otrok prešel kot eden od imenovanih dedičev in je bil razdedinjen kot nadomestni dedič, ga
je treba postaviti v posest, dokler živijo imenovani dediči. Če pa ti niso živi, pravi, da tega ne bi smeli storiti, saj zapuščina
preide v stopnji, v kateri je bil otrok razdedinjen.

2195

8. Če je sina ujel sovražnik, njegova žena pa je noseča, je treba dati v posest premoženje njenega tasta, saj se lahko zgodi
primer, ko bo otrok po rojstvu postal neposredni dedič; kot na primer, če bi njegov oče umrl v rokah sovražnika.
9. Če pa bi kdo izločil nerojenega otroka na naslednji način: "Če se mi otrok rodi v treh mesecih po moji smrti, naj se izloči,"
ali "Po treh mesecih", se nerojeni otrok postavi v posest, ker obstaja možnost, da bi lahko postal neposredni dedič. V takih
primerih mora biti pretor vedno zelo popustljiv, da otrok, katerega rojstvo se pričakuje, ne bi umrl, preden se rodi.
10. Tudi v tem primeru pretor nikoli ne omenja imena žene, saj se lahko zgodi, da ženska, ki trdi, da je noseča od svojega
moža, morda ni bila njegova žena v času njegove smrti.
11. Tudi nerojeni otrok emancipiranega sina lahko pridobi posest nad njegovim premoženjem. Zato je v sedemindvajseti
knjigi Digest zastavljeno vprašanje, če sin, ki je bil emancipiran, ko je bila njegova žena noseča, pozneje umre in umre tudi
njegov oče, ali lahko nerojeni otrok pridobi posest premoženja svojega emancipiranega očeta. In zelo pravilno pravi, da ni
razloga, da bi bil nerojeni otrok, ki mu edikt dovoljuje pridobitev posesti, iz nje izključen; saj je povsem pravično, da se
poskrbi za otroka, ki bo po svojem rojstvu upravičen do posesti posesti. Če je njegov dedek še živ, tudi nerojenemu otroku
dovolimo, da pridobi posest na nepremičnini svojega očeta.
12. Če sin, ki je dan v posvojitev, umre in pusti nosečo ženo, nato pa umre posvojitelj, bo nerojeni otrok dobil v posest
premoženje svojega posvojitelja. Vendar pa poglejmo, ali bi moral biti tudi on postavljen v posest, v posest premoženja
očeta, ki je dal svojega sina v posvojitev. Če je ta posmrtni vnuk imenovan za dediča svojega naravnega dedka, bo postavljen
v posest njegovega premoženja, saj če ob njegovem rojstvu ni bilo drugega otroka, mu je bilo mogoče podeliti pretorsko
posest v skladu z določbami oporoke; če pa so bili drugi otroci, ki so bili preminuli, je lahko skupaj z njimi dobil tudi
pretorsko posest v nasprotju z določbami oporoke.
13. Če bi oče emancipiral svojega sina, medtem ko je njegova snaha noseča, še nerojeni otrok ne bi smel biti absolutno
izključen; po rojstvu se namreč lahko pridruži očetu v skladu z novo določbo edikta. Na splošno pa bi bilo treba v primerih,
ko se otrok po rojstvu lahko pridruži očetu pri dedovanju, dovoliti, da pridobi posest, preden se rodi.
14. Kadar ženska, ki želi pridobiti posest na nepremičnini, ni zapustnikova žena ali snaha, niti ni bila z njim nikoli v takem
razmerju, ali če se trdi, da ni noseča z njim, bo pretor izdal odlok kot po karbonarskem ediktu. To je božanski Hadrijan
navedel v reskriptu, naslovljenem na pretorja Klavdija Prokula, v katerem mu je naročil, naj prevzame skrajšano sodno
pristojnost v zadevi; če je bilo očitno, da je bila ženska, ki je želela, da se ji v imenu njenega nerojenega otroka dodeli posest,
kriva goljufije, ne sme odločiti v njeno korist. Če pa bi obstajal kakršen koli dvom, mu je bilo naloženo, naj poskrbi, da
nerojenemu otroku ne bo povzročena nobena škoda, temveč naj ga postavi v posest premoženja. Iz tega sledi, da je ženska,
razen če je bila očitno kriva prevare, lahko zahtevala odločitev pretorja; če pa je obstajal kakršen koli utemeljen dvom o tem,
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ali je bila noseča z možem, jo je bilo treba zaščititi z odločbo, da ne bi bile prizadete pravice nerojenega otroka. Enako
pravilo velja, kadar se pojavi spor glede družbenega položaja ženske.
15. Na splošno ne dvomimo, da bi moral pretor priskočiti na pomoč nerojenemu otroku v vseh tistih primerih, v katerih ima
navado podeliti posest na podlagi karbonarskega dekreta, kadar je otrok že rojen; to pa se stori toliko lažje, ker je primer
nerojenega otroka obravnavan z večjim popuščanjem kot primer že rojenega; ta prednost je namreč priznana prvemu, da bi
lahko prišel na svet. Otroku se daje prednost, ko se rodi, da bi se lahko vzgajal v družini, nerojenega otroka pa je treba
podpirati, ker se bo, če ni sin svojega domnevnega očeta, vseeno rodil državi.
16. Če se kdo, potem ko je spravil v nosečnost svojo prvo ženo, poroči z drugo in tudi njo spravi v nosečnost, nato pa umre,
bo edikt zadostoval za oba primera, pod pogojem, da nihče ne izpodbija pravice ene od žensk ali obtožuje eno od njiju
goljufije.
17. Poleg tega, kadarkoli se nerojenemu otroku podeli posest, mati običajno zahteva, da se tako zanj kot za posest imenuje
kurator. Če pa je kurator imenovan samo za otroka, bodo upniki zapuščine lahko prevzeli premoženje v hrambo; če pa je
kurator imenovan ne samo za otroka, ampak tudi za zapuščino, so upniki lahko varni, saj mora kurator prevzeti odgovornost.
Zato je treba skrbnika za zapuščino imenovati po pregledu njegove plačilne sposobnosti; upniki ali katera koli druga
zainteresirana oseba pa mora poskrbeti, da je skrbnik plačilno sposoben in da to ni oseba, ki bo upravičena do dedovanja, če
se otrok ne rodi.
18. Sedanja praksa je, da se tako za premoženje kot za otroka imenuje isti skrbnik. Če pa se pojavijo upniki ali kdo, ki upa, da
bo nasledil zapuščino, je treba imenovanje opraviti bolj skrbno in previdno ter imenovati več kuratorjev, če se to zahteva.
19. Poleg tega naj ženska, ki ji je dana v posest zapuščina, vzame iz posesti samo tiste stvari, brez katerih se njen otrok ne
more ne nahraniti ne roditi; v ta namen je treba imenovati kuratorja, ki bo ženski priskrbel hrano, pijačo, obleko in
stanovanje, sorazmerno s sredstvi in položajem pokojnika ter položajem ženske.
20. Odbitek, potreben za te stroške, je treba najprej opraviti od gotovine, ki pripada zapuščini, in če te ni, od premoženja, ki
zapuščini povzroča največje stroške, in ne od tistega, ki jo povečuje s svojimi dohodki.
21. Če obstaja nevarnost, da bi bilo mogoče kakšno premoženje pridobiti z odtujitvijo ali da bi bili dolžniki zapuščine zaradi
poteka časa oproščeni odgovornosti, mora skrbnik poskrbeti tudi za te zadeve.
22. Zato mora opravljati dolžnosti svoje službe tako, kot so to vajeni početi kuratorji in skrbniki varovancev.
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23. Kurator se izbere med tistimi, ki so bili imenovani za skrbnike posmrtnega otroka; ali med bližnjimi sorodniki in
zvezami; ali med podložniki; ali med prijatelji ali upniki umrlega. Izbrati je treba osebo, ki velja za plačilno sposobno; če pa
obstaja dvom o osebnem značaju zgoraj navedenih, je treba izbrati častnega človeka.
24. Če kurator še ni imenovan (ker pogosto ni bila vložena prošnja zanj ali je bila vložena prepozno ali je bil imenovan
prepozno), Servij pravi, da oporočnemu dediču ali namestniku ni treba zapečatiti premoženja, temveč mora narediti popis
premoženja in ženski dodeliti, kar bo zahtevala.
25. Pravi tudi, da bi moral dedič imenovati skrbnika, ki bi skrbel za premoženje, ki ga drugače ni mogoče ohraniti; kot so na
primer črede ali žito in vinogradi, če pridelek še ni bil pobran. Če pride do spora o tem, koliko naj se vzame iz zapuščine, je
treba imenovati razsodnika.
26. Menim, da je vse to odpravljeno, ko je imenovan skrbnik; vendar mora prodajne listine in popis zapuščine podpisati on.
27. Nerojeni otrok naj ostane v posesti, dokler ne pride na svet; ali dokler mati ne splavi; ali dokler ni gotovo, da ni noseča.
28. Če bi, ker se je dobro zavedala, da ni noseča, uporabljala del posesti, Labeo pravi, da bi jo bilo treba vzeti iz njenega
premoženja.
2. Paulus, O ediktu, knjiga XLI.
Če bi imela otroka, ki je bil izključen iz posesti, se mora umakniti.
Hermogenianus, Epitome La/w, III. knjiga.
Če je kakršen koli strošek nastala v dobri veri, ga od nje ne bi smeli izterjati.
4. Paulus, O ediktu, knjiga XLI.
Tudi za žensko je treba najeti stanovanje, če pokojnik ni imel hiše.
1. Prav tako je treba tudi sužnjem ženske zagotoviti preživljanje - če so potrebni za njeno službo - v skladu z njenim
družbenim položajem.
(5) Gaj, O pokrajinskem ediktu, XIV. knjiga.
2198

Tudi skrbnik nerojenega otroka mora ženski zagotoviti preživljanje; ni namreč pomembno, ali ima doto, s katero se lahko
preživlja, ali ne, saj velja, da je to, kar ji je zagotovljeno, dano za njenega nerojenega otroka.
1. Kadar je za nerojenega otroka imenovan skrbnik, mora poskrbeti za plačilo dolgov zapuščine, zlasti tistih, katerih neplačilo
vključuje denarne kazni ali pri katerih so bile v zavarovanje položene dragocene zastavne pravice.
6. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLI.
Kadar je imenovan posmrtni dedič, ki je tujec, se nerojenemu otroku ne dodeli posesti, razen če se njegova mati ne more
preživljati drugače; menimo namreč, da se preživljanje ne sme odreči tistemu, ki bo po rojstvu postal posestnik posesti.
7. Isto, O ediktu, knjiga XLI.
Kadar kdo postane dedič ab intestato, je tudi v tem primeru nerojenemu otroku dovoljeno, da pridobi posest posesti; se pravi,
če gre za takega otroka, ki bo ob rojstvu upravičen do pretorske posesti; in v vseh oddelkih edikta se nerojeni otrok šteje za
preživljanca.
1. Včasih, vendar ne nekritično, se nerojenemu otroku ne sme dati posesti premoženja; ampak le po tem, ko se pokaže
ustrezen razlog, kadar kdo izpodbija njegovo pravico. Vendar se to nanaša le na nerojenega otroka, ki lahko skupaj z drugimi
pokojnikovimi otroki pridobi posest. Če pa bi ga bilo treba postaviti v posest kot najbližjega sorodnika ali na podlagi
katerega koli drugega člena edikta, je treba reči, da preiskava ne bo potrebna; ni namreč pravično, da se otrok vzdržuje s
premoženjem drugega, dokler ne doseže pubertete, saj je treba reševanje spora odložiti do takrat. Ugotovljeno je, da je treba
vse spore v zvezi s stanjem otrok odložiti, dokler ne dosežejo pubertete; ne da bi otrok lahko ostal v posesti v času obstoja
spora, temveč da bi morala biti odložitev brez posesti.
2. Poleg tega, čeprav lahko pretor nerojenega otroka postavi v posest skupaj s tistimi, ki jim je posest že podelil; vseeno se
lahko nerojenemu otroku samemu dovoli, da ima posest nad posestjo.
8. Paulus, O prešuštvu, I. knjiga.
Kadar se ženski v imenu njenega nerojenega otroka dodeli posest premoženja, je božanski Hadrijan v reskriptu, naslovljenem
na Calpurnija Flacca, navedel, da je treba obtožbo prešuštva odložiti, da se otroku ne bi naredila krivica.
(9) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XV.
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Kadar je nerojen otrok dan v posest premoženja, je treba to, kar se odvzame od premoženja za njegovo preživljanje, odšteti
kot dolg.
10. Paulus, Vprašanja, knjiga VII.
Posmrtno rojeni otrok, ne glede na to, kdaj se rodi, če je bil spočet ob zapustnikovi smrti, lahko pridobi pretorsko posest
zapuščine, saj ga pretor postavi v posest na podlagi vseh členov edikta, po katerih jo lahko pridobi, ne bo pa postavljen v
posest, če po svojem rojstvu do nje ni upravičen.

Tit. 10. O karbonskem ediktu.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLI.
Če bi prišlo do spora glede tega, ali naj se otrok, ki še ni dopolnil pubertete, vključi med potomce umrlega, se mu bo posest
podelila po dokazanem ustreznem razlogu, kot da v zvezi s to zadevo ne bi prišlo do spora; po opravljeni preiskavi pa se bo
odločitev odložila do takrat, ko bo otrok dosegel puberteto.
(1) Če varščina za mladoletnika ni dana tistemu, ki sproži vprašanje, pretor odredi, da se ga skupaj z mladoletnikom postavi v
posest.
(2) Do ugodnosti karbonarskega edikta niso upravičeni le moški, temveč tudi ženski potomci moških.
(3) Na splošno pravimo, da so do ugodnosti karbonarskega edikta upravičeni tisti, ki lahko v nasprotju z določbami oporoke
pridobijo pretorsko posest posesti; niso pa do nje upravičeni tisti, ki so izključeni iz pridobitve take posesti.
(4) Če je otrok predmet spora te vrste, namreč: če se zanika, da bi moral biti vključen med potomce pokojnika, in če
vprašanja ni postavil tujec, temveč njegov lastni oče; kot na primer, če vnuk trdi, da je bil njegov oče emancipiran in da je
ostal pod nadzorom svojega dedka, ter zahteva, da se pridruži svojemu očetu, ali naj se odločitev v tem primeru odloži ?
Boljše mnenje je, da je treba; saj je zelo malo pomembno, kdo sproži spor, kajti tudi če bi zapustnik zanikal, da je bil
vključen med svoje potomce, in ga kljub temu ne bi razdedinil, bo obstajala podlaga za uporabo karbonskega edikta.
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(5) Če bi kdo zanikal ne le to, da ima otrok pravico biti vključen med zapustnikove potomce, in bi celo trdil, da je suženj, na
primer rojen od sužnje, Julijan pravi, da obstaja razlog za uporabo Karbonskega edikta, kar je v nekem reskriptu navedel tudi
božji Pij. Veliko previdnost je namreč treba nameniti tistim, ki jim grozi resna krivica; kajti če bi bilo drugače, bi lahko vsak
izredno drzen človek povzročil škodo mladoletniku, ki še ni polnoleten, tako da bi o njem povedal veliko hudih obrekovanj in
neresnic.
(6) Isto pravilo velja tudi v primeru, ko se govori, da je bil pokojnik sam suženj.
(7) Podlaga za uporabo karbonarskega edikta bo obstajala tudi v primeru, ko zakladnica sproži vprašanje o statusu
mladoletnika, ki še ni dopolnil starosti pubertete.
(8) Pomponij v devetinsedemdeseti knjigi Edikta pravi, da se karbonarski edikt ne bo uporabljal, kadar je sin imenovan za
dediča ali je razdedinjen, čeprav se zanika, da je sin; ker je tako rekoč imenovan za dediča, ima posest premoženja, tudi če ni
sin, ali pa bo izključen zaradi razdedinjenja, tudi če bi se izkazalo, da je sin; razen če je za dediča imenovan posmrtni otrok in
se po njegovem rojstvu zanika, da je sin, čeprav naj bi bil pod očetovskim nadzorom; v tem primeru mu je treba dati
pretorsko posest le sorazmerno z deležem zapuščine, za katerega je bil imenovan za dediča.
(9) Prav tako meni, da bo v primeru, ko je kdo svojega sina izobčil, ker je dejal, da je bil spočet v prešuštvu, ali ko je bilo
sporno, ali naj bo vključen med njegove otroke, upravičen do posesti zapuščine po tem razdelku edikta; ker je bil namreč
izobčen, ne da bi za to navedel razlog, ne bi bil upravičen do posesti zapuščine. Enako pravilo bo veljalo, če je bila v oporoko
vstavljena naslednja klavzula: "Vsakdo, ki pravi, da je moj sin, naj bo razdedinjen," saj se sin na ta način ne razdedini.
(10) Če bi kdo določil svojega sina za dediča zelo majhnega dela svojega premoženja, kot sledi: "Naj bo moj dedič ta in ta, ki
se je rodil iz take in take ženske," in potem omenjeni sin ne bi priznal, da je njegov oče umrl na podlagi oporoke in da je on
njegov zakoniti dedič, je vseeno, ali njegovi sodediči zanikajo, da je zapustnikov sin, ali pa pravijo, da je oporoka veljavna.
Če pravijo, da je oporoka veljavna, spora ne bi smeli odložiti in karbonarski dekret se ne bo uporabljal. Če pa zanikata, da je
zapustnikov sin, in trdita, da zapuščina pripada njima kot najbližjima sorodnikoma; posest zapuščine se dodeli mladoletniku,
odločitev o sporu pa se odloži do njegove polnoletnosti.
(11) Če se materi očita, da je uvedla domnevnega otroka, se postavi vprašanje, ali je treba odločitev o sporu v zvezi s
civilnim stanjem otroka odložiti. Če je vprašljivo samo stanje otroka, je treba vprašanje odložiti do pubertete, ker se je
mogoče utemeljeno bati, da ga ne bo mogoče ustrezno zagovarjati. Kadar pa je obtožena mati sama, saj ni dvoma, da bo od
prvega trenutka z največjo dobronamernostjo in stanovitnostjo zagovarjala civilni status otroka, ni dvoma, da je treba opraviti
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preiskavo, in če se po preiskavi izkaže, da je bil otrok navidezen, mu je treba zavrniti vsako tožbo za izterjavo zapuščine in
vse ostane v enakem stanju, kot če otrok ne bi bil določen za dediča.
2. Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.
Čeprav je ženska, ki naj bi uvedla domnevnega otroka, morda mrtva, je treba kljub temu, če so v kaznivo dejanje vpleteni še
drugi, takoj opraviti preiskavo. Kadar pa ni nikogar, ki bi ga bilo mogoče kaznovati, ker so vsi, ki so sodelovali pri kaznivem
dejanju, mrtvi, je treba preiskavo v skladu s Karbonskim ediktom odložiti do pubertete.
3. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.
Karbonski edikt velja tako za pretorijansko posest posesti v nasprotju z določbami oporoke kot tudi za posest ab intestato; v
nekaterih primerih je namreč uporaba edikta lahko potrebna, kadar je bila podeljena pretorijanska posest v skladu z
določbami oporoke; na primer kadar je oporočitelj določil dediča takole: "Moj posmrtni otrok, naj bo deček ali deklica, naj
bo moj dedič," in se zanika resničnost izjave v oporoki.
(1) Kadar se pojavi vprašanje v zvezi s skrbništvom ali zapuščino, se zadeva lahko odloži do časa pubertete; kot je navedel
božanski Pij v reskriptu, naslovljenem na Klavdija Hadrijana.
(2) Čeprav je gotovo, da pretorska posest po karbonarskem ediktu ni obljubljena imenovanemu dediču, vseeno ni nobenega
dvoma, da je treba vsako vprašanje v zvezi z njegovim stanjem odložiti do njegove pubertete. Če se torej hkrati pojavi spor
glede očetovega premoženja in njegovega lastnega stanja, se bo ta edikt uporabljal. Če pa je sporno samo njegovo civilno
stanje, se bo vprašanje odložilo do pubertete, vendar ne na podlagi karbonskega edikta, temveč v skladu s cesarskimi
konstitucijami.
(3) Karbonski edikt ne daje nobenih olajšav otrokom, ki so prišli v puberteto, čeprav so mlajši od petindvajsetih let. Če pa se
otrok, ki je dosegel puberteto, predstavlja kot mlajši od te starosti in pridobi pretorsko posest nad posestjo, je treba reči, da je
dekret ničen. Kajti tudi če bi bil pod starostjo pubertete, se takoj, ko jo doseže, ugodnost posesti nepremičnine konča.
(4) V tovrstnih primerih se uvede preiskava, da se prepreči izročitev posesti posesti, če bi se jasno pokazala prevara tistih, ki
zahtevajo posest posesti v imenu otrok; zato mora pretor, kadar se zahteva posest po karbonarskem ediktu, nemudoma
poskrbeti za obravnavo zadeve. Če ugotovi, da je o njej mogoče zlahka odločiti, in če se pozitivno dokaže, da otrok ni sin,
mu lahko zavrne karbonarsko posest premoženja. Če pa ugotovi, da je zadeva v dvomu, to je, da obstaja nekaj neznatnih
dokazov v korist otroka in ni jasno razvidno, da ni zapustnikov sin, mu podeli karbonarsko posest zapuščine.
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(5) Za to preiskavo obstajata dva razloga: eden od njiju je ugotoviti, ali je treba podeliti karbonatno posest, ki daje prednost,
saj mladoletniku omogoča pridobitev pretorske posesti, kot če ne bi prišlo do spora; drugi pa je ugotoviti, ali je treba odločbo
izdati takoj ali jo odložiti do pubertete. Pretor mora skrbno preveriti, ali je za mladoletnika koristno, da se odločba izda takoj,
ali pa je bolje, da se odloži do njegove pubertete; to mora na vsak način izvedeti od sorodnikov, matere in skrbnikov
mladoletnika. Denimo, da obstajajo nekatere priče, ki si lahko, če se odločitev o zadevi preloži, premislijo ali umrejo ali pa
njihovo pričanje po daljšem času ne bo imelo enake veljave. Ali pa recimo, da obstaja kakšna stara babica ali nekatere sužnje,
ki lahko v zvezi z otrokom povedo resnico; ali da obstajajo nekateri dokumenti, ki so bistveni za njegov uspeh; ali da
obstajajo drugi dokazi in da bo mladoletnik utrpel večjo škodo, če se preiskava odloži, kot pa bo imel korist, če se o zadevi
ne odloči takoj. Če predpostavimo, da mladoletnik ne more dati jamstva in da so osebe, ki jim je bilo dovoljeno pridobiti
posest nad premoženjem, tiste, ki so sprožile spor v zvezi z njim in ki lahko abstrahirajo, spremenijo ali uničijo večino
premoženja, ki pripada mladoletniku; bi bilo neumno ali nepravično, če bi pretor odložil zadevo do pubertete, kar bi bilo v
veliko škodo tistega, ki želi, da se zadeva reši. Božanski Hadrijan je v nekem zapisu izjavil: "Kadar se odločitev običajno
odloži do pubertete, se to stori v korist mladoletnikov, da to stanje ne bi bilo ogroženo, preden se lahko sami zaščitijo. Poleg
tega, če imajo osebe, ki jih lahko ustrezno branijo, in če je v interesu omenjenih mladoletnikov, da se zadeva hitro predloži
sodišču in izda odločba, in če skrbniki mladoletnikov želijo, da se zadeva obravnava, se to, kar je bilo zamišljeno v korist
mladoletnikov, ne sme uporabiti proti njim in da njihovo stanje ostane zadržano, ko se lahko nedvomno ugotovi."
(6) Če mladoletnikova mati, potem ko je obtožena, da je uvedla domnevnega otroka, pridobi svojo tožbo, lahko vprašanje o
stanju otroka še vedno ostane nerešeno; lahko se na primer trdi, da ga pokojnik ni spočel, ali če ga je, da ni bil rojen v
zakonski zvezi.
(7) Če bi oseba, ki je izpodbijala stanje otroka in trdila, da je sam edini sin, umrla in bi njegova mati postala njegova dedinja
ter v zvezi z mladoletnikom sprožila enak spor, kot ga je sprožil njen lastni sin, in bi trdila, da je bil rojen iz druge ženske; to
je, če bi zanikala, da je bil otrok umrlega in da je zato sama upravičena do celotnega premoženja umrlega sina kot njegova
dedinja, Julijan pravi, da se odločitev ne bi smela sprejeti pred polnoletnostjo, ker ni razlike, ali oseba, ki postavlja vprašanje,
to počne v svojem imenu ali v imenu zapuščine. Očitno je, da če bi mati priznala, da je otrok sin pokojnika, in bi zato zase
zahtevala le polovico očetovega premoženja, se odločitev o zadevi ne bi smela odložiti do pubertete; saj ne izpodbija
zahtevka mladoletnika do očetovega premoženja, temveč do premoženja njegovega brata.
(8) Julijan na istem mestu pravi, da če pride do spora v zvezi s statusom dveh mladoletnikov, ki še nista dosegla pubertete, in
eden od njiju to starost doseže, naj se počaka, da tudi drugi doseže puberteto, tako da se o stanju obeh odloči tako, da pravice
tistega, ki še ni dosegel pubertete, ne bodo prizadete z odločitvijo, izdano proti tistemu, ki je to starost dosegel.
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(9) Pri tem ni velike razlike, ali je tožnik mladoletnik, ki še ni dosegel pubertete, ali pa posestnik premoženja, ki postavlja
vprašanje o stanju mladoletnika, kajti ne glede na to, ali je v posesti ali jo zahteva, je treba odločitev odložiti do časa
pubertete.
(10) Če dva mladoletnika, ki še nista dosegla pubertete, postavita vprašanje o stanju drug drugega, je vseeno, ali eden od njiju
trdi, da je edini sin, ali pa drugi trdi, da je tudi on sin. Če namreč eden trdi, da je edini sin, je treba šteti, da je treba odločitev
o zadevi odložiti, dokler oba ne dosežeta pubertete, ne glede na to, ali je tožnik ali posestnik tisti, ki sproži spor. Če pa eden
trdi, da je edini sin, drugi pa, da je tudi sin, in naj bi prvi prvi dosegel puberteto, je treba odločitev odložiti zaradi mladosti
tistega, ki trdi, da je sin; vendar je to treba storiti delno in ne v celoti, saj glede polovice premoženja ni spora. Če je tisti, ki
trdi, da je tudi on sin, prvi, ki je dosegel puberteto, tisti, ki trdi, da je edini sin, pa še ni dopolnil te starosti, se odločitev ne
sme odložiti; ker ni dvoma glede stanja slednjega, saj je on tisti, ki se spopada, saj tisti, ki je dosegel puberteto, čeprav trdi,
da je sin, ne zanika, da je tudi drugi sin.
(11) Kadar suženj, ki mu je zapovedana svoboda in je imenovan za dediča, izpodbija status mladoletnika, ki pravi, da je
zapustnikov sin, in je prelomil očetovo voljo, Julijan pravi, da je treba odločitev glede zapuščine in glede zapuščine svobode
odložiti do pubertete; kajti nobenega od.teh vprašanj ni mogoče določiti naenkrat, ne da bi bile prizadete pravice tistega, ki
pravi, da je zapustnikov sin. Tudi druga vprašanja, ki se nanašajo na oporočne oporoke svobode in so v teku, je treba odložiti
do pubertete.
(12) Če se pojavi mladoletnik, ki še ni dosegel pubertete, in trdi, da je zapustnikov sin, dolžniki zapuščine pa to zanikajo,
vendar pravijo, da premoženje pokojnega oporočitelja pripada sorodniku, ki je na primer zunaj morja, se mora otrok zateči h
karbonarskemu ediktu; vendar je treba upoštevati interese odsotne osebe tako, da se zahteva predložitev varščine.
(13) Pretorji si prizadevajo, da bi dali v dejansko posest tiste, ki jim je bila posest podeljena na podlagi karbonskega edikta.
Če pa bi posestnik po karbonarskem ediktu skušal zahtevati posest ali kakšno posebno premoženje, ki mu pripada, Julijan v
štiriindvajseti knjigi Digest zelo pravilno pravi, da mu je treba to preprečiti z izjemo, saj mora ostati zadovoljen s
privilegijem posesti, ki mu ga je medtem podelil pretor. Zato pravi, da mora, če želi zahtevati zapuščino ali katero koli
premoženje, ki jo sestavlja, to storiti z neposredno tožbo v vlogi dediča; tako da se po njegovi vlogi lahko ugotovi, ali je
dedič in ali je vključen med otroke, da domneva o karbonarski posesti zapuščine ne bi škodovala njegovim nasprotnikom. To
mnenje je razumno in pravično.
(14) Poleg tega se ta posest podeli v roku enega leta, tako kot običajne posesti, ki se podelijo otrokom.
(15) Vendar je treba, da tisti, ki trdi, da je sin, ne pridobi le karbonarske posesti posesti, temveč zahteva tudi navadno
pretorsko posest.
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(16) Obdobja, potrebna za pridobitev obeh posesti, tečejo ločeno. Tisti, ki ima za cilj navadno pretorsko posest, teče od
trenutka, ko je sin vedel, da je njegov oče mrtev, in je imel moč zahtevati pretorsko posest zapuščine; karbonatna posest pa
teče od trenutka, ko je sin vedel, da je njegovo stanje sporno.
4. Julianus, Digeste, knjiga XX.
Če torej otrok ne zahteva posesti posesti po prvem razdelku, lahko v nekaterih primerih pridobi posest po naslednjem
razdelku karbonarskega edikta, včasih pa tega ne more storiti; če bi namreč takoj po očetovi smrti prišlo do spora o tem, ali
lahko zahteva posest posesti skupaj z drugimi otroki, se bo štelo, da je leto poteklo istočasno, kar zadeva obe obdobji. Če pa
bi po preteku določenega roka ugotovil, da so bile njegove pravice sporne, lahko, tudi če je potekel rok, v katerem bi lahko
zahteval posest nepremičnine v skladu s prvim oddelkom edikta, to zahteva v skladu z drugim oddelkom; ko jo pridobi, pa
lahko vedno uporabi posestne tožbe. Če pa je bila sodba zoper njega izdana po tem, ko je dosegel polnoletnost, mu bodo
posestne tožbe zavrnjene.
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLI.
Če je tisti, ki sproži izpodbojno tožbo zoper mladoletnika, eden od otrok umrlega, bo rezultat takšen: ne glede na to, ali tisti,
čigar stanje je sporno, da varščino ali pa je ne da, bo še vedno postavljen v posest.
(1) Če se mladoletni otrok ne brani in je zato njegov nasprotnik postavljen v posest, kdo bo imel pravico vložiti tožbe, ki
zadevajo zapuščino? Julijan v štiriindvajseti knjigi Digest pravi, da je treba imenovati kuratorja, ki lahko prevzame skrb za
vse in vloži tožbe. Poleg tega pravi, da osebi, ki je postavljena v posest skupaj z mladoletnikom, ni prepovedano, da sproži
postopek proti kuratorju, saj na ta način zapuščini ni povzročena škoda, ker lahko zakonito sproži tožbo proti mladoletniku
samemu, če je zagotovil varščino.
(2) Kadar mladoletnik, ki še ni dopolnil polnoletnosti, ne da varščine, se v posest postavi njegov nasprotnik, ne glede na to,
ali sam da varščino ali ne. Če želi njegov nasprotnik, da se upravljanje premoženja zaupa njemu, mora dati varščino
mladoletniku; če pa tega ne stori, je treba imenovati skrbnika, ki bo upravljal premoženje. Če bi nasprotnik dal varščino, bi
moral prodati vse premoženje, ki bi se zaradi zamude lahko uničilo ali razvrednotilo, od dolžnikov pa bi moral izterjati tudi
vse dolgove, če se bodo sčasoma poplačali; preostalo premoženje bi moral imeti v posesti skupaj z mladoletnikom.
(3) Poleg tega poglejmo, ali lahko tisti, ki je bil postavljen v posest na podlagi karbonarskega edikta, zmanjša zapuščino, da
bi si zagotovil lastno preživljanje. Če je mladoletnik dal varščino, lahko uporabi del zapuščine za svojo preživnino, ne glede
na to, ali je bil izdan dekret, ki mu to dovoljuje, ali ne; preostanek zapuščine pa mora vrniti osebi, ki jo zahteva. Če pa ne
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more dati varščine in je očitno, da se drugače ne more preživljati, mu je treba dodeliti posest, da si lahko priskrbi, kar je
potrebno za njegovo preživljanje. Ne bi smelo biti presenetljivo, da se osebi, za katero se lahko izkaže, da ni sin pokojnika,
dovoli uporaba dela premoženja za njegovo preživljanje, saj se nerojenemu otroku z edikti dodeli celotno premoženje,
njegovi materi pa se dodeli podpora v korist otroka, ki se morda ne bo rodil; večjo skrb bi bilo treba nameniti preprečevanju,
da sin umre od lakote, kot preprečevanju, da bi v roke tožnika prišel manjši znesek premoženja, če bi se ugotovilo, da otrok
ni bil sin pokojnika.
(4) Menim, da bi bilo treba na vsak način zahtevati od pretorja, da se listine o zapuščini ne dajo v roke nasprotniku, če ta
pridobi posest; sicer se lahko mladoletnik ogoljufa, bodisi da nasprotnik prek njih pridobi informacije bodisi da se mu
omogoči, da jih zataji.
(5) Kadar niti mladoletnik niti njegov nasprotnik ne da varščine, je treba imenovati skrbnika, ki bo upravljal premoženje in ga
izročil tistemu, ki zadevo pridobi. Kaj pa je treba storiti, če skrbniki mladoletnika zahtevajo upravljanje ? Ne smejo biti
zaslišani, razen če dajo varščino v imenu mladoletnika ali če so sami imenovani za skrbnike.
6. Paulus, O ediktu, knjiga XLI.
Postavlja se vprašanje, ali je mogoče izdati dekret v zvezi s premoženjem matere? In dejansko v tem primeru v skladu s
Karbonskim ediktom dekreta ni mogoče izdati, saj je treba odobriti dolg odlog, ki bo odločitev odložil do pubertete.
1. Julijan pravi, da je jasno, da je treba, če pride do spora glede premoženja očeta in matere hkrati ali celo glede premoženja
brata, odločitev o sporu odložiti do pubertete.
2. Razlog za uporabo tega edikta bo obstajal, tudi če bi otroci pridobili pretorsko posest ab intestato; tudi če jo zahtevajo na
podlagi zadnjih členov edikta, kjer so zakoniti dediči poklicani k dedovanju, ker so pravi dediči, ali na podlagi tistega člena,
po katerem se posest podeli sorodnikom.
3. Ta edikt se uporablja tudi, kadar obstaja spor tako glede statusa mladoletnika kot glede njegove pravice do zapuščine; kajti
če gre samo za njegov status, kot na primer, kadar je rečeno, da je suženj, in ni spora glede zapuščine, je treba v takih
okoliščinah takoj odločiti o vprašanju njegove svobode.
4. Če je tisti, ki sproži spor glede mladoletnika, hkrati z njim postavljen v posest, ga ne bi smeli podpirati iz pokojnikovega
premoženja, niti ne more ničesar vzeti iz zapuščine, saj mu je ta posest dana le namesto varščine.
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5. Mladoletniku je treba zagotoviti ne le podporo, temveč tudi denar za njegovo izobraževanje in vse druge potrebne izdatke
v skladu z višino zapuščine.
6. Postavlja se vprašanje, ali lahko tisti, ki mu je bila dana posest na podlagi karbonarskega edikta, potem ko doseže
puberteto, prevzame vlogo tožnika na sodišču. Ugotovljeno je bilo, da lahko prevzame vlogo tožene stranke, zlasti če da
varščino. Če varščine ne da in je ni pripravljen dati, se lahko zoper njega kot posestnika premoženja vloži tožba. Če tudi
takrat ne da varščine, se posest prenese na njegovega nasprotnika, če jo izžene; tako kot če bi od tega trenutka posest prvič
zahteval on.
(7) Julianus, Digeste, knjiga XXIV.
Če se zanika, da je bil mladoletnik zakonito posvojen, in je zaradi tega sporna njegova pravica do očetovega premoženja, ne
bo nepravično, če se izda odlok, podoben tistim, izdanim na podlagi karbonskega edikta.
1. Podobno velja, če se za mladoletnika, ki še ni dopolnil polnoletnosti, trdi, da je bil dan v posvojitev, in se zato zanika
njegova pravica do premoženja njegovega naravnega očeta, saj se v tem primeru pojavi vprašanje, ali ima pravico do
premoženja kot sin, bo obstajala podlaga za uporabo karbonskega edikta.
2. Če pa domnevamo, da je sin razdedinjen, odločitve o sporu ne bo treba preložiti na starostno obdobje, saj vprašanje ne
zadeva pravice samega sina, temveč veljavnost oporoke.
3. Če je mati osebe, katere svoboda in pravica do očetovega premoženja sta predmet spora, poklicana na sodišče, da bi
pričala v tožbi, vloženi za ugotovitev njene svobode, odločitve v zvezi z njeno materjo ni treba vedno odlagati na čas
pubertete; obstajajo namreč primeri, ko se o primerih tistih, za katere se trdi, da so domnevni otroci, odloči brez odlašanja.
4. Kadar koli je izdana odločba na podlagi karbonskega edikta, se šteje, da je zadeva v enakem stanju, v kakršnem bi bila, če
ne bi prišlo do spora v zvezi z osebo, ki je dobila pretorsko posest nad posestjo.
5. Tudi v primeru, ko sta dva brata dobila posest na podlagi tega dekreta in eden od njiju noče braniti svojega deleža očetove
zapuščine, bo drugi prisiljen braniti celotno zapuščino ali pa jo v celoti prepustiti upnikom.
6. Včasih razdedinjeni sin pridobi posest na podlagi karbonarskega edikta, kadar ne zahteva pretorske posesti v nasprotju z
določbami oporoke, temveč na podlagi dedovanja, ki se podeli otrokom; ker zanika, da je očetova oporoka takšna, da se na
njeni podlagi lahko podeli pretorska posest, saj domnevno ni njegov sin.
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7. Če mladoletnik zahteva posest premoženja očetovega svobodnega pokrovitelja in se zanika, da je sin pokrovitelja, ker
glede očetovega premoženja ni spora, se odločanje o sporu ne sme odložiti. Če pa bi se ta spor pojavil po izdaji dekreta na
podlagi karbonskega edikta, bi bilo treba njegovo reševanje odložiti do pubertete.
8. Pojavilo se je vprašanje, ali lahko mladoletnik pridobi posest na podlagi karbonskega edikta hkrati s postavljenimi dediči,
ki so jo pridobili v skladu z določili oporoke. Odgovoril sem, da če ni sin ali če ni pridobil pretorske posesti v nasprotju z
določili oporoke zaradi dedovanja, jo lahko pridobi po karbonarskem ediktu hkrati z imenovanimi dediči, ki so pridobili
pretorsko posest v skladu z določili oporoke.
(8) Africanus, Vprašanja, IV. knjiga.
Oseba, ki jo razglašam za svojega sina in je pod mojim nadzorom, je umrla. Pojavil se je mladoletnik, ki še ni bil polnoleten,
in trdil, da je bil pokojnik družinski oče in da je posest pripadala njemu. Ugotovljeno je bilo, da je treba izdati odločbo.
1. Ponovno je umrl moj emancipirani sin, ki je zapustil sina, ki še ni bil polnoleten in je trdil, da je neposredni dedič. Trdim,
da je bil slednji spočet, preden je prišlo do emancipacije, in je bil zaradi tega pod mojim nadzorom ter da mi je zapuščina
emancipiranega sina pripadala. Ugotovljeno je bilo, da je bil ta otrok sin pokojnika, vendar se je pojavilo vprašanje glede
njegovega pravnega položaja, tj. ali je bil pod nadzorom svojega očeta ali ne; in ni nobenega dvoma, da se v tem primeru
uporablja karbonski edikt.
9. Neratius, Pergamenti, VI. knjiga.
Labeo je izjavil, da mora pretor, kadarkoli se reče, da je mladoletnik supozitiven, in pride do spora glede njegove pravice do
očetovega premoženja, paziti, da ga postavi v posest tega premoženja. Menim, da je Labeo želel, da bi to veljalo za otroka,
rojenega po očetovi smrti, ki trdi, da je njegov sin, čeprav je pokojnik mislil, da nima otrok; kajti tisti, ki ga je priznala oseba,
katere premoženje je v sporu, ima do njega bolj pravično pravico kot posmrtni otrok.
10. Marcellus, Digest, knjiga VII.
Če ženska, ki ji je dedič dal prisego, priseže, da je noseča, je treba na podlagi karbonskega edikta podeliti posest ali pa jo
zavrniti, če je dala prisego dediču; posest je namreč treba podeliti po tem, ko je bil dokazan ustrezen razlog, da se prepreči,
da bi bil dedič oškodovan, če bi jo dal; če bi jo zavrnil, pa zato, da se prepreči odvzem zakonskih pravic mladoletniku.
11. Papinianus, Vprašanja, knjiga XIII.
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12. Ni podlage za uporabo karbonskega edikta, kadar sin, katerega civilni položaj je sporen, ne more postati dedič brez
posredovanja pretorja; na primer, če je bil imenovan. Isto pravilo velja, kadar je gotovo, da še vedno ne more biti dedič,
čeprav je lahko sin; kot na primer, če je bil za dediča imenovan Titius in bi bilo treba posmrtnemu otroku ali razdedinjenemu
mladoletniku odreči, da je zapustnikov sin. Prav tako ni pomembno, kakšen interes ima mladoletnik, da se dokaže, da je sin,
v zvezi z drugimi zadevami, na primer, da bi pridobil premoženje svojega brata po drugi materi; ali da bi pridobil pravice nad
svobodnimi ljudmi in pokopališči; saj je ugotovljeno, da ti primeri ne spadajo pod Karbonski edikt.
12. Isti, Vprašanja, XIV. knjiga.
Imenovani dedič, zoper katerega mladoletni sin, ki naj bi bil supozitiven, zahteva pretorsko posest na podlagi prvega razdelka
edikta, kot v primeru zakonitega dediča, medtem ne more pridobiti posesti v skladu z določbami oporoke. Če pa vmes umre
bodisi imenovani dedič bodisi tisti, ki je upravičen do posesti kot zakoniti dedič, je treba njegovim dedičem odobriti olajšavo.
Kaj pa če ne bi mogli vstopiti v zapuščino, ker jim je zakon to preprečeval ali ker je bila odločitev o sporu dvomljiva?
13. Paulus, Mnenja, knjiga XI.
Titii se je po moževi smrti rodil posmrtni otrok in Sempronij je proti njej pred guvernerjem pokrajine vložil obtožbo
prešuštva. Sprašujem, ali je treba sojenje o obtožbi prešuštva odložiti do pubertete, da ne bi bile prizadete pravice posmrtnega
otroka. Paulus je odgovoril, da če ni dvoma o pravici mladoletnice do očetovega premoženja, njeni skrbniki nimajo razloga
za odlog sojenja zaradi prešuštva, dokler njihova varovanka ne doseže starosti pubertete.
14. Scaevola, Mnenja, knjiga II.
Postavlja se vprašanje, ali lahko mladoletnik, ki še ni dosegel pubertete in je pridobil posest na posestvu s karbonarskim
ediktom ter doseže to starost, preden je bila posest prenesena nanj, opravlja dolžnosti tožnika. Odgovor je bil, da mora
predložiti dokaz o vsakem zahtevku, ki ga uveljavlja zoper posestnika.
15. Hermogenianus, Epitomi prava, III. knjiga.
Ta posest bo koristila mladoletniku, če bo zagotovljeno zavarovanje ne le za pridobitev dejanske posesti, temveč tudi za
izterjavo premoženja, izterjavo dolgov, dajanje dote in za vse drugo, za kar smo že navedli, da je mogoče prispevati v
kolaciji.
16. Paulus, O ediktu, knjiga XLI.
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Kakor se daje zavarovanje emancipiranemu sinu glede na očetovo premoženje, tako ga je treba dati tudi mladoletniku glede
na premoženje, ki ga sam daje v kolacijo.

Tit. 11. Glede pretorijanske posesti nepremičnine v skladu z določbami oporoke.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIX.
Z oporoko je treba razumeti vsako vrsto materiala, na katerem je napisana; zato je tudi pravilno, če je napisana na lesenih
tablicah ali na tablicah iz katerega koli drugega materiala, na papirusu, pergamentu ali na koži katere koli živali, imenovana
oporoka.
(1) Pretor v skladu s tem členom edikta ne potrdi vseh oporok, temveč samo zadnje, to je tiste, ki so bile sestavljene nazadnje
in po katerih ni bila sestavljena nobena druga. Zadnja oporoka ni tista, ki je bila sestavljena ob sami smrti, ampak tista, po
kateri ni bila sestavljena nobena druga, čeprav je stara.
(2) Zadostuje, da oporoka obstaja, čeprav je ni mogoče predložiti, če je gotovo, da obstaja. Če je torej v lasti tatove ali v
rokah tistega, pri katerem je bila deponirana v hrambo, ni dvoma, da je treba podeliti pretorsko posest zapuščine; ni namreč
treba odpirati oporoke, da bi se lahko pridobila pretorska posest v skladu z njenimi določbami.
(3) Ponovno je treba, da je oporoka obstajala v času zapustnikove smrti, čeprav je morda pozneje prenehala obstajati, zato se
lahko zahteva pretorska posest, če je bila pozneje uničena.
(4) Kljub temu zahtevamo, da mora dedič vedeti, da je oporoka obstajala, in biti prepričan, da mu je bila z njenimi določbami
podeljena posest zapuščine.
(5) Če kdo naredi dva izvoda oporoke in eden od njiju ostane, drugi pa je uničen, se šteje, da oporoka obstaja, in se lahko
zahteva pretorska posest zapuščine.
(6) Tudi če je oporočitelj sestavil dve oporoki in ju hkrati zapečatil ter z vsako od njiju določil različne dediče in obe
obstajata; posest zapuščine je mogoče pridobiti na podlagi obeh, saj se štejeta za eno listino in oporočiteljevo poslednjo voljo.
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(7) Če pa bi oporočitelj sestavil oporoko in tudi njen prepis, in če obstaja tista, ki jo je želel imeti za svojo oporoko, je
mogoče zahtevati pretorsko posest zapuščine; Pomponij pa pravi, da če obstaja samo prepis, ni mogoče zahtevati posesti
zapuščine.
(8) Da bi se lahko podelila posest na zapuščini kogar koli, pretor zahteva, da ima ta pravico do oporoke ne le takrat, ko je
napravil oporoko, ampak tudi v času svoje smrti; zato, če bi mladoletnik, ki še ni dopolnil polnoletnosti, ali nora oseba ali
kdo drug od tistih, ki nimajo oporočne sposobnosti, napravil oporoko in potem postal za to sposoben ter umrl, ni mogoče
zahtevati pretorske posesti na njegovi zapuščini. Če pa bi sin pod očetovskim nadzorom, misleč, da je vodja gospodinjstva,
čeprav to ni, sestavil oporoko in bi se pozneje izkazalo, da je bil ob smrti sam svoj gospodar, po določilih pretorijanskega
edikta ni mogoče zahtevati posesti njegovega premoženja v skladu z določbami oporoke. Če pa bi sin pod očetovskim
nadzorom, ki je bil veteran, sestavil oporoko, s katero bi razpolagal s svojim castrense peculium, nato pa bi bil emancipiran
ali pa bi postal glava družine in nato umrl, se lahko zahteva pretorijanska posest njegove zapuščine. Če bi bil kdo v obeh
zgoraj navedenih obdobjih pooblaščen za sestavo oporoke, v vmesnem času pa te pristojnosti ne bi imel, se lahko zahteva
pretorska posest njegove zapuščine v skladu z določbami njegove oporoke.
(9) Poleg tega, če bi kdo sestavil oporoko, potem pa bi mu bila odvzeta oporočna sposobnost bodisi zato, ker bi postal nor,
bodisi zato, ker bi mu bilo prepovedano upravljati njegovo premoženje, se lahko zahteva posest njegove zapuščine po ediktu,
ker je njegova oporoka pravno veljavna. Na splošno je to mogoče reči za vse tovrstne osebe, ki so ob smrti izgubile
sposobnost za sestavo oporoke, vendar so njihove oporoke, sestavljene pred tem časom, veljavne.
(10) Kadar je vrvica, ki povezuje tablice oporoke, prerezana, čeprav je bilo to storjeno proti volji oporočitelja, se lahko
zahteva pretorska posest zapuščine. Če pa bi jo prerezal oporočitelj sam, se šteje, da oporoka ni bila zapečatena, in zato ni
mogoče zahtevati posesti zapuščine.
(11) Če bi tablice, na katerih je zapisana oporoka, razgrizle miši ali če bi se vrvica kako drugače pretrgala, bodisi da je
razpadla zaradi starosti bodisi zaradi vlage na kraju, kjer je bila odložena, ali zaradi padca, se šteje, da je bila oporoka
zapečatena; zlasti če domnevamo, da je bila pritrjena samo z eno vrvico. Če je vrvica trikrat ali štirikrat ovita okoli tablic, je
treba šteti, da so zapečatene, četudi je lahko na enem mestu prerezana ali razžagana.
2. Isti, O ediktu, knjiga XLI.
Pretor je v ediktu sprejel najbolj pravičen vrstni red nasledstva. Želi namreč, da bi bili najprej otroci v nasprotju z določili
oporoke upravičeni do posesti posesti, nato pa, če se to ne bi zgodilo, je treba upoštevati oporoko pokojnika. Zato je treba
zadevo odložiti za čas, v katerem lahko otroci zahtevajo posest zapuščine. Ko se ta rok izteče ali če bi pred tem umrli,
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zavrnili zapuščino ali izgubili pravico zahtevati njeno posest, se posest zapuščine v skladu s Pretorskim ediktom vrne
imenovanim dedičem.
(1) Kadar je sin imenovan za dediča pod določenim pogojem, Julijan zelo pravilno meni, da lahko zahteva posest zapuščine v
skladu s pogoji oporoke kot imenovani dedič, ne glede na to, kakšen je pogoj, tudi če bi bil takšen: "ko bo prišla ladja iz
Azije". In čeprav pogoj morda ne bo izpolnjen, mora pretor kljub temu zaščititi sina, ki mu dovoli posest v skladu z
določbami oporoke, tudi če je že pridobil posest v nasprotju z njimi. To varstvo je še posebej potrebno za sina, ki je bil
emancipiran.
(2) Vsak postavljeni dedič dobi posest v sorazmerju z deležem, ki mu je bil zapuščen, vendar tako, da ima lahko, če ni
nikogar, ki bi jo zahteval skupaj z njim, izključno posest. Kljub temu se v času, ko eden od dedičev razmišlja o tem, ali bo
prevzel pretorsko posest zapuščine ali ne, slednjemu ne sme podeliti posesti deleža njegovega sodediča.
(3) Če je bil za dediča določen en namestnik, če bi umrl v desetih letih, in drugi, če bi umrl med desetim in štirinajstim letom,
dedič pa umre, preden dopolni deset let, bo prvi namestnik postal dedič in bo pridobil pretorsko posest zapuščine; če pa bi
dedič umrl po desetem letu starosti in preden dopolni štirinajsto leto, bo drugi namestnik postal dedič in bo pridobil posest;
vendar se oba ne moreta združiti, saj je vsak od njiju nadomeščen pod drugim pogojem.
(4) Pretorsko posest na nepremičnini v skladu z določili oporoke dobijo dediči, določeni v prvi stopnji, nato pa, če je ne
zahtevajo, namestniki, ki so naslednji po vrsti, in tudi tisti, ki so bili nadomeščeni za namestnike; namestnikom pa podelimo
posest v rednem vrstnem redu. Kot dediče prve stopnje bi morali razumeti tiste, ki so imenovani prvi; kajti ker imajo
prednostno pravico sprejeti zapuščino, bi morali biti tudi prvi upravičeni do pretorske posesti.
(5) Če bi kdo v svoji oporoki rekel: "Prvi naj bo dedič polovice mojega premoženja, in če ne bo moj dedič, naj bo moj dedič
drugi; tretji naj bo moj dedič polovice mojega premoženja, in če ne bo moj dedič, naj bo moj dedič četrti," sta prvi in tretji
tisti, ki bosta smela pridobiti pretorsko posest premoženja.
(6) Če bi kdo določil dediče na naslednji način: "Kateri od mojih bratov, ki se bo poročil s Seio, naj bo dedič treh četrtin
mojega premoženja, tisti, ki se ne bo poročil z njo, pa naj bo dedič četrtine tega premoženja," je očitno, da bodo v primeru
smrti Seie dediči upravičeni do enakih delov premoženja. Če pa se bo poročila z enim od njih, bo ta upravičen do treh četrtin,
drugi pa do ene četrtine premoženja; vendar nobeden od njih ne more zahtevati pretorske posesti, dokler ni izpolnjen pogoj.
(7) Če je bilo ime dediča namerno izbrisano, je nedvomno določeno, da ne more zahtevati pretorske posesti zapuščine, tako
kot tisti, ki je bil imenovan za dediča brez posvetovanja z oporočiteljem; šteje se namreč, da ni bil imenovan tisti, ki ga
oporočitelj ni želel imenovati.
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(8) Če sta imenovana dva dediča, in sicer prvi in drugi, in je namesto drugega imenovan tretji, bo, če drugi odkloni prevzem
zapuščine, na njegovo mesto stopil tretji. Če pa bi tretji zavrnil vstop v zapuščino ali prevzem pretorske posesti, se posest
vrne prvemu; prav tako mu ne bo treba zahtevati pretorske posesti, saj mu bo pripadla po zakonu, saj pretorska posest pripade
imenovanemu dediču na enak način kot njegov delež zapuščine.
(9) Kadar je suženj imenovan za dediča, preide pretorska posest na njegovega gospodarja, ki mu bo posest pripadla; pretorska
posest namreč sledi lastništvu nepremičnine. Če je bil torej ob zapustnikovi smrti imenovani dedič Stichus Sempronijev
suženj in mu Sempronij zaradi svoje smrti ali zato, ker je sužnja odtujil in je ta postal last Septitija, ni ukazal, naj vstopi v
zapuščino, bo posledica tega, da bo, če bo Septitij ukazal sužnju, naj sprejme zapuščino, pretorska posest te zapuščine dana
Septitiju, saj mu bo zapuščina pripadla. Če bi torej suženj zaporedoma prešel na tri ali štiri gospodarje, bomo zadnjemu od
njih podelili pretorsko posest nad posestjo.
3. Paulus, O ediktu, knjiga XLI.
Res je, da lahko vsak posmrtni otrok, ki ob zapustnikovi smrti še ni bil rojen, po svojem rojstvu zahteva pretorijansko posest
posesti.
4. Ulpianus, O ediktu, XLII. knjiga.
Izraz "papirus" se ne nanaša samo na takšen, ki je nov, ampak tudi na takšen, ki je bil že uporabljen. Če bi torej kdo sestavil
svojo oporoko na list, na katerega hrbtni strani je že napisano, je mogoče na podlagi take oporoke pridobiti pretorsko posest
nepremičnine.
5. Isto, Disputati, IV. knjiga.
Če je kdo imenovan za dediča pod določenim pogojem in potem, ko je pridobil pretorsko posest v skladu s pogoji oporoke,
pogoj ni izpolnjen, bo posledica tega, da bo premoženje medtem ostalo v rokah posestnika; kot na primer, če je emancipirani
sin imenovan za dediča pogojno. Če namreč pogoj ni izpolnjen, Julijan pravi, da lahko kljub temu pridobi pretorsko posest v
skladu s pogoji oporoke; pravi pa tudi, da ga je treba zaščititi, če je tisti, ki lahko pridobi pretorsko posest premoženja kot
zakoniti dedič. Takšna je naša sedanja praksa.
(1) Poglejmo, ali morajo ti dediči plačati zapuščino. Za sina, ki je tako rekoč v nasprotju z [določbami oporoke] pridobil
posest, se namreč šteje, da ima posest na podlagi svojega imenovanja, drugi pa jo imajo kot zakoniti dediči; zato je sin
prisiljen plačati le zapuščine, ki so zapuščene potomcem in potomcem, ne pa tudi tistih, ki so zapuščene drugim. Očitno je, da
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mora biti zapuščina sklenjena v korist tistega, ki je bil do nje upravičen kot zakoniti dedič, saj bi se sicer zdelo, da je bila
pretorska posest pod pogoji oporoke zahtevana z namenom, da bi ga ogoljufali.
6. Isti, Razprave, VIII. knjiga.
Tisti, ki so bili pogojno imenovani za dediče, lahko zahtevajo pretorsko posest v skladu z določili oporoke, četudi pogoj še
traja in še ni izpolnjen, če so bili zakonito imenovani; kajti če je bil kdo nezakonito imenovan, mu njegovo imenovanje ne bo
koristilo pri pridobitvi pretorske posesti zapuščine.
7. Julianus, Digeste, knjiga XXIII.
Če so bile table oporoke zapečatene na več mestih in so nekateri pečati pretrgani, sedem pa jih je še vedno ostalo, bo to
zadostovalo za dodelitev pretorske posesti zapuščine; prav tako kot tam, kjer so pečati sedmih prič, čeprav morda ne
vključujejo pečatov vseh, ki so oporoko zapečatili.
8. Isto, Digest, knjiga XXIV.
Če je bilo v oporoko vstavljeno naslednje: "Sempronij naj bo dedič polovice mojega premoženja; Titius naj bo dedič tretjine
mojega premoženja, če bo prišla ladja iz Azije; omenjeni Titius pa naj bo dedič šestine mojega premoženja, če ladja ne bo
prišla iz Azije," v tem primeru Titius ni določen za dediča dveh različnih delov premoženja, ampak se razume, da je
zamenjan sam, zato velja, da ni upravičen do večjega deleža od ene tretjine. V skladu s to trditvijo, ker šestina posesti ostaja
nerazporejena, Titius ne bo pridobil v posest le tretjine te posesti na podlagi pretorijanskega edikta, temveč tudi šestino, ki
mu bo pripadla.
(1) Kadar je za sina, ki še ni dopolnil polnoletnosti, določen namestnik, kot sledi: "Če bi moj sin umrl, preden bi dopolnil
polnoletnost, naj bo moj dedič Titius," lahko zahteva zapuščino, kot če beseda "moj" ne bi bila dodana, in lahko pridobi tudi
pretorijansko posest nad njo.
(2) Če je v imenu ali priimku upravičenca do zapuščine storjena napaka, lahko ta kljub temu pridobi pretorsko posest nad njo.
(3) Poleg tega se v primeru, ko je bilo ime dediča v oporoki na željo oporočitelja izbrisano, čeprav ga je še vedno mogoče
prebrati, ne šteje, da je bil imenovan, tako da lahko bodisi vstopi v zapuščino bodisi zahteva njeno pretorsko posest v skladu s
civilnim pravom.
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(4) Neki mož je sestavil oporoko v pisni obliki, ustno pa je imenoval namestnika svojega sina, ki še ni bil polnoleten. Podal
sem mnenje, da je bil pretorjev namen pri podelitvi jposesti zapuščine, da se ločeno obravnavajo dediči sina in dediči očeta.
Kajti tako kot se pretorska posest zapuščine podeli imenovanemu dediču sina ločeno od dedičev očeta, tako bi se morala
podeliti tudi ločeno od imenovanih dedičev očeta, kadar je dedič imenovan ustno.
9. Pomponij, O Sabinu, II. knjiga.
Da bi se lahko pretorska posest posesti podelila v skladu z lutkovno substitucijo, je treba poizvedeti, ali je bila očetova
oporoka zapečatena, čeprav je bil del, ki vsebuje substitucijo, predložen nezapečaten.
10. Paulus, O Placiju, VIII. knjiga.
Kadar je suženj imenovan za dediča pogojno, obstaja dvom o tem, ali lahko pridobi pretorsko posest nad zapuščino ali ne.
Naš Scaevola meni, da jo lahko dobi.
11. Papinianus, Vprašanja, knjiga XIII.
"Titius naj bo dedič tistega od mojih otrok, ki bo zadnji umrl, preden bo dosegel polnoletnost." Če bi oba otroka umrla v zelo
oddaljenem kraju in namestnik ne bi vedel, kateri od njiju je umrl zadnji, je treba sprejeti Julijanovo mnenje, po katerem
lahko namestnik zaradi negotovosti stanja zahteva posest zapuščine tudi tistega, ki je umrl prvi.
(1) Če se sin, ki je bil določen za dediča, po očetovi smrti vrne iz ujetništva, lahko pridobi pretorijansko posest njegove
zapuščine, pri čemer se rok enega leta, v katerem lahko to stori, računa od dneva njegove vrnitve.
(2) Titius se je po tem, ko je sestavil oporoko, dal arogirati, nato pa, ko je postal sam svoj gospodar, umrl. Če bo imenovani
dedič zahteval pretorsko posest, mu bo to preprečila izjema zaradi goljufije; ker je oporočitelj s tem, ko se je dal arogirati, vse
svoje premoženje skupaj s seboj prenesel na družino in gospodinjstvo drugega. Jasno je, da če je, potem ko je postal sam svoj
gospodar, v kodicilu ali v kakšni drugi listini izjavil, da želi umreti, ne da bi spremenil svojo oporoko, se oporoka, ki je
postala neveljavna, razume, da se je s to naknadno izjavo obnovila, enako kot če bi sestavil drugo oporoko in jo raztrgal, da
bi prva ostala v veljavi. Prav tako ne bi smel nihče misliti, da je mogoče oporoko sestaviti zgolj z izražanjem želje; saj se v
tem primeru ne postavlja nobeno vprašanje v zvezi z zakonitostjo listine, temveč le v zvezi z močjo ugovora, ki ga je v teh
okoliščinah mogoče vložiti zoper tožnika, kar mora biti odvisno od osebe nasprotne stranke.
12. Paulus, Vprašanja, knjiga VII.
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Da bi imenovani dedič lahko pridobil pretorsko posest zapuščine, menim, da bi bilo treba zahtevati, da se njegova identiteta
ugotovi z ustreznim imenovanjem, tako da se lahko ugotovi delež, do katerega je upravičen, tudi če je bil imenovan brez
deleža; kadar je namreč dedič imenovan brez deleža, lahko vzame tistega, ki je nerazporejen, ali kakšen drug del zapuščine.
Če pa je bil dedič določen tako, da se zdi, da ga oporoka izključuje, ker ni mogoče najti deleža zapuščine, na katerega je bil
določen, ne pridobi pretorske posesti. To se zgodi, kadar kdo imenuje dediča na naslednji način: "Titius naj bo moj dedič
istega deleža mojega premoženja, v katerega sem ga imenoval s prvo oporoko," ali "naj bo moj dedič istega deleža, v
katerega sem ga imenoval s kodicilom," in je treba ugotoviti, da ni bil imenovan. Če pa bi rekel: "Naj bo Titius moj dedič, če
sem ga s prvo oporoko določil za dediča polovice mojega premoženja," ali "Naj bo moj dedič, če sem ga s kodicilom določil
za dediča polovice mojega premoženja," potem lahko pridobi posest mojega premoženja, saj je bil za dediča določen
pogojno.

Tit. 12. Glede pretorijanske posesti, kadar je oče sina manumitiral.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLV.
Sin, ki ga je oče emancipiral, je, kar zadeva pretorsko posest v nasprotju z določbami oporoke, v enakem položaju kot
osvobojenec. Pretorju se to zdi popolnoma pravično, saj sin pridobi prednost, da pridobi lastnino od očeta; medtem ko bi, če
bi bil pod očetovskim nadzorom in bi kaj pridobil zase, imel od tega korist njegov oče. Zato je bilo uveljavljeno pravilo, da je
treba očetu dovoliti, da v nasprotju z določili oporoke pridobi premoženje pretorja, tako kot je to dovoljeno patronu.
(1) Zato so osebe, ki so bile manumitirane, v ediktu naštete takole: "Tisti, ki ga je emancipiral njegov oče ali njegov ded po
očetu ali njegov praded po očetu."
(2) Kadar se vnuk, ki ga je manumitiral njegov ded, v aroganci preda svojemu očetu, tudi če bi umrl, ko je bil še pod
očetovim nadzorom, ali če bi umrl po tem, ko je bil manumitiran, bo njegov ded v skladu z razlago Edikta le pripuščen k
dedovanju; pretor namreč podeli posest posesti, tako kot v primeru, ko je bil suženj manumitiran iz hlapčevstva. Če pa bi se
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to zgodilo ali če sin ne bi bil arogiran, ker arogacija osvobojenca ni dovoljena, ali če bi se to zgodilo z goljufijo, bi pravice
patrona kljub temu ostale nedotaknjene.
(3) Če je oče bodisi prejel denar, da bi ga spodbudil k emancipaciji sina, bodisi če bi mu potem sin za časa svojega življenja
plačal toliko, da mu prepreči, da bi nasprotoval njegovi volji; mu bo prepovedana izjema zaradi slabe vere.
(4) Obstaja še en primer, v katerem oče v nasprotju z določbami oporoke ne pridobi posesti premoženja svojega
emancipiranega sina, in sicer kadar sin slučajno vstopi v vojsko; božji Pij je namreč v nekem reskriptu navedel, da oče v teh
okoliščinah ne more pridobiti posesti premoženja svojega emancipiranega sina v nasprotju z določbami oporoke.
(5) Določeno je, da otroci očeta, ki je manumitiral svojega sina, ne morejo pridobiti posesti nad premoženjem slednjega v
nasprotju s pogoji oporoke; čeprav to lahko storijo otroci patrona.
(6) Julijan pravi, da v primeru, ko je oče pridobil posest premoženja svojega emancipiranega sina v nasprotju s pogoji
oporoke, ohrani prejšnji privilegij, ki ga je imel brez manuminacije; ker je imel pravice patrona, mu ne sme biti prizadeto, saj
je še vedno oče.
2. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XV.
Očeta ne smemo šteti za enakega patronu, kolikor mu je mogoče podeliti favijansko ali kalvijsko akcijo, in sicer iz razloga,
ker je nepravično, da svobodni ljudje nimajo neomejene moči odtujitve svojega premoženja.
3. Paulus, O Placiju, VIII. knjiga.
Paconij pravi, da če sin, ki ga je oče emancipiral in manumitiral, za dediče postavi kakšne nečastne osebe (kot na primer
prostitutke), se posest celotnega premoženja v nasprotju z določbami oporoke dodeli očetu; sicer bi bil upravičen le do
polovice premoženja, če ne bi postavil nečastnega dediča.
(1) Če emancipirani sin v oporoki prenese svojega očeta ali ga postavi za svojega dediča, oče ne bo dolžan izvršiti nobenega
zaupanja, kar zadeva delež zapuščine, do katerega je upravičen, tudi če vstopi vanj. Če pa je manumitirana hči ali vnukinja in
oče ali dedek, ki je bil v oporoki prepuščen, zahteva pretorsko posest premoženja, velja enako pravilo kot v primeru sina.
4. Marcellus, Digeste, knjiga IX.
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Pretor v ediktu ne predvideva nobene določbe v zvezi z očetom, ki je emancipiral svojega sina in mu za podelitev svobode
naložil določene pogoje; zato oče ne more skleniti nobene veljavne določbe o storitvah, ki naj bi jih opravljal njegov sin.
5. Papinianus, Vprašanja, knjiga XI.
Božanski Trajan je nekega očeta prisilil, da je osvobodil svojega sina, s katerim je grdo ravnal in v nasprotju s tem, kar je
narekovala očetovska naklonjenost, in ker je sin pozneje umrl, je oče izjavil, da ima pravico do posesti njegovega
premoženja, ker ga je manumitiral. To pa mu je bilo po nasvetu Neratija Priska in Arista zavrnjeno, saj je do emancipacije
prišlo po nujnosti zaradi pomanjkanja očetovske naklonjenosti.

Tit. 13. O pretorijanski posesti posesti v primeru oporoke vojaka.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLV.
Nobenega dvoma ni, da je treba upoštevati želje tistih, ki sklenejo oporoko med oboroženim bojem proti sovražniku, ne glede
na to, na kakšen način so to storili, in ki umrejo med služenjem vojaškega roka. Kajti čeprav se položaj vojaka razlikuje od
položaja oseb, ki so privilegirane po cesarskih ustavah, je vendarle, ker so ljudje, ki nenehno hodijo v boj, izpostavljeni
enakim nevarnostim, povsem razumno, da morajo zase zahtevati enake privilegije. Zato lahko vsi, ki so v takem položaju, da
ne morejo sestaviti oporoke po vojaškem pravu, če se znajdejo v vojaškem vlaku in tam umrejo, izvršijo oporoko na kakršen
koli način in kakor koli že lahko, pa naj gre za guvernerje pokrajin, cesarske poslance ali katere koli druge, ki ne morejo
napraviti oporoke po vojaškem pravu.
(1) Poleg tega ni dvoma, da lahko kapitani ladij in poveljniki trirem v skladu z vojaškim pravom sestavljajo oporoke. Vsi
veslači in mornarji flot se štejejo za vojake, prav tako pa se mednje uvrščajo tudi stražarji; ni dvoma, da lahko vsi ti v skladu
z vojaškim pravom napravijo oporoko.
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(2) Če je vojak premeščen iz enega poveljstva v drugo, čeprav je morda že zapustil eno in še ni bil vpisan v drugo, lahko
kljub temu sestavi oporoko v skladu z vojaškim pravom; saj je še vedno vojak, čeprav morda še ni bil dodeljen v nobeno
določeno legijo.

Tit. 14. O pravici do patronata.

1. Ulpianus, O službi prokonzula, IX. knjiga.
Guvernerji bi morali obravnavati pritožbe patronov zoper njihove svobodnjake in njihove primere obravnavati brez
odlašanja; če je namreč svobodnjak nehvaležen, ne bi smel ostati nekaznovan. Kadar pa svobodnjak ne izpolni dolžnosti, ki
jo je dolžan svojemu patronu, svoji patronki ali njunim otrokom, ga je treba le blago kaznovati z opozorilom, da bo izrečena
strožja kazen, če bo ponovno dal povod za pritožbo, in ga nato odpustiti. Če pa je kriv žalitve ali zlorabe svojih varovancev,
ga je treba poslati v začasno izgnanstvo. Če jim ponudi osebno nasilje, ga je treba obsoditi na rudnik. Isto pravilo bo veljalo,
če jim je povzročil nevšečnosti z nadležno tožbo, če je proti njim napeljal obveščevalca ali če je poskušal proti njim vložiti
kakšno obtožbo.
2. Enako, Mnenja, I. knjiga.
Osvobojencem njihovi pokrovitelji ne bi smeli prepovedati opravljanja zakonitih poslov.
3. Marcijan, Inštituti, II. knjiga.
Kadar je kdo imenovan za oporočnega skrbnika in mu je zapuščena sužnja ženskega spola ter je zaprošen, da jo manumitira,
in ko to stori, prejme zapuščino in se opraviči, da je sprejel skrbništvo nad mladoletnico, sta božanska Severus in Antoninus v
reskriptu določila, da čeprav je dejansko bil zaščitnik sužnje, mu je treba odvzeti vse pravice, povezane s pogojem
zaščitništva.
4. Isti, Inštituti, V. knjiga.
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Cesarja Severus in Antonin sta v nekem reskriptu zelo pravilno navedla, da se pravice nad osvobojenci ohranijo za otroke, če
je bil njihov oče obsojen zaradi izdaje; prav tako se take pravice ohranijo za otroke tistih, ki so bili kaznovani zaradi katerega
koli drugega vzroka.
5. Isti, Inštituti, knjiga XIII.
Božanski Klavdij je ukazal, da mora svobodnjak, za katerega je bilo dokazano, da je napeljeval obveščevalce, da so sprožili
vprašanje o civilnem statusu njegovega varovanca, ponovno postati njegov suženj.
(1) Z reskriptom našega cesarja je določeno, da če patron ne podpira svojega svobodnjaka, izgubi pravico do patronata.
6. Paulus, O Lex Aelia Sentia, II. knjiga.
Tisti, ki dovoli svojemu svobodnjaku, da priseže, da se ne bo poročil ali imel otrok, naj bi bil v enakem položaju kot tisti, ki
prisili svojo svobodnjakinjo, da priseže, da se ne bo poročila ali imela otrok. Če to stori njegov sin brez vednosti očeta ali če
z njim sklene dogovor, mu to nikakor ne škodi; če pa to stori sin, ki je pod očetovim nadzorom, po njegovem ukazu, je jasno,
da bo odgovoren po zgoraj omenjenem zakonu.
(1) Patron je določil, da bo njegov svobodnjak opravil sto dni dela ali da mu bo za vsak dan plačal pet aurejev. Zdi se, da ta
dogovor ni v nasprotju z zakonom, saj ima svobodnjak pooblastilo za opravljanje dela.
(2) Čeprav ta zakon ne izključuje nobene osebe, ga je vendarle treba razumeti tako, da se nanaša le na tiste, ki lahko imajo
otroke. Če bi torej kdo prisilil kastriranega svobodnjaka, da da takšno prisego, je treba reči, da po tem zakonu ne more biti
odgovoren.
(3) Če bi kak patron prisilil svojo osvobojenko, da priseže, da se bo poročila z njim, in bi to storil z namenom, da se z njo
poroči, se ne bo štelo, da je storil kaj nezakonitega. Če pa se patron z njo ne bi poročil in bi od nje zahteval prisego le zato, da
bi ji preprečil poroko z drugim, Julijan pravi, da je storil prevaro proti zakonu in da bi moral biti odgovoren, enako kot če bi
svojo osvobojenko prisilil, da bi prisegla, da se sploh ne bo poročila.
(4) Lex Julia v zvezi z zakonskimi zvezami različnih redov dovoljuje prisego, ki je v tem primeru naložena svobodnjaku ali
svobodnjakinji, da se ne poročita, če želita skleniti zakonito zvezo.
7. Modestinus, O manuminacijah.
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Božanski Vespazijan je odredil, da če je bila sužnja po tem zakonu prodana pod pogojem, da se ne bo prostituirala, in se bo
prostituirala, bo postala svobodna; če pa je pozneje prišla v last drugega kupca brez tega pogoja, bo na podlagi prodaje
svobodna in bo postala svobodnica prejšnjega prodajalca.
(1) Z dekreti cesarjev je določeno, da morajo guvernerji provinc, ki so pristojni za pritožbe pokroviteljev, svojim svobodnim
ženam naložiti kazni v sorazmerju s težo njihovih prekrškov. Te kazni so včasih potrebne v primeru nehvaležnega
svobodnjaka, in sicer se mu bodisi odvzame del premoženja, ki ga dobi njegov patron, bodisi se ga biča z biči, nato pa se ga
odpusti.
8. Isti, Pravila, VI. knjiga.
Božanski Hadrijan je v nekem reskriptu navedel, da kadar je sužnja manumitiral sin pod očetovskim nadzorom, ki je bil
vojak, je postal svobodnjak vojaka in ne očeta.
(1) Suženj, ki ni bil manumitiran, bo dobil svobodo, ko bo prodan pod pogojem, da bo v določenem času manumitiran; po
preteku tega časa pa bo postal svobodnjak kupca, čeprav morda ni bil manumitiran.
9. Isto, Pravila, IX. knjiga.
Sinovi, ki nočejo sprejeti posesti svojih očetov, ne izgubijo svojih pravic nad svobodnjaki slednjih. Isto pravilo velja tudi za
emancipiranega sina.
(1) Nekatere gospodarje, ki ne ohranijo svojih pravic kot patroni nad premoženjem svojih osvobojencev, zakon izključuje,
kot v primeru tistega, ki je bil obsojen na smrt in mu niso bile povrnjene državljanske pravice; ali tistega, ki je bil prijavitelj
zločina, ki ga je storil njegov osvobojenec; ali kadar je sin, starejši od petindvajset let, obtožil osvobojenca, ki je pripadal
njegovemu očetu, smrtnega zločina.
10. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, IX. knjiga.
Odločeno je bilo, da je patron, ki je svojega svobodnjaka obtožil smrtnega zločina, v nasprotju z določbami oporoke
izključen iz pretorijanske posesti njegovega premoženja. Labeo meni, da bi morala obtožba smrtnega zločina vključevati tako
tiste, za katere je zagrožena smrtna kazen, kot tiste, ki se kaznujejo z izgonom. Kot tožnika razume tistega, ki je navedel ime
domnevnega krivca, razen če ta prosi, da se mu zagotovi imuniteta. Servij pravi, da je tako menil tudi Prokul.
11. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga X.
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Poleg tega mu ne bo priznano dedovanje po njegovem volilojemniku, ki mu ga priznava Zakon dvanajstih tabel.
12. Modestinus, Mnenja, I. knjiga.
Gaj Seij, ki je umrl po tem, ko je sestavil oporoko, je določil svojega svobodnjaka Julija skupaj s sinovoma za dediča dela
svojega premoženja, kot da bi bil njegov lastni otrok. Sprašujem, ali lahko takšno imenovanje spremeni civilni položaj
osvobojenca. Modestin je menil, da to ne spremeni njegovega položaja.
13. I. knjiga, Pandekti, I. knjiga.
Sin pod očetovskim nadzorom ne more manumitirati sužnja, ki je del njegovega peculiuma, razen če to stori po očetovem
ukazu; suženj pa po manumitu postane očetov svobodnjak.
14. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, V. knjiga.
Če bi na sodišču prisegel, da sem zaščitnik nekega sužnja, je treba ugotoviti, da v tej vlogi nisem upravičen do njegovega
premoženja, ker prisega ne pomeni zaščitnika. Drugače pa bi bilo, če bi bilo sodno odločeno, da sem njegov zaščitnik, saj bi
potem sodba obveljala.
15. Paulus, O Lex Julia et Papia, VIII. knjiga.
Kdor prisili svojega podložnika, da prisega v nasprotju z Lex Aelia Sentia, ne bo imel ne sam ne njegovi otroci nobenih
pravic nad podložnikom.
16. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, X. knjiga.
Kadar svobodnjak stori goljufijo proti zakonu, da bi umrl v vrednosti manj kot sto tisoč sestercij, je njegovo dejanje po
zakonu neveljavno; zato ga bo njegov varovanec nasledil kot svobodnjaka, ki je posedoval premoženje v tej vrednosti. Zato
vse, kar je iz kakršnegakoli razloga odtujil, ne bo imelo nobene veljave in učinka. Očitno je, da če bi odtujil kakršno koli
premoženje z namenom, da bi ogoljufal svojega patrona, in bi po tem ostalo vredno več kot sto tisoč sestercij, bo odtujitev
veljavna, vendar je vsako premoženje, ki je bilo odtujeno z goljufijo, mogoče izterjati po favijanski ali kalvisijski tožbi.
Julijan je to pogosto navajal in to je tudi naša praksa. Razlog za to razliko je v tem, da je vsakič, ko je odtujitev česar koli
opravljena z namenom goljufije, dejanje neveljavno. Poleg tega je goljufije kriv tisti, ki zmanjša vrednost svojega
premoženja na manj kot sto tisoč sestercij, da bi se izognil določbam zakona. Če pa po odtujitvi še vedno ostane lastnik
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premoženja v vrednosti sto tisoč sestercij, se ne šteje, da je storil goljufijo zoper zakon, temveč le zoper svojega mecena; zato
je premoženje, ki ga je odtujil, mogoče izterjati po favijanski ali kalvijski tožbi.
(1) Če kdo z namenom, da bi zmanjšal vrednost svojega premoženja pod sto tisoč sestercij, odtuji več predmetov naenkrat,
tako da bo z razveljavitvijo prodaje enega od njih ali delov vseh vreden več kot sto tisoč sestercij, ali je treba razveljaviti
prodajo vseh predmetov ali prodajo vsakega sorazmerno, da bo njegovo premoženje enako sto tisoč sestercij? Boljše mnenje
je, da odtujitev vseh predmetov nima nobene veljave.
(2) Če kdo ne proda vsega svojega premoženja naenkrat, temveč del premoženja enkrat, del pa drugič, poznejša odtujitev ne
bo razveljavljena po samem zakonu, bo pa razveljavljena prejšnja; in bo obstajal razlog za uvedbo favzalne tožbe glede
premoženja, ki je bilo odtujeno nazadnje.
17. Isto, O Lex Julia et Papia, knjiga XI.
Božji bratje so v nekem reskriptu navedli naslednje: "Od tistih, ki so najbolj poučeni v pravu, smo ugotovili, da je bilo včasih
vprašljivo, ali lahko vnuk v nasprotju z določbami oporoke zahteva pretorsko posest dedovega premoženja, če ga je oče, ki je
bil starejši od petindvajsetih let, obtožil hudega kaznivega dejanja. Res je, da je Prokul, pravnik z veliko avtoriteto, menil, da
v takšnem primeru vnuku ne bi smeli podeliti pretorske posesti; to mnenje smo sprejeli, ko smo izdali reskript kot odgovor na
prošnjo Cezidije Longine. Toda naš prijatelj Volusius Maecianus, pretor civilnega prava in tisti, ki je najbolj pozoren na stare
in dobro utemeljene precedense, pod vplivom spoštovanja našega reskripta (kot nam je izjavil) ni menil, da bi lahko odločil
drugače. Ker pa smo o tem zelo podrobno razpravljali s samim Maecianusom in z drugimi našimi prijatelji, ki so se učili
prava, se zdi, da je boljše mnenje, da vnuk ne bo izključen iz zapuščine svojega svobodnega dedka, bodisi po besedah ali
duhu zakona, bodisi po Pretorjevem ediktu, bodisi zaradi lastne koristi ali zaradi stigme, ki se veže na njegovega očeta. Vemo
tudi, da so to mnenje sprejeli številni ugledni pravniki, pa tudi tisti najznamenitejši mož Salvius Julianus, naš prijatelj."
(1) Pojavilo se je tudi vprašanje, ali bi v primeru, če bi sin obtožil očetovega svobodnjaka kaznivega dejanja, to škodovalo
pravicam njegovih otrok. Prokul je menil, da bi stigma, ki bi se nanašala na sina zaščitnika, škodovala njegovim otrokom.
Julijan pa to zanika, zato je treba sprejeti Julijanovo mnenje.
18. Scaevola, Mnenja, knjiga IV.
Sprašujem, ali lahko patron svobodnjaku prepreči, da bi opravljal isto vrsto poslov, ki jih opravlja njegov patron v isti
koloniji. Scaevola je odgovoril, da mu tega ni mogoče preprečiti.
19. Paulus, Sentence, Knjiga I.
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Svobodnjak je nehvaležen, če ne izkazuje ustreznega spoštovanja svojemu patronu ali noče upravljati njegovega premoženja
ali prevzeti skrbništva nad njegovimi otroki.
20. Isti, Sentence, III. knjiga.
Če svobodnjak umre po tem, ko je napravil oporoko, ima njegov patron pravico zahtevati bodisi plačilo vsega, kar mu je bilo
treba plačati za podelitev svobode, bodisi pretorsko posest dela njegovega premoženja; in tudi če svobodnjak umre brez
oporoke, bo imel patron še vedno možnost izbire med tem dvojem.
21. Hermogenianus, Epitome prava, III. knjiga.
Če je bil patron ali svobodnjak izgnan in se je nato vrnil v civilni položaj, se mu povrne pravica do patronata, pa tudi pravica
zahtevati pretorijansko posest v nasprotju z določbami oporoke, ki sta bili izgubljeni; ta pravica se ohrani, tudi če bi se patron
ali svobodnjak po obsodbi na rudnike vrnil v prejšnji položaj.
(1) Patron je izključen iz pretorske posesti v nasprotju z določbami oporoke, če je imenovan za dediča le dvanajstine
zapuščine; in kar je potrebno za dopolnitev zneska, do katerega je upravičen, lahko pridobi prek svojega sužnja z
brezpogojno in takojšnjo oporoko osvobojenca, ki jo je treba plačati, bodisi tako, da mu zapusti zapuščino, zapuščino ali
denarni znesek, plačljiv v okviru skrbništva.
(2) Če je le eden od dveh varovancev določen za dediča tistega, kar mu pripada brezpogojno in brez odlašanja, ne more
zahtevati preužitka v nasprotju z določbami oporoke; tudi če mu je bil zapuščen manjši znesek, kot mu pripada, in bi zahteval
preužitek v nasprotju z določbami oporoke, mu pripada delež drugega varovanca.
(3) Če bi naravni otroci osvobojenca, ki ga je ta izdedoval, prek svojih sužnjev nasledili delež očetove zapuščine, za dediča
preostanka pa bi bil določen tujec, bo to vplivalo na pravico patrona.
(4) Če je sin osvobojenca imenovan za njegovega dediča in zapuščino zavrne, patron ne bo izključen.
22. Gaj, O posebnih primerih.
Ugotovljeno je, da tudi če je patronov sin pod starševskim nadzorom, mu bo posest še vedno pripadala po zakonu.
23. Tryphoninus, Disputations, Book XV.
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Kadar je sin pustil očetovo smrt brez posledic in si je suženj, ki je odkril morilca, zaradi tega zaslužil svobodo, sem menil, da
se sin ne sme šteti za sužnjevega zaščitnika, ker je bil tega nevreden.
(1) Če je bil sestavljen lažni kodicil, ki se je sprva štel za pristnega, in je dedič, ki tega ni vedel, nekaterim sužnjem podelil
svobodo na podlagi zaupanja, ustvarjenega z omenjenim kodicilom, je bilo v reskriptu božanskega Hadrijana navedeno, da
bodo sužnji svobodni, vendar morajo dediču plačati polno vrednost. In upravičeno je bilo odločeno, da morajo omenjeni
sužnji postati manumitirani svobodnjaki dediča, ker je njegova pravica nad njimi kot patrona še vedno ostala v veljavi.
24. Paulus, V prvi od šestih knjig cesarskih dekretov, izdanih na koncilu; ali cesarski sklepi.
Camelia Pia se je pritožila na Hermogenovo odločbo, v kateri je bilo določeno, da je sodnik, ki je bil pristojen za zapuščino,
ki naj bi se razdelila med njo in njenim sodedičem, razdelil ne le premoženje, temveč tudi svobodne podložnike. Odločeno je
bilo, da to ni bilo storjeno v skladu z nobenim zakonom in da je delitev svobodnjakov nična; vendar je bilo treba potrditi
imenovanje določb, ki jih je sodnik določil med sodediči, brez kakršnih koli sprememb.

Tit. 15. O spoštovanju, ki ga je treba izkazovati staršem in varovancem.

1. Ulpianus, Mnenja, I. knjiga.
Sinovsko naklonjenost, ki jo je treba izkazovati staršem, morajo izkazovati tudi vojaki. Če torej sin, ki je vojak, stori kakšno
neprimerno dejanje do svojega očeta, ga je treba kaznovati sorazmerno z njegovim prekrškom.
(1) Sinovsko naklonjenost med materjo in sinom, ki sta bila skupaj osvobojena suženjstva, je treba ohranjati v skladu z
naravnim zakonom.
(2) Če bi sin z žaljivimi izrazi žalil svojega očeta ali mater, ki ju je dolžan spoštovati, ali bi na katerega od njiju položil
brezbožne roke, mora prefekt mesta kaznivo dejanje, ki vpliva na javni red, kaznovati sorazmerno z njegovo resnostjo.
(3) Za nevrednega vojaka je treba šteti sina, ki svojega očeta in mater, ob katerih priznava, da je bil vzgojen, označi za
hudodelca.
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2. Julianus, Digeste, XIV. knjiga.
Spoštovanje, ki ga je treba izkazati staršem in varovancem, je takšne narave, da zoper njih ni mogoče vložiti tožbe zaradi
goljufije ali poškodbe, čeprav lahko nastopajo po odvetniku; kajti čeprav po določilih edikta, če bi bila sodba izrečena zoper
njih, ne bi mogli veljati za neslavne, pa se po samem javnem mnenju ne bodo izognili pripisu neslavnosti zaradi samega
postopka.
(1) Prav tako je prepovedano, da se zoper njih izreče sodba za prisilno posedovanje. 3. Marcellus, Mnenja.
Titius je kupil fanta sužnja in ga po preteku več let ukazal prodati, vendar ga je pozneje, ko so ga prosili, da ga manumitira,
to storil, saj je od njega prejel vsoto denarja kot njegovo vrednost. Sprašujem se, ali lahko sin in dedič gospodarja, ki ga je
manumitiral, osvobojencu očita, da je bil nehvaležen. Odgovor je bil, da lahko, če ni druge ovire; kajti velika razlika je, če je
kdo svojemu sužnju dal svobodo za denar, ki ga je dobil od njega ali od njegovega prijatelja, in če suženj, ki je pripadal
drugemu, postane njegova last in mu za svojo svobodo plača denarno vsoto. Prvi mu namreč podeli korist, čeprav ni
brezplačna; za drugega pa je mogoče šteti, da ni storil nič drugega kot to, da mu je posodil svojo pomoč.
4. Marcijan, Javne odločitve, II. knjiga.
Božanska Severus in Antoninus sta v nekem reskriptu navedla, da lahko nehvaležnega svobodnjaka obtoži zastopnik
njegovega pokrovitelja.
5. Ulpianus, O ediktu, X. knjiga.
Starš, patron, patronka ali otroci sorodnikov slednjih ne bodo odgovorni za tožbo in factum zaradi posla, v katerem naj bi
prejeli denarno vsoto za izvedbo ali neizvedbo nekega dejanja.
(1) Zoper njih ne bodo priznane niti tožbe, ki pomenijo moralno brezvestnost, niti take, ki temeljijo na slabi veri ali goljufiji.
6. Paulus, O ediktu, knjiga XI.
Prav tako proti njim ni mogoče vložiti tožbe zaradi pokvarjenosti sužnja:
7. Ulpianus, O ediktu, knjiga X.
Čeprav takšna dejanja ne smejo pomeniti moralne pokvarjenosti.
(1) Sodba zoper njih se izreče le za znesek, ki ga lahko plačajo.
(2) Prav tako jim ni mogoče nasprotovati z izjemami zaradi slabe vere, zaradi sile ali strahu, zaradi prepovedi unde vi ali
zaradi kakršne koli škode, povzročene z nasiljem.
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(3) Ko te osebe dajo prisego, jim ni treba prisegati, da tega niso storile zlonamerno.
(4) Kadar svobodnjak zatrjuje, da je njegova varovanka z goljufijo dobila v posest posestvo v imenu svojega nerojenega
otroka, se ga ne zasliši, ker svoje varovanke ne more obtožiti goljufije, saj so te osebe upravičene do spoštovanja; kot je
navedeno v oddelkih edikta.
(5) Spoštovanje pa pripada le njim osebno, ne pa tistim, ki jih zastopajo; če pa bi sami nastopali za druge, bodo še vedno
upravičeni do spoštovanja.
8. Paulus, O ediktu, knjiga X.
Dedič oproščenca ima vse pravice tujca proti patronu umrlega.
9. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVI.
Osebi očeta in patrona morata biti v očeh svobodnjaka in sina vedno videti častni in sveti.
10. Tryphoninus, Disputations, knjiga XVII.
Oče nima pravice, da bi svojemu osvobojenemu sinu naložil kakršno koli obveznost zaradi tega, ker mu je podelil svobodo,
in sicer iz razloga, ker otrokom ni mogoče naložiti ničesar takšnega. Prav tako nihče ne more reči, da je sin s prisego zavezan
očetu, ki ga je manumitiral, tako kot je osvobojenec zavezan svojemu patronu, saj otroci staršem dolgujejo naklonjenost in ne
službenih storitev.
11. Papinianus, Mnenja, knjiga XIII.
Svobodnjakinja ne velja za nehvaležno, ker dela v svojem poklicu v nasprotju z željami svojega pokrovitelja.
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Knjiga XXXVIII
1. O storitvah svobodnih ljudi.
2. O premoženju svobodnjakov.
3. Glede svobodnjakov v občinah.
4. O dodelitvi svobodnjakov.
5. Kadar se karkoli stori za goljufijo zaščitnika.
6. Kadar ni oporoke, s katero bi se otroci lahko okoristili.
7. V zvezi s pretorijansko posestjo, ki jo imajo agnate.
8. Glede pretorijanske posesti, dodeljene sorodnikom.
9. O nasledstvenem ediktu.
10. O stopnjah sorodstva in sorodstva ter njihovih različnih poimenovanjih.
11. Glede pretorijanske posesti v zvezi z možem in ženo.
12. O nasledstvu veteranov in vojakov.
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13. O tistih, ki niso upravičeni do pretorijanske posesti nepremičnine.
14. Glede pretorijanske posesti posesti, ki je bila dodeljena s posebnimi zakoni ali dekreti senata.
15. Kakšen vrstni red je treba upoštevati pri podeljevanju pretorijanske posesti.
16. Glede pravih dedičev in zakonitih dedičev.
17. O Tertulijanovem in Orfitovem odloku senata.

Tit. 1. O službah svobodnjakov.

1. Paulus, O različnih odlomkih.
Zgoraj omenjene službe pomenijo vsakodnevno delo.
(0) Ulpianus, O ediktu, XXXVIII. knjiga.
Pretor je razglasil ta edikt, da bi omejil zahteve po storitvah, naloženih v zameno za podelitev svobode; opazil je namreč, da
so se zahteve po storitvah, naloženih v zameno za svobodo, pretirano povečale z namenom zatiranja in nadlegovanja
osvobojencev.
23. Zato pretor najprej obljublja, da bo odobril ukrepe z namenom, da bi od svobodnjakov in svobodnjakinj zahteval storitve,
ki jih morajo opravljati.
3. Pomponij, O Sabinu, IV. knjiga.
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Če je patron določil, da morajo storitve opraviti njegovi svobodnjaki, jih ne more zahtevati, dokler ne preteče čas, ko jih je
treba opraviti.
(1) Prav tako dela storitev ne morejo opraviti svobodnjaki, ki delajo določeno število ur, ker obveznost zahteva delo celega
dneva. Zato osvobojenec, ki je popoldne delal le šest ur, ne bo oproščen dela za ves dan.
0. Isto, O Sabinu, IV. knjiga.
suženj, ki sta ga osvobodila dva gospodarja, je obljubil svoje storitve obema. Ker je eden od njiju umrl, ni razloga, da ne bi
zahteval sužnjevih storitev njegov sin, čeprav je drugi gospodar morda še živ. To nima nič skupnega z dedovanjem ali
pretorsko posestjo posesti, saj se storitve od osvobojencev zahtevajo, kot da bi jim posodili denar. To je bilo mnenje Arista in
menim, da je pravilno; saj velja, da je treba tujemu dediču odobriti tožbo za storitve, ki so bile dolžne, a niso bile opravljene,
ne da bi se bali, da mu bo to preprečila izjema; zato jo je treba odobriti sinu, tudi če drugi patron živi.
23. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XV.
Če bi kdo določil, da se storitve opravijo v korist njega in njegovih otrok, bo določilo veljalo tudi za njegove posmrtne
dediče.
(1) Isti, O Sabinu, knjiga XXVI.
Storitve, ki se nanašajo na obrt, in druge, ki so enake plačilu denarja, preidejo na dediča; tiste, ki se nanašajo na dolžnosti
svobodnjakov, pa nanj ne preidejo.
6. Isto, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Da bi bila v takem primeru obveznost prisege sklenjena v skladu z zakonom, je treba, da je oseba, ki prisega, svobodnjak in
da to stori zaradi svobode, ki jo je prejela.
(0) Postavlja se vprašanje, če bi kdo zapustil zapuščino svojemu osvobojencu, če bo ta prisegel, da bo njegovemu sinu
namesto svoje službe plačal deset aurei, ali ga bo prisega zavezovala. Celsus Juventius pravi, da bo zavezan in da je zelo
malo pomembno, iz kakšnega razloga svobodnjak priseže v zvezi s svojimi storitvami. Strinjam se s Celsovim mnenjem.
(1) Da bi bila prisega zavezujoča, jo mora osvobojenec izreči po svoji manifestaciji in bo enako zavezujoča, če jo bo izrekel
takoj ali po določenem času.
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(2) Poleg tega mora priseči, da bo dal svoje usluge, darilo ali darilo; obljubi pa lahko katere koli usluge, če jih je mogoče
zakonito in pravilno predlagati.
(3) Božanski Hadrijan in pozneje tudi drugi cesarji so v reskriptu zapisali, da ni mogoče zahtevati storitev od tistega, ki je
dobil svobodo v zameno za izpolnitev zaupanja.
(4) Tožba za prisilitev k opravljanju storitev se odobri zoper mladoletnika, ko doseže polnoletnost, včasih pa tudi, ko še ni
dopolnil te starosti; storitve namreč lahko opravlja, če je prepisovalec ali tisti, ki pozna imena državljanov, ali računovodja,
ali igralec, ali služabnik katere koli druge vrste užitka.
(5) Če so bili otroci patrona imenovani v neenake deleže zapuščine, ali bi morali biti upravičeni do tožbe, s katero bi jih
prisilili k opravljanju storitev svobodnjakov v skladu z njihovo dedno pravico do zapuščine ali do njihovih deležev? Menim,
da je boljše mnenje, da bodo upravičeni do tožbe sorazmerno s svojo dedno pravico do premoženja.
(6) Vendar pa je malo pomembno, ali so bili otroci pod nadzorom patrona ali pa so bili emancipirani.
(7) Če bi patron določil svojega sina, ki ga je dal v posvojitev, za svojega dediča, je boljše mnenje, da je upravičen do storitev
osvobojencev.
(8) Otroci patronke niso izključeni iz tega, da bi od svobodnjakov svoje matere zahtevali storitve.
23. Pomponij, O Sabinu, VIII. knjiga.
Če je svobodnjak prisegel, da bo opravil svoje storitve dvema patronoma, Labeo meni, da je vsakemu od njiju dolžan del teh
storitev in da se to od njega lahko zahteva; kajti storitve, ki jih v tistem času ni bilo in jih ni bilo mogoče opraviti, se nenehno
zahtevajo. To se zgodi ne glede na to, ali je osvobojenec prisegel ali obljubil, da bo opravil svoje storitve samim patronom ali
sužnju, ki je v lasti obeh, ali če je več dedičev enega patrona.
23. Ugotovljeno je, da lahko vsakdo jamči za osvobojenca, ki prisega, da bo opravljal njegove storitve.
23. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXIV.
Storitve niso lastnina, ki po naravi stvari obstaja.
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23. Storitve, ki jih je treba opraviti iz občutka obveznosti in ki bodo opravljene pozneje, pa ne pripadajo nikomur drugemu
kot pokrovitelju; saj se njihova lastnina veže na osebo tistega, ki jih opravi, in na tistega, ki mu jih je treba opraviti. Storitve,
ki se nanašajo na obrt, in druge podobne storitve lahko opravi kdor koli in komur koli; če se nanašajo na neko obrt, jih je
namreč mogoče po naročilu patrona opraviti drugemu.
23. Pomponij, O Sabinu, knjiga XV.
suženj patrona ne more postaviti naslednjega pogoja v zvezi s svobodnjakom: "Ali obljubljaš, da mi boš nudil svoje usluge?"
Zato je treba določilo skleniti za storitve, ki jih je treba opraviti njegovemu pokrovitelju.
0. Če svobodnjak v zvezi s svojimi storitvami priseže takole: "Prisegam, da bom svoje storitve opravljal svojemu patronu ali
Luciju Titiusu," se ne more odvezati tistih, ki jih dolguje svojemu patronu, če svoje storitve opravi Luciju Titiusu.
13. Julianus, Digeste, knjiga XXII.
Ni razlike, ali je Lucij Titius tujec ali patronov sin:
14. Pomponij, O Sabinu, knjiga XV.
Ker so storitve, ki jih je opravil Lucij Titius, drugačne od tistih, do katerih je upravičen patron. Kadar pa svobodnjak obljubi
določen znesek denarja svojemu patronu, ki je reven, v zameno za prejem svobode ali ga obljubi Titiusu, bo dodatek imena
Titius gotovo veljaven.
15. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Kadar je suženj kupljen po tem zakonu pod pogojem, da bo manumitiran, in dobi svobodo v skladu z ustavo božjega Marka,
vse storitve, ki so mu bile naložene, ne bodo imele nobene veljave ali učinka.
(1) Prav tako ni mogoče zahtevati storitev od osvobojenca, ki mu je bilo premoženje dodeljeno na podlagi Ustave božjega
Marka, objavljene z namenom ohranjanja svobode sužnjev, ne glede na to, ali so svojo svobodo pridobili neposredno ali v
skladu s pogoji zaupanja, tudi če tisti, ki so jo pridobili kot upravičenci zaupanja, postanejo osvobojenci osebe same; ne
postanejo namreč osvobojenci pod enakimi pogoji kot sužnji, ki jih manumitiramo, ne da bi bili k temu prisiljeni.
(2) Tožba za prisilitev k opravljanju storitev bo mogoča, ko bo potekel čas za njihovo opravljanje; čas pa ne sme preteči,
preden storitve začnejo zapadati, in zapadati začnejo, ko je bil naveden čas za njihovo opravljanje.
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(3) Tudi če bi imel osvobojenec ženo, njegovemu patronu ni preprečeno, da bi zahteval njegove storitve.
(4) Če je varovanec mladoletnik, ki še ni dopolnil polnoletnosti, se ne šteje, da je njegov svobodnjak poročen z njegovo
privolitvijo, razen če to potrdi avtoriteta njegovega skrbnika.
(5) Če poroko osvobojenke potrdi njen patron, mu to prepreči, da bi ji pozneje nasprotoval.
16. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, VIII. knjiga.
(17) Očitno je, da je, ko svobodna ženska preneha biti poročena, mogoče zahtevati njene storitve, kot menijo skoraj vse
avtoritete.
(1) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Svobodnjak, potem ko so mu bile nakazane njegove storitve, tako zboli, da jih ne more opravljati. Ali bo odgovoren, ker je
jasno, da ni kriv za to, da storitev ne opravlja ?
17. Storitev ni mogoče obljubiti, opraviti, plačati ali zahtevati delno. Zato je Papinianus podal naslednje mnenje, in sicer: če
gre za več različnih storitev in ne le za eno in če je patron, ki jih je določil, zapustil več dedičev, velja, da je treba obveznost
razdeliti sorazmerno s številom dedičev. Končno Celsus v dvanajsti knjigi pravi, da če se svobodnjak, ki ima dva
pokrovitelja, zaobljubi, da bo sužnju, ki ga imata v skupni lasti, opravil tisoč storitev, bo vsakemu pripadalo petsto in ne tisoč
polovic storitev.
(1) Paulus, O ediktu, knjiga XL.
Osvobojenec mora svojemu pokrovitelju opraviti tiste storitve, ki spadajo v obrt, ki se je je naučil po svoji manifestaciji, če
jih je mogoče opraviti častno in brez nevarnosti za življenje; tistih, ki se jih je naučil v času svoje manifestacije, pa ni treba
vedno opraviti. Če pa je po manumissionu prevzel kakšen nečasten poklic, mora opravljati tiste storitve, ki bi jih lahko
opravljal v času, ko je pridobil svobodo.
2. Za varovanca je treba opraviti take storitve, ki so primerne starosti, položaju, zdravju, zahtevam in načinu življenja obeh
strani.
3. Isto, O pravici do pokroviteljstva.
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Pokrovitelj ne sme biti uslišan, če zahteva storitve, ki jih starost osvobojenca ne dopušča ali jih šibkost njegovega telesa ne
more prenesti ali katerih opravljanje bo škodljivo vplivalo na njegovo stanje ali način življenja.
4. Isto, O ediktu, knjiga XL.
Sabin v peti knjigi Edikta mestnega pretorja pravi, da mora svobodnjak opravljati svoje storitve ter si sam priskrbeti hrano in
obleko. Če pa se ne more preživljati sam, mu mora hrano priskrbeti njegov pokrovitelj.
5. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XIV. knjiga.
Jasno je, da se od svobodnjaka ne sme zahtevati storitev, ne da bi mu dali določene dneve, v katerih naj jih opravi, in mu
pustili dovolj časa, da si zasluži dovolj za preživetje.
6. Paulus, O ediktu, knjiga XL.
Če to ni storjeno, pretor ne bo dovolil, da bi se storitve svobodnjaka opravljale njegovemu pokrovitelju. To je povsem
primerno, saj naj vsak od njih na svoje stroške priskrbi, kar je obljubil, dokler obstaja to, kar je dolžan.
7. Prokul pravi, da bi moral svobodnjak oditi v Rim iz svoje pokrajine, da bi opravil svoje storitve; če pa to stori, bo patron
izgubil čas, ki ga je porabil, ko je prišel v Rim. To velja, če patron kot dober državljan in skrbni vodja gospodinjstva prebiva
v Rimu ali potuje v provinco; če pa se želi potepati po svetu, se svobodnjaku ne sme nalagati, da mu mora povsod slediti.
8. Javolen, O Kasiju, VI. knjiga.
Storitve naj se namreč opravljajo v kraju, kjer patron prebiva, seveda na njegove stroške za hrano in prevoz.
9. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XIV. knjiga.
Kadar patron določi storitve, postane določilo veljavno, ko jih zahteva patron, svobodnjak pa jih ne opravi. Prav tako ni
nobene razlike, ali so dodane besede "ko jih zahtevam" ali ne; saj eno pravilo velja za storitve svobodnjaka, drugo pa za
druge zadeve. Ker opravljanje storitev ni nič drugega kot izpolnitev dolžnosti, je nesmiselno domnevati, da bi bilo treba
dolžnost opraviti na kakšen drug dan kot na dan, ko jo želi opraviti oseba, ki je do nje upravičena.
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10. Kadar svobodnjak obljubi svojemu varovancu, da mu bo opravljal storitve, in v to ne vključi svojih otrok, velja, da bodo
storitve pripadale njegovim otrokom le, če bodo postali očetovi dediči. Julijan meni, da bodo, tudi če postanejo dediči
svojega očeta, imeli pravico zahtevati koristi od storitev svobodnjaka le, če niso postali dediči zaradi posredovanja druge
osebe. Če bi torej kdo, potem ko je svojega emancipiranega sina razdedinil, določil svojega sužnja za dediča in bi ta postal
njegov dedič prek omenjenega sužnja, bi mu moralo biti prepovedano zahtevati storitve osvobojenca; tako kot bi bilo
prepovedano patronu, ki svojim osvobojencem ni naložil nobenih storitev ali je tiste, ki jih je naložil, prodal.
11. Na vsak način je treba opozoriti, da je treba osvobojencu pri vseh vrstah storitev odobriti takšna časovna obdobja, ki so
potrebna za ustrezno skrb za njegovo telo.
12. Julianus, Digeste, knjiga XXII.
Storitve, kakršne obljublja svobodnjak, se bistveno razlikujejo od tistih, ki so vezane na obrt ali poklic; če je torej svobodnjak
obrtnik ali slikar, bo moral, dokler bo tako zaposlen, svojemu varovancu opravljati tovrstne storitve. Tako kot se lahko
vsakdo dogovori za opravljanje storitev, povezanih s trgovino, v svojo korist ali v korist Titiusa, tako se lahko tudi patron
zakonito dogovori s svojim svobodnjakom, da bo njegove storitve opravljal zase ali za Sempronija; in svobodnjak bo
razrešen svoje obveznosti, če bo opravljal storitve za tujca, tako kot bi bil, če bi jih opravljal za svojega patrona.
13. Če je več patronov, ki so namenoma odšli v različne pokrajine in so hkrati zahtevali, da svobodnjak opravi storitve, se
lahko reče, da so storitve dolžni opraviti, vendar svobodnjak ne bo zavezan, ker za to, da storitve niso opravljene, ni kriv on,
ampak njegovi patroni; tako kot v primeru, ko se storitve zahtevajo od svobodnjaka, ki je bolan. Če sta varovanca prebivalca
dveh različnih mest in ima vsak od njiju tam svoje stalno prebivališče, se morata dogovoriti glede opravljanja storitev s strani
svobodnjaka; sicer bi bilo težko, če bi moral tisti, ki se lahko odpusti z desetdnevnim delom, zaradi tega, ker se njegova
varovanca ne dogovorita glede opravljanja njegovih storitev in jih oba zahtevata hkrati, delati pet dni za enega od njiju in
drugemu plačati vrednost petih dni dela, do katere je upravičen.
14. Isto, Digest, knjiga LII.
Kadar je v določilu navedena določena vrsta storitev, kot so na primer storitve slikarja ali kakšnega obrtnika, jih ni mogoče
zahtevati, če ni pretekel čas za njihovo izvedbo, saj se v sami pogodbi razume, da je dan čas za izvedbo, čeprav morda ni
izražen z besedami; ko na primer določimo, da je treba storitve opraviti v Efezu, je implicirano dovolj časa, da se to stori.
Zato je naslednja določba neveljavna: "Ali mi obljubiš, da mi boš danes dal sto slik, ki si jih naslikal?" Storitve pa začnejo
zapadati od datuma določitve. Tiste, ki jih mecen zahteva od svojega svobodnjaka, ne zapadejo takoj, ker se razume, da je
med strankami dogovorjeno, da ne bodo zapadle, dokler ni določen čas za njihovo izvedbo; to pomeni, da bo svobodnjak
opravljal svoje storitve v skladu z ugodnostmi svojega mecena; česar ni mogoče reči za storitve obrtnika ali slikarja.
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15. Isto, Digest, knjiga LXV.
Za patrona, ki najame storitve svojega svobodnjaka, se ne razume vedno, da za te storitve prejme plačilo; to pa je treba
ugotoviti iz narave storitev ter položaja patrona in svobodnjaka.
16. Če ima namreč kdo svobodnjaka, ki je komedijant ali glavni igralec v pantomimi, in so njegova sredstva zmerna, tako da
ne more izkoristiti njegovih storitev, če jih ne da v najem, je treba šteti, da so storitve svobodnjaka tiste, ki jih potrebuje, in
ne plačilo zanje.
17. Prav tako zdravniki zelo pogosto manumitirajo svoje sužnje, ki pripadajo istemu poklicu, saj ne morejo izkoristiti
njihovih storitev, ne da bi jih najeli. Isto pravilo lahko rečemo, da velja tudi za druge poklice.
18. Kadar pa lahko kdo uporabi storitve osvobojenca in jih raje najame, da bi pridobil njihovo vrednost, je treba šteti, da
prejema nadomestilo za storitve svojega osvobojenca.
19. Včasih pa pokrovitelji najamejo storitve svojih svobodnjakov na prošnjo slednjih, in kadar se to zgodi, je treba šteti, da
prej prejmejo ceno njihovih storitev kot pa nadomestilo zanje.
20. Alfenus Varus, Digeste, knjiga VII.
Kadar je zdravnik, ki je menil, da bo imel veliko več bolnikov, če njegovi svobodnjaki ne bodo opravljali zdravilske
dejavnosti, zahteval, naj mu sledijo in ne opravljajo svojega poklica, se je pojavilo vprašanje, ali ima pravico to storiti ali ne.
Odgovor je bil, da to pravico ima, če od njih zahteva le častne usluge; to pomeni, da jim dovoli, da opoldne počivajo, in jim
omogoči, da ohranijo svojo čast in zdravje.
21. Sprašujem tudi, če bi osvobojenci zavrnili take storitve, koliko naj bi bile slednje vredne. Odgovor je bil, da bi bilo treba
znesek določiti glede na vrednost njihovih storitev, ko so zaposleni, in ne glede na korist, ki bi si jo patron zagotovil, če bi
svobodnjakom povzročil nevšečnosti s tem, da bi jim prepovedal opravljati zdravniško prakso.
22. Julianus, O Miniciju, I. knjiga.
Če svobodnjak opravlja poklic komedijanta, je očitno, da mora svoje storitve uporabljati ne le v korist samega mecena,
temveč tudi brezplačno na zabavah njegovih prijateljev; tako kot mora svobodnjak, ki se ukvarja z zdravilstvom, na željo
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svojega mecena zdraviti njegove prijatelje brez nadomestila; da bi lahko uporabil storitve svojega svobodnjaka, namreč ni
potrebno, da mecen vedno prireja zabave ali da je stalno bolan.
23. Paulus, O pravici pokroviteljstva.
Če se svobodna ženska, ki ima dva ali več pokroviteljev, poroči s soglasjem enega od njih, bo drugi še naprej imel pravico do
njenih storitev.
24. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIV.
Če je zoper svobodnjaka vložena tožba za prisilitev k opravljanju storitev in njegov patron umre, je določeno, da pravica do
tožbe ne preide na tujega dediča. Če pa obstaja sin in ta ni dedič, čeprav v zadevi ni bil vključen v postopek, bo kljub temu
upravičen do storitev svobodnjaka, razen če je bil razdedinjen.
25. Celsus, Digeste, knjiga XII.
Če bi svobodnjak prisegel, da bo opravljal vse storitve, ki jih želi njegov varovanec, se varovančeve želje ne bodo upoštevale,
razen kolikor je to v skladu s pravičnostjo. Namen svobodnjakov, ki svoje storitve prepuščajo presoji svojih patronov, temelji
na dejstvu, da bodo slednji ravnali pravično, in ne zato, ker bi se želeli brezbrižno zavezati.
26. Patronu je priznana tožba zoper njegovo svobodnjakinjo, ki se poroči brez njegove privolitve, za storitve, ki jih je od nje
dolžan plačati pred poroko.
27. Modestin, Pravila, I. knjiga.
Osvobojenca ni mogoče prisiliti k storitvam, ki jih ni obljubil, če mu niso bile naložene, četudi jih lahko nekaj časa
prostovoljno opravlja.
28. Isti, Pandekti, VI. knjiga.
Osvobojenec, ki je svojemu patronu obljubil denar, ki ga je ta od njega zahteval z namenom, da bi mu otežil svobodo, ne
odgovarja; če pa bi patron zahteval denar, ne more pridobiti posesti njegovega premoženja v nasprotju z določbami
osvobojenčeve volje.
29. Javolenus, O Kassiju, VI. knjiga.
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Storitev ni mogoče naložiti osvobojencu tako, da bi se moral preživljati sam.
30. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXII.
Opozoriti je treba, da se obveznosti za opravljanje storitev včasih zmanjšujejo, povečujejo in spreminjajo; ko je namreč
osvobojenec oslabljen, patron izgubi njegove storitve, ki so že začele zapadati. Če pa se svobodnica, ki je obljubila svoje
storitve, dvigne v takšen rang, da jih ne bo mogla opraviti svojemu patronu, se obveznost po zakonu razveljavi.
31. Paulus, O Lex Julia et Papia, II. knjiga.
Svobodna ženska, ki je starejša od petdeset let, ni dolžna opravljati storitev svojemu pokrovitelju.
32. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, XI. knjiga.
Labeo pravi, da je jasno, da je partnerstvo, sklenjeno med svobodnjakom in patronom, v zameno za svobodo, ki je bila
podeljena prvemu, pravno neveljavno.
33. Paulus, O Lex Julia et Papia, knjiga II.
"Od svobodnjaka, ki ima pod nadzorom dva ali več otrok moškega ali ženskega spola (razen tistih, ki so morda sprejeli
poklic bizona ali se dali v najem za boj z divjimi zvermi), se ne bo zahtevalo, da svojemu varovancu ali varovanki ali
otrokom slednjih nudi kakršne koli storitve, da jim daruje ali daruje ali da stori kar koli drugega, kar so se dogovorili
zagotoviti, podariti ali storiti v zameno za svobodo, v zvezi s katero so prisegli, obljubili ali se zavezali; in če omenjeni
svobodnjak hkrati ne bo imel pod nadzorom dveh otrok, ampak samo enega, starega pet let, bo oproščen obveznosti
opravljanja storitev. "
34. Julijan pravi, da je smrt otrok prednost za osvobojenca, saj ga razbremeni pozneje naloženih storitev.
35. Če se svobodnjak po izgubi otroka zaveže, da bo opravljal storitve svojemu pokrovitelju, in se nato rodi še en otrok,
Pomponij pravi, da je še toliko večji razlog, da se mrtvi otrok pridruži živemu, da se svobodnjaka razbremeni obveznosti.
36. Pri tem ni razlike, ali svobodnjak obljubi svoje usluge samemu patronu ali tistim, ki so pod njegovim nadzorom.
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Če bi patron odstopil storitve svojega svobodnjaka upniku, ni mogoče reči, da velja isto pravilo; ta odstop se namreč opravi
namesto plačila. Vendar pa je mogoče reči, da se lahko svobodnjak razbremeni na podlagi zgoraj navedenega zakona, če je
patron dodelil storitve drugemu, potem ko jih je svobodnjak obljubil; res je namreč, da jih je obljubil svojemu patronu,
čeprav mu jih ni več dolžan. Če pa bi na začetku svobodnjak obljubil svoje storitve zaradi dodelitve svojega patrona, ne bo
razrešen.
38. Razrešitev od opravljanja storitev se ne nanaša le na tiste, ki jih je treba opraviti v prihodnosti, ampak tudi na tiste, ki so
že zapadle.
39. Julijan pravi, da tudi če je bila že vložena tožba za prisilno opravljanje storitev, pride do razrešitve, če se rodijo otroci. Če
pa je bila izdana odločba o storitvah, ki jih je treba opraviti, osvobojenca ni mogoče odpustiti, ker je začel dolgovati denarno
vsoto.
40. Posmrtno rojeni otrok dediče svojega očeta ne odvezuje odgovornosti, saj bi moral odvezavo izpeljati osvobojenec, po
smrti pa ni mogoče šteti, da je kdo odvezan. Toda otroci, rojeni pred svobodnikovo smrtjo, povzročijo razrešitev na podlagi
zgoraj navedenega zakona.
41. V skladu z duhom navedenega zakona bodo, tudi če se razrešitev posebej nanaša na osebo osvobojenca, razrešeni tudi
njegovi poroki. Če pa bi freedman za svojega namestnika priskrbel dolžnika, mu to ne bo v nobeno korist.
42. Callistratus, O monitornem ediktu, III. knjiga.
Storitve se razumejo kot pravilno naložene le, če jih je mogoče opraviti brez sramote in brez nevarnosti za življenje. Če bi
namreč sužnjo, ki je prostitutka, manumitirali, ne bi smela nuditi enakih storitev svojemu pokrovitelju, čeprav bi lahko še
vedno imela koristi od prodaje svojega telesa; in če bi manumitirali gladiatorja, ta svojemu pokrovitelju ne dolguje enakih
storitev, ker jih ni mogoče opravljati brez nevarnosti za življenje.
43. Če pa je osvobojenec zaposlen v kakšni obrti, mora dati svoje storitve v zvezi z njo, tudi če se je te obrti naučil po svoji
manumunizaciji. Če preneha opravljati to obrt, naj prispeva take storitve, ki niso v nasprotju z njegovim položajem; kot na
primer, da lahko živi s svojim varovancem, potuje z njim ali opravlja njegove posle.
44. Paulus, O Placiju, VII. knjiga.
Neki patron je sklenil naslednjo določbo: "Če mi deset dni ne boš nudil svojih storitev, mi obljubiš, da mi boš plačal dvajset
sestercij?" Treba je razmisliti, ali se ne sme ugoditi tožbi za dvajset sestercij, ker so bile obljubljene z namenom, da bi bila
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svoboda v breme; ali se lahko dajo storitve, ki niso bile obljubljene; ali pa je treba le domnevati, da je bilo to obljubljeno, da
patron ne bi bil popolnoma izključen? Pretor odloči, da so bile storitve samo obljubljene.
45. Zato se postavi naslednje vprašanje, namreč ali lahko svobodnjak prepreči, da bi bila proti njemu izdana sodba za višji
znesek od dvajsetih sestercij, ker se zdi, da je patron njegove storitve ovrednotil na ta znesek, zato ga sam ne bi smel želeti
povečati. Vendar bi bilo to nepravično, prav tako pa ni nujno, da se svobodnjaku izkaže takšno popuščanje, saj se po eni
strani ne bi smel strinjati z določbo, po drugi strani pa se pritoževati nad njo kot nad nepravično.
46. Papinianus, Vprašanja, knjiga XX.
Če je premoženje varovanca prodano, mu bo še vedno odobrena tožba za pridobitev morebitnih storitev njegovega
svobodnjaka, ki so začele zapadati po prodaji. Če se je ta sposoben preživljati sam, mu tožba ne bo priznana za prisilitev k
opravljanju storitev, ki bi morale biti opravljene pred prodajo, saj se to nanaša na tisto, kar se je zgodilo, preden je bilo
premoženje odsvojeno.
47. Isto, Mnenja, knjiga V.
Osvobojenec, ki je bil oproščen obveznosti opravljanja storitev in je torej pridobil polno oporočno sposobnost, je kljub temu
prisiljen spoštljivo ravnati s svojim varovancem. Drugače je glede zagotavljanja podpore, ko se za nadlegovanje osvobojenca
prevzamejo njegove potrebe.
48. Isto, Mnenja, knjiga IX.
"Želim, da se moj suženj, tako in tako, ki je mehanik nizkega reda, manumitira, da bi lahko opravljal storitve za mojega
dediča." Manumitirani suženj ni prisiljen obljubiti, če pa bi to storil, se mu ne bo ugodilo, saj tisti, ki mu je dal svobodo na
podlagi zaupanja, ne more spremeniti javnega prava.
49. Isto, Mnenja, knjiga XIX.
Suženj, ki je dolžan opravljati storitve svojemu pokrovitelju, se ne more brez škode za slednjega vpisati v vojsko.
50. Scaevola, Vprašanja, IV. knjiga.
Če svobodnjak zamuja z opravljanjem svojih storitev, bo odgovoren njegov porok, vendar porok sam ne more zamujati.
Porok, ki se je dogovoril, da bo priskrbel nadomestilo za dolžnika, pa bo odgovoren za zamudo.
2240

51. Isto, Mnenja, II. knjiga.
Ali lahko svobodnjak trgovca, ki trguje z oblačili, opravlja isti posel v istem mestu in na istem kraju, če njegov patron tega ne
želi ? Odgovor je bil, da v navedenem primeru ni razloga, da tega ne bi mogel storiti, če njegov patron s tem ne utrpi nobene
škode.
52. Valens, Trusti, knjiga V.
Če je svobodna ženska konkubina svojega varovanca, velja, da ta proti njej ne more vložiti tožbe, da bi jo prisilil k
opravljanju storitev, bolj kot če bi bila z njim poročena.
53. Isto, Skrbništvo, VI. knjiga.
Campanus pravi, da pretor ne bi smel dovoliti, da se sužnju, ki je manumitiran pod pogoji zaupanja, naloži obljuba kakršnega
koli darila, darila ali storitve. Če pa je dovolil, da se zaveže z obveznostjo, čeprav se je zavedal, da jo lahko odkloni, tožba za
prisilno izvršitev storitev ne bi smela biti zavrnjena, ker velja, da jih je suženj podaril.
54. Hermogenianus, Epitome o Laivu, II. knjiga.
Tako kot v primeru mecena tudi njegov sin, vnuk in pravnuk, ki privoli v poroko s svobodno žensko, izgubi pravico zahtevati
njene storitve; saj bi morala biti tista, v katere poroko je privolil, v celoti na razpolago svojemu možu.
55. Če pa je zakonska zveza, v katero je patron privolil, neveljavna, mu to ne preprečuje, da bi zahteval njene storitve.
56. Izterjava storitev osvobojenke se ne zavrne njeni patronki ali hčeri, vnukinji ali pravnukinji njenega patrona, če je kdo od
njih privolil v njeno poroko; ker ni neprimerno, da se jim opravljajo storitve osvobojenke, ki je bila poročena.
57. Gaj, O primerih.
Svobodnjak, ki ima dva pokrovitelja, lahko v nekaterih primerih za oba hkrati opravlja različne storitve; kot na primer, če je
prepisovalec in dela za enega od svojih pokroviteljev tako, da piše knjige, za drugega pa prevzame skrb za hišo, medtem ko
je ta z družino na potovanju; nič mu namreč ne bo preprečevalo, da bi pisal knjige, medtem ko je odgovoren za hišo. Neratij
je enako mnenje navedel v svojih delih o pergamentih.
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58. Neratij, Mnenja, I. knjiga.
Narava storitev, ki jih je treba opraviti, je odvisna od položaja osebe, ki jih opravlja, saj morajo ustrezati njenemu položaju,
njenim sredstvom, načinu življenja in poklicu.
59. Poleg tega je treba svobodnjaka in vsakega drugega, ki mora opravljati storitve, vzdrževati oziroma mu dati dovolj časa,
da si zagotovi preživljanje; v vsakem primeru mu je treba dati čas za ustrezno in potrebno skrb za njegovo osebo.
60. Paulus, Priročniki, II. knjiga.
Pravica zahtevati storitve včasih ostane tudi po prenehanju patronata, kar se zgodi v primeru bratov tistega, ki mu je bil
dodeljen svobodnjak; ali v zvezi z vnukom enega patrona, če je tam sin drugega patrona.

Tit. 2. O premoženju svobodnjakov.

61. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLII.
Ta edikt je razglasil pretor z namenom, da bi spremenil spoštovanje, ki naj bi ga svobodnjaki izkazovali svojemu patronu. če
ali (kot pravi Servij) v prejšnjih časih so imeli navado od svojih svobodnjakov zahtevati najtežje storitve kot nadomestilo za
izredni benerit, ki so ga ti dobili, ko so po osvoboditvi iz suženjstva postali rimski državljani.
62. Pretor Rutilij je bil prvi, ki je objavil edikt, ki je določal, da se patronu ne sme odobriti tožbe proti njegovemu
osvobojencu, razen v zvezi s storitvami ali premoženjem v partnerstvu; na primer, če je bilo dogovorjeno, da če osvobojenec
ne opravlja storitev za svojega patrona, se slednjemu dovoli solastništvo njegovega premoženja.
63. Nasledniki pretorjev so bili navajeni obljubiti lastništvo nad določenim delom premoženja osvobojenca; ker je
partnerstvo, ki je obstajalo med strankama, vključevalo opravljanje storitev s strani osvobojenca, je moral to, kar je moral
zagotoviti kot svoj delež partnerstva za časa svojega življenja, zagotoviti tudi po svoji smrti.
2242

64. Pomponij, O Sabinu, knjiga IV.
Če bi lahko patron, ki je bil v oporoki svojega svobodnjaka preminil, zahteval pretorijansko posest njegove posesti v
nasprotju z določbami oporoke in bi, preden bi to storil, umrl ali bi potekel čas, določen za zahtevo omenjene posesti, lahko
njegovi otroci ali otroci drugega patrona zahtevajo posest na podlagi tistega člena edikta, po katerem se, kadar prve stranke
ne zahtevajo posesti ali je nočejo zahtevati, ta podeli naslednjim po vrsti, kot da prvih ne bi bilo.
65. Če patron, ki ga je za dediča določil njegov svobodnjak, umre za časa življenja slednjega in zapusti otroke, se je pojavilo
vprašanje, ali lahko ti v nasprotju z določbami oporoke zahtevajo pretorijansko posest svobodnjakove zapuščine. V zvezi s
tem je bilo odločeno, da je treba čas smrti, na katerega se nanaša pretorska posest, upoštevati, da se ugotovi, ali obstaja
patron ali ne; tako da, če obstaja, njegovi otroci ne morejo zahtevati pretorske posesti na podlagi prvega oddelka edikta.
66. Če bi emancipirani sin zapustil vnuka pod nadzorom svojega dedka, bi bilo treba pretorsko posest polovice premoženja
oporočnega osvobojenca podeliti sinu, čeprav bi lahko premoženje po zakonu pripadlo vnuku; iz razloga, da bi se posest
pripadajočega dela podelila sinu v nasprotju z določbami oporoke osvobojenca.
67. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLI.
Tudi če je pravico do nošenja zlatega prstana od cesarja morda pridobil osvobojenec, bo njegov patron v nasprotju z
določbami oporoke pripuščen v pretorijansko posest, kot je navedeno v več reskriptih; ta privilegij mu namreč podeljuje le
pravice svobodno rojenega državljana, umre pa kot osvobojenec.
68. Jasno je, da če bi mu bila s sodno odločbo povrnjena rodbinska pravica, pretorske posesti v nasprotju z določbami
oporoke ne more pridobiti.
69. Enako pravilo bo veljalo, če je od cesarja pridobil neomejeno pooblastilo za sestavo oporoke.
70. Če kdo kupi sužnja pod pogojem, da ga bo manumitiral, bo to spadalo pod zgoraj omenjeni člen edikta.
71. Če kdo prejme denarno vsoto pod pogojem, da bo manumitiral svojega sužnja, ne bo upravičen do pretorske posesti
njegove posesti v nasprotju s pogoji oporoke.
72. Da bi patron lahko pridobil pretorsko posest v nasprotju z določili oporoke, je treba vstopiti v posest ali zahtevati
pretorsko posest nad njo. Vendar zadostuje, da eden od dedičev vstopi v zapuščino ali zahteva njeno pretorsko posest.
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73. Mecenat nima enake pravice do premoženja svojega podložnika, ki ga je ta pridobil med služenjem vojaškega roka, kot jo
ima do premoženja, ki ga je pridobil drugače.
74. Če se patronu po izgonu povrnejo državljanske pravice, lahko v nasprotju z določbami oporoke pridobi pretorsko posest
na premoženju svojega svobodnjaka. Isto pravilo je treba šteti tudi za svobodnjaka, ki je bil izgnan in mu je bila nato
povrnjena njegova pravica.
75. Če sin pod očetovskim nadzorom odpelje sužnja, ki je del njegovega castrense peculium, postane njegov patron na
podlagi konstitucije božanskega Hadrijana in lahko kot patron pridobi pretorijansko posest nad premoženjem osvobojenca v
nasprotju z določili oporoke.
76. Če tisti, ki mu je bil dodeljen svobodnjak, slednjega obtoži hudega kaznivega dejanja, ne more zahtevati pretorske posesti
njegovega premoženja v nasprotju s pogoji oporoke, vendar to ne preprečuje njegovim bratom, saj morajo zahtevati pretorsko
posest tako, kot bi to storili, če bi bili vnuki drugega sina, saj svobodnjak, ki mu je bil dodeljen, ne preneha biti svobodnjak
preostalih sinov. Nadalje je treba povedati, da lahko drugi brat, ki mu svobodnjak ni bil dodeljen, tudi če eden od bratov noče
zahtevati pretorske posesti, stopi na njegovo mesto in zahteva pretorsko posest zapuščine v nasprotju z določbami oporoke.
77. Patron je upravičen do pretorijanske posesti premoženja svojega oproščenca v nasprotju z določbami oporoke, kadar ni
imenovan za dediča tistega dela navedenega premoženja, do katerega je upravičen.
78. Če je patron imenovan pod pogojem in je ta pogoj izpolnjen za časa oporočiteljevega življenja, ne more pridobiti
pretorske posesti zapuščine v nasprotju z določili oporoke.
79. Kako je torej treba ravnati, če je bil pogoj v času smrti v suspenzu, vendar je bil izpolnjen, preden je bila patronu
podeljena pretorska posest; to je, preden je bila zapuščinska zapuščina vpisana v zapuščino? Ali bi bil v skladu s tem
oddelkom edikta poklican k pretorijanskemu nasledstvu? Boljše mnenje je, da je treba upoštevati čas, ko je bilo premoženje
vpisano, in takšna je naša praksa.
80. Če se pogoj nanaša na pretekli ali sedanji čas, se ne bo štelo, da je bil patron imenovan za dediča pogojno; ker je bil pogoj
izpolnjen in se šteje, da je bil imenovan absolutno; ali pa ni bil izpolnjen in ni imenovan za dediča.
81. Če je svobodnjak določil svojega dediča na naslednji način: "Če bi moj sin umrl za časa mojega življenja, naj bo moj
varovanec moj dedič," se ne šteje, da je bila oporoka sestavljena neustrezno; če bi sin umrl, ker je bil pogoj izpolnjen, lahko
varovanec pridobi pretorsko posest nad premoženjem.
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82. Če je del premoženja, do katerega je upravičen, zapuščen patronu, je bilo zanj storjeno dovolj, tudi če ne bi bil imenovan
za dediča.
83. Če pa je bil imenovan za manjši delež, kot mu je pripadal, in mu je bil preostanek izplačan bodisi z volilo bodisi s
skrbništvom, se šteje, da je bil zadovoljen.
84. Delež, do katerega je patron upravičen po zakonu, se mu lahko nadomesti tudi z darili mortis causa, saj ta nadomeščajo
zapuščino.
85. Enako pravilo bo veljalo, če svobodni gospod svojemu patronu ni daroval mortis causa, ampak mu je dal premoženje za
znesek zapuščine, do katerega je bil upravičen; kajti takrat bo veljalo, da je bilo dano mortis causa, ali pa bo to, kar je patron
prejel, izključilo, da bi v nasprotju z določbami oporoke pridobil pretorsko posest zapuščine.
86. Če je kaj dano patronu zaradi izpolnitve pogoja, je treba to vključiti v njegov zakoniti delež, če je to izviralo iz zapuščine
svobodnega posestnika.
87. Pokrovitelju priznamo njegov zakoniti delež premoženja, ki ga je imel osvobojenec ob svoji smrti, saj upoštevamo čas,
ko je umrl. Če pa je s kakšnim goljufivim dejanjem zmanjšal svoje premoženje, bo pretor odločil, da ima patron pravico tudi
do njega, kot da bi pripadalo zapuščini.
88. Paulus, O ediktu, knjiga XLII.
Če je suženj odkril morilca svojega gospodarja, naj pretor odloči, da je svoboden, in določeno je, da ne bo nikogaršnji
svobodnjak, saj je svobodo dobil na podlagi odloka senata.
89. Kadar svobodnjak, potem ko je bil ujet, umre v rokah sovražnika, čeprav zanj ne velja ime svobodnjak, je treba v skladu s
kornelijskim zakonom, ki potrjuje njegovo oporoko tako, kot če bi umrl doma, vseeno podeliti posest nad njegovim
premoženjem njegovemu patronu.
90. Če bo patron izgnan, bo imel njegov sin pravico do pretorijanske posesti posesti svojega svobodnjaka, oče kot patron pa
pri tem ne bo ovira, saj se šteje za mrtvega. Drugače pa je, če je patron v rokah sovražnika, saj je zaradi upanja na njegovo
vrnitev in prava postliminium ovira za njegove otroke.
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91. Če je bil za dediča imenovan tujec, ki ga je svobodnjak pooblastil za prenos posesti na svojega sina, je treba patrona
izključiti; ker se posest izroči na podlagi trebelskega odloka senata, sin pa prevzame mesto dediča.
92. Gaj, O provincialnem ediktu, knjiga XV.
Če ima svobodnjak pokrovitelja in ta ima otroke ter imenuje svojega pokrovitelja za dediča deleža svojega premoženja, do
katerega je slednji upravičen, bi moral za isti delež nadomestiti svoje otroke, da bi se, čeprav lahko pokrovitelj umre za časa
svobodnjakovega življenja, štelo, da je zadovoljil zahtevke svojih otrok.
93. Če ima osvobojenec emancipiranega sina svojega varovanca in vnuke, ki izhajajo iz drugega sina, ki je pod nadzorom
starega očeta, mora osvobojenec zapustiti le to, kar dolguje sinu, ne pa tudi vnukom; v tem primeru je namreč vseeno, ali so
enako poklicani k dedovanju po svojem starem očetu ali ne.
94. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLIII.
Če bi bili otroci osvobojenca imenovani za dediče le majhnega dela njegove zapuščine, patron ne more zahtevati pretorske
posesti v nasprotju z določbami oporoke; Marcellus namreč v deveti knjigi Digest pravi, da ne glede na to, za kako majhen
delež zapuščine osvobojenca bi bil njegov sin imenovan za dediča, bi bil patron izključen.
95. Če je hčerko patrona za dedinjo imenoval očetov svobodnjak in je bila oporoka, s katero je bila imenovana, domnevno
ponarejena, in je bila vložena pritožba, pred obravnavo pa je hčerka umrla, je božji Marcus priskočil na pomoč dedičem in
odločil, da jim pripada vse, do česar bi bila hčerka upravičena, če bi živela.
96. Če bi sin svobodnjaka, ki je bil določen za njegovega dediča, zavrnil zapuščino, čeprav bo obdržal ime dediča, lahko
patron pridobi pretorsko posest.
97. Če bi se sin vmešaval v očetovo zapuščino ali če bi dedič, ki je vstopil vanjo, dosegel popolno povrnitev svojih pravic,
potem ko je zapuščino zavrnil, lahko patron pridobi pravico do dedovanja.
98. Če bi patron in njegovi otroci v skladu z oporoko umrlega vstopili v posest svobodnjaka ali če bi raje zahtevali zapuščino
ali zaupanje, ki jim je bilo zapuščeno, jim ni dovoljeno pridobiti pretorske posesti v nasprotju z določbami oporoke.
99. Gaj, O provincialnem ediktu, knjiga XV.
Absurdno bi bilo namreč dopustiti, da bi ista oseba oporoko umrlega deloma odobrila, deloma pa zavrnila.
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100. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLIII.
Če pa zahteva patrona ni imela učinka, menim, da ni razloga, da se mu ne bi priznala olajšava. In če je vstopil v posest pod
vtisom, da je bil imenovan za dediča deleža, do katerega je bil zakonito upravičen, in se pozneje izkaže, da je dobil manjši
delež, kot je imel pravico pričakovati, je povsem pravično, da se mu odobri olajšava. Če pa je dediča v navzočnosti prič
obvestil, da mu bo izplačal zapuščino, in bi si pozneje premislil, menim, da je upravičen do olajšave.
101. Če je varovanec prejel zapuščino, ki mu je bila zapuščena, nato pa je bil izseljen, bo imel pravico zahtevati svoj zakoniti
delež zapuščine, ker ni prejel tistega, kar je pričakoval. Če pa z izselitvijo ni bil prikrajšan za celotno zapuščino, ampak je
dobil manj, kot je upravičeno pričakoval, bo imel pravico do olajšave.
102. Če je patron prejel zapuščino, zapuščeno svojemu sužnju ali sinu, bo v nasprotju z določbami oporoke izključen iz
pretorske posesti, enako kot če bi sprejel zapuščino, zapuščeno sebi.
103. Če pa je prejel donacijo mortis causa, je treba šteti, da je izključen iz pretorske posesti v nasprotju z določbami oporoke,
tako kot če bi jo prejel po smrti svobodnjaka. Poleg tega, če mu je svobodnjak za časa svojega življenja podaril darilo in ga je
sprejel, zaradi tega ne bo izključen iz pretorske posesti v nasprotju z določbami oporoke, saj je mogoče reči, da je pričakoval,
da mu bo svobodnjakova volja izkazala neko dodatno naklonjenost in da bi mu moralo biti dovoljeno zavrniti, kar je prejel,
ali da bi mu bil delež, do katerega je bil upravičen, dodeljen sorazmerno.
104. Zato je rečeno, da bo, če je bilo zaradi izpolnitve pogoja nekaj dano patronu po smrti osvobojenca, ta izključen iz
pretorske posesti premoženja v nasprotju s pogoji oporoke, saj jo je tako rekoč sprejel.
105. Paulus, O ediktu, knjiga XLII.
Če je kdo neupravičeno skušal ponovno spraviti v suženjstvo osvobojenca, ki je pripadal njegovemu očetu, ne more niti sam
niti v imenu svojih otrok pridobiti pretorske posesti njegove posesti.
106. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLIV.
Če enemu od dveh patronov ni bilo dano zadoščenje in je bilo drugemu prepuščeno več, kot je njegov delež premoženja
osvobojenca, se tistemu, ki ni prejel tistega, do česar je bil upravičen, prizna tožba tako, da se njegov delež dopolni iz tistega,
kar je bilo zapuščeno tujemu dediču in prepuščeno drugemu patronu nad njegovim deležem. Enako pravilo se upošteva tudi,
kadar je več patronov.
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107. Julijan pravi, da tisti, ki ga je dedek izobčil, tudi ne more pridobiti posesti svojih podložnikov, ne bo pa izključen iz
pridobitve posesti podložnikov, ki so pripadali njegovemu očetu. Če pa ga je izobčil njegov oče, ne pa tudi njegov ded, bi
moral biti izključen ne le iz posesti očetovih podložnikov, temveč tudi iz posesti dedovih podložnikov; ker prek očeta pridobi
pravice nad podložniki svojega deda. Če pa je njegov oče dedka izločil, sam pa ne, lahko vnuk v nasprotju z določbami
oporoke zahteva pretorsko posest na posestvih dedkovih svobodnih meščanov. Pravi tudi, da če bi me oče izobčil, ded pa bi
izobčil mojega očeta, ded pa bi umrl prvi, bom izključen iz pretorske posesti posesti posestev svobodnjakov obeh. Če pa bi
najprej umrl moj oče, nato pa moj ded, je treba reči, da me očetovo razdedinjenje ne bo prizadelo, kar zadeva posestvo
svobodnih podložnikov mojega dedka.
108. Julianus, Digeste, knjiga XXVI.
Če pa je mojega očeta izdedoval njegov oče, mene pa nista izdedovala niti moj oče niti moj ded, in bi umrl moj ded, bom
upravičen do pravic nad podložniki mojega dedka in mojega očeta. Ne morem pa za časa očetovega življenja in dokler sem
pod njegovim nadzorom, zahtevati pretorske posesti nad posestmi osvobojencev mojega deda; če pa sem bil osvobojen, mi to
ne bo preprečeno.
109. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLIV.
Če bi patron, ki je sestavil oporoko v skladu z vojaškim pravom, razdedinil svojega sina tako, da bi ga v oporoki zamolčal, bi
mu razdedinjenje škodovalo, saj bi bil dejansko razdedinjen.
110. Če bi kdo dodelil svobodnjaka svojemu sinu, ki ga je razdedinil, lahko sin pridobi pretorijansko posest nad
premoženjem svobodnjaka.
111. Če bi oče sina razdedinil brez slabega namena, vendar iz kakšnega drugega razloga, mu razdedinjenje ne bo škodovalo;
kot na primer, če predpostavimo, da je bil razdedinjen zaradi norosti ali ker še ni bil polnoleten, in je bilo imenovanemu
dediču naloženo, naj zapuščino prenese nanj.
112. Če je kdo razdedinjen in je sodno odločeno, da temu ni bilo tako, tudi če je sodba krivična, ne bo izključen; kajti zadeve,
o katerih odloča sodišče, morajo veljati.
113. Če je patronov sin razdedinjen in mu uspe doseči sodno odločbo, da je oporoka nekoristna, vendar je poražen glede dela
svojega zahtevka, poglejmo, ali bo razdedinjenje poseglo v njegove pravice. Menim, da jih bo, ker je listina, s katero je bil
razdedinjen, veljavna.
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114. Izdedinjenje ne povzroča škode otrokom, če je oporoka takšna, da ni mogoče vstopiti v zapuščino ali z njo pridobiti
pretorske posesti; absurdno je namreč, da bi bila oporoka veljavna le glede izdedinjenja, medtem ko bi bila v drugih pogledih
nična.
115. Če je sin patrona imenovan za dediča prve stopnje, v drugi stopnji pa je razdedinjen, mu razdedinjenje ne škodi, saj je
bil ali je lahko dedič po očetovi oporoki; očetu namreč ni mogoče verjeti, da je mislil, da je njegov sin nevreden pridobiti
premoženje njegovih podložnikov, ko pa ga je sam poklical k svojemu dedovanju prve stopnje. In ni verodostojno, da bi bil
sin, ki je bil razdedinjen na prvi stopnji in imenovan za nadomestnega dediča, izključen iz zapuščine svobodnjaka. Zato sin,
imenovan za dediča na prvi ali drugi stopnji ali celo na kateri koli drugi stopnji, čeprav je bil morda razdedinjen z isto
oporoko, ni izključen iz pridobitve zapuščine svojega svobodnjaka.
116. Če emancipirani sin noče sprejeti zapuščine ali sin, ki je pod očetovskim nadzorom, noče obdržati zapuščine, nobeden
od njiju ne bo upravičen do posesti zapuščine osvobojenca.
117. Julianus, Digest, knjiga XXVI.
Izobčeni sin patrona, čeprav je ta za dediča določil svojega sina, ne more pridobiti pretorske posesti na posesti očetovih
svobodnjakov v nasprotju z določili oporoke; kajti čeprav je morda nujni očetov dedič, ni sprejet v dedovanje sam, temveč
prek drugega. In pozitivno je bilo odločeno, da če je emancipirani sin razdedinjen in je za dediča imenovan njegov suženj, on
pa svojemu sužnju naroči, naj vstopi v posest, in na ta način postane očetov dedič, v nasprotju z določbami oporoke ne bo
upravičen do pretorske posesti posesti posestev očetovih svobodnjakov.
118. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLV.
Patron, ki je starejši od petindvajsetih let in obtoži osvobojenca hudega zločina ali poda prošnjo, da bi ga spravili v
suženjstvo, bo v nasprotju z določbami oporoke izključen iz posesti.
119. Vendar je treba reči, da če je bil ob obtožbi mladoleten, ni izključen, ne glede na to, ali je obtožbo vložil sam ali njegov
skrbnik ali kurator.
120. Če pa bi vložil obtožbo, ko je bil mladoleten, in bi po polnoletnosti dobil sodbo, je treba reči, da je upravičen do
odpustka in da je oproščen, ker je sprožil postopek, ko je bil mladoleten. Prav tako mu ne bi smeli očitati, da ni opustil
obtožbe ali da ni zahteval njene zavrnitve, kajti če bi storil eno od tega, bi bil podvržen kazni po Turpiljskem odloku senata,
drugega pa ne bi mogel zlahka doseči. Če pa bi bila zadeva javno zavržena in bi patron, potem ko je postal polnoleten,
2249

ponovil svojo zahtevo, je treba reči, da bo izključen iz nasledstva, saj lahko, potem ko je postal polnoleten, brez kakršne koli
nevarnosti opusti obtožbo, ki je bila zavržena.
121. Šteje se, da je vložil obtožbo hudega kaznivega dejanja samo tisti, ki s takšnim postopkom želi, da obtoženca namesto
izgnanstva doleti kazen smrti ali izgnanstva, kar povzroči izgubo državljanskih pravic.
122. Če pa kdo obtoži svojega podložnika kaznivega dejanja, katerega kazen ni smrtna, in se sodnik kljub temu odloči, da bo
kazen zvišal, to ne bo v škodo podložnikovemu sinu; kajti niti nevednost niti strogost sodnika ne smeta škodovati
podložnikovemu sinu, ki je proti podložniku vložil manj hudo obtožbo.
123. Kadar pa ga ne obtoži, temveč priča proti svojemu svobodnjaku v smrtni zadevi ali zagotovi obtožnika, menim, da ga je
treba izključiti iz pridobitve posesti njegovega premoženja v nasprotju z določbami oporoke.
124. Če svobodnjak obtoži sina svojega patrona kaznivega dejanja lese majeste in sin zahteva, da se svobodnjaka kaznuje
zaradi obrekovanja, menim, da ga ne bi smeli izključiti iz dedovanja po določilih tega edikta; če pa ga je ta obtožil in poda
nasprotno obtožbo, bo veljalo isto pravilo, saj bi moral biti patron oproščen, če se po napadu želi maščevati.
125. Če je sin prisiljen maščevati očetovo smrt in za zločin obtoži očetovega svobodnjaka, ki je bil njegov zdravnik, ali
obtoži njegovega sužnja, ki je spal z njim v isti sobi, ali katerega koli drugega, ki je bil navezan na očetovo osebo, ali je
mogoče reči, da mu je treba odobriti olajšavo? Menim, da bi jo moral, če je bilo zanj nujno, da obtoži očetovega
svobodnjaka, in če so nanj vplivali motivi naklonjenosti ter tveganje, da bo izgubil očetovo premoženje, če tega ne bo storil,
čeprav bi se izkazalo, da je obtožba lažna.
126. Poleg tega pravimo, da je vložil obtožnico tisti, ki trdi, da je drugi kriv kaznivega dejanja, in povzroči, da se zadeva
obravnava, dokler se ne izreče kazen. Če pa ne gre tako daleč, se ne šteje, da je vložil obtožnico, in takšna je naša sedanja
praksa. Če pa preneha po vložitvi pritožbe, je bilo zelo pravično odločeno, da zadeve ni vodil do konca. Če torej prostozidar
umre med obravnavo pritožbe, se patronovemu sinu dovoli, da pridobi posest nad njegovim premoženjem, ker je prostozidar
s smrtjo odrešen posledic obsodbe.
127. Če patronov sin kot zagovornik pomaga tožniku očetovega svobodnjaka, ga zaradi tega ne bi smeli izključiti iz
dedovanja, saj zagovornik ne izreče obtožbe.
128. Če oče z oporoko določi, da bo njegov svobodnjak obtožen, da mu je pripravil strup ali da je storil kakšno drugo
podobno dejanje v njegovo škodo, je boljše mnenje, da je treba njegove otroke, ki niso prostovoljno vložili obtožbe,
izključiti.
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129. Če sin patrona obtoži svobodnjaka svojega očeta in ga obsodi kaznivega dejanja, omenjeni svobodnjak pa bi bil nato
ponovno postavljen na svoje pravice, ne sme biti izključen, ker je obtožbo, ki je bila vložena, vodil do konca.
130. Tryphonimis, Disputations, knjiga XVII.
Enako pravilo velja, kadar zločin, ki je bil dokazan svobodnjaku, prinaša smrtno kazen, svobodnjak pa je bil deležen nižje
kazni; kot na primer, da je bil le izgnan, saj pretor vzame v obravnavo le patrona, ki je vložil lažno obtožbo.
131. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLV.
Ne šteje, da je zahteval, naj se osvobojenca spravi v suženjstvo, kdor nasprotuje tistemu, ki je že suženj, in zanika, da bi mu
dali svobodo; ampak tisti, ki zahteva, naj se tistega, ki uživa svobodo, spravi v suženjstvo.
132. Če kdo trdi, da suženj ni v celoti njegov, ampak da ima na njem delež ali užitek ali kakšno drugo pravico, do katere ne
bi bil upravičen, če ta človek ne bi bil suženj, ali naj bo izključen iz nasledstva osvobojenca, ker zahteva, da se ga vrne v
suženjstvo? To je boljše mnenje.
133. Če bi patron zahteval, naj se njegov osvobojenec vrne v suženjstvo, in bi mu to uspelo, potem pa bi se pozneje ugotovila
resnica in bi mu dovolil, da ostane na svobodi, mu to ne bi smelo škoditi, zlasti če je imel za svojo zmoto tehten razlog.
134. Ne šteje se, da je zahteval, naj se osvobojenca spravi v suženjstvo, če opusti zadevo, preden se je zadeva združila. Če pa
to stori po tem, ko je bilo vprašanje združeno, je treba reči, da mu to ne bo škodilo, ker ni nadaljeval, dokler ni bila izdana
odločba.
135. Če je sin patrona, ki je bil bodisi razdedinjen bodisi je zahteval, da se očetov osvobojenec vrne v suženjstvo, ali je
osvobojenca obtožil hudega kaznivega dejanja, to ne bo škodilo njegovim otrokom, če niso pod njegovim nadzorom. To so
božji bratje navedli v zapisu Kvintilijancem.
136. Če bi kdo v nasprotju z določili oporoke dobil pretorsko posest nad premoženjem svojega osvobojenca, ne le če ga je
omenjeni osvobojenec določil za dediča, ampak tudi če bi ga nadomestil njegov mladoletni sin, bo izključen iz vseh koristi
po oporoki omenjenega osvobojenca. Julijan namreč pravi, da če bi patron, potem ko je vložil zahtevo za pretorsko posest
premoženja svojega osvobojenca, vstopil v premoženje mladoletnega sina omenjenega osvobojenca, mu je treba odreči
ukrepe.
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137. Če pa se patronu kaj zapusti s kodicilom ali darovanjem mortis causa, mu je treba na enak način odreči udeležbo pri teh
koristih.
138. Včasih je očitno, da je treba patronu priznati pravico zahtevati zapuščino, potem ko je zahteval posest zapuščine svojega
svobodnjaka, če od tega ne bo imel nobene koristi; iz razloga, ker je bil zaprošen, da zapuščino prenese na drugega.
139. Pretor spet pravi, da ne bo zavrnil le tožbe patronu za izterjavo tistega, kar mu je izrecno dano, ampak tudi za izterjavo
vsega, kar bi po vašem mnenju lahko prišlo v njegove roke prek drugih; kot na primer prek tistih, ki so podrejeni njegovi
oblasti, ker lahko tako premoženje obdrži in ga ne bo dolžan izročiti.
140. Priznati bi morali pravico zahtevati zapuščino patronu, če bi osvobojenec svojemu patronu zapustil prednostno
zapuščino v višini cene sužnja pod pogojem, da bi ta osvobodil omenjenega sužnja.
141. Če bi nadomestni patron od njega zahteval izročitev posesti premoženja osvobojenca v nasprotju z določbami oporoke,
se ne ugodi tožbi za izterjavo deleža tistega, čigar patronu je bila izročena posest.
142. Če je bil patron nadomeščen za dediča in je umrl za časa življenja oporočitelja, velja, da če patronov sin zahteva
pretorsko posest premoženja osvobojenca v nasprotju z določbami oporoke, lahko ne le pridobi delež namestnika, temveč
lahko vsem dedičem odvzame določen del dediščine, da bi dopolnil znesek, do katerega je po zakonu upravičen.
143. Isto, O ediktu, XLVII. knjiga.
Kadar svobodnjak umre, ne da bi zapustil otroke, lahko njegov varovanec in varovanka takoj zahtevata pretorsko posest nad
njegovo zapuščino, in to lahko storita celo skupaj. Vse osebe, ki so patronu in patronki najbližji sorodniki, se lahko tudi
skupaj vključijo v zapuščino.
144. Paulus, O ediktu, knjiga XLIII.
Nezakonski otroci patronke lahko pridobijo tudi pretorijansko posest na posestvu svobodnega moža svoje matere, vendar
otroci ne morejo biti sprejeti v dedovanje posesti svobodnega moža svojega očeta, razen če so zakoniti.
145. Ulpianus, Razprave, IV. knjiga.
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Če je patron določen za dediča manjšega deleža zapuščine, kot mu po zakonu pripada, in zatrjuje, da je oporoka ponarejena,
ter svojo tožbo izgubi, ni dvoma, da mu ne bi smeli priznati pretorske posesti zapuščine v nasprotju z določbami oporoke, in
sicer zaradi tega, ker je zapuščino izgubil po svojem lastnem dejanju, ko je nepremišljeno izjavil, da je oporoka ponarejena.
146. Če je bil imenovan za dediča deleža zapuščine, do katerega je bil upravičen, ne glede na to, ali ga sprejme ali ne, bo
izključen iz pretorske posesti te zapuščine v nasprotju z določbami oporoke; ker je namreč prejel delež, do katerega je bil
upravičen, ne more zahtevati pretorske posesti v nasprotju z določbami oporoke.
147. Julianus, Digeste, knjiga XXV.
Svobodnjak je za dediča imenoval svojega patrona pod pogojem, da je prisegel (ta pogoj ima pretor navado odpustiti), in
mislim, da ni dvoma, da bo patron izključen iz pretorske posesti zapuščine, saj je res, da je bil imenovan za dediča.
148. Če je bila zapuščina zapuščena Titiusu in mu je bilo naloženo, da jo prenese na svojega patrona, je treba tožbo za
izterjavo zapuščine zavrniti Titiusu, če mu je znesek, do katerega je patron zakonito upravičen, plačal imenovani dedič.
149. Svobodnjak je določil svojega patrona in tujca za skupna dediča polovice svojega premoženja. Četrtino, na katero je bil
patron imenovan za dediča, je treba v celoti pripisati njegovemu zakonitemu deležu, preostanek, ki mu pripada na omenjeni
delež, pa sorazmerno odšteti od deležev vseh drugih dedičev.
150. Enako pravilo je treba upoštevati pri zapuščini, zapuščeni patronu in Titiusu skupaj, tako da se del zapuščine lahko
pripiše na delež, ki pripada patronu, od Titiusovega deleža pa je treba sorazmerno odšteti toliko, kolikor je treba odšteti od
deleža dediča.
151. Če svobodnjak pod določenim pogojem imenuje svojega emancipiranega sina za dediča, in ker pogoj ni izpolnjen,
vstopi v zapuščino njegov namestnik, sprašujem, ali bi moral pretor dati patronu v posest delež, do katerega je bil upravičen
proti namestniku, ali bi moral priskočiti na pomoč emancipiranemu sinu glede na celotno zapuščino. Odgovor je bil, da bo,
ker je oče sina določil za svojega dediča prve stopnje pogojno in ker pogoj, pod katerim je bil določen, ni bil izpolnjen,
zapuščina pripadla drugi stopnji; če pa bi sin umrl, medtem ko pogoj še traja, bo patron proti namestniku pridobil posest na
zapuščini v višini, do katere je bil upravičen po zakonu. Enako pravilo bo veljalo, če sin ne pridobi posesti zapuščine, ker je
bil izključen zaradi poteka časa ali ker jo je zavrnil. Če torej pogoj ne bo izpolnjen, bo posest pripadla sinu, pretor pa bo
emancipiranega sina prednostno zaščitil pred substitutom. Poleg tega menim, da je vedno, ko je sin pogojno imenovan za
dediča, v nekaterih primerih razdedinjenje glede na substituta potrebno, v drugih pa je odveč. Če je namreč pogoj takšne
narave, da ga sin lahko izpolni; na primer, če je bil pogoj, da mora sestaviti oporoko, menim, da mora sin, če pogoj ni bil
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izpolnjen, odstopiti nadomestnemu dediču. Če pa je bil pogoj takšen, da ga sin ni mogel izpolniti, na primer, če je bil pogoj,
da mora Titius postati konzul, potem se nadomestnemu dedovanju ne bi smelo ugoditi, razen če je bil sin izrecno razdedinjen.
152. Če bi osvobojenec imenoval svojega emancipiranega sina za svojega dediča in mu naložil, naj celotno premoženje izroči
Semproniju, sin pa bi trdil, da je sumil, da je premoženje insolventno, vendar bi po pretorjevem ukazu vstopil vanj in ga
prenesel na Sempronija, bo posest deleža premoženja, do katerega je bil upravičen, zelo pravilno dodeljena patronu, kot da bi
bil dedič osvobojenca ne sin, ampak tisti, na katerega je bilo premoženje preneseno. Poleg tega, če bi sin zavrnil dediščino
očetovega svobodnjaka in bi njegov sostanovalec prevzel vsa bremena zapuščine, je treba patronu podeliti pretorsko posest;
saj se v obeh primerih delež slednjega ne odvzame sinu, temveč tujcu.
153. Isto, Digeste, knjiga XXVI.
Če eden od treh patronov ne zahteva pretorijanske posesti posesti, sta druga dva upravičena do enakih deležev.
154. Marcijan, Inštituti, I. knjiga.
Če sin pod očetovim nadzorom, ki je vojak, manumitira svojega sužnja, ga v skladu z Julijanovim mnenjem, ki ga prevzema
v sedemindvajseti knjigi Digest, naredi za očetovega svobodnjaka; pravi pa, da bo imel, dokler bo sin živ, prednost pred
očetom glede premoženja svobodnjaka. Božanski Hadrijan je v reskriptu, naslovljenem na Flavija Apera, izjavil, da je v tem
primeru za svojega svobodnjaka določil njega samega in ne njegovega očeta.
155. Julianus, Digeste, knjiga XXVII.
Če bi svobodnjak v oporoki prešel na svojega varovanca in imenoval tujega dediča, njegov varovanec pa bi se v nasprotju z
določili oporoke dal v posvojitev, preden bi zahteval pretorsko posest, in bi imenovani dedič zavrnil posest, lahko potem
varovanec kot zakoniti dedič zahteva posest celotne svobodnjakove posesti.
156. Če bi svobodnjak umrl po oporoki in bi njegov patron imel sina in dva vnuka od drugega sina, se vnuka ne pripustita k
dedovanju po svobodnjaku, dokler obstaja sin, ker je očitno, da je k dedovanju po svobodnjaku poklican tisti, ki je v najbližji
stopnji.
157. Poleg tega sem navedel, da je treba, če je imel osvobojenec dva patrona, od katerih je eden zapustil sina, drugi pa dva,
zapuščino med njima razdeliti po enakih delih.
158. Isto, Digest, knjiga LXV.
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Če sta imela dva patrona skupnega osvobojenca in je eden od njiju od njega zahteval prisego, da se ne bo poročil, drugi, ki
mu te krivde ni bilo mogoče pripisati, pa je bodisi umrl za časa življenja osvobojenca bodisi ga je preživel, lahko samo on
pridobi deleže zapuščine, do katerih sta bila oba zakonito upravičena.
159. I. knjiga, O Urseiusu Feroxu, I. knjiga.
Kadar koli je mogoče patronu podeliti pretorsko posest deleža zapuščine, ki mu pripada, se lahko dolžnikom odobri izjema
zoper dediča, ki zahteva plačilo, če patron v nasprotju s pogoji oporoke ne bi zahteval pretorske posesti deleža, do katerega je
pravno upravičen.
160. Africanus, Vprašanja, II. knjiga.
Neki svobodnjak je od svojega premoženja, ki je bilo ocenjeno na osemdeset sestercij, podaril zemljišče v vrednosti štirideset
sestercij in potem ko je za dediča določil neznanca, umrl na dan, ko je darilo zapadlo v plačilo. Menil sem, da bi lahko
varovanec zahteval delež zapuščine, do katerega je bil upravičen po zakonu; kajti izkazalo se je, da je imel pokojnik ob smrti
premoženje v vrednosti več kot sto sestercij, saj bi ga bilo mogoče prodati za več kot to, vključno z zneskom zapuščine. Če bi
imenovani dedič zavrnil zapuščino, ki jo je zapustil svobodnjak, ali ne, bi bilo vseeno, kajti če bi se pojavilo vprašanje v
skladu s falcijskim zakonom, bi takšno zapuščino, tudi če bi bila zavrnjena, dediči pripisali četrtini zapuščine, ki pripada
dediču.
161. Isto, Vprašanja, knjiga IV.
Če bi vnuka njegov ded, patron, za časa življenja njegovega sina razdedinil, bi mu razdedinjenje škodovalo, kar zadeva
zapuščino dedovega svobodnika.
162. Florentinci, Inštituti, knjiga X.
Če je bil osvobojenec obsojen na smrtno kazen, zahtevek njegovega varovanca do tistega deleža njegovega premoženja, do
katerega je upravičen, ne ugasne, če tisti, ki je bil obsojen na smrtno kazen, umre naravne smrti; vendar je bilo odločeno, da
lahko preostanek premoženja, ki po civilnem pravu ne bi pripadal osebi, ki ga je osvobodila, zahteva državna zakladnica.
163. V zvezi s premoženjem tistih, ki so se ubili ali pobegnili zaradi strahu pred obtožbo, je treba upoštevati enako pravilo,
kot je bilo določeno v zvezi s premoženjem tistih, ki so bili obsojeni na smrt.
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164. Marcijan, Inštituti, IX. knjiga.
Kadar je suženj manumitiran pod pogoji zaupanja, postane svobodni človek osebe, ki ga je manumitirala, in ta lahko kot
njegov zaščitnik zahteva njegovo premoženje in ga v nasprotju z določbami oporoke pridobi v pretorsko posest, pa tudi
pridobi ab intestato; vendar mu ni mogoče naložiti nobenih storitev, in če so bile naložene, jih ni mogoče zahtevati.
165. Če pa bi oče ob svoji smrti zapustil sužnja sinu in od slednjega zahteval, naj ga manumitira, z razumevanjem, da bo imel
nad njim polno patronatno pravico, je mogoče trditi, da lahko potem omenjenemu sužnju zakonito naloži storitve.
166. Gaj, O pretorjevem ediktu; naslov: O zadevi svobode, II. knjiga.
Če sin zahteva, da se očetov osvobojenec spravi v suženjstvo, da bi zase ohranil primer izselitve proti tretji osebi, ne bo
izgubil prednosti pretorske posesti posesti.
167. Marcellus, Digeste, IX. knjiga.
Če je osvobojenec svojemu patronu podaril zemljišče, ki ga je sam kupil od njega, a je pripadalo drugemu, in je patron trdil,
da mu zapuščina pripada, ne more pridobiti pretorske posesti posesti v nasprotju z določbami oporoke, čeprav mu darilo ni
prineslo nobene koristi; zato ker mu je osvobojenec zapustil premoženje, ki je pripadalo drugemu, pa tudi zato, ker je patron
sam prodal zemljišče svojemu osvobojencu.
168. Isto, Digest, knjiga X.
Če mojega osvobojenca, potem ko je bil vrnjen v suženjstvo, kasneje osvobodi nekdo drug, bo postal osvobojenec slednjega,
oseba, ki ga je manumitirala, pa bo imela prednost pred menoj pri pridobivanju pretorske posesti nad premoženjem
osvobojenca v nasprotju s pogoji oporoke.
169. Modestinus, O manuminacijah.
Če patron ne podpira osvobojenca, mu Lex Aelia Sentia odvzame vse storitve, do katerih je bil upravičen v zameno za
podelitev svobode; to pa ne vključuje le njega samega, temveč tudi tiste, ki bi lahko imeli kakršen koli interes v zvezi s
premoženjem, in odvzame premoženje njemu in njegovim otrokom, razen če je bil patron določen za dediča, in mu odvzame
tudi pretorsko posest premoženja, razen kadar jo pridobi v skladu z določbami oporoke.
170. Javolenus, O Kassiju, III. knjiga.
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Kadar svobodnjak, ki ima dva patrona, v oporoki enega od njiju prepusti in za dediča polovice svojega premoženja imenuje
tujca, lahko patron, ki je imenovan za dediča, zahteva delež, do katerega je upravičen, brez odbitka; od drugega deleža, ki je
ostal nad tem, kar mu je pripadalo, in od preostale polovice, zapuščene tujcu, pa se sorazmerno vzame znesek, da se dopolni
delež, do katerega je po zakonu upravičen drugi patron.
171. Isti, Pisma, III. knjiga.
Seij je svojega svobodnega moža določil za dediča in ga zadolžil, da Maeviusu zapusti pravico do uporabe zemljišča.
Svobodnjak je umrl in zapustil Maevija kot dediča. Sprašujem, če bi Seijev sin zahteval pretorijansko posest nad
premoženjem osvobojenca proti Maeviju, ali naj se nanj prenese delež zemljišča, ki mu je pripadal po odbitku užitka, ali pa
bi se moral prenesti ves, ker je dobil v posest premoženje, ki je pripadalo osvobojencu v času njegove smrti. Odgovor se je
glasil: menim, da bi bilo treba uzuzuro vrniti v prvotno stanje; zato bi bilo najbolje zahtevati razsodnika, da se po njegovi
odločitvi uzura prenese v celoti.
172. Isto, Pisma, knjiga VIII.
Svobodnjak, ki je umrl kot plačilno nesposoben, je po smrti svojega varovanca zapustil svoje premoženje tujim dedičem.
Sprašujem, ali lahko patron zahteva pretorsko posest v nasprotju z določbami oporoke. Odgovor je bil, da ker so v zapuščino
vstopili imenovani dediči, lahko patron zahteva pretorsko posest, saj se zapuščina šteje za solventno, kadar koli se najde
dedič, ki jo sprejme: In res je absurdno, da pravica patrona, da zahteva pretorsko posest zapuščine, temelji na oceni drugih in
ne na željah samega patrona; in da se mu odvzame tisto malo, kar lahko v takem primeru zahteva. Lahko se namreč pojavijo
številni razlogi, zaradi katerih bi bilo primerno, da patron zahteva pretorsko posest, tudi če višina dolga, ki ga je svobodnjak
pustil za seboj, presega premoženje zapuščine; na primer, če so v premoženje osvobojenca vključena nekatera zemljišča, na
katerih so pokopališča prednikov varovanca, in slednji izkoristi svoje pravice do pridobitve pretorske posesti, da bi omenjena
pokopališča dobil v svoj delež, saj meni, da je ta pravica zanj zelo pomembna; ali na primer, če je del premoženja suženj, ki
ga varovanec ceni ne zaradi cene, ki bi jo lahko prinesel, ampak zaradi naklonjenosti, ki jo goji do njega. Zato bi moral imeti
patron nič manjšo pravico, da zahteva posest premoženja, če oceni vrednost premoženja osvobojenca bolj po svojem mnenju
kot po izračunih drugih; kajti premoženje je treba šteti za solventno tako zato, ker se zanj najde dedič, kot tudi zato, ker se
zahteva pretorska posest nad njim.
173. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga XI.
Julianus pravi, da če bi patron svojemu osvobojencu prodal obveznosti, ki so mu bile naložene v zameno za osvoboditev iz
suženjstva, se lahko njegovemu sinu prepreči, da bi pridobil pretorijansko posest nad premoženjem osvobojenca, in sicer iz
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razloga, ker ne pridobi posesti omenjenega premoženja v nasprotju s pogoji oporoke, saj mu je njegov oče prodal darilo, dar
ali storitve, za katere je dobil svobodo. Pravi, da je očitno, da lahko brat varovanca, če bi mu sin varovanca prodal storitve, ki
so mu bile naložene v zameno za to, da mu je dal svobodo, kljub temu pridobi posest premoženja osvobojenca v nasprotju z
določbami oporoke, saj sin s tem, da mu je prodal storitve, ki so bile nadomestilo za njegovo svobodo, stricu ni preprečil
uveljavljanja zahtevka.
174. Če bi osvobojenec imenoval dediča in bi ta vstopil v posest, preden bi dal mučiti sužnje pokojnika, Julijan pravi, da
patron ne bo smel pridobiti posesti posesti v nasprotju z določili oporoke, saj bi se moral tudi on maščevati za smrt
osvobojenca. To pravilo velja tudi za patronko.
175. Terencij Klemens, O zakonu Lex Julia et Papia, IX. knjiga.
Kadar je oče izdedoval sina, se pojavi vprašanje, ali so vnuki po omenjenem sinu izključeni iz pretorijanske posesti
premoženja dedovega svobodnjaka. To vprašanje je treba rešiti z odločitvijo, da dokler je sin živ in dokler so njegovi otroci
pod njegovim nadzorom, jim ni mogoče priznati pretorijanske posesti posestva osvobojenca, da bi preprečili izključenim, da
bi pridobili posest v svojem imenu ali da bi jo pridobili s posredovanjem drugih. Če pa jih je oče emancipiral ali pa so na
kakršen koli drug način postali lastni gospodarji, lahko pridobijo pretorijansko posest na posesti osvobojenca, ne da bi
naleteli na kakršno koli oviro.
176. Če sin osvobojenca zavrne posest svojega očeta, bo to v korist patronu.
39. Isto, O Lex Julia et Papia, X. knjiga.
Če patronova hči pripada posvojenski družini, lahko pridobi pretorsko posest na posestvu očetovega svobodnjaka.
177. Isto, O Lex Julia et Papia, knjiga XII.
Če oče poskrbi za svojega izdedovanega sina tako, da ostane njegova pravica nad njegovim svobodnjakom nedotaknjena,
izdedovanje v tem pogledu ne posega v njegove pravice.
178. Papinianus, Vprašanja, knjiga XII.
Če je osvobojenec ugodil zahtevku svojega varovanca, kar zadeva delež njegovega premoženja, do katerega je po zakonu
upravičen, hkrati pa mu ga ne želi priznati in mu skuša odvzeti določeno premoženje, se postavi vprašanje, kako naj se
zadeva reši? Kaj če bi namreč patrona imenoval za dediča deleža, do katerega je zakonito upravičen, in mu poleg tega
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zapustil še deset aurejev ter mu naložil, da mora manumitirati svojega sužnja, ki je vreden deset aurejev ali manj? Ne bi bilo
pravično, če bi se patron odločil sprejeti zapuščino in ne osvoboditi svojega sužnja, vendar ga po sprejetju zakonitega deleža
ni mogoče prisiliti, da sprejme zapuščino in osvobodi sužnja. To pravilo je sprejeto, da se prepreči, da bi bil prisiljen
osvoboditi sužnja, ki tega ni vreden. Toda kako je treba ravnati, če bi osvobojenec, ki je svojega varovanca določil za edinega
dediča, od njega zahteval isto? Če ima patron nadomestnega dediča, se lahko odloči tako, da bo patron, potem ko bo prejel
delež, do katerega je bil upravičen, preostanek prešel na nadomestnega dediča; tako da bo suženj, če ga bo mogoče kupiti,
lahko dobil svobodo. Če pa nadomestek ni bil podan, lahko pretor, ki je pristojen za skrbništvo, prisili patrona, ki sprejme
premoženje osvobojenca, da sužnju podeli svobodo.
179. Isto, Vprašanja, knjiga XIII.
Sin, ki je bil očetov dedič, si je prisvojil svojega razdedinjenega brata in umrl ter slednjega zapustil kot dediča. V tem
primeru razdedinjeni sin ne bo imel pravice zahtevati posesti premoženja osvobojenca svojega naravnega očeta. Kajti čeprav
takšna posvojitev ne vpliva na pravice sina, ki ni izobčen, bo škodovala pravicam sina, ki je izobčen; saj kazen, ki jo določata
tako civilno pravo kot Pretorski edikt, z dejanjem posvojitve ne preneha veljati. Paulus pravi, da vsakdo, ki pridobi posest z
drugačnim naslovom od tistega, ki ga je izgubil, zaradi slednjega ni oškodovan, ampak mu koristi tisti, ki ga je pridobil. Zato
je bilo z ediktom določeno, da patron, ki je hkrati sin patronke, ne bo izključen iz pridobitve pretorijanske posesti na posestvu
svobodnjaka, če je kot patron storil kakšen prekršek.
180. Papinianus: Svobodnjak je za dediča svojega kastrenškega premoženja imenoval Titiusa, za dediča svojega drugega
premoženja pa drugega. Titius je vstopil v posestvo. Boljše se nam je zdelo mnenje, da patron še ne more zahtevati
pretorijanske posesti posesti v nasprotju z določbami oporoke. Vendar pa se je pojavilo naslednje vprašanje, in sicer: če bi
oseba, ki ji je bil zapuščen preostanek zapuščine, zavrnila njen sprejem, ali bi ta pripadel Titiusu, tako kot če bi sprejela dva
različna deleža iste zapuščine? Zdi se mi bolj pravično, da se preostanek zapuščine šteje za brez zakonitih dedičev. Zato
Titius od patrona ne bi mogel zahtevati prispevka, saj prvi ni ničesar izgubil, prav tako ni bilo ničesar odvzeto iz preostalega
premoženja, s katerim še ni bilo razpolagano z oporoko.
181. Kadar mladoletni sin svobodnega posestnika, ki še ni polnoleten in je domnevno supozitiven, pridobi pretorijansko
posest na očetovem premoženju v skladu s prvim oddelkom edikta, se postavi vprašanje, ali lahko pretorijansko posest
pridobi tudi patron. Nobenega dvoma ni, da tisti, ki so na drugi stopnji, po ediktu ne morejo biti sprejeti v zapuščino, dokler
so do nje upravičeni drugi po prvem razdelku; dokler ima namreč prednost druga posest, ni mogoče dovoliti tistih, ki ji
sledijo. Nobenega dvoma ni, da če bo izdana odločba proti otroku, ki je domnevno suponiran, se razume, da mu posest ne bo
priznana; enako pravilo pa bo veljalo tudi glede patrona, dokler bo spor še trajal. Jasno je, da je treba preučitev spora odložiti
do pubertete, kar zadeva tudi patrona.
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182. Če so osebe, ki živijo v neki pokrajini, domnevno ponaredile oporoko nekega svobodnjaka in je bila zoper sodbo
vložena pritožba, medtem pa je umrla hči varovanca, ki jo je svobodnjak določil za svojo dedinjo, je božji Marcus odločil, da
je treba delež zapuščine, do katerega bi bila varovančeva hči upravičena, če bi živela, ohraniti za njenega sina.
183. Isti, Vprašanja, XIV. knjiga.
Če je patron, ki je bil imenovan za namestnika Titiusa (ki je bil sam imenovan za dediča polovice posesti), medtem ko je
slednji razmišljal, ali naj sprejme ali ne, v nasprotju z oporočnimi določbami pridobil pretorijansko posest nad posestjo
svobodnega človeka, Titius pa naj bi nato posest sprejel, Julijan meni, da mu ni bilo ničesar odvzeto, še manj, kot če bi bil
imenovan pod pogojem. Zato bo, dokler bo Titius razmišljal, negotovo, ali bo polovica posesti prešla v posest patrona na
podlagi substitucije ali pa bodo morali dediči, če jo bo Titius sprejel, od svojih deležev prispevati znesek, ki po zakonu
pripada patronu.
184. Paulus, Vprašanja, knjiga V.
Če patrona imenuješ za dediča deleža, do katerega je upravičen po zakonu, in mu naložiš, naj nekomu absolutno prenese del
zemljišča ter mu pod določenim pogojem zapiše zapuščino enake vrednosti, kot je omenjeno zemljišče, postane zaupanje
pogojno. Vendar je tu nekaj, kar lahko povzroči neprijetnosti, saj bo patron obremenjen z izvajanjem skrbništva. V tem
primeru je treba povedati, da mora skrbnik, ki je zadolžen za zapuščino patronu, dati zagotovilo, da slednji v nobenem
primeru ne bo utrpel zmanjšanja svojih pravic.
185. Patron, ki je bil imenovan za dediča in mu je bil zapuščen suženj, da bi dopolnil delež, do katerega je bil upravičen po
zakonu, ne more zahtevati pretorske posesti v nasprotju s pogoji oporoke, čeprav bi suženj umrl pred odprtjem oporoke.
186. Če osvobojenec bodisi tako, da ga imenuje za svojega dediča, bodisi z zapuščino zapusti svojemu varovancu delež
svojega premoženja, do katerega je bil zakonsko upravičen ob njegovi smrti, in če po smrti osvobojenca drug suženj, ki se je
vrnil iz ujetništva, poveča vrednost premoženja; varovanec se zaradi tega ne more pritožiti, da je imel manjši delež v sužnju,
kot bi ga imel, če bi bil določen za dediča njegovega deleža, do katerega je bil upravičen po zakonu. Enako pravilo velja za
aluvije, če se patron zadovolji iz premoženja, ki ga je osvobojenec zapustil ob svoji smrti. To velja tudi v primeru, ko se del
zapuščine ali premoženja zapusti osvobojencu hkrati z drugimi, ti pa ga nočejo sprejeti in njihov delež pripada zapuščini
osvobojenca.
187. Isto, Vprašanja, IX. knjiga.
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Če je varovanec imenovan za dediča šestine premoženja svojega osvobojenca, suženj slednjega pa je imenovan za dediča
preostanka, se zaupanje, s katerim so dediči obremenjeni v korist varovanca, ne uporablja za delež sužnja. Če pa je suženj
imenovan za edinega dediča, menim, da delež, ki pripada patronu, ne bi smel prispevati k zapuščini, zapuščeni na podlagi
zaupanja.
188. Isto, Mnenja, III. knjiga.
Paulus je podal svoje mnenje, da patronu, ki je bil prevaran in je sprejel ponarejeno oporoko svojega svobodnjaka kot pristno,
ni preprečeno, da bi v nasprotju s pogoji oporoke pridobil pretorijansko posest njegovega premoženja.
189. Isto, Mnenja, knjiga XI.
Paulus je tudi menil, da razdedinjenje vnuka, ki ni bilo storjeno zaradi očitka, temveč iz kakšnega drugega razloga, vnuka ne
prizadene do te mere, da bi mu preprečilo zahtevati pretorsko posest na premoženju svobodnega moža svojega deda v
nasprotju s pogoji oporoke.
190. Sprašujem, če bi Titija, hči patra, trdila, da ji je njen oče Titius pred smrtjo napisal pismo, v katerem je zapisal, da je z
njim slabo ravnal njegov svobodnjak, in če bi, opirajoč se na to pismo, po očetovi smrti obtožila svobodnjaka, ali bi ji ta
izgovor prinesel kakšno korist. Paulus je odgovoril, da ona, ki je svobodnjaka obtožila v skladu z očetovo željo, ne bi smela
biti izključena iz pretorske posesti njegovega premoženja v nasprotju z določbami oporoke, saj se ni zanašala le na svojo
presojo, temveč tudi na presojo drugega.
191. Sin nekega patrona je svojemu svobodnjaku poslal naslednje pismo: "Sempronij svojemu svobodnjaku Zoilu: Pozdrav.
Podeljujem ti polno pooblastilo za sestavo oporoke, ker si ga zaslužiš zaradi zvestobe, ki si jo vedno izkazoval do mene."
Sprašujem, ali ne bi moral svobodnjak kaj zapustiti sinu svojega varovanca. Paulus je odgovoril, da se zdi, da zadevni
svobodnjak z zgoraj omenjenim pismom ni pridobil polne pravice za sestavo oporoke.
192. Paulus je podal svoje mnenje, da ima vnuk pravico zahtevati pretorsko posest nad premoženjem freedmana svojega deda
v nasprotju z določbami oporoke, tudi če je bil spočet po smrti svojega deda, ki je freedmana preživel; in da se mu lahko
prizna dedovanje kot zakonitemu dediču. Julijanovo mnenje se namreč nanaša le na dedovanje na podlagi zapuščine in na
zahtevo po pretorski posesti dedovega premoženja.
193. Tudi Paulus je podal svoje mnenje, da se sinovi, ki so bili po oporoki očeta, ki je služil vojsko, prepuščeni dedovanju,
sicer štejejo za razdedinjene, vendar pa molk njihovega očeta ne bi smel posegati v njihove pravice tako, da bi bili lahko
izključeni iz posesti dedovega svobodnika. Enako mnenje je bilo podano v zvezi s premoženjem osvobojencev očeta.
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194. Scaevola, Mnenja, knjiga II.
Sprašujem, kaj je treba odločiti v primeru tistega, ki je svojega svobodnjaka obtožil kaznivega dejanja vloma. Odgovor je bil,
da če je kaznivo dejanje, ki ga je obtožen, takšno, da bi bil svobodnjak, če bi ga dokazali, obsojen na rudnike, je treba patronu
odreči pretorijansko posest posesti.
195. Paulus, Mnenja, III. knjiga.
Kadar je svobodnjak goljufivo arogiran, njegov patron ne izgubi pravice do njegove posesti.
196. Tryphoninus, Disputations, knjiga XVII.
Ni razlike, ali patron, ki je bil imenovan za dediča, sprejme manjši delež premoženja svojega osvobojenca, kot mu pripada po
zakonu, ali pa svojemu sužnju, ki je bil imenovan za dediča, naroči, naj vstopi v premoženje, on pa ga obdrži, saj bo v obeh
primerih v nasprotju s pogoji oporoke izključen iz pretorske posesti premoženja svojega osvobojenca.
197. Če pa bi sužnja prodal, preden bi mu ukazal, naj vstopi v posest osvobojenca, ali ga manumitiral, tako da bi novi
osvobojenec sam ali kupec postal dedič, patronu pogoji edikta ne prepovedujejo, da bi v nasprotju z določbami oporoke
sprejel pretorsko posest posesti osvobojenca.
198. Toda ali bi mu moral pretor zavrniti tožbo za pridobitev posesti, ker se je poskušal izogniti ediktu z namenom, da bi
pridobil pretorsko posest v nasprotju z določbami oporoke, bodisi tako, da bi od kupca prejel višjo ceno, bodisi tako, da bi se
tiho dogovoril s sužnjem, da bi pridobil neupravičeno korist od njegovega imenovanja za dediča zapuščine? Sum je še večji,
kadar patron sam pridobi premoženje osvobojenca s sprejetjem svojega sina, ki je bil imenovan za dediča, čeprav je bil
emancipiran, saj vse, kar imamo, želimo, da preide na naše otroke.
199. Če pa patron v času, ko oporoka ni odprta in še vedno ne pozna namenov svojega svobodnjaka, stori katero od zgoraj
navedenih dejanj, ki se nanašajo na dediča, ki je bil imenovan, ko je bil pod njegovim nadzorom, in ni suma goljufije, lahko
izkoristi svojo pravico, da v nasprotju s pogoji oporoke pridobi pretorsko posest nad premoženjem.
200. Če patron, ki ga je njegov izvoljenec imenoval za dediča deleža njegove zapuščine, do katerega je zakonito upravičen, in
mu je naloženo, naj zapuščino prenese na drugega, trdi, da meni, da je ta insolventna, in ker jo je bil prisiljen sprejeti, čeprav
bi lahko obdržal delež, do katerega je bil upravičen, jo prenese, ne more pridobiti pretorske posesti v nasprotju z oporočnimi
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določbami, ker je sprejel voljo izvoljenca in prezrl ter tako rekoč zavrnil svojo pravico do posesti svojega zakonitega deleža
zapuščine.
201. Zelo drugačen od tega je primer sina patrona, ki si ga je freedman prilastil in ga določil za dediča manjšega deleža
njegove posesti, kot je bil upravičen, kadar ni nikogar drugega, ki bi pripadal patronovi družini. Čeprav je namreč po zakonu
pravi dedič svobodnjaka, če ta ni posegel v premoženje slednjega, ki je pripadalo njegovemu očetu, temveč se je vzdržal tega,
da bi ohranil svojo pravico patrona, bo sin kljub temu smel pridobiti pretorsko posest premoženja v nasprotju z oporočnimi
določbami.
202. Če bi svobodnjak svojemu patronu, ki mu je bil dolžan določeno vsoto denarja, zapustil oprostitev obveznosti in bi ta
zaradi slabe vere uveljavil izjemo zoper dediča, ki zahteva plačilo dolga, ali bi bil oproščen zaradi zapuščine, je treba reči, da
ne more pridobiti pretorske posesti zapuščine v nasprotju z določbami oporoke.
203. Labeo, Epitome o verjetnostih, Paulus.
Če si očetovega svobodnjaka obtožil hudega kaznivega dejanja in ga je tvoj oče manumitiral, ti po pretorjevem ediktu ni
mogoče podeliti pretorske posesti nad svobodnjakovo zapuščino. Paulus: Pravilo o nasprotnem bo veljalo, če boš vložil
takšno obtožbo proti sužnju, ki bo nato postal last tvojega očeta, ta pa ga bo nato manumitiral.

Tit. 3. O osvobojenih občanih v občinah.

204. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLIX.
Občinam so podeljene polne pravice nad premoženjem njihovih svobodnjakov in svobodnic, kar pomeni, da imajo nad njimi
enake pravice, kot jih imajo drugi patroni.
205. Ali pa obstaja kakršen koli dvom, ali lahko zahtevajo pretorsko posest nad posestmi svojih svobodnjakov? Pri tem je
nekaj težav, ker ne morejo dati soglasja, vseeno pa lahko pridobijo pretorsko posest s posredovanjem drugega. Toda tako kot
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je senat odločil, da se posesti prenesejo nanje na podlagi trebellijanskega dekreta, tako je na podlagi drugega dekreta, ko je
bila občina imenovana za dediča po svobodnjaku, dovoljeno, da pridobi njegovo posest; zato je treba reči, da lahko pridobi
pretorijansko posest nad posestmi svojih svobodnjakov.
206. Rok, določen za zahtevanje pretorske posesti premoženja svobodnika, začne teči proti občini od dneva, ko sprejme
odlok, s katerim dovoli zahtevo. Tako je menil tudi Papinianus.

Tit. 4. O dodelitvi osvobojencev.

207. Ulpianus, O Sabinu, XIV. knjiga.
Z odlokom senata, ki je bil sprejet v času cesarja Klavdija, med konzulatom Velleija Rufa in Osterija Scapule, je bilo v zvezi
z dodeljevanjem svobodnjakov določeno naslednje: "Če ima kdo dva ali več otrok, rojenih v zakonitem zakonu, in je enemu
od njih naznanil, da mu želi dodeliti določenega osvobojenca ali osvobojenko, ki ga določi, postane omenjeni otrok moškega
ali ženskega spola po smrti osebe, ki je za časa življenja ali po svoji volji manumitirala omenjenega sužnja, edini zaščitnik ali
zaščitnica omenjenega osvobojenca ali osvobojenke, kot da bi ga ali jo osvobodil neposredno omenjeni otrok. In če kateri od
omenjenih otrok umre brez potomcev, preidejo vse pravice osebe, ki je sužnja manumitirala, na druge otroke, kot da tisti, ki
ga je manumitiral, zanje ne bi imel posebnih določb."
208. Čeprav je odlok senata izražen v jeziku, ki označuje ednino, je kljub temu gotovo, da se lahko več osvobojencev dodeli
več otrokom, pa tudi enemu.
209. Prav tako se lahko dodeli svobodnjak, ki je v rokah sovražnika.
210. Poleg tega lahko varovanec dodeli svojega svobodnjaka s kakršno koli besedo, z gesto, z oporoko ali kodicilom ali za
časa svojega življenja.
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211. Priposestvovanje lahko razveljavi tudi s samo izjavo svoje volje.
212. Če pa bi kdo dodelil svobodnjaka svojemu sinu, ki ga je razdedinil, bo dodelitev veljavna, prav tako pa očitek
razdedinjenja ne bo škodoval sinu, kar zadeva patronatno pravico.
213. Če bi bil sin po dodelitvi razdedinjen, dejanje razdedinjenja ni vedno razveljavljeno, razen če je bilo storjeno s tem
namenom.
214. Če otrok, ki mu je bila cesija dodeljena, noče sprejeti cesije, menim, da je boljše mnenje tisto, ki ga je navedel
Marcellus, in sicer, da se njegovemu bratu prizna patronatna pravica.
215. Če je en patron zapustil enega sina, drugi pa dva, in je oproščeni dodeljen enemu od zadnjih dveh, je treba razmisliti, na
koliko deležev je treba razdeliti premoženje oproščenega, ali na tri, od katerih bo tisti, ki mu je bil dodeljen, upravičen do
dveh deležev, to je svojega in bratovega, ali pa bi morala biti dva enaka deleža, ker je drugi brat z dodelitvijo izključen.
Julijan v petinsedemdeseti knjigi pravi, da je boljše mnenje, da bi moral tisti, ki izključi svojega brata, imeti dve tretjini
zapuščine. To mnenje je pravilno, dokler je brat živ ali dokler lahko postane zakoniti dedič osvobojenca; če pa izgubi svoje
državljanske pravice, je treba zapuščino razdeliti na dva dela.
216. Pomponij, Odloki senata, IV. knjiga.
Če pa bi otrok, ki sem mu dodelil pravico, umrl in zapustil sina in njegovega brata, poleg tega pa bi bil še sin drugega
patrona, bo vnuk upravičen do polovice premoženja, ki bi ga imel moj sin, ki je živ, če ne bi dodelil omenjenega
osvobojenca.
217. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XV.
Enako pravilo bo veljalo, kadar oseba, ki je imela sina in vnuka, odstopi freedman vnuku, saj bo slednji upravičen do
dedovanja freedmana, tudi če obstaja sin drugega patrona. To se bo zgodilo za časa življenja njegovega strica. Če pa njegov
stric ne bo več živ, mu dodelitev vnuku ne bo koristila, saj bo zmanjšala pravico sina drugega varovanca.
218. Poleg tega je gotovo, da lahko vnuku dodeli svobodnega posestnika njegov ded, in ugotovljeno je, da bo v tem primeru
vnuk imel prednost pred sinom.
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219. Zato se lahko vprašamo, ali lahko patron, če ima sina in vnuka, povzroči, da se odlok senata uporablja tako, kot če bi
imel oba pod nadzorom. Ker je v tem primeru določeno, da se lahko dodelitev opravi tistemu, ki bo spet prišel pod nadzor
svojega očeta, zakaj ne bi priznali, da sta oba podvržena patronovi oblasti?
220. Ali se spet lahko pojavi vprašanje, ali je vnuka, ki je pod očetovim nadzorom, mogoče priznati za zakonitega dediča
osvobojenca? In ker je veliko primerov, v katerih ima lahko vnuk, ki je pod očetovim nadzorom, svobodnjaka, zakaj v tem
primeru ne bi priznali, da lahko oče prek svojega sina pridobi korist zakonitega dedovanja premoženja svobodnjaka? To
mnenje je zelo pravilno sprejel Pomponij. Tudi sinovi pod očetovskim nadzorom imajo svobodne ljudi; kot na primer, kadar
nekdo manumitira sužnja, ki je del njegovega peculium castrense.
221. Menim tudi, da so emancipirani sinovi osebe, ki ji je bil dodeljen freedman, upravičeni do ugodnosti odloka senata; ne
da bi bili sprejeti kot zakoniti dediči freedmana, ampak da bi lahko pridobili premoženje, ki ga lahko.
222. V skladu s tem, kadar svobodnjak umre, potem ko je bil imenovan za dediča, ker emancipirani sinovi ne morejo biti
sprejeti v dedovanje kot zakoniti dediči, poglejmo, ali je sin dodeljevalca, ki ostane pod njegovim nadzorom, lahko sprejet v
dedovanje ali ne. Menim, da bi moral pretor v takih okoliščinah dati prednost emancipiranim otrokom.
223. Z otroki osebe, na katero je bila opravljena cesija, ne smemo razumeti samo njenih sinov, ampak tudi njene vnuke in
vnukinje ter druge njene potomce.
224. Kadar kdo dodeli svobodnega služabnika dvema otrokoma in eden od njiju umre brez potomcev, drugi pa ne:
225. Pomponij, Odloki senata, IV. knjiga.
Ali pa tisti, ki preživi, zavrne sprejetje zapuščine osvobojenca:
226. Ulpianus, O Sabinu, XIV. knjiga.
Ali se delež tistega, ki je izgubil državljanske pravice ali zavrnil zapuščino, vrne v družino ali pa bo raje pripadel tistemu, v
čigar osebi cesija še naprej obstaja? Julijan v petinsedemdeseti knjigi pravi, da bo cesija postala veljavna le v zvezi z osebo
slednjega in da bi moral biti samo on sprejet v dedovanje; kar je pravilno.
227. Kaj pa, če eden od otrok umre in pusti potomce, ali se lahko slednji prizna v dedovanje, če je drugi otrok živ? Julijan
meni, da bi moral biti pripuščen samo on, po njegovi smrti pa bodo zapuščino nasledili otroci drugega; in da se pravica nad
osvobojencem ne bo vrnila družini.
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228. Če pa eden od teh dveh otrok zapusti sinove, drugi pa vnuke; ali jih je treba skupaj sprejeti v zapuščino po osvobojencu
kot zakonite dediče? Menim, da je treba med njima ohraniti redni vrstni red dedovanja.
229. Marcijan, Inštituti, knjiga VII.
Če je suženj odrejen za svobodnega in je nato zapuščen zapustnikovemu sinu, ta pa ga nato manumitira, bo osvobojenec
pripadel sinu, kot da bi mu bil dodeljen. To bo veljalo ne glede na to, ali je izrecno navedeno ali jasno razumljeno, da suženj
ni bil zapuščen kot suženj, temveč dodeljen kot osvobojenec.
230. Scaevola, Pravila, II. knjiga.
Priposestvovanje lahko opravimo absolutno in pogojno, s pismom, v navzočnosti prič ali s pisno listino, saj se
priposestvovanje osvobojenca ne pridobi niti kot zapuščina niti pod pogoji skrbništva, niti ga ni mogoče obremeniti z
izvrševanjem skrbništva.
231. Modestin, Razlike, knjiga VII.
Čeprav za otroke patrona v mnogih primerih velja, da uživajo enake pravice kot oseba, ki je sužnja manumitirala, vendarle ne
morejo prenesti očetovega svobodnjaka na svoje otroke, tudi če so jim ga dodelili njihovi starši. To mnenje sta sprejela
Julijan in Marcel.
232. Isti, Pandekti, IX. knjiga.
Nekaj dvomov obstaja glede tega, ali lahko patron dodeli svobodnjaka le svojemu sinu, ki je pod njegovim nadzorom, ali pa
emancipiranemu sinu, če ima pod nadzorom vsaj še dva druga. Boljše mnenje je, da to lahko stori.
233. Terencij Klemens, O Lex Julia et Papia, XII. knjiga.
Kadar je osvobojenec dodeljen pod določenim pogojem ali po določenem roku, ostane vse nespremenjeno, dokler pogoj ni
izpolnjen ali dan ni prišel, tako kot če osvobojenec ne bi bil dodeljen. Če bi torej medtem umrl, bo njegovo premoženje tako
po civilnem pravu kot po pretorijanskem ediktu pripadlo vsem otrokom.
234. Če je bil svobodnjak enemu otroku dodeljen absolutno, drugemu pa pogojno, je treba reči, da ima samo tisti, ki mu je bil
dodeljen absolutno, nad njim patronatno pravico, dokler traja pogoj.
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235. Papinianus, Mnenja, XIV. knjiga.
podal sem svoje mnenje, da kadar so bili osvobojenci dodeljeni otrokom z namenom, da bi jim zagotovili preživljanje, se ne
sme šteti, da so jim bili dodeljeni, saj je imel patron namen koristiti svojim osvobojencem, da bi ti lahko tem lažje uživali
prednosti njegove volje, ne da bi pri tem kršil zahteve občega prava.
236. Pomponij, Pisma, II. knjiga.
Če eden od dveh patronov dodeli svobodnjaka svojemu sinu, ni razloga, da drugi ne bi ohranil svojih pravic nad njim v
nespremenjeni obliki.
237. Isti, Odloki senata, IV. knjiga.
Vsakdo lahko po svoji volji manumitira sužnja in ga dodeli enemu od svojih otrok kot svojega osvobojenca.
238. Senat govori o otrocih, ki so pod nadzorom svojega očeta. Ali je torej treba razumeti, da ta odlok ne predvideva
posmrtnih otrok? Menim, da je boljše mnenje, da so vključeni tudi posmrtni otroci.
239. Kjer v odloku senata piše: "Če bi kdo izgubil državljanske pravice", se nanaša na osebo, ki jih je za vedno izgubila, in ne
na osebo, ki jo je zajel sovražnik in se lahko vrne.
240. Prenos se lahko opravi tudi tako, da se začne z določenim datumom, vendar ga je težko opraviti za določen čas, saj je
senat sam določil mejo posla.

Tit. 5. Če je kar koli storjeno z namenom ogoljufati mecena.

241. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLIV.
Kadar naj bi svobodnjak storil goljufivo dejanje, da bi preprečil, da bi del njegovega premoženja prišel v roke tistih, ki imajo
pravico pridobiti posest v nasprotju z oporočnimi določbami, pretor zadevo obravnava in preveri, ali je napravil oporoko ali
je umrl brez oporoke in da patron ni ogoljufan.
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242. Kadar je odtujitev opravljena z goljufijo, se ne sprašujemo, ali je bila opravljena mortis causa ali ne, saj je
razveljavljena, ne glede na to, kako je bila opravljena. Če pa ni bila opravljena z goljufivim namenom, ampak iz kakšnega
drugega razloga, mora tožnik dokazati, da je bila odtujitev opravljena mortis causa. Če namreč domnevate, da je bila
odtujitev opravljena mortis causa, se ne sprašujemo, ali je bila opravljena z goljufivim namenom ali ne, saj zadostuje, da
dokažete, da je bila opravljena mortis causa. To pravilo ni nerazumno, saj se donacije mortis causa primerjajo z zapuščinami,
in tako kot pri zapuščinah ne sprašujemo, ali so bile opravljene z goljufivim namenom ali ne, tudi pri donacijah mortis causa
ne bi smeli sprožiti takšne preiskave.
243. Tudi vse, kar je bilo podarjeno sinu mortis causa, se ne prekliče, kajti ker lahko vsakdo svojemu sinu zapiše, kolikor
hoče, se ne šteje, da je z donacijo ogoljufal svojega zavetnika.
244. Vse, kar je storjeno z namenom ogoljufati zavetnika, se razveljavi, ne glede na to, za kaj gre.
245. Izraz "goljufija" moramo razumeti tako, da se nanaša na tistega, ki premoženje odtuji, in ne na tistega, na katerega je
preneseno; zato se zgodi, da kadar se prejemnik ne zaveda storjene goljufije ali slabe vere, mu je treba vseeno odvzeti
premoženje, ki je bilo odtujeno z namenom ogoljufati mecena, tudi če je mislil, da je svobodnjak svoboden in ne tisti, ki je
bil manumitiran.
246. Favianova tožba ne bo mogla biti vložena zoper kolega patrona, ki mu je bila v nasprotju s pogoji oporoke zavrnjena
pretorska posest premoženja zaradi donacije, če ta ni dragocenejša od deleža, do katerega je bil patron zakonito upravičen. Če
je bila torej donacija opravljena mortis causa, je njegov soštipendist upravičen do svojega deleža, tako kot če bi bil eden od
soštipendistov volilojemnik.
247. Poleg tega razmislimo, ali se Favianova tožba nanaša samo na preklic takih odtujitev, kot so tiste, s katerimi svobodnjak
zmanjša svoje premoženje, ali pa se nanaša tudi na drugo premoženje, ki ga ni pridobil? Julijan v šestindvajseti knjigi Digest
pravi, da se Favianova tožba ne uporablja, kadar osvobojenec z namenom, da bi ogoljufal svojega varovanca, ne sprejme
zapuščine ali zavrne dediščino, ki mu je bila zapuščena. Zdi se mi, da to drži. Kajti čeprav je rečeno, da nam zapuščina
pripada od zapustnikove smrti, razen če jo odkloni, je vendarle, če jo odkloni, jasno, da nam nikoli ni pripadala; enako
pravilo bi bilo treba sprejeti glede drugih dejanj velikodušnosti, kadar kdo želi podariti nekaj svobodnjaku, ta pa tega ne
sprejme; saj je za varovanca dovolj, če njegov svobodnjak v njegovo škodo ni odtujil nobenega premoženja, in ne, če ga ni
pridobil. Če mu je bila torej zapuščina zapuščena pod pogojem in bi svobodnjak preprečil izpolnitev pogoja; ali če bi določil
pogoj in bi raje dopustil, da se pogoj ne izpolni, je treba reči, da se favianov zakon ne uporablja.
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248. Kaj pa, če bi svobodnjak prostovoljno izgubil tožbo? Če jo je izgubil namerno ali priznal sodbo, je treba reči, da se bo
uporabljal Favnov zakon; če pa je zavrnil predložitev zahtevka tako, da bi ga izterjal, je v tem primeru zadeva vredna
premisleka. Menim, da je v takšnih okoliščinah svobodnjak zmanjšal svoje premoženje, saj je svoji lastnini odvzel pravico do
tožbe, enako kot če bi dopustil, da se izteče rok za vložitev tožbe.
249. Vendar pa patron ne more uporabiti favianske tožbe, kadar na primer osvobojenec noče vložiti tožbe za razglasitev
neveljavne oporoke ali vložiti druge tožbe, na primer tožbe zaradi škode, ali sprožiti katerega koli tovrstnega pravnega
postopka.
250. Če pa je svobodnjak storil kakšno dejanje, da bi ogoljufal svojega varovanca, lahko slednji uporabi Favijevo tožbo.
251. Če pa je svobodnjak obdaril svojo hčerko, se ne šteje, da je ogoljufal svojega zavetnika za znesek, ki ji ga je dal kot
doto, saj očetovske naklonjenosti ne bi smeli kriviti.
252. Če bi svobodnjak daroval več osebam z namenom, da bi ogoljufal svojega varovanca, bodisi za časa njegovega življenja
bodisi mortis causa, lahko varovanec vloži bodisi favijansko bodisi kalvijsko tožbo proti vsem strankam enako, da bi izterjal
delež, do katerega je upravičen.
253. Če bi kdo bodisi prodal, najel ali zamenjal premoženje z namenom, da bi ogoljufal svojega patrona, poglejmo, kakšna
naj bo sodnikova odločitev. Če je bilo premoženje prodano, je treba dati kupcu možnost izbire, da bodisi obdrži kupljeno
stvar po ustrezni vrednosti bodisi jo odda, potem ko je prejel ceno, ki jo je plačal. Ne bi smeli absolutno razveljaviti prodaje,
kot da svobodnjak ni imel nikakršne pravice prodati nepremičnine, da kupec ne bi izgubil cene, ki jo je plačal, zlasti kadar se
mu ne očita goljufija, ampak le kadar je treba upoštevati goljufijo svobodnjaka.
254. Če pa bi svobodnjak kupil premoženje z namenom, da bi ogoljufal mecena, je treba tudi reči, da je treba mecenu, če ga
je kupil po previsoki ceni, zaradi tega odobriti olajšavo in mu ne dati na izbiro, da razveljavi prodajo ali ne; ampak je treba
prodajalcu dovoliti, da bodisi vrne toliko cene, kolikor je presegala pravo vrednost premoženja, bodisi da vrne, kar je prodal,
in vrne ceno, ki jo je prejel. Enako pravilo velja pri menjavi, najemu in zakupu nepremičnin.
255. Če pa je svobodnjak prodal premoženje v dobri veri in ne da bi pokazal pristranskost, ceno, ki jo je prejel, pa je podaril
drugemu, je treba razmisliti, ali bo za Favnovo tožbo odgovoren tisti, ki je premoženje kupil, ali tisti, ki je ceno prejel kot
darilo. Pomponij v triinosemdesetem zvezku Digest zelo pravilno pravi, da kupca ne bi smeli nadlegovati, saj je bila goljufija
storjena zoper mecena glede cene, in da bi bil zato tisti, ki je prejel ceno kot darilo, odgovoren po Favijanovi tožbi.
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256. Poglejmo pa, če bi patron trdil, da je bila nepremičnina sicer prodana po pravični ceni, vendar je bilo v njegovem
interesu, da sploh ne bi bila prodana; in da je goljufija v tem, da je bila odtujena posest nečesa, na kar je bil patron navezan,
bodisi zaradi ugodja, bodisi zaradi soseske, bodisi zaradi čistosti zraka, bodisi zato, ker se je tam izobraževal ali so tam
pokopani njegovi starši, če želi, da se prodaja razveljavi, ali bi ga bilo treba obravnavati. V nobenem tovrstnem primeru ne bi
smel biti zaslišan, saj se razume, da gre pri goljufiji za denarno škodo.
257. Če pa je bila nepremičnina prodana po prenizki ceni in naj bi se kupnina podarila drugemu, se lahko Favianova tožba
vloži zoper obe stranki, torej zoper tistega, ki je nepremičnino kupil za manj, kot je njena prava vrednost, in tistega, ki je
prejel! j ceno kot darilo. Če jo je tisti, ki jo je kupil, pripravljen odstopiti, je ne bo prisiljen odstopiti, razen če prejme ceno, ki
jo je plačal. Kaj je potem treba storiti, če bi kupec, ki je bil delegiran, plačal tistemu, ki mu je osvobojenec podaril, ali bi bil
še vedno upravičen do vračila cene? Boljše mnenje je, da bi jo bil upravičen izterjati, čeprav bi morda prišla v roke osebe, ki
je plačilno nesposobna. Če je namreč osvobojenec zapravil kupnino, ki jo je prejel, bi morali kljub temu meniti, da jo lahko
tisti, ki jo je plačal, izterja, če je pripravljen razveljaviti prodajo.
258. Poglejmo, ali bo Favianova tožba dovoljena, če si bo svobodnjak izposodil vsoto denarja, da bi ogoljufal svojega
varovanca, in kakšno bi bilo v tem primeru pravno sredstvo. Če je svobodnjak denar, ki ga je prejel, razdelil, lahko patron
toži osebo, ki ji ga je svobodnjak dal, če pa ga je prejel in zapravil, ga tisti, ki ga je posodil, ne bi smel izgubiti, niti mu ni
mogoče očitati, da ga je posodil.
259. Očitno je, da bo obstajala podlaga za Favijevo tožbo, če prostozidar ni prejel denarja, ampak je sklenil dogovor z osebo,
ki naj bi mu ga posodila.
260. Poglejmo, ali bo Favianova tožba utemeljena, če bo svobodnjak postal porok zame ali zastavil svoje premoženje
drugemu, da bi ogoljufal svojega varovanca, in ali ne bi bilo treba varovancu odobriti olajšave na moje stroške. Svobodnjak
mi namreč ni dal ničesar, če je postal poroštvo za nekoga, ki ni bil plačilno sposoben; in takšna je naša praksa. Zato upnika ni
mogoče tožiti s faviansko tožbo, lahko pa dolžnika, pa tudi z mandatno tožbo. Jasno je, da če mandatna tožba ne bi bila
uspešna zaradi tega, ker je bila opravljena donacija, bi obstajal razlog za Favianovo tožbo.
261. Enako pravilo bi bilo treba sprejeti, kadar favčar naroči, naj se nekaj stori v korist drugega.
262. Čeprav bo favijanska tožba upravičena le glede deleža podložnika, bo, kadar premoženja ni mogoče razdeliti,
upravičena za celoten znesek; kot na primer v primeru služnosti.
263. Če bi svobodnjak dal kaj mojemu sužnju ali sinu pod mojim nadzorom z namenom, da bi ogoljufal svojega pokrovitelja,
poglejmo, ali je mogoče zoper mene vložiti faviansko tožbo. In zdi se mi, da bo dovolj, če bo tožba vložena zoper mene kot
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gospodarja ali očeta, in ko bo sodnik izdal svojo odločitev, naj se ne upošteva samo to, kar je bilo storjeno v korist moje
lastnine, ampak tudi vse, kar se nanaša na peculium.
264. Če pa je bil dogovor sklenjen s sinom po očetovem naročilu, bo slednji gotovo odgovoren.
265. Če bi svobodnjak sklenil pogodbo s sužnjem z namenom, da bi ogoljufal svojega varovanca, in bi bil suženj
manumitiran, se postavi vprašanje, ali bo odgovoren po Favanovi tožbi. Kot smo že navedli, je treba upoštevati le goljufijo
osvobojenca, ne pa tudi tistega, s katerim je sklenil pogodbo; zato omenjeni manumitirani suženj ne bo odgovoren za
Favianovo tožbo;
266. Lahko se tudi vprašamo, ali je treba tožbo vložiti v enem letu, če manumitirani suženj umre ali je odtujen? Pomponij
pravi, da mora biti.
267. Ta tožba je osebna in ne stvarna ter bo mogoča tako zoper dediča in druge naslednike kot tudi v korist dediča in drugih
naslednikov varovanca; in ni del zapuščine, to je premoženja osvobojenca, temveč pripada varovancu osebno.
268. Če bi osvobojenec kaj podaril, da bi ogoljufal svojega varovanca, ta pa bi nato umrl za časa varovančevega življenja in
bi varovančev sin v nasprotju z določbami oporoke pridobil pretorijansko posest nad premoženjem osvobojenca, ali je
mogoče uporabiti favijansko tožbo za vrnitev premoženja, ki je bilo odtujeno? Res je, kot pravi Pomponij v triinosemdesetem
zvezku in tudi Papinijan v štirinajstem zvezku vprašanj, da bo favijanska tožba v korist sina, saj zadostuje, če je bilo dejanje
storjeno z namenom, da bi se izognili patronatni pravici; to namreč razumemo prej kot goljufijo zoper premoženje kot pa
zoper osebo.
269. V to tožbo je vključen tudi dobiček, pridobljen po tem, ko je bila pridružena izdaja.
270. Marcijan, Pravila, III. knjiga.
Zelo pravilno je mnenje, da so tudi že pridobljeni dobički vključeni v favijansko in kalvisijsko tožbo, saj je pretorjev namen
razveljaviti vsako goljufivo dejanje osvobojenca.
271. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLIV.
Če bi patron, ki je bil imenovan za dediča deleža nepremičnine, do katerega je upravičen po zakonu, sprejel nepremičnino, ne
da bi vedel, da je osvobojenec odtujil kakšno premoženje z namenom, da bi ga prevaral, poglejmo, ali ga je mogoče
razbremeniti zaradi njegove nevednosti, da ne bi bil prevaran zaradi goljufivega ravnanja svojega osvobojenca. Papinianus v
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štirinajsti knjigi vprašanj navaja svoje mnenje, da premoženje, ki je bilo odtujeno, ostane v enakem stanju kot prej; zato bi si
moral patron očitati, da v nasprotju z določbami oporoke ni pridobil pretorske posesti glede tega, kar je bilo bodisi odtujeno
bodisi podarjeno mortis causa, čeprav bi to lahko storil.
272. Ta tožba je dovoljena trajno, ker je njen predmet vrnitev premoženja.
273. Pretor dovoli patronu, ki je bil imenovan za dediča celotne zapuščine, da uporabi faviansko tožbo, ker bi bilo krivično,
če bi bil izključen iz ugodnosti tožbe, če ni prostovoljno vstopil v zapuščino in je to storil samo zato, ker ni mogel zahtevati
pretorske posesti v nasprotju z določbami oporoke.
274. Če svobodnjak umre po oporoki, lahko patron z vstopom v zapuščino na podlagi kalvijske tožbe prekliče vse goljufivo
opravljene odtujitve, s katerimi bo v skladu z določbami oporoke manjši delež premoženja svobodnjaka prišel v roke patrona
ali njegovih otrok. To se zgodi ne glede na to, ali patron zahteva pretorijansko posest nad premoženjem na podlagi dedovanja
ali ne.
275. Če je več patronov in patronk, lahko vsak od njih izterja delež, do katerega je pravno upravičen, ali pa v ta namen
vložijo kalvisijsko tožbo.
276. Kadar svobodnjak umre na podlagi oporoke, potem ko je svojemu patronu zapustil delež, do katerega je ta zakonito
upravičen, ali nekaj več, in odtuji tudi nekaj svojega premoženja, Papinijan v štirinajsti knjigi vprašanj navaja, da se nobeno
od njegovih razpolaganj ne sme preklicati. Z oporoko namreč lahko komu kaj zapusti, če patronu zapiše delež, do katerega je
slednji upravičen, in če z drugo donacijo ne stori goljufije.
277. Isto, O ediktu, knjiga XLIII.
Vse, kar je svobodnjak z goljufijo odtujil, se prekliče s Favijanovo tožbo.
278. Če je več patronov, bo vsakemu pripadel enak delež, če pa nekateri ne zahtevajo svojih deležev, bodo ti pripadli drugim.
Kar sem navedel v zvezi s patroni, velja tudi za otroke patrona; vendar ti nimajo pravice do deleža hkrati, temveč le, kadar
patroni ne obstajajo.
279. Paulus, O ediktu, knjiga XLII.
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Za Favianovo tožbo je odgovoren tudi tisti, ki sam prejme donacijo, kot pa tisti, ki naroči, da se tisto, kar naj bi bilo dano
njemu, podari drugemu.
280. Če se premoženje ne vrne, se v Favanovi tožbi izreče sodba zoper toženca za znesek, za katerega tožnik na sodišču
priseže, da je bil vreden.
281. Julianus, Digeste, knjiga XXVI.
Če svobodnjak z namenom, da bi ogoljufal svojega varovanca, in v nasprotju z odlokom senata posodi denar sinu pod
očetovskim nadzorom, mu Favianova tožba ne bo odobrena; ker je v tem primeru treba razumeti, da je svobodnjak prej
podaril premoženje z namenom, da bi ogoljufal svojega varovanca, kot pa da je pustil denar v nasprotju z odlokom senata.
282. Scaevola, Vprašanja, knjiga V.
Če se torej odlok senata ne uporablja, se ne uporablja niti Favianova tožba, saj je premoženje mogoče izterjati v drugem
postopku.
283. Julianus, Digest, knjiga XXVI.
Kadar pa svobodnjak posodi denar sinu pod očetovskim nadzorom, ki je mlajši od petindvajset let, je treba po dokazanem
ustreznem razlogu patronu odobriti olajšavo.
284. Isto, Digest, knjiga LXIV.
Osvobojenec lahko za časa svojega življenja zakonito daruje svojim prijateljem, ki so do tega upravičeni, ne more pa tem
prijateljem zapuščati, če s tem zmanjša delež svojega premoženja, do katerega je upravičen njegov varovanec.
285. Africanus, Vprašanja, I. knjiga.
Če premoženja, ki ga je osvobojenec z goljufijo odtujil, ni več, patron ne more vložiti tožbe, tako kot če bi osvobojenec
zavrgel denar, da bi izvršil goljufijo; prav tako ne, tudi če bi tisti, ki je od osvobojenca dobil daritev mortis causa, premoženje
prodal in bi ga dobronamerni kupec pridobil z odtujitvijo.
286. Paulus, O Lex Aelia Sentia, III. knjiga.

2274

Za mecena se ne šteje, da je bil ogoljufan z dejanjem, s katerim soglaša. Če torej njegov svobodnjak opravi donacijo s
privolitvijo svojega varovanca, je ni mogoče izterjati s Favijanovo tožbo.
287. Javolen, Pisma, III. knjiga.
Osvobojenec, ki je želel prenesti zemljišče na Seija, da bi ogoljufal svojega varovanca, je ravnal takole. Seij je Titiusu
naročil, naj prejme zemljišče tako, da je bila med Seijem in Titiusom sklenjena mandatna pogodba. Sprašujem, ali bo po
smrti oproščenca patron upravičen do tožbe le zoper Seiusa, ki je dal pooblastilo, ali zoper Titiusa, ki ima zemljišče, ali pa
lahko toži zoper vsakega od njiju, ki ga lahko izbere. Odgovor je bil, da bo tožba odobrena zoper osebo, ki je pridobila
daritev, če je premoženje prišlo v njene roke, saj je treba v odločbi, izdani zoper njo, zajeti celoten posel, ki je bil opravljen z
njenim soglasjem. Ni mogoče trditi, da bi moral biti prisiljen izročiti premoženje, ki ga ima v posesti drug, saj ga lahko
izterja s tožbo na podlagi pooblastila, tako da ga lahko bodisi sam vrne patronu bodisi k temu prisili tistega, s katerim je
sklenil pooblastilo. Toda kaj naj rečemo, če stranka, ki je posredovala, nikakor ni bila kriva goljufije? Ne dvomimo, da zoper
njo ni mogoče vložiti tožbe. Ne smemo namreč šteti za krivega goljufije tistega, ki je svojemu prijatelju naredil uslugo, s
katero je z goljufivim dejanjem svobodnega posestnika pridobil premoženje za drugega kot zase.
288. Paulus, O Lex Julia et Papia, X. knjiga.
V konstituciji božanskega Pija, ki se nanaša na posvojitev mladoletnikov, mlajših od enega leta, je določeno, da od
premoženja, ki ga je imel posvojitelj ob svoji smrti, četrtina pripada posvojenemu otroku. Cesar je tudi odredil, da se mu
izroči vse premoženje, ki ga je pridobil od svojega posvojitelja, in če bo po izkazanem ustreznem razlogu emancipiran, bo
izgubil četrtino. Če je bilo torej premoženje odtujeno z namenom ogoljufanja otroka, ga je mogoče izterjati s tožbo, podobno
kalvisijski ali favijanski tožbi.

Tit. 6. Če ni oporoke, na podlagi katere bi se otroci lahko okoristili.

289. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLIV.
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Pretor, potem ko govori o posesti premoženja tistih, ki izvršijo oporoko, preide na zapuščinske posesti po istem vrstnem redu,
kot ga je sprejel Zakon dvanajstih tabel; običajno namreč najprej obravnava oporoke oporočiteljev, nato pa še zapuščinsko
dedovanje.
290. Pretor pa je razdelil oporočno dedovanje v štiri razrede. Med različnimi stopnjami je prva, ki jo je določil, stopnja otrok,
druga stopnja zakonitih dedičev, tretja stopnja sorodnikov in četrta stopnja moža in žene.
291. Pretorsko posest na nepremičnini ab intestato je mogoče pridobiti le, če se ne pojavi nihče, ki bi zahteval posest v skladu
z določbami oporoke ali v nasprotju z njo.
292. Jasno je, da če se predpisani rok za zahtevo pretorske posesti nepremičnine v skladu z določbami oporoke ni iztekel,
posest pa je bila zavrnjena, je treba reči, da je mogoče pretorsko posest iste nepremičnine ab intestato zahtevati takoj. Kajti
tisti, ki je zapuščino zavrnil, ne more zahtevati pretorske posesti po tem, ko je to storil, in posledično bo lahko takoj vložil
zahtevo za posest na podlagi intestata.
293. Če pa je posest podeljena na podlagi karbonskega edikta, je za nas boljše mnenje, da je še vedno mogoče zahtevati
pretorsko posest na podlagi intestata, saj, kot bomo pokazali na ustreznem mestu, pretorska posest po karbonskem ediktu ne
posega v posest, pridobljeno s pretorskim ediktom.
294. V primeru dedovanja ab intestato pretor zelo pravilno začne s potomci; kajti tako kot jim (pred vsemi drugimi) podeli
posest v nasprotju z določbami oporoke, jih tudi v primeru dedovanja po oporoki najprej pozove k dedovanju.
295. Poleg tega moramo izraz "potomci" razumeti kot tiste, za katere smo navedli, da so upravičeni do pretorske posesti v
nasprotju z določbami oporoke; to pomeni tako naravne kot tudi posvojene otroke. Vendar pa posvojene otroke priznavamo
le, če so bili v času očetove smrti pod očetovskim nadzorom. Če pa so bili v tem času sami gospodarji, jim ne dovolimo, da
bi pridobili pretorsko posest zapuščine, ker pravice iz posvojitve z osamosvojitvijo ugasnejo.
296. Če kdo posvoji svojega emancipiranega sina namesto vnuka in ga nato spet emancipira, medtem ko ima po njem vnuka,
je Marcellus postavil vprašanje, ali je to po razveljavitvi posvojitve ovira za vnuka, ki želi pridobiti pretorsko posest na
podlagi zapuščine. Ker pa je vnuk običajno povezan z emancipiranim očetom, ali ni mogoče reči, da kljub temu, da je bil
slednji posvojen in je zasedal mesto sina, ne bi smel ovirati lastnega otroka? Iz razloga, ker je bil pod očetovskim nadzorom
kot posvojeni in ne kot naravni sin.
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297. Če imenovani dedič ne more izkoristiti oporoke, bodisi zato, ker je bila izbrisana ali preklicana, bodisi zato, ker se je
izkazalo, da si je oporočitelj na kak drug način premislil in da je nameraval umreti na podlagi zakona, je treba reči, da bodo
tisti, ki pridobijo pretorsko posest nad zapuščino, do nje upravičeni na podlagi zakona o dedovanju.
298. Če je emancipirani sin razdedinjen, v oporoki pa je prešel na sina, ki je bil pod očetovim nadzorom, mora pretor zaščititi
emancipiranega sina, ki zahteva posest na podlagi oporoke, na podlagi določbe unde liberi, kar zadeva polovico zapuščine,
tako kot če oče ne bi zapustil oporoke.
299. Julianus, Digest, knjiga XXVII.
Če emancipirani sin, ki je bil preminuli, v nasprotju z določbami oporoke ne zahteva pretorske posesti posesti in imenovani
dediči vstopijo v posest, bo po lastni krivdi izgubil očetovo posest, kajti čeprav pretorske posesti v skladu z določbami
oporoke morda ni zahteval, ga pretor vseeno ne bo zaščitil tako, da bi lahko kot potomec dobil pretorsko posest. Pretor ni
vajen zaščititi patrona, ki je bil v oporoki prepuščen imenovanim dedičem, če ta ne zahteva pretorske posesti v nasprotju z
določbami oporoke, na podlagi tistega dela edikta, ki se nanaša na zakonite dediče.
300. Ulpiamis, O Sabinu, VIII. knjiga.
Pretorsko posest zapuščine je mogoče zahtevati na podlagi dedovanja, če je gotovo, da oporoke ni podpisalo vsaj sedem prič.
301. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Otroci, tudi tisti, ki so izgubili državljanske pravice, so po pretorjevem ediktu poklicani v posest posesti, razen če so bili
posvojeni, saj slednji po emancipaciji izgubijo ime otrok. Če pa so naravni otroci in so bili emancipirani in posvojeni ter
drugič emancipirani, ohranijo svoj prvotni značaj naravnih otrok.
302. Pomponij, O Sabinu, IV. knjiga.
Če eden od tistih otrok, ki jim pretor obljubi posest premoženja, ni pod nadzorom starša, čigar premoženje je bilo ob smrti
sporno, se njemu in njegovim otrokom, ki so bili pod nadzorom pokojnika, prizna posest tistega dela premoženja, do katerega
bi bil upravičen, če bi ostal pod očetovskim nadzorom, če je premoženje pripadalo njemu samemu in če niso bili izrecno
razdedinjeni; tako da bo sam imel le polovico navedenega deleža, drugo polovico pa bodo dobili njegovi otroci, med katere
lahko sam razdeli svoje premoženje brez kakršnih koli omejitev.
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303. Če bi oče izobčil sina in vnuka s strani slednjega, bo samo sin upravičen do posesti njegovega premoženja na podlagi
dedovanja, čeprav izguba državljanskih pravic nikogar ne bi ovirala pri razdelitvi premoženja v skladu z ediktom. Poleg tega
so tisti otroci, ki nikoli niso bili pod očetovskim nadzorom in niso pridobili mesta pravih dedičev, poklicani k pretorski
posesti zapuščine svojih staršev; če bi namreč emancipirani sin zapustil vnuka pod nadzorom svojega dedka, se pretorska
posest zapuščine emancipiranega očeta podeli otroku, ki ostane pod nadzorom svojega dedka; in če bi se slednji rodil po
očetovi emancipaciji, se mu po rojstvu podeli pretorska posest dedovega premoženja; pod pogojem, da očetovo stanje tega ne
ovira.
304. Če emancipirani sin ne zahteva pretorske posesti nepremičnine zaradi dedovanja, ostanejo vse pravice vnukov
nedotaknjene, kot če sina ne bi bilo; in to, do česar bi bil sin upravičen, če bi zahteval pretorsko posest nepremičnine svojega
očeta zaradi dedovanja, pripada samo vnukom, ki so potomci navedenega sina, in ne drugim.
305. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIX.
Če bi oče emancipiral svojega sina, pri čemer bi vnuka obdržal pod svojim nadzorom, sin pa bi nato umrl, bosta tako
pravičnost primera kot pogoji edikta, ki določa, da se pretorska posest očetovega premoženja podeli njegovim otrokom zaradi
dedovanja, povzročila, da se opravi obračun in izroči posest premoženja očeta, ki je umrl; tako da bo dedek, ki bo prek
svojega vnuka pridobil ugodnost pretorske posesti, prisiljen prispevati sestri, ki postane nujna dedinja svojega očeta; razen če
dedek ne bi želel pridobiti nobene koristi od premoženja in bi bil pripravljen vnuka izpustiti iz svojega nadzora, da bi ta po
osamosvojitvi pridobil vse ugodnosti pretorske posesti. Zato se sestra, ki postane očetova dedinja, ne more upravičeno
pritožiti, da je na ta način izključena iz ugodnosti prispevka, saj bo v primeru dedkove smrti upravičena do enakega deleža v
njegovem premoženju s svojim bratom.
306. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXIX.
Izobčeni sin je umrl, medtem ko je oporočni dedič premišljeval, ali naj sprejme zapuščino, in jo je nazadnje zavrnil. Vnuk po
omenjenem razdedinjenem sinu bo dedič svojega dedka, pri čemer se njegov oče ne bo štel za oviro za to, saj je po njegovi
smrti zapuščina pripadla vnuku kot zakonitemu dediču. Ni mogoče reči, da je vnuk dedič, vendar ne neposredni dedič
svojega deda, ker nikoli ni bil v prvi stopnji ; saj je bil sam pod nadzorom svojega deda in njegov oče ni bil pred njim v
dedovanju. In poleg tega, če ni bil neposredni dedič, po kakšni pravici bo postal dedič, saj ni bilo dvoma, da ni bil sorodnik?
Poleg tega, tudi če vnuk ne bi bil razdedinjen, lahko po sinovi smrti v zapuščino vstopi oporočni dedič. Če torej oče ni bil
ovira za sina po dedni pravici, se bo štelo, da je bil ovira po pravici, podeljeni z oporoko.
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307. Starši niso upravičeni do zapuščine svojih otrok na enak način, kot so otroci upravičeni do zapuščine svojih staršev.
Samo zaradi sočutja so starši upravičeni do premoženja svojih otrok, otroci pa pridobijo premoženje svojih staršev na podlagi
namena narave, pa tudi na podlagi namena svojih staršev.
308. Isti, Mnenja, VI. knjiga.
Sin pod očetovim nadzorom je s privolitvijo očeta prevzel pretorsko posest nepremičnine kot najbližji sorodnik pokojnika.
Čeprav bi moral biti zaradi pogoja, navedenega v oporoki, izključen iz posesti, če je ostal pod očetovim nadzorom, je še
vedno treba šteti, da je posest pridobil zakonito. Ne more biti kaznovan po ediktu, ker ni pridobil posesti v skladu z
določbami oporoke; ker na ta način ni mogel imeti posesti, niti ni bilo v njegovi moči, da bi izpolnil pogoj, saj očeta ni
mogoče zlahka prisiliti, da osamosvoji svojega sina.
309. Paulus, Mnenja, knjiga XI.
Če sin po emancipaciji zahteva pretorsko posest očetovega premoženja in pozneje spremeni svoj pogoj, ni razloga, da ne bi
obdržal, kar je pridobil. Če pa je že prej spremenil svoj položaj, ne more zahtevati pretorske posesti premoženja.

Tit. 7. Glede pretorijanske posesti s strani sorodnikov.

310. Julianus, Digeste, knjiga XXVII.
Naslednje izraze edikta: "Če tisti, ki bi moral biti zapustnikov dedič, umre brez oporoke," je treba razumeti v najširšem
pomenu in razumeti, da se nanašajo na določeno časovno obdobje, ne na datum zapustnikove smrti, temveč na čas, ko se
zahteva pretorijanska posest njegove zapuščine. Zato je jasno, da je mogoče dediča, ki je izgubil civilne pravice, ovirati pri
pridobivanju tovrstne pretorske posesti zapuščine, če je izgubil svoje civilne pravice.
311. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLVI.
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Kadar pravi dediči zavrnejo posest nepremičnine ab intestato, menimo, da ne predstavljajo ovire zakonitim dedičem, torej
tistim, na katere lahko nepremičnina zakonito preide. Razlog za to je v tem, da s tem, ko zavrnejo posest zapuščine kot otroci,
začnejo biti do nje upravičeni kot zakoniti dediči.
312. Poleg tega ta vrsta pretorske posesti ne prehaja samo na moške, ampak tudi na ženske, in ne samo na svobodne osebe,
ampak tudi na svobodnjake; zato je skupna več osebam. Ženske imajo namreč lahko bodisi krvne sorodnike bodisi sorodnike
v svaštvu, svobodnjaki pa imajo lahko tudi patrone in patronke.
313. Ne le moški lahko pridobijo tovrstno pretorsko posest, ampak tudi ženske.
314. Kadar kdo umre in ni gotovo, ali je glava gospodinjstva ali sin pod očetovskim nadzorom, ker je njegov oče, ki ga je
zajel sovražnik, še živ, ali ker je njegov civilni status v suspenzu iz kakšnega drugega razloga, je boljše mnenje, da ni mogoče
zahtevati pretorske posesti njegovega premoženja, ker ni očitno, da je umrl po smrti, in ni gotovo, ali lahko napravi oporoko
ali ne. Zato se lahko, ko je njegovo stanje nedvomno ugotovljeno, zahteva pretorska posest njegove zapuščine; ne od
trenutka, ko se je začelo z gotovostjo vedeti, da je umrl zaprisežen, ampak ko je postalo gotovo, da je bil ob smrti vodja
gospodinjstva.
315. Poleg tega ta vrsta pretorijanske posesti vključuje vse, ki lahko dedujejo na podlagi zapuščine, ne glede na to, ali jih
določba dvanajstih tabel ali kakšen drug zakonski predpis ali odlok senata določa kot zakonite dediče. Končno lahko
pretorsko posest zahtevajo tudi mati, ki je upravičena do dediščine na podlagi Tertulijanovega odloka senata, in tudi otroci, ki
so na podlagi siromašnega odloka senata sprejeti v zapuščino po materi kot njeni zakoniti dediči.
316. Paulus, O ediktu, knjiga XLIII.
Zato si je treba na splošno zapomniti, da je treba vsakič, ko zakon ali dekret senata komu podeli premoženje, zahtevati
pretorsko posest tega premoženja v skladu s tem razdelkom Edikta. Če zakon določa, da je treba podeliti pretorsko posest
posesti, jo je mogoče zahtevati, to pa je mogoče storiti bodisi v skladu z oddelkom edikta, ki se nanaša na posebne zakone,
bodisi v skladu s tistim oddelkom, ki je predmet sedanje razprave.
317. Julianus, Digeste, knjiga XXVII.
Če bi eden od dveh bratov umrl po tem, ko je sestavil oporoko v skladu z zakonom, in bi nato, medtem ko bi njegov dedič
razmišljal o sprejemu zapuščine, drugi brat umrl brez oporoke, imenovani dedič pa bi zavrnil dediščino, bi bil očetovski stric
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bratov upravičen do nje kot zakoniti dedič; saj se ta vrsta pretorske posesti, ki se nanaša na tistega, "ki naj bi bil dedič",
nanaša na čas, ko se lahko prvič zahteva posest zapuščine zaradi oporoke.
318. Modestin, Pandekti, III. knjiga.
Obstaja ta razlika med sorodniki in sorodniki: sorodniki so vključeni med sorodnike, sorodniki pa niso vključeni med
sorodnike; na primer očetov brat, to je očetov stric, je tako sorodnik kot sorodnik, materin brat, to je materin stric, pa je
sorodnik, vendar ne sorodnik.
319. Dokler obstaja upanje, da bo imela umrla oseba neposrednega dediča, ni podlage za zahtevek krvnih sorodnikov do
zapuščine; na primer kadar je umrlega žena noseča ali je njegov sin v rokah sovražnika.
320. Hermogenianus, Epitome prava, III. knjiga.
Otroci, rojeni po očetovi smrti ali po njegovem ujetništvu ali izgnanstvu, pa tudi tisti, ki so pod njegovim nadzorom v času,
ko je bil ujet ali izgnan, ohranijo pravico do sorodstvenega razmerja, čeprav morda niso očetovi dediči, tako kot velja za
otroke, ki so bili razdedinjeni.

Tit. 8. V zvezi s pretorijansko posestjo, dodeljeno sorodnikom.

321. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLVI.
Ta vrsta pretorske posesti je v celoti odvisna od pretorjeve popustljivosti in ne izvira iz civilnega prava, saj k posesti pokliče
tiste, ki po civilnem pravu ne morejo biti pripuščeni k dedovanju, to je kognate.
322. Kognate jih imenujemo zato, ker imajo isto rojstvo; ali, kot pravi Labeo, ker imajo skupni izvor, kar zadeva njihovo
rojstvo.
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323. Poleg tega se ta zakon nanaša na takšno sorodstveno razmerje, ki ni služnostno, kajti vsako sorodstveno razmerje se
težko šteje za služnostno.
324. Tudi pretorska posest, ki jo podeljuje ta člen edikta, vključuje šest stopenj sorodstva in dve osebi v sedmi, to je otroke
moškega ali ženskega bratranca ali sestrične.
325. Posvojitev prav tako predstavlja kognicijo. Kajti vsakdo, ki je posvojen, postane kognat tistih oseb, katerih sorodnik
postane; ker kadar koli se upoštevajo pravice sorodnikov, razumemo, da so vključeni tudi tisti, ki so s posvojitvijo postali
kognati. Iz tega sledi, da bo oseba, kadar je dana v posvojitev, še vedno ohranila pravice do spoznavanja v družini svojega
naravnega očeta in tudi tiste, ki jih pridobi v posvojenski družini; vendar bo v posvojenski družini pridobila spoznavanje le
glede tistih oseb, katerih agnat postane; pravice do spoznavanja pa bo ohranila z vsemi člani svoje naravne družine.
326. Poleg tega se bo tisti, ki je sam, razumel kot najbližji sorodnik med sorodniki; čeprav se, strogo gledano, najbližji
sorodnik omenja kot eden od več.
327. Prav je, da preučimo pravice najbližjega sorodnika med sorodniki v času, ko se podeli pretorska posest posesti.
328. Če torej najbližji kognate umre, medtem ko imenovani dediči razmišljajo, ali naj sprejmejo zapuščino ali ne, na njegovo
mesto stopi najbližji sorodnik v dedovanju; to je tisti, za katerega se ugotovi, da ima pravico do naslednjega mesta.
329. Če obstaja možnost, da se rodi sorodnik, ki bo naslednji po vrsti, je stanje tako, da je treba reči, da predstavlja oviro
tistim, ki mu sledijo v ravni črti. Če pa se otrok ne bo rodil, moramo v dedovanje sprejeti osebo, za katero se zdi, da je
najbližji sorodnik navedenega nerojenega otroka. To pravilo pa je treba sprejeti le, kadar je bil otrok, ki naj bi bil nerojen,
spočet za časa življenja tistega, o čigar posesti gre; če bi bil namreč spočet po smrti slednjega, ne bo predstavljal ovire
drugim in tudi sam ne bo sprejet v dedovanje, ker ni bil sorodnik tistega, za časa čigar življenja nerojeni otrok še ni obstajal.
330. Če bi ženska umrla med nosečnostjo in bi se po operaciji rodil otrok, je ta v takem položaju, da lahko kot najbližji
sorodnik pridobi pretorsko posest na premoženju svoje matere. Od sprejetja siromašnega odloka senata lahko otrok zahteva
posest premoženja kot zakoniti dedič, ker je bil v materinem telesu v času njene smrti.
331. Poleg tega je sorodnikom dovoljeno pridobiti pretorsko posest po redni gradaciji, tako da so vsi, ki pripadajo prvi
stopnji, sprejeti naenkrat.
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332. Če bi bil kognat v rokah sovražnika v času smrti osebe, o katere pretorsko posest gre, je treba reči, da lahko zahteva
pretorsko posest istega.
333. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XVI. knjiga.
V tem razdelku edikta prokonzul, ki ga vodijo občutki naravne pravičnosti, obljubi pretorsko posest vsem sorodnikom, ki jih
krvna vez prikliče k dedovanju, čeprav po civilnem pravu do nje niso upravičeni. Zato lahko tudi nezakonski otroci matere,
pa tudi mati takšnih otrok in bratje te vrste drug od drugega zahtevajo pretorsko posest posesti; iz razloga, ker so kognirati,
vzajemno. To pravilo velja v tolikšni meri, da če ima sužnja, ki je bila ob manumitu noseča, otroka, je otrok, ki se rodi
pozneje, sorodnik matere, mati pa je sorodnica otroka in vsi otroci, ki se ji rodijo pozneje, so prav tako medsebojno sorodni.
334. Julianus, Digest, knjiga XXVII.
Pravice do spoznavanja, pridobljene s posvojitvijo, ugasnejo z izgubo državljanskih pravic. Zato, na primer, če posvojeni sin
v sto dneh po smrti svojega posvojenega brata izgubi civilne pravice, ne more pridobiti pretorske posesti bratovega
premoženja, ki bi sicer prešlo nanj kot na najbližjega sorodnika. Jasno je namreč, da mora pretor upoštevati ne le čas smrti,
temveč tudi čas, ko je bila zahtevana posest zapuščine.
335. Ulpianus, Pravila, VI. knjiga.
Če nezakonski otrok umre po smrti, njegovo premoženje ne bo pripadalo nikomur po pravici sorodstva ali svaštva; ker
pravice sorodstva in tudi sorodstva izvirajo od očeta. Vendar pa lahko njegova mati ali njegov brat iz iste matere zaradi
bližnjega sorodstva zahteva pretorsko posest njegovega premoženja v skladu z določbami edikta.
336. Pomponij, O Sabinu, knjiga IV.
Pretorska posest, ki temelji na pravici do zakonitega dedovanja, se ne podeli tistim zakonitim dedičem, ki so izgubili civilne
pravice, ker njihov položaj ni enak položaju otrok; vendar so taki dediči nato poklicani k dedovanju kot pripadniki stopnje
sorodnikov.
337. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLV.
Kadar se kognati med seboj obtožijo kaznivega dejanja, taka obtožba ne predstavlja ovire za dedovanje njihovega
premoženja.

2283

338. Modestinus, Pravila, VI. knjiga.
Kdor je na kakršen koli način postal suženj, si z manumisijo nikakor ne more povrniti pravic do kognicije.
339. Isti, Mnenja, XIV. knjiga.
Modestin je trdil, da vnuki, čeprav so nezakonski, zaradi tega niso izključeni iz zakonitega dedovanja svoje babice po materi.
340. Papinianus, Mnenja, VI. knjiga.
Pretorsko posest lahko pridobi sorodnik osme stopnje kot zakoniti dedič, čeprav ne bi bil pravi dedič, ne podeli pa se
sorodniku, ki je najbližji sorodnik, čeprav bi bil pravi dedič.
341. nečak, ki je bil imenovan za dediča dela premoženja svojega strica po očetovi strani, je po trditvi, da je bil stric gluh in
zato ni mogel sestaviti oporoke, dobil posest njegovega premoženja kot najbližji sorodnik pokojnika. Odločeno je bilo, da je
treba rok šteti od dneva njegove smrti, ker se ni zdelo verjetno, da nekdo, ki je s pokojnikom v tako tesnem sorodstvenem
razmerju, ne bi mogel vedeti za njegovo bolezen.
342. Scaevola, Mnenja, knjiga II.
Neka ženska, ki je umrla brez oporoke, je zapustila sestro Septitio, hčer drugega očeta, njena mati pa je bila noseča z drugim
možem. Sprašujem, če bi mati zavrnila zapuščino, ko je še noseča, in bi se ji potem rodila hči z imenom Sempronija, ali
lahko omenjena Sempronija dobi v pretorsko posest zapuščino svoje sestre Titije. Odgovor je bil, da glede na navedena
dejstva, če je bila njena mati izključena iz zapuščine, lahko pozneje rojena dobi pretorijansko posest te zapuščine.

Tit. 9. V zvezi z ediktom o nasledstvu.

2284

343. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLIX.
Nasledstveni edikt je bil objavljen, da posestva ne bi ostala predolgo brez lastništva in da upniki ne bi trpeli zaradi predolge
zamude. Zato je pretor menil, da je treba določiti mejo za tiste, ki jim je podelil pretorsko posest, in določiti nasledstvo med
njimi, da bi upniki prej ugotovili, na koga se morajo obrniti; ali je zapuščina zaradi pomanjkanja lastništva prešla v državno
blagajno ali pa morajo sami sprožiti postopek za pridobitev pretorske posesti, tako kot če bi pokojnik umrl, ne da bi zapustil
kakšnega naslednika.
344. Kajti tudi nekdo lahko zavrne pretorsko posest, ki je bila dodeljena njemu, ne more pa zavrniti tiste, ki je bila dodeljena
drugemu.
345. Zato moj zastopnik ne more zavrniti pretorske posesti, do katere sem upravičen, ne da bi za to pridobil moje soglasje.
346. Gospodar lahko zavrne pretorsko posest, do katere je upravičen prek sužnja.
347. Poglejmo, ali lahko skrbnik zavrne pretorsko posest nepremičnine, do katere je upravičen njegov varovanec. Boljše
mnenje je, da tega ne more storiti, lahko pa jo zavrne sam varovanec s pooblastilom svojega skrbnika.
348. Skrbnik blazne osebe v nobenem primeru ne more zavrniti pretorske posesti nepremičnine, do katere je ta upravičena,
ker je ta še ni pridobila.
349. Če je nekdo enkrat zavrnil zahtevo po pretorski posesti nepremičnine, izgubi pravico, čeprav se predpisani rok za to še
ni iztekel; kajti ko jo je zavrnil, je posest nepremičnine že začela pripadati drugim ali uiti v državno blagajno.
350. Poglejmo, ali je mogoče zavrniti pretorijansko posest posesti, ki jo dovoljuje dekret. In res lahko preneha s potekom
časa, vendar nič manj ne drži, da je ni mogoče zavrniti, ker ni bila podeljena pred izdajo dekreta. Tudi po izdaji dekreta bo
zavrnitev prepozna, saj pravice, ki je bila enkrat pridobljena, ni mogoče zavrniti.
351. Če sorodnik prve stopnje umre v predpisanih sto dneh, lahko tisti, ki je naslednji po vrsti, takoj zahteva posest
zapuščine.
352. Kar smo rekli v zvezi z zahtevo po pretorski posesti v stotih dneh, je treba razumeti tako, da jo je mogoče zahtevati tudi
stoti dan; tako kot so, kadar je treba dejanje opraviti v določenih kalendah, vključene tudi same kalende. Enako pravilo velja,
kadar je treba neko dejanje opraviti v stotih dneh.
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353. Če eden od tistih, ki jim je po določilih edikta mogoče dati pretorsko posest, zavrne ali zanemari, da bi jo sam zahteval v
določenem roku, lahko drugi dediči naslednje stopnje zahtevajo pretorsko posest posesti, tako kot če tisti prve stopnje ne bi
bil vključen v število upravičencev do nje.
354. Vendar pa je treba razmisliti, ali je tudi tistemu, ki je na ta način izključen, mogoče priznati delež z drugimi; na primer
sinu, ki je pod očetovskim nadzorom, kadar mu je bila posest nepremičnine ab intestato priznana na podlagi prvega razdelka
edikta, ki se nanaša na otroke. Izključen je s potekom časa ali z zavrnitvijo posesti, pretorska posest pa preide na naslednike
po stopnji. Ali bo sam nasledil na podlagi tega oddelka, ki se nanaša na dedovanje? Boljše mnenje je, da lahko, saj lahko
zahteva posest zapuščine kot eden od zakonitih dedičev, za njimi pa v svoji stopnji na podlagi Oddelka, v katerem so k
dedovanju pozvani sorodniki, ki so najbližji sorodniki. To je naša praksa, tako da je sin na ta način pripuščen k dedovanju,
zato lahko nasledi samega sebe v skladu z drugim oddelkom edikta. Lahko rečemo, da to pravilo velja tudi v zvezi s
pretorijanskim nasledstvom v skladu z določbami oporoke; tako da če tisti, ki lahko nasledi pretorijansko nasledstvo na
podlagi zapuščine, zanj ne zaprosi v skladu z določbami oporoke, lahko na ta način še vedno nasledi samega sebe.
355. Daljši čas za zahtevo po pretorski posesti posesti je staršem in otrokom dodeljen zaradi časti, ki se veže na kri, saj tistih,
ki tako rekoč prihajajo v posest svoje lastnine, ne bi smeli preveč omejevati. Zato je bilo določeno, da se jim da eno leto, da
bodo imeli na voljo primeren čas, da zahtevajo pretorijansko posest posesti, in da ne bodo v to prisiljeni; po drugi strani pa,
da posest ne ostane predolgo brez lastnika. Res je, da morajo včasih, ko jih na sodišču zaslišujejo nestrpni upniki, povedati,
ali bodo zahtevali pretorsko posest ali ne; tako da lahko upniki vedo, kaj bodo morali storiti, če rečejo, da jo nameravajo
zavrniti. Če rečejo, da še vedno razmišljajo, jih ne smemo hiteti.
356. Kadar oče zamenja brata, ki še ni polnoleten, mora zahtevati pretorsko posest njegovega premoženja, in sicer ne v enem
letu, ampak v stotih dneh.
357. Ta usluga je staršem in otrokom priznana ne le, kadar so sami neposredno v dedni liniji, temveč tudi, kadar je za dediča
imenovan suženj enega od otrok ali staršev; v tem primeru je namreč mogoče zahtevati pretorsko posest v enem letu. Do te
ugodnosti je namreč upravičen tisti, ki zahteva posest.
358. Če pa želi oče emancipiranega sina v nasprotju z določbami oporoke pridobiti pretorsko posest njegovega premoženja,
je določeno, da ima za to na voljo eno leto.
359. Julijan pravi, da na splošno velja, da lahko starši in otroci v vseh okoliščinah zahtevajo pretorsko posest v enem letu.
360. Papinianus, Mnenja, VI. knjiga.
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Kognat nižje stopnje ni upravičen do ugodnosti nasledstvenega edikta, če je nekdo prve stopnje pridobil pretorsko posest na
podlagi lastnega razdelka edikta. Prav tako ni nobene razlike, ali je kognat prve stopnje pridobil pravico do zavrnitve zaradi
svoje starosti. Zato je bilo odločeno, da je premoženje zakonito izročeno v državno blagajno kot premoženje brez lastnika.

Tit. 10. O stopnjah sorodstva in sorodstva ter njihovih različnih poimenovanjih.

361. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VIII. knjiga.
Stopnje sorodstva so, nekatere od njih, v naraščajoči, druge pa v padajoči ali stranski liniji. Tisti v neposredni naraščajoči črti
so starši; tisti v neposredni padajoči črti so otroci; tisti v stranski črti so bratje in sestre ter njihovi otroci.
362. Sorodstvo v neposredni vzpenjajoči in sestopni liniji se začne s prvo stopnjo, v stranski liniji pa prve stopnje ni, zato se
začne z drugo. Zato si lahko sorodniki v prvi stopnji neposredne vnebovzhodne in sestopne linije med seboj enakovredno
delijo; v stranski liniji pa tega v tej stopnji ne more storiti nihče, toda v drugi in tretji stopnji ter v tistih, ki sledijo, si lahko
stranski dediči delijo med seboj, včasih pa celo s tistimi višje stopnje.
363. Kadar koli pa obravnavamo vprašanja v zvezi z dedovanjem ali pretorsko posestjo posesti, ne smemo pozabiti, da si
tisti, ki pripadajo isti stopnji, ne delijo vedno enako med seboj.
364. Dediči, ki so prvi v naraščajoči črti, so oče in mati; tisti, ki so prvi v padajoči črti, so sin in hči.
365. Tisti, ki so prvi v drugi stopnji neposredne naraščajoče linije, so dedek in babica; tisti, ki so prvi v neposredni padajoči
liniji, so vnuk in dedek; tisti, ki so prvi v stranski liniji, so brat in sestra.
366. Prva v tretji stopnji v neposredni naraščajoči črti sta praded in prababica; prva v ravni črti sta pravnuk in pravnuk; prva v
stranski črti sta sin in hči brata in sestre ter naslednji po vrsti stric in teta po očetovi strani, stric in teta po materini strani, stric
in teta po materini strani.
367. V četrti stopnji neposredne naraščajoče črte sta prapraprapraprapraprababica in praprapraprababica, v neposredni
padajoči črti pravnuk in pravnukinja; v stranski črti vnuk in vnukinja brata in sestre ter v njunem vrstnem redu prastric in teta
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po očetu, to je brat in sestra deda; prastric po materini strani in teta po materini strani, torej brat in sestra babice; prav tako
bratje in sestre strica po materini strani, torej otroci moškega in ženskega spola, ki izhajajo iz dveh bratov; prav tako otroci
moškega in ženskega spola, rojeni iz dveh sester; in otroci obeh spolov, ki izhajajo iz brata in sestre. Vsi ti so znani pod
skupnim imenom prvi bratranci in sestrične.
368. V peti stopnji neposredne naraščajoče linije sta prapraprapraded in praprababica; v neposredni padajoči liniji sta
praprapravnuk in praprababica; v stranski liniji sta pravnuk in pravnukinja brata in sestre; ter v istem vrstnem redu
praprapraprastric in praprapraprastricova teta, torej brat in sestra pradedka, ter prapraprastric in praprababica in praprababica,
torej brat in sestra prababice; tudi sin in hči bratrancev in sestričen ter sin in hči sestričen, prav tako drugi bratranci in
sestrične ter sinovi in hčere slednjih na obeh straneh ter tisti obeh spolov, ki so po stopnji bratranci in sestrične; to so sinovi
in hčere prastrica po očetovi strani in prastrice po očetovi strani ter prastrica po materini strani in tete po materini strani:
369. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLVI.
To pomeni bratranci in sestrične očeta tistega, katerega sorodstvo je sporno, ali otroci očetovega brata.
370. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VIII. knjiga.
Na šesti stopnji, v neposredni naraščajoči liniji, sta praprapraprapraprababica in prapraprapraprababica. V neposredni
sestopni liniji sta prapraprapraprapravnuk in prapraprapravnukinja, v stranski liniji pa prapraprapravnuk in praprapravnukinja
brata in sestre; v njunem vrstnem redu pa praprapraprastric in prapraprastrica, to je brat in sestra praprapradedka; ter
prapraprastric in praprababica, to je brat in sestra praprababice. Podobno velja za vnuka in vnukinjo prastrica po očetovi
strani in tete po očetovi strani ter strica po materini strani in tete po materini strani. Prav tako vnuk in vnukinja bratrancev in
sestričen prvega kolena obeh spolov ter sin in hči strica in tete po očetovi strani ter strica in tete po materini strani; pa tudi
otroci bratrancev in sestričen na obeh straneh, ki se pravilno imenujejo otrok bratrancev in sestričen prvega kolena.
371. Iz tega, kar smo povedali, je dovolj razvidno, koliko oseb je lahko v sedmi stopnji.
372. Prav tako ne smemo pozabiti, da je treba sorodnike v naraščajoči in padajoči vrsti vedno podvojiti; saj razumemo, da
obstajata dedek in babica tako po materini kot po očetovi strani, pa tudi vnuki obeh spolov, otroci sinov in hčera; in ta vrstni
red je treba upoštevati v vseh stopnjah, tako naraščajočih kot padajočih.
373. Modestin, Pandekti, knjiga XII.
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Kar zadeva naše pravo, ni lahko preseči sedme stopnje, kadar se pojavi vprašanje v zvezi z naravnim sorodstvom, saj narava
težko dopušča, da bi obstoj sorodnikov segal prek te stopnje.
374. Izraz "sorodniki" naj bi izhajal iz dejstva, da so sorodniki potomci enega prednika ali da imajo skupno poreklo ali
rojstvo.
375. Sorodstvo med Rimljani se razume kot dvojno, saj nekatere povezave izhajajo iz civilnega, druge pa iz naravnega prava,
včasih pa obe sovpadata, tako da je sorodstvo po naravnem in civilnem pravu združeno. In res je mogoče razumeti, da
naravna zveza obstaja brez civilne, kar velja za žensko, ki ima nezakonske otroke. Civilna zveza, za katero pravimo, da je
pravna, pa nastane s posvojitvijo brez naravnega prava. Razmerje obstaja po obeh zakonih, kadar se zveza sklene z zakonito
sklenjeno zakonsko zvezo. Naravno razmerje je označeno z izrazom cognation; civilno razmerje pa je, čeprav bi ga lahko
zelo pravilno označili z istim imenom, natančneje imenovano agnation, ki se nanaša na razmerje, nastalo prek moških.
376. Ker obstajajo nekatere posebne pravice v zvezi z osebami, ki jih povezuje sorodstvo, tej temi ni tuja kratka razprava o
tej zvezi. Osebi, povezani po sorodstveni vezi, sta sorodni možu in ženi, ki se tako imenujeta zato, ker se dve razmerji, ki se
med seboj razlikujeta, združita s poroko in se eno prenese na drugo. Sorodstvo namreč izhaja iz zakonske zveze.
377. Sorodstveni pojmi so naslednji: tast, tašča, zet, snaha, tast, očim, mačeha, pastorek in mačeha.
378. Stopenj sorodstva ni.
379. Oče moža ali žene se imenuje svak, mati katerega koli od njiju pa se imenuje tašča. Med Grki se je oče moža imenoval
hekuros, mati pa hekura, oče žene se je imenoval penveros, mati pa penvera. Žena sina se imenuje snaha, mož hčere pa zet.
Druga žena se imenuje mačeha otrok, rojenih od prejšnje žene; mož matere, ki ima otroke od prejšnjega moža, se imenuje
očim, otroci, rojeni od katerega koli od njiju, pa se imenujejo pastorki in mačehe; tasta lahko označimo tudi kot očeta moje
žene, jaz pa sem njegov zet. Dedek moje žene se imenuje moj taščak, jaz pa sem njegov vnuk in snaha; po drugi strani pa je
moj oče taščak moje žene in ona je njegova snaha, moj dedek pa je njen stari oče in ona je njegova vnukinja in snaha; prav
tako je babica moje žene moja tašča, jaz pa sem njen vnuk-zakon; moja mati je tašča moje žene, ona pa je njena snaha; moja
babica je njena babica-zakon, moja žena pa je njena vnukinja-zakonka. Posvojenec moje žene je sin njenega nekdanjega
moža, jaz pa sem njegov posvojenec; po drugi strani pa naj bi bila moja žena mačeha otrok, ki jih imam od nekdanje žene,
moji otroci pa so njeni posvojenci. Brat moža je svak njegove žene in Grki ga imenujejo dayr, kot navaja Homer. Moževa
sestra je svakinja žene, ki jo Grki imenujejo galos. Ženi dveh bratov se imenujeta svakinji, pri Grkih označeni kot einateres,
kar omenja tudi Homer.
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380. Ni prav, da take osebe sklenejo vzajemno zakonsko zvezo zaradi tega, ker so zaradi sorodstva med seboj v odnosu
staršev in otrok.
381. Treba se je zavedati, da ne spoznanje ne sorodstvo ne moreta obstajati, če zakonska zveza, ki povzroča sorodstvo, ni
zakonsko prepovedana.
382. Svobodnjaki in svobodnjakinje lahko postanejo med seboj povezani s sorodstvom.
383. Otrok, dan v posvojitev ali emancipiran, ohrani vsa sorodstvena razmerja po kogniciji in afiniteti, ki jih je imel prej,
izgubi pa pravice do agnation. Glede družine, v katero je prišel s posvojitvijo, pa ni nihče drug njegov sorodnik razen
posvojitelja in tistih, ki jim postane sorodnik po svaštvu. Nihče, ki pripada posvojenski družini, ni z njim v sorodstvenem
razmerju.
384. Vsakdo, ki mu je bil prepovedan dostop do ognja in vode ali je na kakršen koli način izgubil državljanske pravice, tako
da je izgubil svobodo in državljanstvo, izgubi tudi vse svoje sorodstvene in sorodstvene vezi, ki jih je imel prej.
385. Paulus, O Plautiju, VI. knjiga.
Če emancipiram svojega naravnega sina in posvojim drugega, ne bosta več brata. Arrijan pravi, da če po smrti svojega sina
posvojim Titiusa, bo ta veljal za brata umrlega.
386. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga V.
Labej pravi, da je žena mojega vnuka, sina moje hčere, moja vnukinja.
387. Osebe, ki so zaročene, so vključene v izraza zet in snaha, prav tako velja, da so starši teh oseb vključeni v izraza tast in
tašča.
388. Scaevola, Pravila, knjiga IV.
Nezakonski otrok ženske, s katero sem se pozneje poročil, je prav tako moj posvojenec, tako kot velja za tistega, čigar mati je
prej živela v konkubinatu z nekim moškim in je bila pozneje poročena z drugim.
389. Pomponij, Enchiridion, I. knjiga.
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Servij zelo pravilno pravi, da so tudi izrazi oče in tašča, zet in snaha izpeljani iz zaroke.
390. Paulus, Sentence, IV. knjiga.
Neposredna linija sorodstva je razdeljena na dva dela, od katerih je eden naraščajoči, drugi pa padajoči. Tudi stranske linije
so izpeljane iz naraščajoče linije, pa tudi iz druge stopnje. V posebni knjigi smo podrobneje razložili vse, kar se nanaša na
vse to.
391. Isto, O stopnjah in sorodnostih ter njihovih različnih imenih.
Oseba, ki se uči prava, bi morala poznati stopnje sorodstva in sorodstva, saj je po zakonih običajno, da premoženje in
skrbništvo preideta na najbližje sorodstvo. Pretor pa z ediktom podeli posest posesti najbližjemu sorodniku. Poleg tega nas v
skladu z zakonom, ki se nanaša na kazenske postopke, ni mogoče proti naši volji prisiliti, da pričamo proti osebam, ki so z
nami povezane v sorodstvu, in sorodnikom.
392. Zdi se, da izraz sorodstvo izhaja iz grške besede, saj so Grki kot suggneis označevali osebe, ki jim pravimo sorodniki.
393. Sorodniki so tisti, ki jih Zakon dvanajstih tabel označuje kot sorodnike, vendar so slednji v resnici taki iz iste družine po
očetu. Tiste, s katerimi smo v sorodu po ženski, označujemo le kot sorodnike.
394. Najbližji sorodniki med agnate se imenujejo "pravi".
395. Med agnati in kognati obstaja enaka razlika kot med rodovi in vrstami. Agnat je tudi kognat, kognat pa ni agnat; kajti
eno od tega je civilno, drugo pa naravno poimenovanje.
396. Ta izraz, tj. sorodniki, uporabljamo tudi v zvezi s sužnji. Zato govorimo o starših, otrocih in bratih sužnjev; toda
kognicije ne priznavajo sužnjelastniški zakoni.
397. Izvor kognicije izhaja samo od žensk, kajti brat je tisti, ki se je rodil le iz iste matere; kadar pa imajo osebe istega očeta,
a različne matere, so agnate.
398. Ascendenti, vse do praprapradedka, so pri Rimljanih označeni s posebnimi imeni, sorodniki onkraj te stopnje, ki nimajo
posebnega poimenovanja, se imenujejo predniki. Podobno imajo posebna imena otroci vse do praprapraprapradedka, tisti, ki
so zunaj te stopnje, pa se imenujejo potomci.
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399. Obstajajo tudi sorodniki v stranski stopnji, kot so bratje in sestre ter njihovi potomci, pa tudi očetove in materine tete.
400. Kadarkoli se pojavi vprašanje o stopnji sorodstva, ki obstaja med eno in drugo osebo, moramo začeti pri tistem, o čigar
sorodstvu gre; in če je v višji ali nižji stopnji v neposredni naraščajoči ali padajoči liniji, lahko zlahka ugotovimo sorodstvo,
če sledimo liniji navzgor ali navzdol, če naštejemo vsakega, ki je najbližji sorodnik po različnih stopnjah. Kajti vsakdo, ki je
najbližji sorodnik osebi, ki je v naslednji stopnji do mene, je v drugi stopnji do mene; in na podoben način se število povečuje
z vsako dodatno osebo. Enako je treba ravnati tudi v zvezi s stopnjami v stranski liniji. Zato je brat v drugi stopnji, saj sta oče
in mati, od katerih izhaja njegovo sorodstvo, šteta prva.
401. Stopnje se tako imenujejo zaradi podobnosti z lestvami ali kraji, ki so nagnjeni, tako da se vzpenjamo tako, da
prehajamo z ene na drugo, to pomeni, da se vzpenjamo k tistemu, ki tako rekoč izhaja iz drugega.
402. Zdaj pa obravnavajmo vsako stopnjo posebej.
403. V prvi stopnji sorodstva, v naraščajoči črti, sta dve osebi, oče in mati; v neposredni padajoči črti sta prav tako dve osebi,
sin in hči, ki ju je lahko več.
404. V drugi stopnji je dvanajst oseb, in sicer dedek, to je oče očeta in matere, ter babica, tako očetova kot materina. Tudi za
brata velja, da pripada enemu ali drugemu od staršev, bodisi samo materi bodisi očetu bodisi obema. To pa ne poveča števila,
saj med tistim, ki ima iste starše, in tistim, ki ima samo istega očeta, ni razlike, razen da ima prvi iste očetove in materine
sorodnike. Zato je rezultat, kar zadeva tiste, ki so se rodili različnim staršem, ta, da brat mojega brata ne sme biti moj
sorodnik. Kajti recimo, da imam brata samo po istem očetu, on pa po isti materi, sta brata, vendar drugi ni moj sorodnik.
Sorodstvo sestre se izračuna na enak način kot sorodstvo brata. Tudi razmerje vnuka se razume na dva načina, saj je sin sina
ali sin hčere.
405. V tretjo stopnjo je vključenih dvaintrideset oseb. Izraz praded se razume na štiri različne načine, saj je oče dedka po
očetovi strani ali dedka po materini strani ali babice po očetovi strani ali babice po materini strani; izraz prababica prav tako
vključuje štiri različne osebe, saj je mati dedka po materini strani ali babice po očetovi strani ali mati dedka po materini strani
ali babice po materini strani.
Tudi izraz očetov stric (tj. brat očeta) je treba razumeti v dvojnem pomenu; to pomeni, ali je imel istega očeta ali isto
mater. Moja očetova babica se je poročila s tvojim očetom in te rodila; ali pa se je tvoja očetova babica poročila z mojim
očetom in rodila mene; jaz sem torej tvoj očetovski stric in ti si moj. To se zgodi, kadar se dve ženski poročita s sinom druga
druge, saj so moški otroci, ki se jima rodijo, očetovski strici ene druge, ženski otroci pa so materine tete ene druge. Če moški
svojega sina poroči z žensko, katere hčerko je sam poročil, bodo moški otroci, ki se rodijo očetu mladeniča, tiste, ki se rodijo
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materi dekleta, imenovali nečaki, ti pa bodo druge imenovali očetovi strici, te pa očetove tete. Materin stric je brat matere in
zanjo lahko rečemo isto, kar smo navedli v zvezi z očetovskim stricem; če bi se namreč dva moška poročila s hčerkama drug
drugega, bodo moški, ki se jima rodijo, vzajemno materini strici, ženske pa vzajemno materine tete. In po istem pravilu, če se
v eni poroki rodijo moški, v drugi pa ženske, bodo moški materini strici žensk, ženske pa materine tete moških. Očetova teta
je očetova sestra in zanjo velja, kar je bilo omenjeno zgoraj. Teta po materini strani je sestra matere in prav tako bo zanjo
veljalo, kar je bilo prej navedeno.
Upoštevati je treba, da se bratje in sestre očeta in matere imenujejo očetovi strici in tete ter materini strici in tete, medtem
ko sinovi in hčere bratov in sester nimajo posebnega imena, ki bi označevalo njihovo sorodstvo, ampak se imenujejo zgolj
sinovi in hčere bratov in sester. V nadaljevanju bo prikazano, da to velja tudi za njihove potomce. Tudi izraza pravnuk in
pravnukinja se razumeta na štiri različne načine, saj sta bodisi potomca vnuka po njegovem sinu bodisi vnuka po njegovi
hčeri; bodisi vnukinje po njenem sinu bodisi vnukinje po njeni hčeri.
406. Osemdeset oseb je vključenih v četrto stopnjo. Prapradedek je izraz, ki zajema osem oseb, saj je bodisi oče očetovega
pradedka ali materinega pradedka, za katera smo navedli, da ju je treba razumeti vsak v dvojnem pomenu; bodisi je oče
očetove prababice ali materine prababice, pri čemer vsako od teh imen prav tako razumemo v dvojnem pomenu. Izraz
prababica vključuje tudi osem oseb, saj je mati očetovega pradedka ali materinega pradedka; ali mati očetove prababice ali
materine prababice. Očetov praded je dedov brat, pri čemer ga je mogoče razumeti kot deda in brata na dva načina, zato ta
izraz vključuje štiri osebe; saj je lahko brat očetovega ali materinega deda, kar pomeni, da je lahko potomec istega očeta,
torej pradeda, ali pa le iste matere, torej prababice. Poleg tega je tisti, ki je moj prastric, stric mojega očeta ali matere. Moja
očetova prateta je sestra mojega dedka, izraz dedek pa se tako kot izraz sestra (kot smo navedli zgoraj) razlaga na dva
različna načina, zato v tem primeru izraz prateta razumemo tako, da se nanaša na štiri različne osebe. Podobno bo tista, ki je
očetova teta mojega očeta ali moje matere, moja očetova prateta. Materinski prastric je brat babice in po istem pravilu so v
tem poimenovanju zajete štiri osebe, moj materinski prastric pa je materinski stric mojega očeta ali moje matere. Materina
prateta je babičina sestra, in v skladu z istim pravilom je treba ta izraz razumeti na štiri različne načine; saj je tista, ki je
materina teta mojega očeta ali moje matere, moja materina prateta. V tej stopnji so tudi otroci bratov in sester ali prvih
bratrancev in sestričen obeh spolov. To so otroci, ki se rodijo bratom ali sestram in ki jih nekatere avtoritete razlikujejo
takole: tisti, ki se rodijo bratom, so imenovani očetovi prvi bratranci in sestrične, tisti, ki se rodijo bratu ali sestri, se
imenujejo amitini in amitinse, otroci obeh spolov, rojeni dvema sestrama, pa se zaradi svojega porekla imenujejo bratranci in
sestrične. Po Trebatijevih besedah številne avtoritete vse te otroke imenujejo bratranci in sestrične. V to poimenovanje je
vključenih šestnajst različnih oseb; in sicer sta sin in hči strica po očetovi strani označena na dvojni način, kot je navedeno
zgoraj; brat mojega očeta je namreč lahko skupaj z njim potomec le skupnega očeta ali skupne matere. Sin in hči očetove tete
ter sin in hči materinega strica sta sin in hči materinega strica ter sin in hči materine tete, prav tako je treba v skladu s tem
pravilom pojme očetova teta, materin stric in materina teta razumeti tako, da imajo dvojni pomen. Vnuk in vnukinja brata in
sestre prav tako spadata v to stopnjo. Ker pa je treba izraze brat, sestra, vnuk in vnukinja razumeti v dvojnem pomenu, je v to
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stopnjo vključenih šestnajst oseb, in sicer vnuk, ki se je rodil sinu, in vnuk, ki se je rodil hčeri brata po istem očetu; vnuk, ki
se je rodil sinu, in vnuk, ki se je rodil bratovi hčeri po isti materi, vendar po drugem očetu; vnukinja, ki se je rodila sinu, in
vnukinja, ki se je rodila bratovi hčeri po istem očetu, ter vnukinja, ki se je rodila sinu ali bratovi hčeri po isti materi, vendar
po drugem očetu. Po tem pravilu je osem oseb in še osem se jih bo dodalo, če bomo šteli vnuke in vnukinje, rojene sestri.
Poleg tega me vnuk in vnukinja mojega brata in sestre imenujeta za svojega prastrica. Vnuki mojih bratov in sester ter moji
lastni se med seboj imenujejo bratranci in sestrične. Pravnuk in pravnukinja sta sin in hči pravnuka ali pravnukinje; vnuk ali
vnukinja vnuka ali vnukinje, pravnuk in pravnukinja vnuka sina ali hčerke; pri čemer se razume, da je vnuk tak zato, ker je
sin mojega sina ali moje hčere, vnukinja pa zato, ker je hči mojega sina ali moje hčere; tako da sestopamo po stopnji do vsake
osebe, kot sledi: sin, vnuk, pravnuk, prapravnuk; sin, vnuk, pravnuk, prapravnukinja; sin, vnuk, pravnukinja, prapravnukinja;
sin, vnuk, pravnukinja, prapravnukinja; sin, vnuk, pravnukinja, prapravnukinja; sin, vnukinja, pravnuk, pravnukinja; sin,
vnukinja, pravnuk, pravnukinja; sin, vnukinja, pravnuk, pravnukinja; sin, vnukinja, pravnuk, pravnukinja; sin, vnukinja,
pravnuk in pravnukinja. Pri izračunu porekla po hčeri se naštejejo iste osebe in tako jih je šestnajst.
407. V peti stopnji je vključenih sto štiriinosemdeset oseb, in sicer: praprapraded in prababica. Pra-pra-pra-pra-pradedek je
oče pra-pra-pra-pravnuka ali pra-pra-prababice; dedek pra-pra-pravnuka ali prababice; pra-pra-pra-prababica očeta ali
matere. To poimenovanje vključuje šestnajst oseb, pri čemer so našteti tako moški kot ženske, da lahko dosežemo vsako od
tako označenih oseb, in sicer: oče, dedek, pradedek, pradedek, pradedek, prababica, praprababica, prapradedek; oče, dedek,
pradedek, prababica, pradedek, prababica, praprababica; oče, dedek, pradedek, prababica, pradedek, praprababica,
praprababica, pradedek ; oče, dedek, prababica, praprababica, praprababica, prapraprapraprababica,
praprapraprapraprababica ; oče, babica, prababica, praprababica, prapraprapraprababica, prapraprapraprababica,
praprapraprapraprababica; oče, babica, prababica, prababica, prababica, praprababica, prapraprapraprababica; oče, babica,
prababica, prababica, prapraprababica, prapraprapraprababica; oče, babica, prababica, praprababica, prapraprapraprababica,
praprapraprapraprababica; oče, babica, prababica, praprababica, prapraprababica, prapraprababica. Na podoben način se
našteva tudi po materini strani. Izraz praprapraprababica v skladu z istim pravilom vključuje enako število oseb, to je
šestnajst. Praprapraprastric je brat pradedka ali prastric očeta ali matere. Pod tem imenom je vključenih osem oseb, naštetih
na naslednji način: oče, stari oče, praded, prababica, brat prababice; oče, stari oče, praded, prababica, praprababica, brat
prababice ; oče, babica, pradedek, prababica, praprababica, brat prababice; oče, babica, pradedek, prababica, praprababica,
brat prababice.
Pri izračunu od matere do njenega pradedka je enako število oseb. Preden pa omenimo brata pradedka, predenj postavimo
praprababico, in sicer iz razloga (kot smo navedli zgoraj), da ne moremo priti do tistega, o čigar sorodstvu se sprašujemo, če
ne gremo skozi tiste, od katerih je izšel, torej materinega praprastrica, to je brata prababice, materinega prastrica očeta ali
matere. Z isto metodo izračuna tudi v tem primeru izračunamo osem oseb, le da le s to spremembo uvedemo brata prababice.
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Očetova praprababica je sestra pradedka in prateta očeta ali matere. V tem primeru se izvede enako naštevanje oseb kot
prej, le da se sestra prababice uvede kot zadnja. Praprababica po materini strani je sestra prababice in prateta očeta ali matere
po materini strani. V tem primeru je število oseb enako, le da je sestra prababice navedena zadnja. Nekatere avtoritete vse, ki
smo jih omenili kot potomce očetovega prastrica, označujejo takole: očetov stric, materin stric, očetova teta, materina teta;
tisti, ki jih tako označujem jaz, me imenujejo pravnuk njihovega brata ali sestre.
V to stopnjo so vključeni tudi sin in hči očetovega prastrica, ki sta sin in hči dedovega brata, vnuk in vnukinja prababice ali
pravnukinje po svojih sinovih ali hčerah ter prvi bratranec in sestrična očeta ali matere. Tudi v tem primeru izračunamo osem
oseb; iz razloga, ker lahko dedek in brat (kot je bilo že navedeno) v tej vlogi obstajata na dva načina, zato lik sina ali hčere
očetove prababice pripada štirim osebam; sin in hči očetove pratete sta sin in hči dedove sestre ter vnuk ali vnukinja po hčeri
pradedove ali prababice in bratranci in sestrične očeta ali matere; število oseb je enako, kot je navedeno zgoraj. Sin in hči
praprababice po materini strani sta sin in hči brata babice ali vnuk in vnukinja po sinu ter bratranci in sestrične očeta ali
matere; število oseb je enako zgoraj navedenemu. Sin in hči prababice po materini strani, to sta otroka babičine sestre, vnuk
in vnukinja po hčeri pradedka ali prababice, ter bratranci in sestrične očeta ali matere v skladu z enakim izračunom.
Osebe, ki smo jih pravkar našteli od sina očetovega pradedka, glede katerih sorodstvenega razmerja se lahko pojavi
vprašanje, so pravilno označene kot bratranci, kajti, kot pravi Massurius, osebo, ki jo kdo imenuje po stopnji najbližji
bratranec, ki je bratranec njegovega očeta ali matere, ta označi kot sina ali hčer bratranca. Vnuk in vnukinja strica po očetovi
strani sta pravnuk in pravnukinja dedka po očetovi strani ali babice po očetovi strani, ki izhajata iz vnuka ali vnukinje po
sinu, in sta otroka bratrancev.
Ti vključujejo osem oseb, to je štiri vnuke in štiri vnukinje, in sicer iz razloga, ker se izraz očetovski stric razume kot izraz
z dvojnim pomenom, vnuk ali vnukinja pa sta podvojena, kar zadeva obe vrsti stricev. Vnuk ali vnukinja očetove tete sta
pravnuk in pravnukinja, rojena vnuku ali vnukinji očetovega dedka ali babice, in sta sinova in hčeri bratrancev in sestričen;
število pa je enako. Vnuk in vnukinja strica po materini strani sta pravnuk in pravnukinja dedka ali babice po materini strani.
Preostali so enaki kot v primeru vnuka ali vnukinje strica po očetovi strani (vnuk in vnukinja tete po materini strani, to je
pravnuk ali pravnukinja prababice, po vnuku ali vnukinji dedka ali babice po materini strani; in število oseb je enako).
Vsi, ki smo jih pravkar omenili od vnuka strica po očetovi strani, se v primeru, ko gre za sorodstveno razmerje, štejejo za
naslednje v vrsti do bratranca, saj je ta bratranec očeta ali matere. Pravnuk in pravnukinja brata: v to stopnjo je vključenih
šestnajst oseb, pri čemer se izraz brat razume na dva načina, pravnuk in pravnukinja pa vsak na štiri načine (kot smo že
omenili). Stopnja pravnuka in pravnukinje sestre prav tako vključuje šestnajst oseb. Prapravnuk in pravnukinja sta otroka
pravnuka in pravnukinje, vnuk in vnukinja pravnuka ali pravnukinje, pravnuk in pravnukinja vnuka ali vnukinje; pravnuki
sina ali hčere. Pod tem poimenovanjem je zajetih dvaintrideset oseb, saj jih prapravnuk vključuje šestnajst, prav tako pa tudi
praprapravnukinja.
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408. Štiristo oseminštirideset oseb je vključenih v šesto stopnjo, kot sledi: pra-pra-pra-pra-pravnuk, pra-pra-pravnuk očeta ali
matere, pra-pravnuk, dedek ali babica, pradedek ali prababica, pradedek pradedka ali prababice, dedek praprapradedka ali
prababice in dedek praprababice ali prababice ter oče praprapradedka ali prababice. Imenuje se dedek tretje stopnje. V ta
razred je vključenih dvaintrideset oseb. Število, ki mu pripada praded, je namreč treba podvojiti, pri čemer je treba pri vsaki
osebi, kar zadeva razmerje praded, narediti spremembo; tako da obstaja šestnajst načinov, kako biti oče praded, in prav
toliko, kako biti oče praded, in prav toliko, kako biti oče praded, in prav toliko, kako biti oče prababica.
Izraz prapraprapraprababica prav tako vključuje dvaintrideset oseb, in sicer očetovega praprastrica, to je brata prapradedka,
sina prapradedka in matere, očetovega praprastrica očeta ali matere. Šestnajst oseb, ki so navedene kot vključene v ta pojem,
je naslednjih: oče, stari oče, praded, prababica, praprababica, brat prababice, brat praprababice; oče, stari oče, praded,
prababica, praprababica, brat praprababice, brat praprababice ; oče, dedek, prababica, pradedek, praprababica, pradedek,
praprababica, brat praprababice; oče, dedek, pradedek, prababica, pradedek, praprababica, brat praprababice, brat
prapraprababice; oče, dedek, pradedek, pradedek, pradedek, pradedek, brat praprababice; oče, babica, prababica, pradedek,
pradedek, prababica, brat prababice; oče, babica, pradedek, prababica, pradedek, pradedek, prababica, brat prababice; oče,
babica, pradedek, prababica, pradedek, prababica, brat pradedka; oče, babica, prababica, praprababica, prababica,
praprapraprababica, praprapraprapraprababica, brat prapraprapraprababice; oče, babica, prababica, praprababica,
prapraprapraprababica, prapraprapraprapraprababica, brat prapraprapraprapraprababice.
Enako število je vključenih po materini strani. Praprapraprastric po materini strani, to je brat praprapraprababice, in
praprastric po očetovi ali materini strani. Število oseb po vrstnem redu je enako zgoraj navedenemu; edina sprememba je, da
je namesto brata praprababice uveden brat praprababice. Očetova praprababica je sestra praprapradedka, materina
praprababica pa materina praprababica; ostali pa si sledijo v rednem vrstnem redu kot pri očetovem pradedku, le da je
namesto brata prapradedka uvedena sestra prapraprababice. Praprababica po materi je sestra praprababice in teta očeta ali
matere, druge stopnje pa potekajo enako kot zgoraj, le da se na zadnji stopnji namesto brata praprababice uvede sestra
praprababice.
Nekatere avtoritete z naslednjimi posebnimi imeni označujejo vse tiste, ki smo jih zasledili po očetovem praprastricu,
materinem praprastricu, očetovem praprastricu, očetovi praprastrici in materini praprastrici; zato te izraze uporabljamo brez
razlikovanja. Tisti, ki jih označujem s temi imeni, me imenujejo praprapravnuk svojega brata ali sestre. Sin in hči očetovega
praprastara sta sin in hči brata prababice, vnuk in vnukinja praprababice ali praprababice pa sta sin in hči prababice, in sicer s
strani prababice prek njenega sina. V tem razredu je šestnajst oseb; naštevanje poteka na enak način kot pri peti stopnji, ko
smo razložili sorodstvo očetovega prapraprastrica; dodamo le še enega sina ali hčer, ker je treba v ta razred vključiti toliko
oseb kot v razred očetovega praprastrica, torej osem. V zvezi z osebo hčere je izračunano število enako zgoraj navedenemu;
sin in hči očetove praprababice sta otroka sestre pradedka, vnuk in vnukinja pa po prababici ali prababica prek pradedka po
hčeri. V tem primeru izračunamo osebe po istem pravilu. Sin in hčerka praprapraprapraprapraprababice iz matere sta otroka
2296

prapraprapraprababice in prababice ter vnuka praprapraprababice in praprapraprababice prek praprababice po sinu. V tem
primeru je treba popis opraviti enako kot v primeru sina in hčere praprapraprapraprapraprababice po očetovi strani. Sin in hči
praprababice po materi sta sin in hči sestre prababice ter vnuk in vnukinja pradedka in prababice prek prababice po hčeri, pri
čemer so število in opredelitve oseb enaki kot zgoraj.
Vsi, ki smo jih omenili kot potomce sina očetovega prapraprastrica, so bratranci in sestrične dedka in babice ter prastrici in
pratete osebe, o katere sorodstvu govorimo; prav tako so daljni bratranci in sestrične bratov in sester očeta ali matere na obeh
straneh. Vnuk in vnukinja očetovega prastrica in očetove pratete, materinega prastrica in materine pratete; vsak od teh
razredov vključuje štiriinšestdeset oseb. Ker ima namreč oseba prastrica štiri različne pomene, oseba vnuka pa dva, se število
podvoji, ko govorimo o vnuku, in tisti, ki je podvojen, je tudi štirikraten.
Kadar gre za vnukinjo, se število prav tako podvoji; in kot primer bomo omenili eno od teh naštevanj. Oče, dedek,
pradedek, brat dedka, ki je očetov prastric, njegov sin in njegov vnuk po sinu in tudi njegova vnukinja; oče, dedek, pradedek,
brat dedka, ki je očetov prastric, njegov sin, njegov vnuk po sinu in njegova vnukinja; oče, dedek, pradedek, brat dedka, ki je
očetov prastric njegove hčere, in njegov vnuk po hčeri, prav tako njegova vnukinja; oče, dedek, pradedek, brat dedka, ki je
očetov prastric, njegova hči, njegov vnuk po hčeri in prav tako njegova vnukinja. Po istem pravilu jih je prav toliko, začenši z
materjo, torej če izračunamo vnuke in vnukinje brata starega očeta po materini strani. To velja tudi za očetovo prateto; to je,
če naštejemo vnuke dedove sestre. Isto pravilo velja tudi za prastrica po materini strani, to je, če gre za brata babice. Po istem
pravilu se opravi izračun glede na materino prateto, to je babičino sestro, od katere izhaja celotno število štiriinšestdesetih
potomcev. Vsi ti so pravnuki ali pravnukinje pradedka ali prababice osebe, o katere sorodstvenem razmerju govorimo, torej
vnuki ali vnukinje brata ali sestre istega dedka ali babice.
Po drugi strani pa dedek in babica, očetov pradedek in očetova prateta, materin pradedek in materina prateta iste osebe.
Poleg tega sta oče in mati iste osebe ter bratje in sestre obeh v stopnji nad bratranci in sestričnami, in on je njihov bratranec,
oni pa so njegovi.
Pravnuk strica po očetovi strani in njegova vnukinja vključujeta osem oseb; ker jih je šestnajst obeh spolov, in sicer očeta,
dedka, strica po očetovi strani, sina slednjega, njegovega vnuka po sinu, njegovega pravnuka prek sina po vnuku in njegovo
pravnukinjo; oče, babica, očetov stric, sin očetovega strica, njegov vnuk po sinu, njegov pravnuk po vnuku po sinu in
njegova pravnukinja; oče, stari oče, očetov stric, hči slednjega, njegov vnuk po hčeri, njegov pravnuk po vnuku po sinu
njegove hčere in njegova pravnukinja ; oče, stara mati, očetov stric, hči očetovega strica, njegov vnuk po hčeri, njegov
pravnuk po vnuku po hčeri in njegova pravnukinja; oče, babica, stric po očetovi strani, sin strica po očetovi strani, vnukinja
po sinu njegove hčere, pravnuk, ki se je rodil sinu njegove hčere, in njegova pravnukinja; oče, babica, prastric, sin prastrica,
njegova vnukinja po njegovem sinu, njegov pravnuk, ki se je rodil njegovemu sinu prek njegove vnukinje, in tudi njegova
pravnukinja; oče, dedek, prastric, hči prastrica, njegova vnukinja po njegovi hčeri, njegov pravnuk, ki se je rodil njegovi
vnukinji po njegovi hčeri, in njegova pravnukinja; oče, babica, stric po očetovi strani, hči strica po očetovi strani, njegova
vnukinja po njegovi hčeri, njegov pravnuk po njegovi vnukinji prek njegove hčere ter njegova vnukinja, pravnuk in
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pravnukinja tete po očetovi strani. Po istem pravilu je v tem razredu enako število oseb, če očetovo teto zamenjamo z
očetovim stricem. To velja tudi za pravnuka in pravnukinjo strica po materini strani, pri čemer se slednja uvede namesto
strica po očetovi strani. Prapravnuk in pravnukinja tete po očetovi strani in v tem primeru se namesto tete po očetovi strani
vstavi teta po materini strani, pri čemer ugotovimo enako število oseb. Vsi ti so vnuki ali vnukinje bratrancev in sestričen
tistega, katerega sorodstveno razmerje je sporno.
Prapravnuk in pravnukinja brata in sestre dajeta štiriinšestdeset oseb, kot je razvidno iz zgoraj navedenega. Prapravnuk in
praprapravnukinja, pravnuk ali pravnukinja sina hčere ter prapravnuk in praprapravnukinja prababice in pravnuk in
pravnukinja prababice ter pravnuk in pravnukinja prababice, ali pravnuk in vnukinja pravnuka ali pravnukinje, ali vnuk in
vnukinja pravnuka ali pravnukinje, ali sin hčerke pravnuka ali pravnukinje. Ti nazivi vključujejo štiriinšestdeset oseb, saj
vnuk na tretji stopnji povzroči dvaintrideset oseb, vnukinja na tretji stopnji pa enako število. Od prapravnuka se namreč
število početveri, tako da jih je dvaintrideset, saj že sam izraz vnuk pomeni dve osebi, pravnuk štiri, pravnuk osem,
prapravnuk šestnajst. Tem se dodata vnuk in vnukinja tretje stopnje, od katerih se eden rodi prapravnuku, drugi pa
praprapravnukinji. Poleg tega se enako podvajanje izvede v vsaki posamezni stopnji, saj se moškim dodajo ženske, iz katerih
vsaka izhaja v pravilnem vrstnem redu, in so naštete, kot sledi: sin, vnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk,
pravnuk in pravnukinja; hči, vnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk in pravnukinja; hčerka, vnuk,
pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk in pravnukinja; sin, vnukinja, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk,
pravnuk, pravnuk, pravnuk in pravnuk; hči, vnukinja, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk,
pravnuk in pravnuk; sin, vnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk in pravnukinja; hči, vnuk,
vnukinja, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk in pravnukinja; sin, vnukinja, pravnukinja,
pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk in pravnuk; hči, vnukinja, pravnukinja, pravnuk, pravnuk,
pravnuk, pravnuk, pravnuk in pravnuk; sin, vnuk, pravnuk, pravnukinja, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk in
pravnukinja; hči, vnuk, pravnuk, pravnukinja, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk in pravnukinja; sin, vnuk, pravnuk,
pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk in pravnukinja; hčerka, vnuk, pravnukinja,
pravnukinja, pravnukinja, pravnuk, pravnuk, pravnukinja in pravnukinja; sin, vnukinja, pravnuk, pravnukinja, pravnuk,
pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk in pravnuk; hči, vnukinja, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk,
pravnuk in pravnuk; sin, vnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja in
pravnukinja; hči, vnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja in pravnukinja; sin, vnuk,
pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnukinja, pravnuk in pravnuk in pravnukinja; hči, vnuk, pravnuk, pravnuk, pravnukinja,
pravnuk, pravnuk in pravnukinja; sin, vnukinja, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnukinja, pravnuk, pravnuk in pravnukinja;
sin, vnukinja, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnukinja, pravnuk, pravnuk in pravnuk ; hči, vnukinja, pravnuk, pravnuk,
pravnuk, pravnuk, pravnukinja, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk in pravnuk; sin, vnuk, pravnuk, pravnuk,
pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk in pravnuk; hči, vnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk,
pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk in pravnuk; sin, vnukinja, pravnukinja, pravnuk, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja,
pravnukinja in pravnukinja; hči, vnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja,
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pravnukinja in pravnukinja; sin, vnuk, pravnuk, pravnukinja, pravnuk, pravnuk, pravnukinja, pravnuk, pravnuk in
pravnukinja; hči, vnuk, pravnuk, pravnuk, pravnukinja, pravnuk, pravnukinja, pravnuk in pravnukinja; sin, vnuk, pravnuk,
pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnuk in pravnukinja; hčerka, vnuk, pravnukinja, pravnukinja,
pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnuk in pravnukinja; sin, vnukinja, pravnuk, pravnukinja, pravnuk, pravnuk,
pravnuk, pravnuk, pravnuk in pravnuk; hči, vnukinja, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk, pravnuk,
pravnuk, pravnuk in pravnuk; sin, vnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnuk in
pravnukinja; hči, vnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnukinja, pravnuk in pravnukinja.

409. V sedmo stopnjo je vključenih sto štiriindvajset oseb, začenši z očetom in materjo prapraprapradedka in
prapraprababice. Ti skupaj sestavljajo sto osemindvajset oseb, saj je očetov in mater prapraprapraprababice toliko kot očetov
in mater praprapraprababice, teh pa je štiriinšestdeset. Brat in sestra praprapradedka in praprababice sta sin in hči
praprapradedka, očetovski in materinski stric ter očetovska in materinska teta prapradedka in prababice; očetovski prastric in
materinski prastric, očetovska prateta in materinska prateta pradedka in prababice ; očetov praprastric, materin praprastric,
očetova prateta in materina prateta dedka ali babice; očetov praprastric, materin praprastric, očetova prateta in materina
prateta očeta ali matere.
Oseb, povezanih z bratom praprapradedka, je dvaintrideset, saj jih je šestnajst, ki izhajajo iz praprapradedka, in še toliko
jih je nujno dodanih zaradi podvajanja osebe brata. Šestnajst bratov praprapradedka je namreč izračunanih kot potomci
njegovega očeta, prav tako šestnajst bratov njegove matere. Na podoben način je sester prapradedka dvaintrideset. Skupaj jih
je torej štiriinšestdeset, prav toliko pa jih je treba izračunati za brata in sestro praprapraprababice. Sin in hči očetovega
prapraprapraprastara sta vnuk praprapraprababice in vnukinja po njegovem sinu, sinu in hčeri brata prapraprababice. Sin in
hčerka očetove praprapraprababice sta vnuk praprapradedka in vnukinja po njegovi hčeri, sin in hčerka sestre
praprapradedka. Sin in hčerka praprapraprababice po materini strani sta vnuk in vnukinja po njegovem sinu, sin in hčerka po
bratu praprababice. Sin in hči praprababice po materini strani sta vnuk in vnukinja praprapraprababice, njegova vnukinja po
hčeri, sin in hči sestre praprababice.
Vse te osebe, ki smo jih navedli kot potomce sina prapraprababice po očetovi strani, so bratranci in sestrične pradedka in
prababice, katerih sorodstvo je obravnavano, eno stopnjo višje od bratrancev in sestričen njegovega dedka in babice. Vsako
od teh imen vključuje šestnajst oseb, saj ko očetov praprastric povzroči šestnajst oseb, njegov sin in njegova hči povzročita
naštevanje še toliko oseb; od vseh tistih, ki jih pripeljemo do sina očetovega praprastrica, tako da pomnožimo osem s
šestnajst, dobimo sto osemindvajset oseb.
Izraz vnuk očetovega prastrica vključuje šestnajst oseb. Enako pravilo velja za vnukinjo očetovega pradedka.
Po istem pravilu vnuk in vnukinja praprastrica po materi vključujeta dvaintrideset oseb. Vnuk in vnukinja očetove pratete
po tej klasifikaciji vključujeta enako število oseb. To velja tudi za vnuka in vnukinjo prababice po materini strani, zato za vse
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te osebe dobimo sto osemindvajset oseb. Dedek in babica osebe, katere sorodstvo se obravnava, sta s prej navedenimi
osebami v sorodstvenem razmerju, in sicer z očetom, materjo ter bratranci in sestričnami. Tisti, o čigar stopnji sorodstva gre,
je njihov bratranec in sestrična, vendar v nižji stopnji, in kot pravi Trebatius, je to storjeno zato, da se pokaže, da so v sorodu;
kot razlog za to pa navaja, da so zadnje stopnje sorodstva tiste, ki jih imajo bratranci in sestrične. Zato se sin mojega
bratranca zelo pravilno imenuje moj bližnji sorodnik; imenuje se tudi sin mojega bratranca. Zato se tisti, ki se rodijo iz
bratrancev, med seboj imenujejo bližnji sorodniki, saj nimajo posebnega imena, s katerim bi jih lahko označili.
Pravnuk in pravnuk očetovega prastrica, pravnuk in pravnuk materinega prastrica, pravnuk in vnukinja očetove pratete,
pravnuk in vnukinja materine pratete: iz vseh teh izhaja sto osemindvajset oseb, saj vsako od teh poimenovanj vključuje
šestnajst oseb. Na primer izraz očetov prastric se razume na štiri različne načine, pri čemer se osebe vsakega očetovega
prastrica štirikrat povečajo; prapravnuk in pravnukinja vključujeta dvaintrideset oseb; to število, pomnoženo s štiri, pa tvori
celotno zgoraj navedeno število. Očetje in matere teh oseb so bratranci in sestrične tistega, o katerega stopnji sorodstva gre,
on pa je njihov bratranec in sestrična.
Prapravnuk in pravnukinja strica po očetovi strani, prapravnuk in pravnukinja strica po materini strani, prapravnuk in
pravnukinja tete po očetovi strani, prapravnuk in pravnukinja tete po materini strani, prapravnuk in pravnukinja tete po
materini strani: vsak od teh izrazov vključuje šestnajst oseb; na primer prapravnuk strica po očetovi strani je naštet tako, da se
njegova pravnuk in pravnukinja štejeta za štiri, njuni otroci pa bodo šteli šestnajst. Za hčerko velja enako pravilo kot za ostale
in na ta način se celotno število povzpne na sto osemindvajset. To so pravnuk in pravnukinja bratranca in sestrične tistega,
katerega stopnja sorodstva je vprašljiva; sinovi in hčere očetovega praprastrica, materinega praprastrica, očetove praprastrice
in materine praprastrice tistih, katerih stopnja sorodstva je vprašljiva.
Enako pravilo velja za bratranca in sestrično pradedka in prababice. Med praprapraprababico in prapraprababico brata ali
sestre je sto osemindvajset oseb. Sin in hči praprapraprapravnuka ter sin in hči prapraprababice: tudi ti predstavljajo sto
osemindvajset oseb, saj ker prapraprapraprapravnuk in prababica vključujeta štiriinšestdeset oseb (kot smo že navedli), bosta
njun sin in njuna hči pri istem naštevanju vključevala vsak toliko več.

Tit. 11. V zvezi s pretorsko posestjo glede na moža in ženo.

410. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLVII.
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Da bi se lahko zahtevala pretorska posest nepremičnine v primeru zapuščine moža ali žene, mora obstajati zakonita zakonska
zveza. Po drugi strani pa, če je zakonska zveza nezakonita, ni mogoče zahtevati pretorske posesti posesti. Prav tako ni
mogoče vstopiti v zapuščino na podlagi oporoke, niti ni mogoče zahtevati pretorske posesti v skladu z določili oporoke, saj ni
mogoče ničesar pridobiti, če je zakonska zveza nezakonita.
411. Da bi bilo mogoče pridobiti tovrstno pretorsko posest, mora biti ženska ob smrti svojega moža njegova žena. Če je
prišlo do razveze, čeprav zakonska zveza po zakonu še vedno obstaja, do tega dedovanja ne bo prišlo. To se lahko zgodi v
nekaterih primerih; na primer, če se svobodna ženska razveže brez soglasja svojega patrona; saj Lex Julia, ki se nanaša na
zakonske zveze različnih redov, žensko še vedno ohranja v zakonskem stanu in ji prepoveduje, da bi se poročila z drugim
proti soglasju svojega patrona. Lex Julia v zvezi s prešuštvom določa, da je razveza nična, če ni dosežena na določen način.

Tit. 12. V zvezi z nasledstvom veteranov in vojakov.

412. Macer, O vojaških zadevah, II. knjiga.
Paulus in Menander pravita, da je treba vojaku, ki si zasluži smrtno kazen, dovoliti, da sestavi oporoko; in če umre po smrti,
potem ko je bil kaznovan, bo njegovo premoženje pripadlo njegovim najbližjim sorodnikom; pod pogojem, da je bil
kaznovan zaradi vojaškega prekrška in ne zaradi običajnega zločina.
413. Ulpianus, Mnenja, knjiga XVI.
Državna blagajna ne more zahtevati kastrenskega premoženja vojaka, ki je umrl po oporoki, če je zapustil zakonitega dediča,
ki je v šesti stopnji; ali če eden od najbližjih sorodnikov v isti stopnji v predpisanem roku zahteva pretorsko posest.

Tit. 13. O tistih, ki niso upravičeni do pretorijanske posesti zapuščine.
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414. Julianus, Digeste, knjiga XXVIII.
Če je bil moj suženj imenovan za dediča in sem z goljufijo preprečil oporočitelju, da bi spremenil svojo oporoko, nato pa sem
sužnja manumitiral, se postavlja vprašanje, ali mu je treba zavrniti tožbe za vrnitev zapuščine. Odgovoril sem, da ta primer ni
vključen v določila edikta; vendar pa je pravično, če je bil gospodar kriv goljufije, da je preprečil spremembo oporoke, s
katero je bil suženj imenovan za dediča; in bi ta, čeprav je bil manumitiran, sprejel zapuščino, bi mu bilo treba zavrniti tožbe,
kot se zavrne tožba emancipiranega sina, če je njegov oče storil goljufijo, da bi oporočitelju preprečil spremembo oporoke.

Tit. 14. Glede pretorijanske posesti premoženja, ki je bilo podeljeno s posebnimi zakoni ali dekreti senata.

415. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLIX.
Pretor pravi: "Posest premoženja bom podelil, kadarkoli jo bo treba podeliti v skladu s kakšnim zakonom ali dekretom
senata."
416. Pretorska posest lastnine, čeprav je pridobljena na podlagi kakšnega drugega člena edikta, ne posega v tovrstno posest.
417. Če je kdo upravičen do posesti po zakonu dvanajstih tabel, je ne more zahtevati po tem delu edikta, temveč po drugem
razdelku, ki se nanaša na nujne dediče; po tem razdelku se namreč pretorijanska posest ne podeli, razen če jo določa poseben
zakon.

Tit. 15. Kakšen vrstni red je treba upoštevati pri podeljevanju pretorijanske posesti.
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418. Modestin, Pandekti, VI. knjiga.
Naslednje stopnje pretorske posesti na podlagi zapuščine: prvič, posest pravih dedičev, drugič, posest zakonitih dedičev,
tretjič, posest najbližjih sorodnikov, nazadnje posest moža in žene.
419. Pretorska posest na podlagi zapuščine se podeli, kadar ni oporoke ali kadar je oporoka sestavljena in ni vložen zahtevek
za posest v skladu z določbami oporoke ali v nasprotju z njimi.
420. Pretorska posest zapuščine očeta, ki je umrl na podlagi oporoke, se podeli njegovim otrokom; ne le tistim, ki so bili pod
njegovim nadzorom ob njegovi smrti, ampak tudi tistim, ki so bili osamosvojeni.
421. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLIX.
Čas za uveljavljanje pretorijanske posesti nad posestjo je razpoložljiv. Označen je kot razpoložljiv, ker je mogoče izkoristiti
vse dneve, iz katerih je sestavljen; to pomeni, da so vključeni vsi dnevi, za katere je tisti, ki je bil upravičen do dediščine,
vedel in jih je lahko sprejel. Nedvomno pa niso vključeni dnevi, ko za dedovanje ni vedel ali ga ni mogel zahtevati. Kljub
temu se lahko zgodi, da je bila zainteresirana oseba, ki je bila seznanjena z dejstvi ali bi lahko najprej zahtevala posest,
pozneje napačno obveščena ali je mislila, da nima pravice pridobiti posesti; na primer, če je od začetka vedela, da je lastnik
nepremičnine umrl na podlagi oporoke, pozneje pa dvomila, ali je bilo tako, ali je umrl na podlagi oporoke ali ali je še živ;
ker je pozneje krožila takšna govorica. Po drugi strani pa se lahko zgodi tudi, da oseba, ki sprva ni vedela, da ima pravico do
zapuščine, pozneje ugotovi, da je do nje upravičena.
422. Jasno je, da so dnevi, ki so predpisani za zahtevo pretorske posesti zapuščine, sicer razpoložljivi dnevi, vendar mednje
ne spadajo dnevi, ko zaseda sodišče, če je pretorska posest take narave, da jo je mogoče zahtevati brez ceremonij. Kaj pa, če
je posest takšna, da zahteva preiskavo sodišča ali pretorjev odlok? V tem primeru je treba izračunati dneve zasedanja sodišča,
med katerimi je pretor izdal svojo odločitev in na katerih ni storil ničesar, kar bi preprečilo podelitev posesti.
423. V zvezi s pretorsko posestjo nepremičnine, ki je bila podeljena na sodišču, je treba poizvedeti, ali je pretor predsedoval
na svojem sodišču in ni podelil posesti strankam, ki so jo zahtevale; treba je namreč reči, da čas za pridobitev posesti ne
začne teči, dokler je predsedujoči sodnik zaposlen z drugimi zadevami, bodisi tistimi, ki se nanašajo na vojaške zadeve,
bodisi na skrbništvo nad ujetniki ali na posebne preiskave.
424. Če bi bil deželni glavar v sosednjem mestu, je treba čas, potreben za pot, dodati času, ki ga določa zakon, to je tako, da
na dan prištejemo dvajset tisoč korakov; prav tako ne smemo pričakovati, da bo deželni glavar prišel na dom tistega, ki
zahteva posest posesti.
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425. Kadar je v posest postavljen nerojeni otrok, ni dvoma, da predpisani čas za njegovo zahtevanje ne bi smel teči proti
tistim na naslednji stopnji, in sicer ne le v času stotih dni, temveč tudi za čas, ko se otrok lahko rodi; treba se je namreč
zavedati, da mu bo, tudi če se rodi pred tem časom, podeljena pretorska posest.
426. Pomponij pravi, da potrebno znanje ni tisto, ki se zahteva od oseb, učenih v pravu, ampak je tisto, ki si ga lahko vsakdo
pridobi sam ali prek drugih; to je tako, da upošteva nasvete oseb, učenih v pravu, kakor bi moral storiti skrbni vodja
gospodinjstva.
3. Paulus, O ediktu, knjiga XLIV.
Znanje očeta v zvezi s pretorsko posestjo ne bo poseglo v pravice sina tako, da bi predpisani rok tekel proti njemu, če o tem
ni obveščen.
427. Julianus, Digeste, knjiga XXVIII.
Če si bil nadomeščen za svojega sodediča in dobiš posest nepremičnine, tvoj sodedič pa se odloči, da ne bo zahteval njene
posesti, se bo štelo, da je celotna posest dana tebi, in tvoj sodedič ne bo imel niti možnosti, da bi pozneje zahteval posest.
428. Sin je upravičen do enoletnega roka, v katerem lahko zahteva [posest], ne le kadar to stori kot sin, ampak tudi kadar to
zahteva kot sorodnik ali sorodnik; tako kot kadar oče manumitira svojega sina, in čeprav lahko zahteva posest nepremičnine
kot manumitiran, bo vseeno upravičen do enoletnega roka, v katerem lahko to stori.
429. Marcellus, Digest, knjiga IX.
Če je pretorijanska posest posesti dodeljena sinu pod očetovskim nadzorom, dnevi, ko ne more obvestiti očeta, da bi mu ta
lahko naročil, naj sprejme posest, ali potrdil že opravljeno posest, ne tečejo proti njemu. Predpostavimo, da je prvi dan, ko je
izvedel, da je upravičen do pretorijanske posesti, sprejel posest in ni mogel obvestiti očeta, da bi ta odobril njegovo dejanje,
mu sto dni ne teče v škodo. Začeli pa bodo teči od dneva, ko bi lahko obvestil očeta, po preteku sto dni pa bo ratifikacija
neveljavna.
430. Lahko se vprašamo, če je bil sin, ko je lahko zahteval pretorsko posest posesti, odsoten, tako da ga ni mogel obvestiti;
ali če je bil blazen in bi sin zanemaril zahtevo po posesti, ali bi to lahko storil pozneje. Toda kako lahko to škoduje njegovim
pravicam, če posesti posesti ni zahteval, če pa je to storil, je ne bi mogel pridobiti, če oče ne bi ratificiral akta?
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431. Če je suženj, ki pripada drugemu, imenovan za dediča, nato pa ga njegov gospodar proda, se postavlja vprašanje, ali je
treba šteti, da so dnevi, predpisani za zahtevo pretorske posesti, tekli proti novemu gospodarju. Ustaljeno je, da čas, do
katerega je bil upravičen prejšnji gospodar, teče proti njemu.

Tit. 16. Glede pravih dedičev in zakonitih dedičev.

432. Ulpianus, O Sabinu, XII. knjiga.
Pravilno se imenujejo oporočni dediči tisti, ki so imeli oporočno sposobnost, vendar je niso uporabili. Poleg tega, če je nekdo
napravil oporoko, pa njegova zapuščina ni bila vpisana, ali če je njegova oporoka prelomljena ali neveljavna, se ne sme
neustrezno reči, da je umrl kot oporočni dedič. Jasno je, da kdor ne more sestaviti oporoke, ni pravilno imenovan za
oporočnega dediča, kot na primer mladoletnik, ki še ni dopolnil polnoletnosti, nora oseba ali oseba, ki ji je prepovedano
upravljati lastno premoženje; kljub temu pa bi morali tudi take osebe razumeti kot oporočne dediče. Za nesporazumnega
dediča velja tudi tisti, ki ga je zajel sovražnik, saj po kornelijskem pravu njegovo dedovanje preide na tiste, na katere bi
prešlo, če bi umrl v svoji državi; velja namreč, da se njegovo premoženje prenese na njegove dediče.
433. Lahko se vprašamo, ali je otrok, ki ga je spočela in rodila sužnja, ki je trpela zaradi zamude pri izvrševanju skrbništva, s
katerim ji je bila podeljena svoboda, pravi dedič svojega očeta. In ker je bilo ugotovljeno, da se je rodil svoboden, v skladu z
reskriptom božanskega Marka in Vera ter našega cesarja Antonina Avgusta, zakaj ne bi omenjene sužnje šteli za popolnoma
manumitirano, tako da bi po poroki lahko rodila primernega dediča? Ni čudno, da se lahko otrok, katerega mati je sužnja,
rodi svoboden, saj je v nekem reskriptu zapisano, da je otrok, rojen od ženske, ki je ujetnica, svoboden. Zato si upam trditi,
da če bi bil oče otroka v enakem stanju kot mati, se pravi, če bi trpel zaradi zamude dediča pri podelitvi svobode v skladu s
skrbništvom, bi bil otrok, rojen očetu, njegov dedič, prav tako kot v primeru, ko so njegovi starši ujetniki in se z njimi vrne.
Če bi ga torej oče po zamudi manumitiral, ga bo prejel pod svoj nadzor. Če pa bi umrl, preden bi bil manumitiran, se bo otrok
rodil kot pravi dedič.
434. Kot primerne dediče razumemo otroke obeh spolov ter naravne ali posvojene otroke.
435. Včasih je sin, ki je primeren dedič, izključen iz očetovega premoženja in ima prednost zakladnica; na primer, če bi bil
njegov oče po smrti obsojen zaradi izdaje, kaj je treba storiti v tem primeru? V tem primeru bi bil sin prikrajšan za pravico do
septure.
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436. Ko sin preneha biti primeren dedič, vsi vnuki in vnukinje, ki so se mu rodili, nasledijo njegov delež zapuščine, če so pod
njegovim nadzorom. To pravilo temelji na načelih naravne pravičnosti. Tudi v tem primeru sin preneha biti primeren dedič,
če zaradi popolne ali delne izgube državljanskih pravic zapusti očetov nadzor. Če pa je sin v rokah sovražnika, ga vnuki ne
bodo nasledili, dokler bo živel. Zato ga, če je odkupljen iz ujetništva, ne bodo nasledili, dokler ne bo povrnil škode osebi, ki
ga je odkupila. Če pa bi medtem umrl, ker je določeno, da si je ob smrti povrnil prejšnje stanje, bo ovira za nasledstvo svojih
vnukov.
437. Če otrok ne preneha biti pod nadzorom svojega očeta, ker nikoli ni začel biti pod njegovim nadzorom, kot na primer, če
bi mojega sina za časa očetovega življenja zajel sovražnik in bi umrl v ujetništvu po tem, ko sem postal sam svoj gospodar,
bo moj vnuk upravičen do nasledstva namesto njega.
438. Tako vnukinje kot vnuki dedujejo na mestu svojih staršev.
439. Včasih, čeprav oče ne preneha biti pod očetovsko oblastjo in dejansko nikoli ni začel biti pod takšno oblastjo, kljub
temu pravimo, da njegovi otroci nasledijo namesto njega kot pravi dediči; na primer, če sem si prisvojil človeka, čigar sina je
ujel sovražnik in katerega vnuk je bil doma, in je prisvojeni sin umrl, ujetnik, ki je bil v rokah sovražnika, pa je prav tako
umrl, bo pravnuk slednjega postal moj pravi naslednik.
440. Vendar je treba upoštevati, da so lahko vnuki in njihovi nasledniki, čeprav so njihovi starši ob smrti pred njimi, včasih
še vedno pravi dediči, čeprav nasledstvo med pravimi dediči ne obstaja. To se lahko zgodi, če glava gospodinjstva, ki je
sestavil oporoko, umre, potem ko je izobčil svojega sina, in medtem ko imenovani dedič razmišlja, ali bo sprejel zapuščino
ali ne, sin umre, imenovani dedič pa nato zapuščino zavrne. Vnuk je potem lahko pravi dedič, kot pravi tudi Marcellus v
deseti knjigi, saj zapuščina nikoli ni prešla na sina. Enako pravilo velja, kadar je sin imenovan za dediča celotne zapuščine
pod pogojem, ki ga je mogel izpolniti, ali kadar je vnuk imenovan pod kakršnim koli pogojem in oba umreta, preden se ta
izpolni. Treba je namreč šteti, da lahko ti dedujejo kot primerni dediči, če so bili rojeni ali celo spočeti v času zapustnikove
smrti. To mnenje sta sprejela tudi Julijan in Marcel.
441. Za pravimi dediči so k dedovanju poklicani krvno povezani dediči.
442. Kasij opredeljuje, da so krvni dediči tisti, ki jih med seboj povezuje sorodstvena vez. Res je, da so to dediči po krvi, tudi
če niso pravi dediči svojega očeta; kot na primer, kadar so bili razdedinjeni. Toda tudi če je bil njihov oče izgnan, bodo
vseeno v krvnem sorodstvu, čeprav niso pravi dediči svojega očeta. Tudi tisti, ki nikoli niso bili pod očetovskim nadzorom,
bodo med seboj krvno povezani; kot na primer tisti, ki so se rodili po ujetništvu ali smrti svojega očeta.
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443. Poleg tega bodo ne le naravni otroci, ampak tudi tisti, ki so bili posvojeni, uživali pravice sorodstva s tistimi, ki
pripadajo njihovi družini, tudi če še niso rojeni ali so se rodili po smrti svojega očeta.
444. Isto, O Sabinu, knjiga XIII.
Naslednji v zaporedju za krvnimi sorodniki so priznani sorodniki, kadar ni krvnih sorodnikov. To je smiselno, kajti kadar so
krvni sorodniki, zapuščina ne preide na zakonite dediče, tudi če ti ne sprejmejo zapuščine. To je treba razumeti kot primer, v
katerem se ne pričakuje, da bo prišlo do krvnega sorodstva. Poleg tega, če se lahko rodi krvni sorodnik ali se lahko vrne iz
ujetništva, sorodniki ne morejo zahtevati dedovanja.
445. Agnati so spet sorodniki moškega spola, ki izvirajo iz iste osebe. Kajti po mojih pravih dedičih in mojih krvnih
sorodnikih mi je sin mojega krvnega sorodnika najbližji sorodnik, kakor sem jaz njemu. Isto pravilo velja za brata mojega
očeta, ki se imenuje moj očetovski stric, pa tudi za druge po vrsti in vse, ki izvirajo iz istega vira, ad infinitum.
446. Ta dediščina preide na sorodnika, ki je najbližji sorodnik, in sicer na tistega, ki ga nihče ne prehiteva, in kadar jih je več,
na vse v enaki meri; to je per capita. Če bi na primer imel dva brata ali dva strica po očetovi strani in bi eden od njiju zapustil
enega sina, drugi pa dva, bi se moja zapuščina razdelila na tri dele.
447. Pri tem ni velike razlike, ali je omenjeni sorodnik to lastnost pridobil z rojstvom ali s posvojitvijo, kajti tisti, ki je
posvojen, postane sorodnik istih oseb, s katerimi je njegov posvojenec v enakem razmerju, in bo po zakonu upravičen do
njihovega premoženja, tako kot bodo oni upravičeni do njegovega.
448. Premoženje preide po zakonu samo na naslednjega sorodnika. Prav tako ni razlike, ali je samo eden ali več, od katerih je
eden prvi, ali če sta dva ali več iste stopnje, ki sta pred drugimi, ali pa sta sama; kajti naslednji po dedovanju je tisti, pred
katerim ni nihče, in zadnji, za katerim ni nihče; včasih pa je isti hkrati prvi in zadnji zaradi tega, ker se zgodi, da je edini.
449. Včasih pripustimo k dedovanju sorodnika, ki je bolj oddaljene stopnje; kot na primer, če nekdo, ki ima strica po očetovi
strani in ta stric sina, sestavi oporoko, in medtem ko imenovani dedič premišljuje, ali bo sprejel zapuščino ali ne, stric umre,
nakar imenovani dedič zapuščino zavrne, se k dedovanju pripusti sin strica po očetovi strani. Zato lahko zahteva tudi
pretorsko posest zapuščine.
450. Za najbližjega sorodnika ne štejemo tistega, ki je bil tak v času, ko je umrl vodja gospodinjstva, temveč tistega, ki je bil
tak v času, ko je gotovo, da je umrl po oporoki. V skladu s tem, tudi če je bil tisti, ki je upravičen do prednosti, pravi dedič ali
krvni sorodnik in nobeden od njiju ni živel v času, ko je bila zapuščina zavrnjena, ga štejemo za naslednjega dediča, ki je bil
prvi v dedovanju v času, ko je bila zapuščina zavrnjena. Zato se lahko zelo upravičeno vprašamo, ali lahko zapuščino še
2307

vedno priznamo tudi po zavrnitvi zapuščine. Recimo, da je bil imenovani dedič zaprošen za prenos zapuščine in jo je zavrnil;
kot je božji Pij navedel v reskriptu, ga je kljub temu mogoče prisiliti, da zapuščino sprejme in jo prenese. Recimo, da je živel
več kot sto dni, ki jih določa zakon, in da je medtem umrl naslednji dedič, nato pa je umrl tudi tisti, ki je bil zaprošen za
prenos zapuščine. Treba je reči, da bi bilo treba dediča naslednje stopnje sprejeti v zapuščino z nalogo, da izvrši skrbništvo.
451. Isto, O Sabinu, XIV. knjiga.
Kadar svobodnjak umre, ne da bi napravil oporoko, je gotovo, da njegovo premoženje najprej preide na njegove prave
dediče, če teh ni, pa na njegovega varovanca.
452. S svobodnjakom bi morali razumeti tistega, ki ga je katera koli oseba prostovoljno ali po sili razmer povzdignila iz
suženjstva v dostojanstvo rimskega državljana, potem ko je bila zadolžena, da ga manumitira, kajti tudi njegov patron bo
sprejet v pravno nasledstvo svobodnjaka.
453. Če bi kdo manumitiral dotalnega sužnja, bo veljal za njegovega zavetnika in bo upravičen do njegovega premoženja kot
zakoniti dedič.
454. Jasno je, da bo tisti, ki sem ga kupil pod pogojem, da ga manumitiram, četudi bo dobil svobodo po ustavi božanskega
Marka, vseeno (kot je navedeno v isti ustavi) postal moj osvobojenec in njegovo premoženje bo prešlo name kot na
zakonitega dediča.
455. Če si je suženj zaslužil svobodo po dekretu senata, ker je odkril umor svojega gospodarja, in ga je pretor komu dodelil,
da postane njegov svobodnjak, bo to nedvomno postal, njegovo premoženje pa bo pripadlo njegovemu patronu kot
zakonitemu dediču; če pa ga pretor ni nikomur dodelil, bo res postal emanski državljan, vendar bo svobodnjak tistega,
katerega suženj je bil pred kratkim, in prvi bo sprejet v njegovo zapuščino kot njegov zakoniti dedič, razen če bi bil izključen
iz njegovega premoženja kot nevreden, da bi ga prejel.
456. Kdor prisili svojo osvobojenko, da priseže, da se ne bo nezakonito poročila, ne sodi pod pogoje Lex Aelia Sentia. Če pa
bi prisilil svojo osvobojenko, da priseže, da se ne bo poročila v določenem času, ali se poroči s komer koli brez soglasja
njenega varovanca ali njene sostanovalke ali sorodnice njenega varovanca, je treba reči, da bo odgovoren po Lex Aelia Sentia
in ga kot zakonitega dediča ni mogoče sprejeti v osvobojenčevo zapuščino.
457. Če bi občinski sodniki manumitirali sužnja enega ali drugega spola in bi ta pozneje umrl na podlagi zakona, se mu kot
zakonitemu dediču prizna dediščina.
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458. Vojak z manumitacijo sužnja, ki je del njegovega peculiuma, ga naredi za svojega svobodnjaka in je lahko sprejet v
zapuščino kot dedič po zakonu.
459. Popolnoma očitno je, da je cesar lahko pripuščen k dedovanju posesti svojih osvobojencev.
460. Prav tako je gotovo, da bo nerojeni otrok po določbi Dvanajstih tabel sprejet kot zakoniti dedič v zapuščino, če bi se
pozneje rodil; zato morajo njegovi nasledniki, ki so naslednji po vrsti in pred katerimi ima prednost, počakati, če bi se rodil.
Zato je deležen s tistimi, ki so na isti stopnji; na primer, kadar je brat umrlega in nerojeni otrok; ali sin strica po očetovi strani
in še nerojeni otrok.
461. Poleg tega se je pojavilo vprašanje, na kakšen način bi bilo treba v tem primeru opraviti delitev zaradi tega, ker se lahko
ob enem rojstvu rodi več otrok. Odločeno je bilo, da če je popolnoma gotovo, da ženska, ki je trdila, da je noseča, ni v tem
stanju, je otrok, ki je že rojen, dedič celotnega premoženja, saj postane dedič brez njegove vednosti. Zato bo, če bi medtem
umrl, prenesel zapuščino brez škode na svojega dediča.
462. Otrok, ki se rodi po desetih mesecih, ni sprejet v zapuščino kot zakoniti dedič.
463. Hipokrat pravi in tudi božanski Pij je v reskriptu, naslovljenem na papeže, navedel, da se šteje, da je bil otrok rojen v
zakonsko določenem roku in da ni mogoče šteti, da je bil spočet v suženjstvu, če je bila njegova mati manumitirana pred sto
dvainosemdesetim dnem pred porodom.
464. Pomponij, O Sabinu, knjiga IV.
Otroci, katerih civilni status očeta je bil spremenjen, ohranijo pravico do dedovanja tako v razmerju do drugih oseb kot med
seboj in obratno.
465. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLVI.
Če kdo, ki ima brata in strica po očetovi strani, umre po tem, ko je sestavil oporoko, in brat nato umre brez oporoke, medtem
ko pogoj, naložen imenovanemu dediču, še traja, pogoj pa naj potem ne bi bil izpolnjen, je določeno, da lahko stric po
očetovi strani vstopi v zapuščino obeh umrlih bratov.
466. Julianus, Digest, knjiga LIX.
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Titius, ki je svojega sina razdedinil, je imenoval tujega dediča pod določenim pogojem. Pojavilo se je vprašanje, če bi se sin
po očetovi smrti in med trajanjem pogoja poročil z ženo in imel otroka, nato pa bi umrl in pogoj, ki je bil postavljen
imenovanemu dediču, pozneje ne bi bil izpolnjen, ali bi zapuščina po zakonu pripadla posmrtnemu vnuku ali staremu očetu.
Odgovor je bil, da otrok, spočet po smrti svojega dedka, kot pravi dedič ne more pridobiti njegovega premoženja ali kot
njegov sorodnik pridobiti pretorske posesti nad njim; iz razloga, ker Zakon dvanajstih tabel k dedovanju poziva tistega, ki je
obstajal v času smrti osebe, o katere razpolaganju s premoženjem se razpravlja.
467. Celsus, Digeste, knjiga XXVIII.
Ali pa, če bi bil spočet za časa življenja, ker se za spočetega otroka do določene mere šteje, da obstaja.
468. Julianus, Digeste, knjiga LIX.
Pretor z ediktom prav tako na podlagi tega, da so najbližji sorodniki, obljubi posest premoženja tistim, ki so bili sorodniki
umrlega v času njegove smrti. Čeprav je namreč v navadi, da se tisti sorodniki, ki so bili spočeti po dedovi smrti, imenujejo
vnuki, to poimenovanje ni pravilno, ampak je lahko zlorabljeno, saj temelji na analogiji.
469. Če bi kdo zapustil nosečo ženo ter mater in sestro in bi mati umrla za časa življenja njegove žene, žena pa bi potem
rodila mrtvega otroka, bo zapuščina prešla samo na sestro kot zakonito dedinjo; ker je gotovo, da je mati umrla v času, ko ni
mogla zakonito pridobiti zapuščine.
470. Marcianus, Institutes, knjiga V.
Če nekateri od več zakonitih dedičev, ki jim je to preprečila smrt ali kak drug razlog, ne sprejmejo zapuščine, njihovi deleži
pripadejo drugim, ki jo sprejmejo; in čeprav slednji umrejo, preden se to zgodi, pravica še vedno preide na njihove dediče.
Drugačen je primer imenovanega dediča, če ga je nadomestil njegov sostanovalec, saj bo zapuščina na podlagi nadomestitve
prešla na drugega, če je ta živ; če pa umre, ne bo prešla na njegovega dediča.
471. Modestin, Razlike, VI. knjiga.
Če preide premoženje zapustnikovega sina na njegovega očeta, ki ga je manumitiral, kot zakonitega dediča, ali, če ga ni
manumitiral, bi bil upravičen do pretorske posesti, bo mati umrlega izključena.
472. Pomponij, O Kvintu Muciju, X. knjiga.
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Dedne pravice po zakonu ugasnejo z odvzemom civilnih pravic, kadar te izhajajo iz dvanajstih tabel, in do odvzema pride za
časa življenja vsakogar, ki je upravičen do zapuščine, ali preden vstopi vanjo, saj ga ni več mogoče pravilno imenovati niti za
pravega dediča niti za agnata. To pravilo pa nikakor ne velja za dedovanje, ki ga urejajo novi zakoni ali odloki senata.
473. Isto, O Kvintu Muciju, knjiga XXX.
Sin je najbližji sorodnik svojega očeta.
474. Gaj o Lex Julia et Papia, knjiga X.
Nobena ženska nima ustreznih dedičev ali jih ne more prenehati imeti zaradi izgube državljanskih pravic.
475. Isti, O Lex Julia et Papia, knjiga XIII.
Formalen sprejem ni potreben za primerne dediče, ker ti takoj postanejo dediči po zakonu.
476. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXIX.
Kadar oče umre v rokah sovražnika, menimo, da je bil njegov sin, ki je že umrl v svoji državi, ob njegovi smrti vodja
gospodinjstva; čeprav, dokler je živel, ni bil popolnoma osvobojen očetovske oblasti. Zato ima ta sin lahko dediča, če se
njegov oče ne vrne iz ujetništva. Če pa se oče vrne po sinovi smrti, bo po pravu postliminium upravičen do vsega
premoženja, ki ga je prvi medtem pridobil; in nič nenavadnega ni v tem, da bo v tem primeru peculium umrlega sina prešel
na očeta, saj je bil ta vedno pod njegovim nadzorom po ustavi, ki določa, da je bila pravica le v mirovanju.
477. Isto, Mnenja, knjiga XII.
Oče je v dotalno pogodbo, sklenjeno ob hčerkini poroki, vnesel, da mora prejeti doto, z razumevanjem, da ne sme pričakovati
ničesar več iz očetovega premoženja. Odločeno je bilo, da ta klavzula ni spremenila dedne pravice, saj pogodbe zasebnikov
ne morejo nadomestiti avtoritete zakonov.

Tit. 17. O Tertulijanovih in Orfitovih odlokih senata.

478. Ulpianus, O Sabinu, XII. knjiga.
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V skladu z orfitskim odlokom senata lahko otroci privolijo v dedovanje po materi ne glede na to, ali je ta svobodno rojena ali
manumitirana.
479. Kadar obstaja kakršen koli dvom glede materinega stanja, namreč ali je neodvisna ali pod očetovskim nadzorom (kot na
primer, kadar je njen oče ujetnik v rokah sovražnika), kadar koli se pozitivno ugotovi, da je bila ob smrti sama gospodarica,
bodo njeni otroci upravičeni do njene zapuščine. Zato se je pojavilo vprašanje, ali naj pretor v vmesnem času in v času, ko je
bilo njeno stanje v negotovosti, otrokom odobri olajšave ali ne, ker se je bal, da v primeru njihove vmesne smrti ne bi mogli
ničesar prenesti na svoje dediče. Boljše mnenje je, da jim je treba olajšavo odobriti, kot je bilo odločeno v številnih primerih.
480. Tudi nezakonski otroci so kot zakoniti dediči pripuščeni k dedovanju po materi.
481. Včasih se sinu, rojenemu v suženjstvu, prizna zapuščina kot zakonitemu dediču; na primer, če se je rodil iz sužnje,
medtem ko je bil dedič v zamudi, ker materi ni dal svobode v skladu s pogoji skrbništva. Gotovo je, da bo imel, če se je rodil
po osvoboditvi svoje matere, pravico do njenega premoženja kot zakoniti dedič, čeprav je bil spočet v suženjstvu; in tudi če
je bil spočet, ko je bila njegova mati v rokah sovražnika, a se je rodil v ujetništvu in se vrnil s svojo materjo, bo imel pravico
do njenega premoženja kot zakoniti dedič, tako kot nezakonski otrok; po zapisu našega cesarja in njegovega božanskega
očeta, naslovljenega na Ovinija Tertulla.
482. Na sina kot zakonitega dediča ne preide premoženje matere, ki je bila ob njeni smrti rimska državljanka in je bila,
preden je bila zapuščina vpisana, spravljena v suženjstvo; tudi če bi pozneje postal svoboden, ne, razen če je postal kazenski
suženj in so mu bile pozneje s cesarjevim odpustkom povrnjene državljanske pravice.
483. Če pa se je sin rodil po tem, ko je bil njegovi materi v ta namen opravljen kirurški poseg, je boljše mnenje, da bo
upravičen do njenega premoženja kot zakoniti dedič. Lahko namreč zahteva pretorsko posest, ne glede na to, ali je bil
imenovan za dediča ali pa je njegova mati umrla po smrti, kot pripadnik razreda sorodnikov, še bolj pa kot eden od zakonitih
dedičev. Dokaz za to je, da se nerojenemu otroku prizna pretorska posest zapuščine v skladu z vsemi oddelki edikta.
484. Kdor najame svoje usluge za boj z divjimi zvermi ali je bil obsojen za smrtni zločin in mu niso bile povrnjene
državljanske pravice, po siromašnem dekretu senata ni upravičen do premoženja svoje matere; vendar je bilo zaradi
humanosti razsojeno, da ga lahko dobi. Enako pravilo velja, kadar je sin pod nadzorom tistega, ki je v zgoraj omenjenem
stanju, saj mu je lahko priznana zapuščina po materi na podlagi siromašnega odloka senata.
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485. Če bi mati, ki ima več otrok, sestavila oporoko in enega od njih določila za svojega dediča pod določenim pogojem in bi
ta otrok zahteval pretorsko posest posesti, dokler pogoj še traja, potem pa se pogoj ne bi izpolnil, je le pravično, da se drugim
otrokom ne odvzame posesti kot zakonitim dedičem. To je Papinijan navedel tudi v šestnajsti knjigi vprašanj.
486. Izguba civilnih pravic, do katere pride pri otrocih, ne da bi to vplivalo na njihov pravni položaj, jim nikakor ne škoduje
kot zakonitim dedičem; kajti z izgubo civilnega položaja ugasne le starodavna dedna pravica, ki preide po zakonu dvanajstih
tabel, tiste nove pravice, ki so določene s posebnimi zakoni ali z odloki senata, pa v takih okoliščinah niso izgubljene. Zato
bo otrok, ne glede na to, ali je civilne pravice izgubil pred ali po tem, ko je bil upravičen do materinega premoženja, še vedno
sprejet v dedovanje kot zakoniti dedič, razen če je prišlo do večjega zmanjšanja civilnih pravic, ki osebi odvzame
državljanstvo, kot na primer, kadar je deportirana.
487. "Naj se upošteva starodavno pravo, kadar nihče od otrok ali nihče od tistih, ki so upravičeni do zapuščine kot zakoniti
dediči, ne želi pridobiti zapuščine." Ta določba je bila uzakonjena zato, da se staro pravo ne bi uporabljalo, dokler bi obstajal
en sam otrok, ki bi želel pridobiti premoženje svoje matere kot zakoniti dedič. Če bi torej eden od dveh otrok sprejel
zapuščino, drugi pa bi jo zavrnil, bi delež slednjega pripadel prvemu. Če pa bi mati zapustila sina in varovanca in bi sin
zapuščino zavrnil, bi zapuščina prešla na varovanca.
488. Če bi kdo, potem ko je vstopil v zapuščino svoje matere, to zapuščino zavrnil in dosegel popolno restitucijo, ali je treba
upoštevati starodavni zakon? Izrazi zakona dopuščajo, da se to lahko stori, saj pravi: "Želi pridobiti posestvo", kajti v tem
primeru nima te želje, čeprav jo je prvotno imel; zato menim, da se bo uporabljal starodavni zakon.
489. Poleg tega ali bo zapuščina prešla na tistega, ki je bil takrat zakoniti dedič, ali na tistega, ki je bil zakoniti dedič, ko je
zapuščina prešla na sina ? Predpostavimo na primer, da je obstajala krvna sorodnica pokojnice in njen sin ter da je omenjena
krvna sorodnica umrla, medtem ko je sin razmišljal, ali naj sprejme zapuščino svoje matere, in bi nato zapuščino zavrnil; ali
se lahko sin njene krvne sorodnice prizna v dedovanje? Julijan zelo pravilno meni, da po Tertulijanovem odloku senata
obstaja razlog za sprejem najbližjega sorodnika.
490. Senatni odlok pravi: "Kar je bilo sodno odločeno, je dokončno urejeno in končano ter velja." Razumeti je treba, da gre
za odločitev, ki jo je izdal nekdo, ki je imel pravico to storiti, ne glede na to, ali se sklicujemo na posel, sklenjen v dobri veri,
da bi bil veljaven; ali pa je bil končan s soglasjem ali utišan z dolgim molkom.
491. Isto, O Sabinu, knjiga XIII.
Mati je upravičena do ugodnosti Tertulijanovega odloka senata, ne glede na to, ali je svobodna ali pa je bila manumitirana.
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492. Zakon, ki se nanaša na sina ali hčerko, moramo razumeti tako, da velja bodisi za tiste, ki so zakonito rojeni, bodisi za
nezakonske. Julijan v devetinpetdeseti knjigi Digest sprejema to mnenje glede zakonitih otrok.
493. Če je bil sin ali hči manumitiran, mati ne more zahtevati njegovega ali njenega premoženja kot zakonita dedinja, ker je
prenehala biti mati tovrstnih otrok. To je bilo mnenje Julijana in tako je odločil tudi naš cesar.
494. Če pa je ženska v suženjstvu spočela otroka in se je ta rodil po tem, ko je bila manumitirana, bo ta upravičen do njenega
premoženja kot njen zakoniti dedič. Enako pravilo velja, če je sužnja spočela med prestajanjem kazni in se je otrok rodil,
potem ko so ji bile vrnjene pravice. To velja tudi, če je bila ob spočetju otroka svobodna, vendar je v času rojstva otroka
prestajala kazen in so ji bile nato vrnjene pravice. Če pa je bila ob spočetju svobodna in se je otrok rodil po tem, ko je bila v
suženjstvu, nato pa je bila osvobojena, bo otrok sprejet v zapuščino kot njen zakoniti dedič. Podobno je treba reči, da bo
upravičena do ugodnosti zakona, če je bila manumitirana, ko je bila noseča. Mati bo dedovala premoženje svojega otroka,
rojenega v suženjstvu, kot njegova zakonita dedinja; na primer, če se je rodil, potem ko ji je dedič zamudil dati svobodo v
skladu z zaupanjem; ali če se je rodil, ko je bila v rokah sovražnika in se je z njo vrnil iz ujetništva; ali če se je rodil, potem
ko je bila odkupljena.
495. Če je ženska neslavnega slovesa, je kljub temu upravičena do zapuščine svojega otroka kot zakonita dedinja.
496. Mladoletnik, ki še ni dopolnil polnoletnosti in za katerega je njegov oče naredil zamenjavo za mladoletnika, gotovo
umre na podlagi zakona, če njegovi zamenjavci zavrnejo dediščino. Zato je treba, če bi se mladoletnik arogiral, reči, da je
njegova mati upravičena do premoženja, ki bi ga zapustil, če bi umrl po zakonu.
497. Otroci umrlega, ne glede na to, ali so moškega ali ženskega spola, naravni ali posvojeni, če so pravi dediči, stojijo na
poti svoji materi in jo izključujejo iz dedovanja kot zakoniti dediči; tisti, ki so po Pretorskem ediktu upravičeni do posesti
zapuščine, pa prav tako izključujejo svojo mater, tudi če niso pravi dediči, če so naravni otroci. Tudi posvojeni otroci so po
emancipaciji sprejeti v zapuščino, če spadajo med naravne otroke; kot na primer naravni vnuk, ki ga je posvojil njegov ded;
kajti čeprav je lahko emancipiran, ima, če pridobi pretorsko posest, prednost pred svojo materjo.
498. Kadar pa je sin v rokah sovražnika ali še ni rojen, materina pravica ostaja zadržana, dokler se ne vrne iz ujetništva ali se
ne rodi.
499. Kadar so pravi dediči, ki pa nimajo pravice do zapuščine, poglejmo, ali se lahko materi prizna dedovanje ; na primer,
kadar zavrnejo zapuščino. Africanus in Publicij si upata trditi, da bo mati sprejeta, če otroci ne sprejmejo zapuščine, in bo
imela prednost pred njo, kadar koli bodo upravičeni do premoženja, da samo ime pravega dediča ne bi škodovalo pravici
matere; to mnenje je pravičnejše.
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500. Kadar kdo umre in zapusti hčerko, ki jo je zakonito dal v posvojitev, in njeno mater, je božji Pij odločil, da Tertulijanov
odlok senata za tak primer ne velja; in da morata biti mati in hči kot najbližji sorodnici upravičeni do pretorijanske posesti
posesti. Julijan pa pravi, da mati ne more biti sprejeta v dedovanje po odloku senata, če hči ne zahteva posesti po
pretorijanskem ediktu; vendar to ne drži, saj nasledi hči, zato je treba šteti, da druga ne more dobiti pretorijanske posesti
posesti posesti, dokler ima hči pravico, da jo zahteva, saj pričakuje, da bo nasledila kot zakonita dedinja.
501. Če bi se emancipirani sin, potem ko je pridobil pretorsko posest posesti, vzdržal njenega prevzema, da bi dosegel
popolno restitucijo, je res, da se bo uporabljal dekret senata. Če pa bi se ponovno vmešaval v posest, se mora mati drugič
vzdržati vložitve zahtevka za posestvo.
502. Če je eden od še nerojenih otrok umrlega postavljen v posest posesti, ki se pozneje rodi in umre, preden dobi dejansko
pretorijansko posest, poglejmo, ali bodo prizadete pravice matere umrlega kot pretorijanske posestnice posesti. Menim, da
njene pravice ne bodo prizadete, če se otrok ni rodil kot pravi dedič svojega očeta; če namreč ni dovolj, da je bil formalno
postavljen v posest, razen če je po rojstvu pridobil dejansko pretorijansko posest. Če je torej posest z dekretom pretorja
podeljena blaznežu in ta umre, preden si opomore in preden dejansko pridobi pretorsko posest, pretor ne bo posegel tako, da
bi izključil njegovo mater.
503. Če je otrok, katerega stanje je sporno, pridobil le karbonarsko, pretorsko posest, se postavi vprašanje, ali bo takšna
posest posegla v pravice matere. Ker se v teh okoliščinah posest tega opisa konča po določenem obdobju, je treba reči, da po
preteku tega obdobja pravice matere ne bodo prizadete; če pa bi otrok umrl pred polnoletnostjo, bi bila mati upravičena do
posesti.
504. Kadar pa je posest za dojenčka zahteval njegov skrbnik, čeprav lahko takoj umre, je treba reči, da bo njegova mati
izključena, saj ta primer ni podoben tistemu, ko se pretorska posest podeli blaznežu.
505. Poleg tega je mati izključena iz ugodnosti senatnega odloka le, kadar njen sin vstopi v zapuščino kot zakoniti dedič, če
pa tega ne stori, bo njegova mati po Tertulijanovem odloku pripuščena k dediščini. Če pa ta sin ni edini zakoniti dedič,
ampak so z njim lahko sprejeti tudi drugi, mati ne bo poklicana k dedovanju njihovih deležev na podlagi dekreta senata.
506. Oče ima pri dedovanju sina ali hčere prednost pred materjo, ne glede na to, ali nastopa kot dedič ali je upravičen do
pretorske posesti zapuščine. Vendar niti ded ali oče ne izključujeta matere po Tertulijanovem dekretu senata, čeprav sta lahko
obremenjena s skrbništvom. Le naravni in ne posvojitelj ima prednost pred materjo, saj je boljše mnenje, da ko posvojitelj
preneha biti takšen, ga mati izključi; ker v nasprotju z določbami oporoke ni upravičen do pretorske posesti zapuščine, ker ni
več oče.
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507. Vendar pa ne glede na to, na kakšen način je naravni oče pridobil pretorsko posest, bodisi na podlagi dedovanja bodisi v
nasprotju z določili oporoke, v vsakem primeru izključi mater.
508. Če sta ga preživela pokojnikov sorodnik in mati, njegov naravni oče pa pripada posvojenski družini, priznamo materi
dedovanje, saj sorodnik izključi očeta.
509. Če ga preživi sestra, ki je s pokojnikom v krvnem sorodstvu, in njegova mati, oče pa je bil posvojen ali emancipiran, in
želi njegova sestra pridobiti zapuščino, je z dekretom senata določeno, da se mati lahko prizna skupaj s sestro, oče pa bo
izključen. Če sestra zapuščino zavrne, mati po odloku senata ne more biti sprejeta zaradi očeta. Čeprav v drugih okoliščinah
materi ni treba čakati, da se sestra odloči, ali bo sprejela zapuščino ali ne, mora v tem primeru počakati, ker je sestra tista, ki
izključi očeta. Če torej sestra zapuščino zavrne, je mati upravičena do pretorske posesti skupaj z očetom v vlogi sorodnikov.
V tem primeru mora trpeti zamudo in ne more pridobiti pretorijanske posesti posesti, preden je ne zahteva sam oče; ker če
tega ne stori, lahko nato nasledi na podlagi dekreta senata.
510. Če pa je mati sama krvna sestra umrlega (na primer kadar je materin oče posvojil vnuka po hčeri) in obstaja tudi naravni
oče; mati, ki je upravičena do dedovanja kot sestra, izključi očeta; če pa zavrne pravico, ki izhaja od sestre, ali jo izgubi
zaradi spremembe svojega civilnega statusa, ne more biti sprejeta v dedovanje po dekretu senata zaradi očeta, če pa ta zavrne
zapuščino, je še vedno lahko sprejeta po dekretu senata.
511. Če mati sina ali hčere ne vstopi v zapuščino po Tertulijanovem odloku senata, je treba upoštevati starodavno pravo
glede dedovanja njunega premoženja; starodavno pravo namreč začne veljati, ko prednost, dodeljena materi, ne obstaja več,
kar se zgodi, če zanemari izkoristiti odlok senata.
512. Če bi mati zavrnila pretorijansko posest in se odločila, ali bo vstopila v posest po določbah civilnega prava, je treba reči,
da agnate ne bo nasledil, saj še ni bilo razglašeno, da mati ne bo sprejela posesti.
513. Ko smo rekli, da je treba upoštevati staro pravo, če mati ne sprejme zapuščine, moramo razmisliti, na koga bo zapuščina
prešla, ali na takratnega najbližjega sorodnika ali na osebo, ki je bila najbližji sorodnik, ko je bilo gotovo, da je sin umrl po
oporoki. Če je na primer v času, ko je umrl zapustnik, živel očetov stric in če je v času, ko je mati zavrnila zapuščino, živel
sin navedenega očeta, zapuščina še ne bo prešla na strica; zato bo, če bi ta umrl, medtem ko mati razmišlja, k dedovanju
poklican njegov sin.
514. Če mati za svoje otroke ni zahtevala solventnih skrbnikov ali če po tem, ko so bili prejšnji opravičeni ali zavrnjeni, ni
takoj predstavila imen drugih, ne bo imela pravice zahtevati zase premoženja svojih otrok po oporoki. In res, če ne bo
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zaprosila za skrbnike, jo bo doletela kazen po ustavi, saj ta pravi: "Ali ne zahteva". Toda od koga je treba to zahtevati?
Ustava sicer omenja pretorja, vendar menim, da bo veljala tudi v provincah, če se ne bo zatekla k občinskim sodnikom, saj
jim nujnost imenovanja nalaga obveznost.
515. Kaj pa, če bi zahtevo vložila šele potem, ko bi jo o tem obvestil njen svobodnjak ali njeni sorodniki, ali bi bila
podvržena kazni po dekretu senata? Mislim, da bi bila, če bi dovolila, da jo k temu prisilijo; ne pa, če po tem, ko je bila
obveščena, ne bi odlašala z zahtevo.
516. Kako je treba ravnati, če je oče otrokom prepovedal zahtevati skrbnika, ker je želel, da bi njihovo premoženje upravljala
mati? Če ne bo zahtevala in ne bo upravljala skrbništva na ustrezen način, jo bo doletela kazen.
517. Lahko bi ji bilo oproščeno, če ne bi zahtevala skrbnika za svoje otroke, kadar so ti izredno revni.
518. Če so jo med njeno odsotnostjo pričakali njeni svobodnjaki ali drugi, je treba reči, da ne bo izključena, razen če se je to
zgodilo potem, ko je zavrnila zahtevo.
519. Kaznovana bo, če ne bo zahtevala skrbnika za svoje otroke; kaj pa, če ga ne bo zahtevala za svoje vnuke? Če ga ne
zahteva zanje, bo prav tako kaznovana.
520. Kaj pa, če ne bo zahtevala skrbnikov za svoje otroke? Reskript o tem molči, vendar je treba reči, da bo veljalo isto
pravilo, če ne bo zahtevala skrbnikov za tiste od njih, ki še niso dopolnili pubertete; to pa ne bo veljalo, če so vsi dopolnili
puberteto.
521. Kaj pa, če ženska, ki je noseča, ne zahteva skrbnika za premoženje svojega nerojenega otroka? Pravim, da bo zanjo
veljala kazen, pa tudi v primeru, ko ima otroka, ki še ni dopolnil pubertete in je v rokah sovražnika.
522. Kaj pa, če ne bi zahtevala skrbnika ali kuratorja za svojega norega sina? Boljše mnenje je, da bo odgovorna.
523. Ne samo tista, ki ne zahteva, ampak tudi tista, ki je to storila, ne da bi uporabila ustrezno skrbnost, je kaznovana (kot je
določeno v reskriptu), na primer, če se zahteva skrbnik, ki je oproščen zaradi nekega privilegija; ali ki je že obtožen treh
skrbništev; toda v takem primeru bo kaznovana samo, če je ravnala namerno.
524. Kaj je treba storiti, če je zahtevala take osebe in so te kljub temu sprejele ali bile pridržane? Mati je oproščena.
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525. Kaj pa, če bi za skrbnike zahtevala osebe, ki so nesposobne, se pravi, ki niso usposobljene za skrbništvo, saj se je dobro
zavedala, da jih pretor ne bo imenoval? In kaj je treba storiti, če jih pretor imenuje v skladu z zahtevo matere? V tem primeru
je pretor kriv kaznivega dejanja; kaznujemo pa tudi načrt matere.
526. Če so torej ti skrbniki opravičeni ali zavrnjeni, naj mati nemudoma zaprosi za imenovanje drugih.
527. Zato bo kaznovana, če sploh ne zaprosi za skrbnike ali če ne zaprosi za take, ki so primerni, tudi če bi bile po pretorjevi
krivdi imenovane osebe, ki so nesposobne.
528. Morda se poraja dvom, ali je s primernimi skrbniki mišljeno, da mora zahtevati tiste, ki so plačilno sposobni, ali osebe
dobre morale. Menim, da jo je mogoče zlahka opravičiti, če prosi za imenovanje takih, ki so premožni.
529. Mati je kaznovana tudi, če po tem, ko so bili prvi zaprošeni skrbniki opravičeni ali zavrnjeni, ne predstavi takoj imen
drugih.
530. Kaj pa, če vsi ne bi bili niti opravičeni niti zavrnjeni; treba je namreč razmisliti, ali bi bila kriva, če ne bi zahtevala
imenovanja drugega namesto tistega, ki je bil opravičen? Mislim, da bi bila kriva, ker tega ni storila.
531. Kaj če eden od skrbnikov umre? Mislim, da se bo, čeprav zakon o tem ne predvideva ničesar, uporabil duh ustave.
532. Ko smo rekli "zavrnjeni", ali naj to razumemo tako, da se nanaša na tiste, ki jih pretor ni imenoval; ali na tiste, ki so bili
odstranjeni, ker so bili osumljeni; ali na tiste, ki so bili izključeni zaradi malomarnosti ali nevednosti? Zelo pravilno je
mnenje, da so slednji vključeni med zavrnjene. Ali bodo tisti, ki se skrivajo, povzročili njeno odgovornost? O tem je težko
odločiti, saj ni kriva, ker jih ni ovadila kot sumljive. Po drugi strani pa lahko, če se skrivajo, v skladu z ediktom zaprosi
pretorja, naj jim odredi, naj se pojavijo, in če tega ne storijo, jih odstrani kot sumljive.
533. Kaj je treba storiti, če jih ne prisili, da upravljajo skrbništvo? Ker od matere zahtevamo, da izpolni vso svojo dolžnost,
mora paziti, da to stori, da ne bi prišlo do česa, kar bi jo izključilo iz zapuščine.
534. Izraz "brez odlašanja" je treba razumeti tako, da pomeni takoj, ko je mogoče, to je takoj, ko ima možnost nastopiti pred
pretorjem, ki je pristojen za zadevo; razen če bi jo ovirala bolezen ali kak drug utemeljen razlog, ki bi ji preprečil, da bi
poslala nekoga, ki bi zaprosil za imenovanje skrbnikov, če pri tem ne prekorači enoletnega roka. Če pa bi ji to preprečila
sinova smrt, ne bo odgovorna za to.
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535. Zelo primerno je razpravljati o naslednji točki; namreč če se mladoletniku zapusti velika zapuščina pod pogojem, da ne
bo imel skrbnikov; in zaradi tega njegova mati zanj ne zahteva skrbnikov, da se pogoj ne bi izjalovil; ali se pogoj v takem
primeru uporablja? Menim, da ne, če je izguba manjša od zneska zapuščine. Tertulijan to vprašanje obravnava v zvezi z
občinskimi sodniki in meni, da bi bilo treba zoper njih vložiti tožbo, če znesek izgube presega vrednost zapuščine, razen če
kdo meni, da je ta pogoj tako rekoč v nasprotju z javno blaginjo in bi ga bilo treba opustiti, kot se v različnih okoliščinah
opustijo številni drugi pogoji; ali pa se prepira glede na uporabljene besede in lahko graja mater, ker ni zaprosila za
imenovanje skrbnikov. Če pa bi bil pogoj jasneje izražen, ali naj se materi oprosti? Ali pa naj bo odgovorna, ker ni zaprosila
cesarja, naj pogoj prekliče? Menim, da je ne bi smeli šteti za odgovorno.
536. Menim tudi, da bi bilo treba materi oprostiti, če ne zaprosi za skrbnika za svojega insolventnega sina, saj upošteva
njegovo korist, ker bo, ker ne bo branjen, izpostavljen manjši nadlogi.
537. Če bi kdo postavil svojo ženo, ki je mati njunega skupnega sina, za svojo dedinjo in zahteval, da ji ni treba dati varščine
za prenos zapuščine nanj, ko dopolni polnoletnost, in da njegovi materi ni treba zahtevati, da se mu postavi skrbnik; je treba
šteti, da se ustava ne uporablja, ker je uresničila očetov namen in ni zahtevala skrbnika za svojega sina, ki ni imel
premoženja. Če pa ni bila oproščena dajanja varščine, bo veljalo nasprotno pravilo, saj bi zaradi tega moral imeti skrbnike.
Če pa bi bil mladoletnik, ki še ni dopolnil polnoletnosti, arogiran, potem ko njegova mati ni zaprosila za postavitev
skrbnikov, in bi umrl, je treba reči, da ne bo upravičena do tožbe na podlagi določila zoper arogatorja svojega sina.
538. Kadar je materi prepovedano uveljavljati svojo pravico po odloku senata, je treba razmisliti, ali naj priznamo druge
sorodnike, kot da matere ne bi bilo; ali pa lahko rečemo, da lahko sama postane dedič, ali pa sprejmemo kakšno drugo
sredstvo, da bi pridobila zapuščino. Mi pa ji v takih okoliščinah odrekamo vsa dejanja in iz reskripta našega cesarja Antonina
Avgusta in njegovega božanskega očeta, naslovljenega na Mammijo Maksimino in datiranega dan pred aprilskimi idami, v
času drugega mandata Plautianovega konzulata, izvemo, da bodo, če bo mati izključena, drugi sorodniki sprejeti v
nasledstvo, kot da matere ne bi bilo. Zato bodo dedovali tako starši kot drugi sorodniki; če pa jih ne bo, bo zapuščina brez
lastništva.
539. Modestin, Pravila, VIII. knjiga.
Večina avtoritet meni, da posvojitelj ne izključuje matere.
540. Isti, Pravila, IX. knjiga.
Pravno pravilo je, da premoženje matere, ki umre po smrti, pripada vsem otrokom, tudi če so iz različnih zakonov.
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541. Paulus, O Tertulijanovem odloku senata.
Velja za popolnoma pravično, da imajo vsi otroci umrlega prednost pred materjo, tudi če bi bili po posvojitvi člani druge
družine.
542. Vnuk, ki se rodi posvojenemu sinu, bo v skladu z določili senatnega odloka izključil svojo mater iz dedovanja.
543. Če stari oče obdaruje svojega vnuka s sinom in če bi ta umrl ter zapustil očeta, starega očeta in mater, se lahko
vprašamo, kdo od teh je upravičen do prednosti? Če namreč mati izključi dedka, ki je bil emancipator in ki ima prednost pred
očetom, bo potem po pretorjevem ediktu do dedovanja upravičen oče umrlega. Ker je tako, odlok senata ne bo več veljal in
dedek bo ponovno poklican k dedovanju. Zato bo bolj pravično ohraniti pravico za dedka, ki je po navadi upravičen do
pretorske posesti zapuščine tudi proti imenovanemu dediču.
544. Isto, O siromašnem odloku senata.
V skladu z določbami tega dekreta je sinova mati upravičena do njegove zapuščine, tudi če je pod nadzorom drugega.
545. Poglejmo, ali lahko sin, ki je izjavil, da ne želi sprejeti zapuščine svoje matere, na podlagi teh besed: "Če nihče od njiju
ne želi sprejeti zapuščine", vstopi vanjo, potem ko si je premislil, preden to stori krvni sorodnik ali sorodnik po svaštvu; ti
izrazi imajo namreč širši pomen. In ker imata širši pomen, mu je treba dati leto dni časa, da si premisli, tako kot ima leto dni
časa, da sprejme pretorsko posest posesti.
546. Isto, O Tertulijanovih in Orfitovih odlokih senata.
Kadar kdo umre brez oporoke in zapusti mater in brata ali sestro, ki sta v krvnem sorodstvu, čeprav sta takšna od aroganca,
se, kar zadeva materino osebo, ohranijo enake pravice kot v primeru, ko preživijo naravni otroci.
547. Gaj, O Tertulijanovem odloku senata.
Pravica matere bo ostala v suspenzu, če bo emancipirani sin umrlega premišljeval o tem, ali bo zahteval pretorijansko posest
nad posestjo ali ne.
548. Isto, O siromašnem odloku senata.
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Z dekretom našega presvetlega cesarja je določeno, da premoženje matere, ki umre po smrti, pripada njenim otrokom, četudi
so morda pod nadzorom drugega.
549. Pomponij, Odloki senata, knjiga II.
Če sin pod očetovskim nadzorom, ki je vojak, ne sestavi oporoke, s katero bi razpolagal s premoženjem, ki ga je pridobil med
služenjem vojaškega roka, poglejmo, ali bo to pripadlo njegovi materi. Menim, da ne, saj je privilegij razpolaganja s
tovrstnim premoženjem dejansko podeljen z vojaškim zakonom; v takšnih okoliščinah sinovi nikakor niso obravnavani kot
vodje gospodinjstev, kar zadeva takšno premoženje.
550. Medtem ko pravica matere ostaja v suspenzu, da se ugotovi, ali jo določene osebe lahko izključijo iz dedovanja, in se
izkaže, da tega ne morejo storiti, bo pravica, do katere je bila upravičena v vmesnem času, ostala nedotaknjena; na primer, če
bi sin umrl na podlagi oporoke in bi se mu lahko rodil posmrtni otrok, vendar se bodisi ni rodil bodisi je umrl ob rojstvu; ali
če se sin, ki je bil v rokah sovražnika, ni vrnil, tako da bi lahko izkoristil pravo postliminum.
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Knjiga XXXIX
1. V zvezi z obvestilom o novi zgradbi.
2. V zvezi z grozečo škodo ter posegi in napuščanjem sosednje hiše.
3. V zvezi s pravico prisiliti soseda, da si uredi odjem vode in deževnice.
4. V zvezi s kmeti javnih prihodkov, zakupom javnih zemljišč in zaplembami.
5. O donacijah.
6. V zvezi z donacijami in drugimi pridobitvami mortis causa.

Tit. 1. O priglasitvi nove strukture.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LII.
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V tem razdelku Edikta je obljubljeno, da se lahko v primeru, ko se delo bodisi upravičeno bodisi neupravičeno začne,
prepove z obvestilom; prepoved pa se lahko odpravi, kadar oseba, ki je prepovedala nadaljevanje dela, do tega ni imela
pravice.
(1) Poleg tega se ta edikt in pravno sredstvo opomina, izdanega zaradi novega objekta, nanaša na vse, ki se lahko začnejo v
prihodnje, ne velja pa za tiste, ki so že končani; to pomeni, da lahko prepreči tiste, ki se še niso začeli. Če je bil namreč
objekt, ki ga oseba ni imela pravice postaviti, dokončan, se edikt, ki se nanaša na obvestilo o ustavitvi tega objekta, ne
uporablja in je treba za pridobitev povračila uporabiti interdikt quod vi et clam; in če je bilo kar koli zgrajeno na svetem ali
verskem kraju ali v javni reki ali na njenem bregu, se lahko na podlagi tega edikta doseže povračilo, če je bilo to storjeno v
nasprotju z zakonom.
(2) Za obvestilo po tem ediktu ni potrebna predhodna vloga pri pretorju, saj lahko vsakdo vroči takšno obvestilo, ne da bi se
pojavil pri njem.
(3) Tovrstno obvestilo lahko vročimo tudi v svojem imenu, pa tudi v imenu drugega.
(4) Takšno obvestilo je mogoče vročiti na katerikoli dan.
(5) To obvestilo učinkuje tudi zoper osebe, ki so odsotne; zoper tiste, ki ga nočejo sprejeti, in zoper tiste, ki ne vedo, da se je
začelo novo delo.
(6) Poleg tega mora biti pri vročitvi obvestila v zvezi z novim delom nasprotna stranka v posesti.
(7) Če je tisti, ki mu je bilo vročeno obvestilo o novem delu, začel graditi, preden je bilo pridobljeno dovoljenje, in potem
poskuša dokazati, da je imel pravico to storiti, naj mu pretor zavrne kakršno koli tožbo in naj zoper njega dovoli interdikt, s
katerim ga bo prisilil, da vzpostavi nepremičnino v prejšnje stanje.
(8) Tudi v tem primeru lahko vsakdo vroči takšno obvestilo, čeprav morda ne ve, kakšno delo naj bi bilo zgrajeno.
(9) Po obvestilu o začasni ustavitvi del so stranke podvržene pristojnosti pretorja.
(10) Zato se Celsus v dvanajsti knjigi Digest sprašuje, ali je treba odobriti izjemo, ki temelji na sporazumu, če si se po
vročitvi obvestila o preprečitvi gradnje z nasprotnikom dogovoril. In Celsus pravi, da jo je treba odobriti, saj ni razloga, da bi
pogodba, ki jo sklenejo zasebniki, imela prednost pred pretorjevim ukazom; kaj drugega je namreč dolžnost pretorja, kot da
to stori in razreši takšne spore? Kadar stranke prostovoljno rešijo svoj spor, bi moral ratificirati njihovo dejanje.
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(11) Šteje se, da se novega dela loti tisti, ki bodisi z gradnjo bodisi z odstranitvijo česar koli spremeni prvotno obliko
nepremičnine.
(12) Vendar se ta odlok ne nanaša na vse vrste gradbenih posegov, temveč le na tiste, ki so vezani na zemljo in za katere se
šteje, da njihova gradnja ali rušenje vključuje neko novo delo. Zato je veljalo, da če kdo pobira žetev, poseka drevo ali
obrezuje vinograd, čeprav opravlja delo, to ne bo spadalo pod določbe edikta, ker se ta nanaša le na takšna dela, ki posegajo v
tla.
(13) Če kdo podpre staro stavbo, poglejmo, ali mu lahko vročimo obvestilo, naj preneha. Boljše mnenje je, da tega ne more
storiti; saj ne postavlja nove zgradbe, temveč le zagotavlja rešitev s podpiranjem stare.
(14) Obvestilo, vročeno na podlagi tega edikta, velja za vse nove zgradbe, ki se postavljajo znotraj ali zunaj mestnih zidov ali
na podeželju, ne glede na to, ali se dela izvajajo na zasebnih ali na javnih zemljiščih.
(15) Poglejmo zdaj, iz kakšnih razlogov se lahko vroči takšno obvestilo, kdo ga lahko vroči, komu se lahko vroči, na katerih
mestih se to lahko stori in kakšen je učinek obvestila.
(16) Obvestilo se vroči bodisi zaradi varstva naših pravic, da bi preprečili grozečo škodo, bodisi zaradi ohranjanja javne
blaginje.
(17) Poleg tega vročamo to obvestilo iz razloga, ker imamo pravico preprečiti delo bodisi zato, da bi se zaščitili pred grozečo
nevarnostjo zaradi dejanja nekoga, ki namerava postaviti objekt na javnem ali zasebnem kraju, bodisi kadar je bilo nekaj
?storjeno v nasprotju z zakoni in cesarjevimi edikti, izdanimi v zvezi z načinom gradnje objektov, pa naj se to zgodi na
svetem, verskem ali javnem kraju ali na bregu potoka; v tovrstnih primerih se izdajajo tudi interdikti.
(18) Če pa kdo zgradi stavbo v morju ali na njegovi obali, čeprav ne gradi na svoji zemlji, jo po Zakonu narodov naredi za
svojo. Če mu torej kdo želi prepovedati gradnjo na takem mestu, tega ne bo imel pravice storiti, niti mu ne bo mogel vročiti
obvestila, naj ne postavlja nove stavbe, razen če lahko zahteva, da se mu zagotovi zavarovanje pred grozečo škodo.
(19) Oseba, ki ji nepremičnina pripada, ima pravico vročiti obvestilo, naj ustavi kakršno koli podjetje, da bi ohranila svoje
pravice ali odvrnila grozečo škodo.
(20) Uživalec pa takega obvestila ne more vročiti v svojem imenu, lahko pa to stori kot zastopnik lastnika; ali pa lahko od
osebe, ki gradi novo delo, zahteva svojo pravico do uporabe in s tem zahtevkom bo zanj pridobil znesek, ki je enak
njegovemu interesu, da se delo ne zgradi.
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2. Julianus, Digest, knjiga XLIX.
Če pa bi uporabnik obvestilo vročil samemu lastniku zemljišča, bo vročitev nična, saj ne more vložiti tožbe proti lastniku, kot
jo lahko proti sosedu, če trdi, da ta svoje hiše ni zgradil višje proti soglasju uporabnika. Če pa se vrednost užitka zaradi
gradnje nove stavbe zmanjša, lahko zahteva svoj užitek.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga LII.
Kadar se na zemljišču v provinci kar koli gradi, se lahko vroči obvestilo o začasni ustavitvi dejavnosti.
(1) Kadar se kaj takega izvaja na zemljišču v skupni rabi, se lahko obvestilo vroči sosedu. Jasno je, da če eden od nas postavi
nov objekt na zemljišču v skupni rabi, kot solastnik ne morem obvestiti druge stranke, naj ne nadaljuje z gradnjo; lahko pa
mu to prepovem s tožbo za delitev skupnega premoženja ali pa to storim tako, da se obrnem na pretorja.
(2) Če solastnik, ki je z mano solastnik, izvaja prizidek k hiši, ki je v naši skupni lasti, jaz pa imam sosednjo lastno hišo, ki bo
zaradi njegovega početja oškodovana, ali mu lahko vročim obvestilo, naj ustavi delo? Labeo meni, da tega ne morem storiti,
ker mu lahko gradnjo prepovem na drug način, in sicer tako, da se obrnem na pretorja ali vložim tožbo za delitev skupnega
premoženja. To mnenje je pravilno.
(3) Če imam samo pravico do površine zemljišča in sosed postavi novo stavbo, ali mu lahko vročim obvestilo, naj preneha
graditi? V tem primeru obstaja težava; ker sem tako rekoč samo najemnik. Vendar mi bo pretor odobril stvarno tožbo, zato bi
bil upravičen tudi do tožbe na podlagi služnosti; zato mi je treba dati pravico, da vročim obvestilo o ustavitvi dejavnosti.
(4) Če se na javnem kraju začne novo delo, ima vsak državljan pravico vročiti obvestilo o začasni ustavitvi. 4. Paulus, O
ediktu, knjiga XLVIII.
Kajti v interesu države je, da se čim večjemu številu oseb omogoči varovanje njene lastnine.
0. Ulpianus, O ediktu, knjiga LII.
Vprašanje je bilo postavljeno v zvezi z oddelkom. Julijan v dvanajsti knjigi Digest pravi, da se dovoljenje za vročitev
obvestila o ustavitvi gradnje novega dela ne bi smelo podeliti podžupanu, razen če to posega v njegovo zasebno udobje; kot
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na primer, če mu onemogoča svetlobo ali ovira pogled. Poleg tega obvestilo, ki ga vroči skrbnik, ne bo veljavno, razen če to
stori po pooblastilu njegovega skrbnika.
5. Obvestilo o prekinitvi poslovanja se lahko vroči tudi sužnju, vendar ga sam ne more vročiti, niti ne bo imelo nobenega
učinka, če ga bo vročil.
6. Ponovno je treba opozoriti, da je treba tovrstno obvestilo vročiti na sami nepremičnini; to pomeni na samem kraju, kjer se
dela opravljajo, ne glede na to, ali kdo tam že gradi ali pa se je pripravljal za gradnjo.
7. Ni treba, da se obvestilo vroči samemu lastniku, saj zadostuje, da se vroči na kraju samem in vsakomur, ki je tam po
naključju prisoten, to pa se lahko stori celo delavcem ali obrtnikom, ki opravljajo delo. Na splošno pa se lahko obvestilo o
začasni ustavitvi del v imenu gospodarja ali samih delavcev vroči vsem, ki so prisotni. Prav tako ni pomembno, kdo je in
kakšen je lahko rang osebe, ki je takrat prisotna, saj bo obvestilo veljavno, če bo vročeno sužnju, ženski, dečku ali deklici; saj
zadostuje, da se obvestilo vroči v prostorih tako, da je lastnik o njem lahko obveščen.
8. Če bi kdo vročil obvestilo lastniku nepremičnine na javnem kraju, je popolnoma jasno, da takšno obvestilo ne bo imelo
nobene veljave ali učinka, saj ga je treba vročiti na zemljišču in, rekel bi, skoraj v sami stavbi; in to je bilo odločeno zato, da
se lahko z obvestilom takoj prekine delo. Če pa je obvestilo vročeno drugje, bo posledica tega enaka nevšečnost, kot če bi
bila katera koli zgradba zaradi nevednosti postavljena v času, ko je bilo to storjeno v nasprotju s Pretorjevim ediktom.
9. Če je nepremičnina, na kateri se gradi nova stavba, v lasti več oseb in je obvestilo vročeno eni od njih, je vročitev pravilno
opravljena in velja, da so bili obveščeni vsi lastniki. Če pa bi eden od njih po vročitvi obvestila o ustavitvi nadaljeval z
gradnjo, tisti, ki niso nadaljevali, ne bodo odgovorni, saj dejanje drugega ne bi smelo škodovati tistemu, ki ni storil ničesar.
10. Če naj bi novogradnja povzročila škodo na nepremičnini, ki pripada več lastnikom, ali zadostuje obvestilo, ki ga vroči
eden od solastnikov, ali ga morajo vročiti vsi? Boljše mnenje je, da obvestilo enega od njih ne zadostuje za vse, ampak mora
obvestilo vročiti vsak od njih posebej, saj se lahko zgodi, da je imel eden od njih pravico vročiti obvestilo o prepovedi
gradnje, drugi pa te pravice niso imeli.
11. Če želi kdo sam vročiti obvestilo pretorju v zvezi z gradnjo nove stavbe, mora medtem pokazati, da ne more vročiti
obvestila drugi stranki; če pa to stori pozneje, je treba vse, kar je bilo zgrajeno po tem, ko je obvestil pretorja, uničiti, tako kot
če bi bila dva obvestila vročena ob različnih časih.
12. Če pa bi kdo vstavil tramove v mojo hišo ali gradil na mojem zemljišču, je pravično, da svoje pravice zavarujem z
obvestilom, s katerim ustavim gradnjo stavbe.
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13. Sekst Pedij zelo pravilno ugotavlja, da obstajajo trije razlogi, zaradi katerih je mogoče izdati obvestilo o preprečitvi
postavitve novega objekta, in sicer naravni razlog, javni razlog ali razlog, ki izhaja iz ustanovitve služnosti. Naravni razlog
obstaja, če je nekdo v mojo stavbo vgradil tramove ali postavil objekt na mojem zemljišču. Javni razlog obstaja, kadar z
vročitvijo obvestila o začasni ustavitvi novega dela zaščitimo izvajanje zakonov, dekretov senata ali cesarskih ustav. Razlog,
ki izhaja iz uvedbe služnosti, obstaja, kadar kdo, potem ko je zmanjšal svojo pravico, poveča pravico drugega; to pomeni, da
po uvedbi služnosti na svojem zemljišču opravi neko dejanje proti pravici tistega, ki je bil upravičen do služnosti.
14. Poleg tega se je treba zavedati, da je bolje, če želi kdo postaviti stavbo na našem zemljišču, vstaviti tramove v naše hiše
ali postaviti objekt nad našo lastnino, da mu to prepreči bodisi pretor bodisi lastna roka, se pravi, da vrže kamen, kot pa da
mu izročimo obvestilo, naj se vzdrži gradnje novega dela; s takšnim obvestilom namreč tistega, ki mu ga izročimo, naredimo
za posestnika nepremičnine. Če pa bo na svojem zemljišču storil nekaj, kar nam lahko povzroči škodo, bo treba vročiti
obvestilo o ustavitvi dejavnosti. In če bo kdo še naprej gradil na naših zemljiščih, bo povsem pravično, da proti njemu
uporabimo interdikt Quod vi aut clam ali Uti possidetis.
15. Če kdo želi popraviti ali očistiti vodotoke ali kanalizacijo, ki mu pripada, mu ni mogoče vročiti obvestila o začasni
ustavitvi postopka; in to je razumno, saj je v interesu javnega zdravja in varnosti, da se kanalizacija in potoki očistijo.
16. Poleg tega pretor na splošno izvzame tudi druga dela, kadar je zamuda pri njihovi gradnji povezana z nevarnostjo. V
zvezi z njimi namreč meni, da se ne bi smelo upoštevati opozorilo o njihovi ustavitvi. Kajti kdo lahko dvomi, da se obvestilo
o prekinitvi novega dela ne bi smelo upoštevati bolj kot to, da se prepreči gradnja neke nujne stavbe? Ta oddelek edikta se
uporablja vedno, kadar lahko zamuda povzroči škodo.
17. Zato, kadar kdo v primeru, ko lahko zaradi zamude nastane nevarnost, vroči obvestilo o ustavitvi nekega novega dela, na
primer, kadar se popravlja kanal ali stene kanala; menimo, da je treba na sodišču opraviti preiskavo, ali je delo takšne narave,
da se obvestilo o ustavitvi del ne sme upoštevati. Če je namreč očitno, da bo zaradi zamude pri popravilu kanala, vodotoka ali
česa podobnega nastala kakršna koli nevarnost, je treba reči, da se ni treba bati, da bo obvestilo povzročilo kakršno koli
škodo.
18. Tisti, ki vroči obvestilo o zaustavitvi novega dela, mora priseči, da tega ne počne z namenom, da bi povzročil
nevšečnosti. To prisego izreče pretor po pooblastilu; zato ni treba, da bi tisti, ki prisego izreče, najprej prisegel.
19. Oseba, ki vroči obvestilo, mora pokazati, v katerem kraju se nahaja novogradnja, na katero se nanaša obvestilo; da bi tisti,
ki je obveščen, vedel, kje lahko gradi in kje se mora vzdržati gradnje. To navedbo je treba opraviti tolikokrat, kolikorkrat je
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bilo vročeno obvestilo, ki se nanaša na del zgradbe. Če pa se obvestilo nanaša na celotno stavbo, tega ni treba prikazati,
ampak je treba to zgolj navesti.
20. Če se dela, ki se očitajo, izvajajo na več mestih, ali zadostuje eno obvestilo ali jih je potrebnih več? Julianus v
devetinštirideseti knjigi Digest pravi, da je, ker je treba obvestilo vročiti na samem zemljišču, potrebnih več obvestil in tudi
več umikov.
21. Če tisti, ki je bil obveščen o prekinitvi dejavnosti, da varščino ali obljubi odškodnino drugi stranki, ali če ni bil kriv, da ni
dal varščine ali obljubil odškodnine, v skladu s presojo dobrega državljana; to je enako, kot če obvestilo ne bi bilo vročeno.
To pravno sredstvo je priročno, saj preprečuje nadležno pojavljanje pred pretorjem in vlaganje zahtevkov za izdajo obvestila.
22. Če obvestilo vroči zastopnik in ne jamči, da bo njegov pooblaščenec potrdil njegovo dejanje, je obvestilo brez učinka,
čeprav je bil zastopnik redno imenovan.
23. Kadar kdo v imenu odsotne osebe zahteva umik, ne glede na to, ali se to nanaša na zasebno ali javno pravico, bo moral
predložiti varščino, saj prevzame vlogo tožene stranke. Vendar se ta varščina ne nanaša na ratifikacijo s strani naročnika,
temveč zgolj na obvestilo o prekinitvi gradnje novega dela.
24. Tudi če bi me zastopnik obvestil, naj ustavim novo delo, in od mene sprejel varščino, jaz pa bi nato zoper njega uporabil
interdikt, da bi mu preprečil uporabo sile proti meni, da bi mi preprečil gradnjo, mi bo moral dati varščino za izvršitev sodbe,
ker prevzame vlogo tožene stranke.
(1) Julianus, Digeste, knjiga XLI.
Zato zoper njega ne bi smeli vložiti ugovorov, ki temeljijo na zastopanju, niti ga ne bi smeli prisiliti, da bi moral dati
varščino, da bo njegov naročnik ratificiral njegovo dejanje.
6. Ulpianus, O ediktu, knjiga LII.
Če ne bi dal zavarovanja, se mu lahko prepreči gradnja novega dela, vse tožbe, ki bi jih skušal vložiti v imenu naročitelja, pa
mu je treba zavrniti.
2. Skrbnik in kurator lahko izročita obvestilo, s katerim lahko zadržita gradnjo nove stavbe. 8. Paulus, O ediktu, knjiga
XLVIII.
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3. Obvestila o ustavitvi dejavnosti ne morem vročiti le najbližjemu sosedu, temveč tudi tistemu, ki je neposredno za njim;
služnosti namreč lahko obstajajo med dvema zemljiščema, ki ju ločuje druga javna ali zasebna lastnina.
3. Kdor vroči obvestilo o začasni ustavitvi postopka, kjer je bilo že kaj storjeno, mora to navesti v svoji vlogi, da bi bilo
razvidno, kaj je bilo storjeno pozneje.
4. Če vam česa ne morem zakonito preprečiti in bi vas moral obvestiti o začasni ustavitvi postopkov pri novem objektu, ne
boste imeli pravice nadaljevati z gradnjo, če mi ne boste dali varščine.
5. Če bi vas obvestil, da morate na javnem kraju zgraditi z zakoni prepovedano stavbo, se morate zavezati z obljubo, ker vaše
pravice do gradnje ne izpodbijam v svojem imenu, temveč v imenu drugega, in ker ohranjam pravico drugega, se moram
zadovoljiti zgolj z obljubo.
6. Ne smemo pozabiti, da mora v primeru vročitve obvestila o začasni ustavitvi novih del obveščena oseba prenehati z
gradnjo, dokler ne predloži zavarovanja ali dokler ni izdan preklic obvestila; kajti potem lahko, če ima pravico graditi,
pravilno nadaljuje z gradnjo.
7. Da bi dokazali, da je bila kakšna gradnja opravljena po vročitvi obvestila, mora stranka, ki ji je bilo obvestilo vročeno,
stavbo izmeriti; pretor običajno odredi, da se meritev opravi in predloži.
8. Obvestilo preneha s smrtjo osebe, ki ga je vročila, ali z odtujitvijo nepremičnine; ker se na te načine izgubi pravica do
preprečitve gradnje.
9. Če oseba, ki ji je bilo vročeno obvestilo o ustavitvi novega dela, umre ali proda hišo, učinek vročitve obvestila ne preneha.
Dokaz za to je razviden iz dejstva, da je v njem omenjen dedič, če je v zvezi s tem sklenjena določba.
10. Gaj, O mestnem ediktu, pod naslovom: O obvestilu o začasni ustavitvi novega dela.
Upnik, pri katerem je zemljišče v zastavi, lahko zakonito vroči obvestilo o prekinitvi novega dela (to je, kadar gre za
služnost), saj mu je podeljena pravica vložiti tožbo za izterjavo služnosti.
11. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLV.
Obvestilo o prenehanju novega dela je postopek in rem in ne in personam. Zato se lahko vroči blaznežu ali dojenčku in
pooblastilo njegovega skrbnika ni potrebno.
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12. Paulus, O Sabinu, XI. knjiga.
Obvestilo, vročeno vsakomur z običajno inteligenco, na primer delavcu, zavezuje dojenčka ali duševno bolno osebo.
13. Isti, O Sabinu, knjiga XIII.
Če je v zvezi z obvestilom o prenehanju novega dela predložena varščina, postane določba veljavna v skladu z izdano sodbo.
14. Julianus, Digest, knjiga XLI.
Če zastopnik vroči obvestilo o prekinitvi novega dela in da varščino, da bo njegov naročitelj ratificiral njegovo dejanje, se
umik odobri tudi v imenu lastnika.
15. Če lastnik vroči obvestilo o prenehanju novega dela v določenem roku, ki je vključen v določilo, sklenjeno v zvezi z
obvestilom, postane to določilo veljavno; če bi obvestilo vročil po izteku roka, ne bi postalo veljavno. Ko je namreč lastnik
enkrat vročil obvestilo, tega ne sme storiti drugič, dokler velja določilo, sklenjeno v zvezi z obvestilom o prenehanju novega
dela.
16. Če se v zvezi z umikom pojavi zastopnik s strani tistega, ki je vročil obvestilo o prenehanju novega dela, mora pretor
opraviti preiskavo, da prepreči, da bi lažni zastopnik škodoval pravicam odsotne stranke, saj bi bilo nedopustno, če bi bila
korist, ki jo je podelil pretor, izgubljena zaradi posredovanja kogar koli drugega, ne glede na to, koga.
17. Isto, Digest, knjiga XLIX.
Če oseba, ki je upravičena do služnosti, vroči obvestilo nekomu, ki je zgradil hišo, kjer ima pravico do prehoda, bo njeno
dejanje neveljavno; vendar mu to ne bo preprečilo vložitve tožbe za povrnitev služnosti, do katere je upravičen.
18. Africanus, Vprašanja, knjiga XIX.
Kadar je vložena tožba, da se prepreči, da bi sosed dvignil hišo na višjo višino, še preden so bila opravljena kakršnakoli dela,
in se omenjeni sosed v zadevi ne brani, je veljalo, da je dolžnost sodnika, da ne stori ničesar več, preden stranki, zoper katero
je bila vložena tožba, ne naloži, naj da jamstvo, da ne bo nadaljevala z gradnjo, preden se ugotovi njena pravica, da jo dvigne
višje. Po drugi strani pa bo enako pravilo veljalo, če kdo vloži tožbo, v kateri trdi, da ima pravico zgraditi svojo hišo višje
proti soglasju nasprotne stranke, in se na podoben način ne brani; velja namreč, da je dolžnost sodnika, da nasprotni stranki
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naloži, naj da varščino, da ji ne bo sporočila, naj preneha z novim delom, in da zoper njo ne uporabi nasilja, da bi ji preprečila
gradnjo. Tudi v tem primeru je tisti, ki se ne brani tožbe, kaznovan tako, da mora dokazati svoj prav, saj to dejansko pomeni,
da prevzame vlogo tožnika.
19. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII.
Če bi pretor odredil obvestilo o prenehanju novega dela, nato pa bi ga prepovedal; tožba, ki bi temeljila na prvem obvestilu,
ne bo mogoča, saj bi bila v nasprotju s pretorjevim sklepom.
20. Paulus, O ediktu, knjiga LVII.
Če zastopnik prepreči gradnjo novega dela, bo lastnik upravičen do interdikta Quod vi aut clam.
21. Papinianus, Vprašanja, III. knjiga.
Če je obvestilo o prekinitvi gradnje nove stavbe vročeno enemu od več solastnikov, bo obvestilo, če je delo opravljeno s
soglasjem vseh, zavezovalo vse. Če pa nekateri od njih niso seznanjeni z gradnjo nove stavbe, bo tisti, ki je ravnal v nasprotju
s Pretorskim ediktom, individualno odgovoren v celoti.
22. Prav tako ni pomembno, komu pripada zemljišče, na katerem poteka gradnja, saj se šteje, da ima samo on v posesti
nepremičnino, če se delo izvaja v njegovem imenu.
23. Paulus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Ne smemo pozabiti, da se lahko zainteresirana stranka, ko pretor zavrne pregon novega dela, še vedno zateče k svojim
zakonitim tožbam, saj pravica do njih še naprej obstaja v vseh tistih primerih, v katerih pretor na začetku zavrne služnost za
prekinitev gradnje novega objekta.
24. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.
Pretor pravi: "Če je bil kdo na terenu obveščen, naj prekine gradnjo novega objekta, katerega pravica do nadaljevanja je
sporna, in vztraja pri tem na istem mestu, preden je bil odobren umik; ali če so okoliščine takšne, da je treba odobriti umik,
mora nepremičnino vzpostaviti v prvotno stanje."
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25. Interdikt se odobri v naslednjih primerih. V ediktu je navedeno, da se po vročitvi obvestila ne sme opraviti nobeno delo,
dokler ni odobren umik, ali pa je bilo namesto tega zagotovljeno jamstvo za vzpostavitev nepremičnine v prvotno stanje.
Zato se za tistega, ki nadaljuje z deli, čeprav ima morda pravico do tega, vseeno šteje, da je kršil pretorjev interdikt, in bo
moral objekt porušiti.
26. Ta prepoved je upravičena ne glede na to, ali je bilo obvestilo vročeno na zemljišču, ki je prazno, ali na zemljišču, ki je
bilo pozidano.
27. Pretor pravi: "Obnoviti mora nepremičnino v prvotno stanje." Odredi, da se obnovi, kar je bilo storjeno, in ni razlike, ali
je bilo to storjeno v skladu z zakonom ali ne, zato bo interdikt veljal ne glede na to, ali je bilo dejanje zakonito ali nezakonito.
28. Ponovno velja, da kar koli je bilo storjeno pred umikom na podlagi odpovedi ali preden se je zgodilo kar koli, za kar se
šteje, da nadomešča umik, ni bilo zakonito storjeno.
29. Če bi bil tisti, ki je zgradil stavbo, pripravljen dati varščino, tožnik pa noče skleniti dogovora, je treba to šteti za odstop
od pogodbe; ker je to tožnikova krivda, je očitno, da so okoliščine takšne, da bi bilo treba odstopiti od pogodbe.
30. Ta sodna prepoved se izda za nedoločen čas in bo veljala v korist dediča in drugih naslednikov.
31. Podlaga za interdikt bo obstajala zoper samega tistega, ki je delo zgradil, ali zoper tistega, ki ga je po dokončanju
ratificiral.
32. Jasno je, da bo ta interdikt veljal zoper dediča tistega, ki je zgradil delo; pri tem vprašanju je treba opozoriti, da je Labeo
menil, da bi se moral interdikt izreči zoper dediča le, če je ta pridobil kakšno korist od zgradbe ali če si je z goljufivim
ravnanjem preprečil, da bi pridobil kakšno korist od nje. Nekateri organi menijo, da je treba poleg interdikta odobriti tudi
tožbo in factum ; to mnenje je pravilno.
33. Pretor dalje pravi: "Če je bil kdo na kraju samem obveščen, naj ne nadaljuje z novim delom, in če je bilo dano
zavarovanje ali če je vaša krivda, da ni bilo dano, prepovedujem uporabo sile, da bi drugi stranki preprečili nadaljevanje dela
na tem mestu."
34. Ta prepoved je prepovedovalna, saj prepoveduje poseganje v to, da bi kdo, ki je dal varščino, nadaljeval s svojim delom,
saj gre pri okrasitvi mest za to, da se ne dovoli, da bi bile stavbe zapuščene.
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35. Prav tako ni nobene razlike, ali ima ta oseba po zakonu pravico graditi ali ne; saj je tisti, ki ga je obvestil, naj preneha z
novim delom, varen, potem ko mu je bila zagotovljena varščina.
36. Ta interdikt bo veljal tudi v korist osebe, ki ji je bilo dano zavarovanje.
37. Pretor doda: "Ali če je vaša krivda, da varščina ni bila dana." Zato ne bo razloga za interdikt, če varščina ni bila dana,
ampak je bila dana le obljuba za odškodnino; saj se ne bi smelo dovoliti, da se na javnem kraju postavi stavba, preden se ne
ugotovi, s kakšnim pooblastilom je to storjeno.
38. Če je varščina dana, vendar naj ne bi več obstajala, interdikt preneha veljati.
39. Če je bila krivda tistega, ki je vročil obvestilo, da varščina ni bila dana za določen čas, pa ni več njegova krivda, se
interdikt preneha uporabljati.
40. To prepoved je mogoče uporabiti tudi po preteku enega leta in bo veljala v korist dediča in drugih pravnih naslednikov.
41. Isto, O ediktu, knjiga LXXX.
Določilo se običajno sklene v zvezi z obvestilom o prekinitvi gradnje novega objekta, kadar en sosed pravi, da ima pravico
ovirati drugega pri gradnji proti njegovemu soglasju.
42. Poleg tega mora, kadar želi kdo nekaznovano nadaljevati z gradnjo in jo nadaljevati po tem, ko je bil obveščen, naj
preneha, ponuditi varščino osebi, ki mu je vročila obvestilo. Če to stori, bo to v korist obeh strank; v korist tistega, ki je
obvestilo vročil, saj ima varščino za vzpostavitev prejšnjega stanja prostorov, in tistega, ki mu je bilo obvestilo vročeno, saj
se v njegovo gradnjo ne posega. Če namreč sploh gradi, preden predloži varščino, ga je mogoče z restitucijsko prepovedjo
prisiliti, da poruši, kar je zgradil.
43. Tudi ta določba je odvisna od pogoja in začne veljati šele po izreku sodbe, razen če se je pred tem kaj zgodilo in se
zadeva ni branila ; dodana je tudi klavzula glede slabe vere.
44. Menimo, da objekt ni dokončan, če je bila položena ena ali dve vrsti kamna, ampak če je delo dobilo neko obliko in ima
videz stavbe.
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45. Določba začne veljati in nepremičnino je treba vzpostaviti v prejšnje stanje po presoji dobrega državljana, ne glede na to,
ali je bila v zadevi izdana odločba ali pa obramba ni bila vložena. Če nepremičnina ni povrnjena v prejšnje stanje, mora
toženec plačati denarno vsoto v sorazmerju z nastalo škodo, če bo tožnik v to privolil.
46. Če več solastnikov gradi stavbo, se postavi vprašanje, ali morajo vsi zagotoviti zavarovanje. Labeo pravi, da mora to
storiti eden, ker obnove nepremičnine ni mogoče opraviti delno.
Pravi tudi, da je treba kljub temu, da več lastnikov vroči obvestilo, paziti, da se varščina da enemu od njih, če se vsi s tem
strinjajo; očitno je namreč, da je treba, če se eden ne bi strinjal, dati varščino vsakemu od njih.
48. Pravi tudi, da je treba v določbo dodati, da je treba plačati znesek, ki je enak obrestim vsakega od njih; če stranke to
želijo. Če pa je varščina dana v višini vrednosti nepremičnine, pravi, da bo nastal dvom, ali se te besede nanašajo na vrednost
celotne nepremičnine ali le na vrednost deleža stranke, ki sklene določbo. Menim, da če je zavarovanje v višini vrednosti
nepremičnine zagotovljeno eni od strank, je mogoče trditi, da bo klavzula zadostovala za vse; ker se to nanaša na višino
škode, povzročene z delom.
49. Marcellus, Digest, knjiga XV.
Oseba, ki ji je bilo vročeno obvestilo, je umrla, preden je dosegla umik obvestila. Njegov dedič mora nasprotniku dovoliti, da
objekt poruši, saj mora pri tovrstni obnovi kazen plačati tisti, ki je kršil edikt; vendar dedič ne nasledi kazni.
50. Javolen, Pisma, knjiga VII.
Neki človek, ki je bil obveščen, naj preneha z gradnjo nove stavbe, je prodal zemljišče, kupec pa je nadaljeval z deli; ali
menite, da sta kupec ali prodajalec odgovorna, ker sta kršila edikt? Odgovor je bil, da bi bil, če bi se po vročitvi obvestila
gradnja stavbe nadaljevala, odgovoren kupec, to je lastnik zemljišča; ker obvestilo o prekinitvi ni osebno in je odgovoren le
tisti, ki ima v posesti nepremičnino, na katero je bilo vročeno obvestilo o prekinitvi del.

Tit. 2. V zvezi z grozečo škodo ter posegi in napuščem sosednje hiše.

2334

51. Ulpianus, O ediktu, I. knjiga.
Kadar neposrednost grozeče škode zahteva hitrost in se pretorju zdi odlašanje nevarno ter si zaradi tega pridrži pristojnost, bo
ravnal zelo pravilno, če bo svojo pristojnost prenesel na občinske sodnike v okrožju.
52. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXVIII.
Grozeča škoda je tista, ki se še ni zgodila, vendar se bojimo, da bo povzročena v prihodnosti.
53. Paulus, O ediktu, knjiga XLVII.
Izraza damnum in damnatio se nanašata na odvzem in tako rekoč zmanjšanje premoženja.
54. Ulpianus, O ediktu, I. knjiga.
Če je rok za predložitev varščine potekel, je dolžnost pretorja ali guvernerja, da po zaslišanju stranko bodisi obdrži za
odgovorno bodisi jo oprosti; in če slednje zahteva lokalno preiskavo, pošlje zadevo v odločitev mestnim sodnikom.
55. Če varščina ni predložena v roku, ki ga določi pretor, je treba tožniku izročiti premoženje, pri čemer se z izrazom
"premoženje" razume bodisi vse premoženje bodisi njegov del.
56. Če druga stranka ne želi dovoliti, da bi sosed pridobil posest, ali jo lahko sodnik prisili, da predloži zastavno pravico?
Mislim, da ne more; bo pa odgovoren za tožbo in factum, kajti če mu ne dovoli pridobiti posesti po tem, ko ga je poslal
pretor, bi se moral zateči k zgoraj imenovani tožbi.
57. Pretor ali guverner torej občinskim magistratom naroči, naj storijo dvoje; in sicer naj zahtevajo varščino in dovolijo
posest; druge zadeve pa pridrži v svoji pristojnosti.
58. Če pride do zamude pri dajanju varščine, ne sme duumviri, temveč pretor ali guverner izdati dovoljenja za prevzem
posesti (kar se običajno zgodi, če je izkazan ustrezen razlog), enako pravilo pa velja tudi v primeru, ko se po izkazanem
ustreznem razlogu odreče posesti.
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59. Pretor pravi: "Če je stranka, ki ji je treba vročiti obvestilo, odsotna, odrejam, da se obvestilo pusti na njenem
prebivališču." Šteje se, da je odsoten tisti, ki ne pride na sodišče; to mnenje odobrava Pomponij. Poleg tega pretor odredi, da
je treba obvestilo vročiti brez grobosti, ne pa da je treba toženo stranko nasilno odstraniti z njene hiše. Vendar pa moramo z
besedami "obvestilo je treba pustiti v hiši, kjer prebiva" razumeti, da mu ga je treba vročiti tam, tudi če živi v hiši, ki pripada
drugemu. Kadar nima stalnega prebivališča, je treba obvestilo vročiti na kraju samem, in sicer bodisi njegovemu zastopniku
bodisi najemniku.
60. Kadar pretor zahteva vročitev obvestila, to pomeni, da je treba obvestilo vročiti, če obstaja kdo, ki mu je mogoče
obvestilo vročiti. Če pa take osebe ni mogoče najti, na primer zato, ker hiša pripada zapuščini, ki še ni vpisana, ali če ni
dediča in hiša ni naseljena, se ta člen edikta ne uporablja. Varnejši načrt pa je, da se pisno obvestilo pritrdi na samo hišo, saj
se lahko zgodi, da se na ta način nekdo, ki je bil obveščen, pojavi v obrambo.
61. Če sodnik zanemari katero od zgoraj navedenih zadev, bo zoper njega izdana sodba za znesek škode, ki jo je utrpel, ker ni
zahteval zavarovanja pred grozečo škodo. To se ne nanaša na znesek, ki bi ga bilo mogoče izterjati, temveč le na interes, ki
ga je imel tožnik za pridobitev varščine, in je naloženo v korist slednjega in ne kot kazen.
62. Tudi ta tožba je odvisna od določenega pogoja, tj. če je bila vložena zahteva pri sodniku, če pa to ni bilo storjeno, tožbe ni
mogoče vložiti zoper njega. Pravimo, da je zahteva za varščino pravilno vložena, kadar je vloga vložena pri sodišču, in ne kje
drugje.
63. Če je mesto, v katerem je treba vložiti prošnjo, tako blizu mesta Rima, da je mogoče, če sodnik ne posreduje, zaprositi
pretorja ali guvernerja, lahko rečemo, da ta tožba ne bo vložena zoper sodnika, saj je enako, kot da tožnik ne bi imel interesa,
saj je bilo v njegovi pristojnosti, da zaprosi, da ga pretor ali guverner uvedeta v posest.
64. Poleg tega se ta oddelek, katerega cilj je zasledovanje lastnine, odobri tako v korist kot proti dediču in je trajen.
65. Paulus, O ediktu, I. knjiga.
66. Dolžnost pretorja je, da tožniku, kadar je postavljen v posest, omogoči, da pridobi lastninsko pravico na nepremičnini,
potem ko jo je dlje časa posedoval.
66. Če je več solastnikov, ki bi morali zagotoviti zavarovanje, in eden od njih tega ne stori, se tožnik postavi v posest
njegovega deleža. In po drugi strani, kadar je več oseb, ki želijo, da se jim zagotovi zavarovanje, in imajo nekatere hiše večjo
vrednost kot druge ali kadar so vsi lastniki neenakih deležev iste hiše, bodo kljub temu vsi postavljeni v posest pod enakimi
pogoji in ne glede na obseg njihovega lastništva.
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67. Če tako lastnik nepremičnine kot užitkar zahtevata zavarovanje pred grozečo škodo, je treba zaslišati oba; kajti obljubitelj
ne utrpi nobene škode, ker bo moral vsakemu plačati le sorazmerno z višino njegovega deleža.
68. Gaj, O pokrajinskem ediktu, I. knjiga.
Včasih se zgodi, da v primeru povzročene škode ne bomo upravičeni do tožbe, če pred tem ni bilo dano zavarovanje; na
primer, ko se sosedova hiša, ki je v ruševinah, zruši na mojo stavbo. To pravilo se uporablja v tolikšni meri, da so mnoge
oblasti menile, da tistega, ki je kriv, ni mogoče prisiliti niti k odstranitvi smeti, če namerava pustiti vse, kar je na tleh.
69. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIII.
Pretor pravi: "V primeru grozeče škode ukazujem vsakemu, ki nastopa v svojem imenu, da obljubi odškodnino, vsem drugim
pa, da dajo jamstvo drugi stranki, ki je pripravljena priseči, da ne on ne oseba, za katero deluje, ne postavljata zahteve z
namenom, da bi povzročila nadlogo; in da se lahko zahteva vloži do dneva, ki ga določim za obravnavo zadeve. Če je sporno,
ali je stranka, ki mora dati varščino, lastnica premoženja ali ne, odredim, da se varščina da začasno. Če je kakršen koli objekt
postavljen v javnem potoku ali na njegovem bregu, odredim, da se varščina položi za deset let. Poleg tega odredim, da
stranka, ki ji je bila dana varščina, prevzame posest nepremičnine v imenu tistega, ki zahteva varščino; in če se izkaže
utemeljen razlog, ji odredim, da pridobi dejansko posest nad njo. Zoper tistega, ki noče dati varščine ali ki drugi stranki ne
dovoli, da bi ostala v posesti ali da bi jo pridobila, bom vložil tožbo, da plača toliko, kolikor bi moral plačati, če bi bila dana
varščina v zvezi z navedeno nepremičnino, v skladu z mojim sklepom ali sklepom sodnika, pristojnega za navedeno
nepremičnino, ki je prav tako v moji pristojnosti. Če tisti, ki sem mu odobril posest v imenu drugega, ne da varščine za
grozečo škodo, odredim, da se tistemu, ki mu ni bila dana varščina, takoj izroči dejanska posest omenjene nepremičnine."
70. Ta edikt se nanaša na škodo, ki še ni bila storjena, medtem ko se druge tožbe, ki se nanašajo na škodo, nanašajo na
povračilo škode, kot so tožbe iz akvilejskega zakona in druge. Ta edikt ne določa ničesar glede škode, ki je že nastala, saj
kadar so živali povzročile škodo, ni običajno, da bi nam naložili odgovornost, razen če nas prisilijo, da jih izročimo kot
odškodnino; veliko več razlogov je, da se isto pravilo uporablja, kadar gre za premoženje brez življenja, saj ne bi bili
odgovorni za večji znesek; zlasti kadar živali, ki so povzročile škodo, še vedno obstajajo; hiša, ki je s padcem povzročila
uničenje, pa je prenehala obstajati.
71. Če bi torej hiša padla, preden je bilo dano zavarovanje, in lastnik ni pripravljen odstraniti smeti ter jo zapusti, se postavlja
vprašanje, ali je mogoče zoper njega vložiti tožbo. Julijan je v primeru, ko je padla razvalina hiše, preden je bilo sklenjeno
določilo glede grozeče škode, po posvetovanju o tem, kaj naj stori tisti, na čigar zemljišče so padle smeti, da bi dobil
odškodnino, odgovoril, da če lastnik hiše, ki je padla, želi odstraniti smeti, mu to ne sme biti dovoljeno, če ne odstrani vsega;
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to je tudi tistega, kar je brez vrednosti, in mora dati tudi jamstvo, ne le glede prihodnje škode, ampak tudi glede tiste, ki je že
nastala. Če lastnik hiše, ki se je prevrnila, ne stori ničesar, bi bilo treba tistemu, na čigar zemljišče so padle smeti, izdati
interdikt, s katerim bi lahko soseda prisilili, da bodisi odstrani smeti bodisi zapusti celotno hišo, ki je bila uničena.
72. Gaj, O ediktu mestnega pretorja: Naslov: O grozeči škodi.
Potemtakem je mogoče zelo pravilno reči, da teh postopkov ne bi smeli izvesti, če lastnik porušene hiše ni zagotovil
zavarovanja, ne zaradi svoje malomarnosti, temveč zaradi neke ovire, ki mu je to preprečila.
73. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIII.
Julianus nadalje pravi, da je mogoče trditi, da je v tem primeru lastnika hiše mogoče prisiliti, da zagotovi varščino za škodo,
ki je že nastala; ker je varstvo mogoče zagotoviti, dokler je stavba še nedotaknjena, ni nepravično, da se ga zagotovi, ko je že
propadla. Dokler je bila nedotaknjena, pa je mogoče vsakogar prisiliti, da da varščino za grozečo škodo ali da zapusti hišo, ki
je ni pripravljen popraviti. Nazadnje pravi, da če kdo zaradi kratkosti potrebnega časa ali zaradi odsotnosti v službi za državo
ne more skleniti zavarovanja proti grozeči škodi, ni nepravično, če pretor določi, da mora lastnik porušene hiše bodisi
popraviti škodo bodisi jo zapustiti. Razum odobrava Julijanovo mnenje.
74. Postavlja se vprašanje, ali se lahko izda interdikt glede stvari, ki jih je prenesel tok reke. Trebatius pravi, da kadar Tibera
nabrekne in odnese lastnino nekaterih oseb na zemljišča drugih, pretor izda interdikt, da prepreči uporabo nasilja proti
lastnikom omenjene lastnine, da bi jim preprečil odstranitev tega, kar jim pripada; če obljubijo odškodnino za grozečo škodo.
75. Alfenus pravi, da če del tvojega zemljišča pade na moje in ga ti zahtevaš, bo zoper tebe odobrena tožba zaradi že storjene
škode. To mnenje odobrava Labeo; kajti škode, ki sem jo že utrpel, ni mogoče prepustiti odločitvi sodnika, pri katerem se
zahteva povrnitev zemlje, ki je padla; prav tako se ne sme ugoditi tožbi, če se ne odstrani vse, kar je padlo. Alfenus prav tako
pravi, da se lahko zemlja, ki je padla, zahteva le, če ni združena z mojo zemljo in če ni del moje zemlje. Prav tako ni mogoče
zahtevati drevesa, ki je bilo preneseno na moje polje in se je ukoreninilo v moji zemlji. Prav tako ne morem vložiti tožbe
zoper vas, ker niste imeli pravice do svojega dela zemlje, ki se je odložil na mojo, če je bil že združen z mojo, in sicer iz
razloga, ker potem postane moja last.
76. Neratij pa pravi, da če je tvoj čoln zaradi sile toka odneslo na moje zemljišče, ga ne moreš odstraniti, razen če mi daš
jamstvo za morebitno škodo, ki sem jo utrpel.
77. Pojavilo se je vprašanje, ali mora v primeru, ko zemljišče pripada eni osebi, njegova površina pa drugi, slednja obljubiti
odškodnino za grozečo škodo ali dati varščino. Julijan pravi, da mora lastnik, kadar koli hiša, ki stoji na zemljišču drugega,
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propade, obljubiti odškodnino, ne le glede na pomanjkljivo stanje zemljišča, temveč tudi glede na stanje stavbe; ali pa da
mora tisti, ki mu pripada površina, zagotoviti jamstvo tako glede zemljišča kot glede hiše; in če eden od njiju tega ne stori,
naj sosed dobi posest nad nepremičnino.
78. Celsus zelo pravilno meni, da moraš v primeru, če je užitek tvoje hiše v lasti Titije, ti kot lastnik obljubiti odškodnino za
grozečo škodo ali pa mora Titija dati varščino. Če se tisti, ki bi mu bilo treba dati jamstvo proti grozeči škodi, postavi v
posest nepremičnine, bo Titii preprečil uporabo in uživanje te nepremičnine. Pravi tudi, da bi moral lastnik uporabniku, ki ne
popravlja nepremičnine, preprečiti uživanje nepremičnine; zato bi moral, če uporabnik ne da zavarovanja proti grozeči škodi
in je lastnik prisiljen obljubiti odškodnino, uporabniku preprečiti uživanje nepremičnine.
79. Paulus, O ediktu, knjiga XLVIII.
Kasij pravi, da mora lastnik, tudi če je užitek ločen od nepremičnine, obljubiti odškodnino za prihodnjo škodo. Če lastnik ne
obljubi odškodnine v celoti ali če uživalec ne da varščine, je treba tistemu, ki mu varščina ni dana, dati v posest
nepremičnino; če pa uživalec ne da varščine lastniku, ki mu je bila obljubljena odškodnina, Julijan pravi, da ta ne bo
upravičen do tožbe za vračilo svojega uživalnega pravice. Če pa bi moral uzurpator kar koli plačati zaradi kakšne
pomanjkljivosti zemljišča, bi bilo treba lastninsko pravico prenesti nanj.
80. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIII.
Kaj naj rečemo o upniku, ki je prejel hišo v zastavo? Ali mora obljubiti odškodnino za grozečo škodo, da bi bile njegove
pravice zaščitene, ali mora dati jamstvo, ker ni lastnik nepremičnine? Marcellus to vprašanje obravnava v nasprotnem smislu,
saj sprašuje, ali je treba upniku, ki ima hišo v zastavi, dati varščino proti grozeči škodi. Marcellus pravi, da mu ni treba dati
zavarovanja, in dodaja, da enako pravilo velja za osebo, ki hiše ni kupila od lastnika, saj določilo ne bi imelo nobene veljave,
kar zadeva slednjega. Vendar menim, da bi bilo povsem pravično, da se upošteva interes upnika; to pomeni, da bi moral biti
zavarovan z določbo.
81. Paulus, O ediktu, knjiga XLVIII.
Stanje osebe, ki ji ni bilo zagotovljeno zavarovanje pred grozečo škodo, je ugodnejše od stanja upnikov, ki so sprejeli
premoženje v zastavo, če bi mu bilo dovoljeno, da si ga po preteku dolgega časa prisvoji in ga pridobi z uzurpacijo.
82. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIII.
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Poglejmo, ali bi moral dobronamerni kupec, ki je pridobil lastnino od tistega, ki ni bil njen lastnik, obljubiti odškodnino za
grozečo škodo ali dati varščino. Slednje mnenje so sprejele nekatere avtoritete; vendar je razumno, da mora kupec raje
obljubiti odškodnino kot dati varščino, saj to stori v svojem imenu.
83. Kadar se pojavi vprašanje, ali bi moral lastnik zemljišča ali tisti, ki ima na njem pravico (kot je na primer služnost), dati
jamstvo proti grozeči škodi, menim, da bi moral obljubiti odškodnino in ne dati jamstva, ker deluje v svojem imenu in ne v
imenu drugega.
84. Če stoji med mojo in tvojo hišo, ki je v dobrem stanju, druga hiša, ki je v ruševinah, poglejmo, ali bi moral ti sam dati
jamstvo meni ali bi moral on, čigar hiša je v dobrem stanju, sam dobiti jamstvo; ali pa ga lahko zahtevam od vaju obeh.
Boljše mnenje je, da morata zavarovanje zagotoviti oba; ker je mogoče, da bi rušilna hiša s padcem na tisto, ki je v dobrem
stanju, poškodovala mojo, čeprav je mogoče reči, da se to ni zgodilo zaradi napake v stavbi, ki je bila v dobrem stanju, če mi
druga s padcem nanjo povzroči škodo. Ker pa bi se lastnik vmesne hiše lahko zaščitil tako, da bi pridobil zavarovanje pred
grozečo škodo, je povsem razumno, da je odgovoren za tožbo.
85. Kadar kdo zahteva, da se mu da zavarovanje pred grozečo škodo, mora najprej priseči, da tega ne počne z namenom, da
bi ga nadlegoval. Zato se vsakomur, ki je pripravljen priseči v ta namen, dovoli, da sklene določilo, pri čemer se ne
poizveduje, ali ima kakršen koli interes na nepremičnini, ali ima sosednjo hišo ali ne; kajti celotno zadevo je treba prepustiti
odločitvi pretorja, ki določi, komu je treba dati varščino in kdo do nje ni upravičen.
86. Varščine pa ni treba dati nikomur, ki ima pravico prečkati mojo zemljo ali na njej prati ali bivati v moji hiši.
87. Labeo pravi, da je jasno, da mora lastnik stavbe, ki ni v dobrem stanju, dati varščino ne le sosedom, njihovim
najemnikom in njihovim ženam, ampak tudi tistim, ki pri njih prebivajo.
88. Postavlja se vprašanje, ali mora lastnik hiše dati varščino svojim najemnikom. Sabinus pravi, da najemnikom ne bi smeli
dati varščine, saj so bodisi najeli hišo, ki je bila na začetku propadajoča, in so sami krivi, da so to storili, bodisi je hiša
pozneje postala propadajoča in lahko vložijo tožbo na podlagi najemne pogodbe. To mnenje je pravilnejše.
89. Če kdo zgradi hišo v bližini spomenika ali dopusti, da se spomenik postavi v bližini njegove hiše, mu pozneje ne bi smeli
dati zavarovanja pred grozečo škodo, ker je dopustil, da je bilo storjeno protipravno dejanje. V drugih primerih pa, kadar
stavba poškoduje spomenik in oseba, ki ji pripada pravica do spomenika, ni kriva, je treba slednji zagotoviti zavarovanje.
90. Sedaj velja, da lahko osebe, ki imajo pravico do površine in užitka zemljišča, sklenejo določilo, s katerim se zavarujejo
pred grozečo škodo.
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91. Marcellus pa pravi, da tisti, ki v dobri veri kupi nepremičnino od nekoga, ki ni njen lastnik, ne more skleniti določila v
zvezi z grozečo škodo.
92. Kadar kdo vroči obvestilo o prekinitvi novega dela, Julijan razpravlja o vprašanju, ali mu je treba kljub temu zagotoviti
zavarovanje pred grozečo škodo, in se nagiba k prepričanju, da je to treba storiti. Julijan prav tako pravi, da je treba
zagotoviti varščino osebi, ki je upravičena do interdikta Quod vi et clam proti svojemu nasprotniku; ker se varščina ne nanaša
na kakršne koli napake v stavbi ali na kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala zaradi dela.
93. Če je kdo dobil v posest hišo zaradi tega, ker mu ni bila dana varščina, in potem oseba, ki ji je hiša pripadala in ima druge
stavbe, ki mejijo na prvo, zahteva, da mu varščino proti grozeči škodi zaradi propadajoče hiše zagotovi tožnik, ki je dobil v
posest isto hišo; poglejmo, ali je treba slednjega prisiliti k zagotovitvi varščine ali pa je treba zaslišati drugo stranko. Julijan
meni, da oseba, ki je predala propadajočo hišo in obdržala tiste, ki so bile v dobrem stanju, ravna zelo nečastno, če zahteva
varščino od tistega, ki je ravnokar prevzel posest tiste, ki je bila v slabem stanju, čeprav je sam izgubil posest nad njo, ker ni
hotel zagotoviti varščine proti grozeči škodi. In dejansko lahko le malo spodobno zahteva varščino, da se zavaruje zaradi
stavbe, za katero je zanemaril zagotovitev varščine. To mnenje je pravilno.
94. Če je bil kdo, ki je nameraval skleniti pogodbo, zaprisežen, pa pogodbe ni sklenil, poglejmo, ali bi moral biti ponovno
zaprisežen, če bi jo pozneje želel skleniti. Menim, da bi moral biti drugič zaprisežen, in sicer iz razloga, ker je mogoče, da je
bodisi na začetku bodisi zdaj nameraval povzročiti nadlogo.
95. Če v imenu drugega zahtevam, da se mi zagotovi zavarovanje pred grozečo škodo, moram priseči, da tisti, v imenu
katerega zahtevam zavarovanje, tega ne počne z namenom, da bi povzročil nadlogo.
96. Če pa zahtevam v imenu osebe, ki ji, če bi to storila v svojem imenu, ne bi bilo treba prisegati, kot na primer patronu ali
staršu, je treba šteti, da ni razloga za prisego; kot v primeru, ko naročniku ni treba prisegati, tisti, ki deluje zanj, "ne bi smel
prisegati v tovrstni določbi.
97. V tej določbi je treba predpisati določen rok, v katerem bo jamstvo začelo učinkovati, če nastane kakršna koli škoda, saj
oseba, ki daje jamstvo, ne sme biti večno odgovorna po tej določbi. Zato pretor sam predpiše rok za določilo, pri čemer
upošteva okoliščine primera in naravo škode, za katero se domneva, da bi lahko nastala.
98. Paulus, O ediktu, XIV. knjiga.
Pri proučevanju okoliščin primera je treba upoštevati razdaljo, ki ločuje obe nepremičnini, in dimenzije objekta,
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99. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIII.
Če je potekel čas, določen z obveznico, se lahko z dekretom pretorja zagotovi novo zavarovanje.
100. Če je določilo sklenjeno brez določitve časa ali če naj bi po dogovoru strank določilo začelo veljati, ko je bila
povzročena škoda; ali če je bila opustitev storjena zaradi napake in je potekel čas, ki ga je v takih primerih običajno
predpisati; lahko stranka, ki je zagotovila varščino, zaprosi pretorja, da jo razreši.
101. Pretor nato pravi: "Za vsako zgradbo, ki je postavljena v javnem potoku ali na njegovem bregu, odredim, da se varščina
zagotovi za deset let." V tem primeru je potrebna varščina in treba je določiti čas, v katerem se izteče določilo; to se stori, ker
je zgradba postavljena na javnem kraju. Poleg tega pretor zahteva, da se predloži varščina, kadar se to stori na tuji lastnini.
102. Ne smemo pozabiti, da se varščina ne daje le zaradi napak v zemlji, ampak tudi glede same zgradbe; in čeprav je slednja
postavljena na zasebnem zemljišču, se varščina nanaša tako na zemljo kot na samo zgradbo. Če pa je zemljišče javna
lastnina, ni treba, da bi se zavarovanje pred grozečo škodo zagotavljalo glede česar koli drugega kot glede napak v
konstrukciji stavbe.
103. V to določbo je torej vključena vsaka škoda, ki lahko nastane v desetih letih.
104. Kjer pretor pravi: "S sklicevanjem na katero koli delo", moramo razumeti, da se to nanaša na vsako škodo, ki nastane
zaradi objekta, postavljenega na javnem zemljišču.
105. Kadar je kar koli zgrajeno na javni cesti, je treba dati zavarovanje iz razloga, ker je postavljeno na zemljišču drugega.
106. Pretor pa bo po opravljeni preiskavi določil čas v skladu z naravo dela.
107. Kadar kdo opravlja delo za zaščito avtoceste ali opravlja kakršno koli drugo delo v zvezi z njo, je treba zagotoviti
varščino, da se prepreči škoda, ki bi jo utrpeli zasebniki.
108. V zvezi z drugimi javnimi kraji ni izrecno določeno nič, vendar je treba zaradi splošne klavzule, ki se nanaša na objekte,
postavljene na zemljiščih drugih oseb, zagotoviti varnost pred grozečo škodo.
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109. Kadar se javni prostor popravlja z javnim delom; Labeo zelo pravilno meni, da pravilo, da se zavarovanje pred
nevarnostjo škode ne daje, velja, kadar lahko kakršna koli škoda nastane bodisi zaradi pomanjkljivosti zemljišča bodisi zaradi
dela; vendar je treba delo opraviti tako, da sosedje ne bodo utrpeli škode ali poškodb.
110. V skladu s pogoji tega edikta, če zavarovanje ni zagotovljeno, pretor da tožniku v posest tisti del stavbe, za katerega se
zdi, da je v propadajočem stanju.
111. Poglejmo, ali bi mu bilo treba dati v posest celotno hišo. Ohranjeno je Sabinovo mnenje, ki pravi, da ga je treba dati v
posest v celoti; sicer pravi, da če obstaja bojazen, da bo škoda nastala samo zaradi stavbe, edikta ni mogoče izvršiti, niti mu
ne bo koristilo, če bo dan v posest, ki je zakonito ne more imeti ali ki mu ne bo koristila. To Sabinovo mnenje je boljše.
112. Če je stavba razdeljena na več delov, poglejmo, ali je treba tožniku dati v posest del stavbe ali celotno stavbo. Če je
stavba tako velika, da so med delom, ki je uničen, in delom, ki je v dobrem stanju, prostori, je treba reči, da je treba tožniku
dati v posest samo uničen del; če pa je celotna stavba tesno povezana, mu je treba dati v posest celotno stavbo. Zato je pri
hišah velikega obsega boljše mnenje, da je treba tožniku dati v posest tisti del, ki meji na tisti, ki je v ruševinah. Če pa je v
ruševinskem stanju le zelo majhen del hiše velikega obsega, kako je mogoče trditi, da je treba osebi, ki ji ni bilo dano
zavarovanje pred grozečo škodo, naložiti, naj prevzame posest celotne stavbe, če je ta tako obsežna.
113. Kaj naj rečemo, če je dodatek k hiši v uničujočem stanju? Ali naj tožnik dobi v posest prizidek ali celotno stavbo?
Boljše mnenje je, da se mu ne sme dati v posest celotne stavbe, ampak le njen dodatek.
114. Kadar več oseb zahteva, da se jim izda varščina, je običajno, da se v posest postavijo vse osebe. Labeo sprejema to
mnenje, kadar je bila ena oseba že postavljena v posest, druga pa želi, da se to stori; ne bomo namreč upoštevali vrstnega
reda, po katerem se pojavljajo, ampak bosta obe upravičeni do posesti. Kadar pa je bilo enemu že naročeno, naj prevzame
posest, drugi pa zahteva, naj se zagotovi zavarovanje pred grozečo škodo; če to ni storjeno, bo v posest postavljen drugi.
115. Julijan pravi, da kadar je kdo postavljen v posest zaradi grozeče škode, s potekom časa ne more pridobiti lastninske
pravice, razen če postane lastnik z drugim pretorjevim dekretom.
116. Če je bil pred izdajo tega dekreta v posest postavljen tudi kdo drug, postaneta obe stranki solastnici hiše; to pomeni, če
jima je bilo odrejeno, da jo prevzameta v posest. Če pa je postal lastnik tisti, ki je bil prvi postavljen v posest, in bi Titius
zahteval, da se mu zagotovi zavarovanje pred grozečo škodo, prvi pa bi ga zavrnil, bo v posesti ostal samo Titius.
117. Kadar je v posest postavljenih več oseb, so vse v enakem položaju in se ne upošteva višina škode, ki lahko prizadene
vsako od njih; to je razumno, saj kadar je v posest postavljena ena oseba, se to ne stori glede na delež škode, ki ji lahko grozi,
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ampak se to stori v korist vseh. Zato, kadar je v posest postavljenih več oseb, vse enako pridobijo popolno posest, njihovi
deleži pa so urejeni s prispevkom.
118. Če pa bi kdo, ki je postavljen v posest, imel stroške in bi mu bilo pozneje z drugim sklepom naloženo, naj prevzame
posest, ali lahko povrne stroške, in če jih lahko, po kakšnem postopku? Ugotovljeno je, da lahko stroške, ki so mu nastali,
izterja s tožbo za delitev.
119. Kadar pa je oseba postavljena v posest, vendar ji z drugim sklepom še ni bilo naloženo, da prevzame popolno posest,
poglejmo, ali se mora lastnik nepremičnine odpovedati posesti. Labeo pravi, da je to dolžan storiti, tako kot v primeru, ko v
posest niso postavljeni niti upniki niti volilojemniki. To mnenje je pravilno.
120. Kadar pretor koga postavi v posest nepremičnine, mu ne podeli popolne posesti takoj, ampak šele po tem, ko se izkaže
ustrezen razlog. Zato mora preteči določen časovni presledek, da se pokaže, da lastnik zaradi dolgega molka šteje hišo za
zapuščeno, ali kadar je bila oseba postavljena v posest in potem, ko je tam ostala nekaj časa, nihče ne zagotovi varščine.
121. Če se zgodi, da je lastnik službeno odsoten za državo ali iz kakšnega drugega utemeljenega razloga, ali če je v starosti,
ki mu daje pravico do olajšave, je treba sprejeti pravilo, da pretor ne sme pretirano hiteti z razglasitvijo odloka, s katerim se
stranka postavi v popolno posest nepremičnine. In tudi če bi izdal tak odlok, ni dvoma, da bo zainteresirani stranki priznana
popolna restitucija.
122. Kadar je komu odrejena popolna posest, je treba lastnika prisiliti, da se odpove
da bi jo moral izročiti.
123. Kadar kakšne pravice pripadajo strankam, ki so lahko zagotovile zavarovanje pred grozečo škodo, se te pravice ne
morejo uveljavljati proti osebi, ki je bila postavljena v posest. Labeo odobrava to mnenje.
124. V primeru upnika, ki ima v zastavi propadajočo hišo, se postavlja vprašanje, ali lahko uveljavlja svoje pravice do
zastavne pravice proti vsakomur, ki mu je bilo na podlagi drugega pretorjevega odloka naloženo, da prevzame popolno
posest. Boljše mnenje je, da mu bo odvzeta pravica do uveljavljanja zastavne pravice, če dolžnik ne bo obljubil odškodnine
ali upnik ne bo predložil zavarovanja. Celsus zelo pravilno meni, da to pravilo velja tudi za primer uzurpatorja.
125. Kadar je hiša v večnem zakupu, menimo, da je mogoče neko osebo postaviti v posest, vendar ni mogoče dovoliti, da bi z
drugim pretorjevim dekretom pridobila popolno posest; kajti lastništva nepremičnine ni mogoče nikoli pridobiti s posestjo.
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Vendar je treba izdati odlok, s katerim bo najemnik v enakem položaju kot tisti, ki je zavrnil varščino, po tem odloku pa
lahko v ta namen izkoristi ustrezno ukrepanje v skladu s svojo najemno pogodbo.
126. V zvezi z zemljiščem, ki ga daje v zakup občina, pa je treba, če organi ne dajo zavarovanja, reči, da se lahko lastništvo
pridobi s potekom časa.
Če bi nastala škoda, ki se jo je bati, medtem ko pretor razpravlja o tem, ali naj se določilo odobri ali ne, se je pojavilo
naslednje lepo vprašanje; in sicer, ali se lahko tožniku povrne škoda. In res, dajanje v posest ne bo postalo operativno. Pretor
bi moral kljub temu odrediti, da se tudi morebitna nastala škoda vključi v tisto, ki jo krije jamstvo; če pa meni, da bi bilo
primerno, da ugodi tožbi, lahko v ta namen izda odredbo.
128. Če varovanec nima skrbnika, po pooblastilu katerega bi lahko obljubil odškodnino za grozečo škodo, se lahko tožnik
postavi v posest, tako kot v primeru, ko ni bila podana obramba.
129. Kadar je kdo postavljen na posest zaradi grozeče škode, nekateri organi menijo, da mora podpreti in popraviti zadevno
stavbo in da je odgovoren za malomarnost, kot v primeru osebe, ki prejme zastavo. Mi pa se poslužujemo drugega pravila;
ker je oseba le dana v posest, namesto da bi prejela varščino, ne bo kriva, če ne opravi popravila.
130. Če mu je varščina ponujena po tem, ko je bil dan v posest, poglejmo, ali bi moral izprazniti prostore, razen če mu je
ponujena tudi varščina za morebitno škodo, ki je bila storjena po tem, ko je bil dan v posest. To mnenje je dejansko boljše.
Zato je treba v obljubi o odškodnini dvakrat navesti predpisani rok, poleg tega pa mu je treba zagotoviti jamstvo za morebitne
stroške, ki jih je imel.
131. Postavlja se vprašanje, od katerega datuma je treba oceniti obračun škode, ali od trenutka, ko je tožnik pridobil posest,
ali od trenutka, ko je pretor odredil, da mora vstopiti v posest. Labeo pravi, da je treba računati od trenutka, ko je bil izdan
dekret, Sabinus pa meni, da je treba računati od trenutka, ko je tožnik pridobil posest. Menim, da je sprejetje enega ali
drugega mnenja odvisno od okoliščin primera, saj je običajno, da se priskoči na pomoč tistemu, ki mu je bilo naročeno, naj
prevzame posest, pa tega iz nekega razloga ni storil ali pa je posest pridobil prepozno.
132. Vendar pa potem, ko je pretor komu odredil, naj prevzame popolno posest na podlagi lastninske pravice, ni razloga za
ponudbo varščine. Labeo sprejema to mnenje, saj pravi, da se sicer zadeva ne bi nikoli končala. To je povsem pravilno, razen
kadar so stranke upravičene do olajšave zaradi starosti ali kakšnega drugega utemeljenega razloga.
133. Če je hiša že propadla, poglejmo, ali naj oseba, ki ji ni bilo dano zavarovanje, še vedno dobi v posest ruševine ali
zemljišče. Boljše mnenje je, da je to treba storiti. Labeo se s tem strinja, vendar dodaja, da bi ga bilo treba sprejeti le, kadar je
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hiša padla po tem, ko je pretor izdal odlok, s katerim je dal tožnika v posest. Menim, da je Labeovo mnenje pravilno. Če torej
tožnik opravi kakršna koli popravila, je treba šteti, da ni prisiljen oditi, dokler mu za to ni bilo plačano in dokler ni bilo
zagotovljeno jamstvo za predhodno nastalo škodo. Vendar lahko s tožbo in factum izterja, kar je porabil, ne more pa izterjati
več, kot bi bilo treba porabiti v skladu s presojo dobrega državljana. Enako pravilo velja, kadar je nekdo drug imel stroške po
mojem naročilu ali zahtevi brez goljufivega namena in je bila v zvezi s tem izdana odločba proti meni ali pa sem znesek
plačal v dobri veri.
134. Kadar se kdo odpove posesti hiše zaradi strahu, da bo padla, in to stori, ko tega ne more preprečiti, Labeo pravi, da bo
njegova pravica ostala neokrnjena, kot če bi nadaljeval posest; kajti če bi raje zapustil hišo, ko bi se njeno stanje lahko
popravilo, bi izgubil korist od pretorjeve odločbe in ne bi smel biti zaslišan, če bi pozneje zaprosil za pomoč. Kasij pa pravi,
da če se je umaknil zaradi strahu, da bo hiša propadla, in ne z namenom, da bi jo zapustil, mu je treba vrniti posest. Pravi
tudi, da v primeru, ko se oseba, ki je bila postavljena v posest, ne pojavi in se stavba zruši, izgubi ugodnost pretorjevega
odloka. To je treba razumeti, če je zanemaril prevzem posesti, in ne v primeru, ko se hiša zruši, potem ko je prišel z
namenom, da jo prevzame v posest.
135. Če je pretor koga poslal, da prevzame posest na podlagi tega edikta, pa mu tega ni dovolil, lahko uporabi tožbo in
factum in zahteva, da se mu plača toliko, kolikor bi bilo treba plačati, če bi bilo predloženo zavarovanje glede nepremičnine.
Ta tožba se razteza na čas, ko je bila škoda storjena.
136. Paulus, On the Edict, Booh LX.
Pred povzročitvijo škode ostane dejanje tistega, ki ni hotel obljubiti odškodnine ali dovoliti tožniku, da prevzame posest,
nekaznovano, če je pred povzročitvijo škode dal varščino ali se odpovedal posesti nepremičnine.
137. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIII.
Kadar kdo, ki je pod nadzorom drugega, noče sprejeti osebe, ki je bila postavljena v posest, številne avtoritete menijo, da bo
na tej podlagi mogoče vložiti tožbo za noxal.
138. Kako je treba ravnati, če bi zastopnik preprečil prevzem posesti? Ali naj se ugodi tožbi zoper njega ali zoper njegovega
naročitelja? Boljše mnenje je, da je treba tožbo vložiti proti zastopniku.
139. Isto pravilo velja za zastopnika občine, skrbnika in tiste, ki nastopajo za druge.
140. Ta tožba, ki je in factum, je dana za vedno in preide na dediča in proti njemu, pa tudi na druge osebe in proti njim.
2346

141. Sodnik, ki je pristojen v primeru grozeče škode, pa tudi kadar je stranka, zoper katero je vložena tožba, odtujila
zemljišče, običajno pred izdajo sodbe oceni vso škodo, ki je nastala.
142. Paulus, O ediktu, knjiga XLVIII.
Določilo v zvezi z grozečo škodo se lahko da ne le osebi, ki je lastnik premoženja, temveč tudi tistemu, ki je za to
premoženje odgovoren.
143. Če pa je obljubitelj z opravljanjem nekega dela pridobil lastninsko pravico na nepremičnini z uzurpacijo, Pomponij
pravi, da na tej podlagi ne bo odgovoren, in sicer iz razloga, ker lastnine ni pridobil zaradi kakršne koli pomanjkljivosti
zemljišča ali na račun dela, temveč po javnem pravu.
144. Osebi, ki ima pravico uporabe na hiši, ki je v slabem stanju, ni treba dati zavarovanja, čeprav je morda lastnik drugih
sosednjih stavb, ker lahko opravi popravilo; kajti tisti, ki mora uporabljati lastnino, kot postane skrbni vodja gospodinjstva,
ima tudi moč, da jo popravi. Zato lastnik hiše ne bi smel biti uslišan, če želi, da mu uporabnik zagotovi jamstvo za zaščito
drugih hiš, ki so v bližini hiše, ki je predmet pravice uporabe, saj ima pravico do tožbe zoper uporabnika, da bi ga prisilil k
uživanju lastnine, kot bi moral storiti dober državljan.
145. Vendar pa moram svojemu najemniku zagotoviti varstvo pred grozečo škodo, če ima v bližini hiše, ki jo zaseda in je v
slabem stanju.
146. Lastnik zemljišča ni dolžan dati varščine glede morebitne škode, ki bi jo zaradi stanja zemljišča lahko povzročil
človeku, ki je na tem zemljišču postavil hišo, potem ko ga je dal v zakup; po drugi strani pa slednji ni dolžan dati varščine
lastniku, ker je vsak od njiju upravičen do tožb na podlagi zakupne pogodbe, v teh postopkih pa se ne upošteva nič drugega
kot malomarnost. Več pa je vključeno v določbo, ki se nanaša na grozečo škodo, saj naj bi šlo v tem primeru za slabo
popravilo nepremičnine.
147. Če oseba, ki ima hišo, sklene določilo, nato pa kupi drugo sosednjo hišo, se postavi vprašanje, ali bo obljubitelj zavezan
glede hiše, ki jo je kupil po sklenitvi določila. Julianus pravi, da je treba razmisliti, ali je tisti, ki je dal jamstvo, odgovoren le
za stanje hiše, glede katere je bila sklenjena pogodba med njim in obljubiteljem, in sicer na prvem mestu. Zdi se, da bi iz tega
izhajalo, da bi bilo treba v primeru, ko dva solastnika skleneta pogodbo o hiši, ki je v skupni rabi, dati jamstvo le za škodo, ki
bi jo lahko utrpel eden od navedenih solastnikov v zvezi s svojim deležem v stavbi. Zato se obveznost obljube ne poveča ne
glede na to, ali je eden od njiju odkupil delež drugega ali pa mu je hišo prisodilo sodišče. Pomponij pri poročanju o tem
Julijanovem mnenju pravi, da ga odobrava.
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148. Če pa je določevalec po sklenitvi določila v hišo prinesel kakšno osebno lastnino in je bila ta uničena zaradi porušitve
sosednje stavbe, lahko vloži tožbo na podlagi določila, čeprav ob sklenitvi določila omenjene lastnine ni bilo v hiši.
149. Če je kupec zemljišča sklenil določilo pred izročitvijo, bo zavarovan pred morebitno škodo, do katere lahko pride po
prenosu nepremičnine.
150. Prodajalec hiše pa mora pred izročitvijo posesti skleniti klavzulo, ker s tem zavaruje morebitno škodo, ki bi nastala na
nepremičnini zaradi malomarnosti.
151. Kaj pa je treba storiti, če prodajalec brez svoje krivde ni mogel določiti zavarovanja, kupec pa ga je določil sam? Ali ni
treba, da kupec utrpi škodo? Ker se je ta škoda zgodila na stvari, ki pripada drugemu, ali bi jo moral plačati kupec, ker nima
pravice do tožbe, ki bi temeljila na prodaji? Tovrstna določba nima nobene koristi, razen če je škoda nastala po prenosu
nepremičnine; ker bi moral prodajalec, dokler je zadolžen za njeno hrambo, določiti, da bo kupcu odgovoren za ravnanje z
največjo skrbnostjo; in česar koli lahko kupec doseže z drugo tožbo, nikakor ne bi smelo biti vključeno v določbo, s katero se
zavaruje pred grozečo škodo.
152. Če bi prodajalec določbo določil, bo vanjo vključena vsaka škoda, ki se lahko zgodi po izročitvi nepremičnine kupcu.
Aristo pravi, da je to skrajno nepravično, saj bi bil obljubitelj, če bi kupec sam določil glede grozeče škode, odgovoren
dvema osebama na isti podlagi, razen če bi morda prišlo do nasprotnega; ker je bila v tem primeru določba sklenjena glede na
interes določevalca, tako da bi se lahko štelo, da prodajalec po sklenitvi določbe glede grozeče škode nima več nobenega
interesa.
153. Pravilno je mnenje Sabina, ki je menil, da če bi med gradnjo hiše sosednja stavba v času, določenem s klavzulo, padla
na moj zid in ga poškodovala, in čeprav bi padla po preteku časa, določenega s klavzulo, lahko še vedno vložim tožbo, ker
sem škodo utrpel v času, ko je bil zid v slabem stanju; prav tako ni ničesar, kar bi preprečevalo vložitev tožbe, še preden zid
pade; in če je tako pretresen, da ga ni mogoče popraviti in ga je zato treba podreti, ocena škode, ki jo opravi sodišče, ne sme
biti manjša, kot če bi zid padel.
154. Če imava ti in jaz sosednji hiši in želiva, da se vzajemno zagotovi varnost pred grozečo škodo, ni razloga, da ne bi jaz
dobil v posest tvoje hiše, ti pa v posest moje.
155. Če oskrbnik zaradi grozeče škode komu prepreči prevzem posesti, velja, da je mogoče zoper njega takoj vložiti tožbo in
factum.
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156. Če druga oseba, ki deluje po mojem navodilu, prepreči nekomu, da bi prevzel posest, se ta tožba lahko vloži zoper
mene.
157. Pretor ne kaznuje samo tistega, ki je imel posest v času, ko je bila izdana prva odredba, ampak tudi tistega, ki ne dovoli
pridobitve posesti po drugi odredbi; ker sicer tistemu, ki je začel pridobivati posest po drugi odredbi in s svojo posestjo
pridobiti lastnino, ne dovoli vstopa v prostore ali ga izžene, bo upravičen do interdikta zaradi nasilja ali do publicijske tožbe.
Če pa bi vložil tožbo in factum, ne more uporabiti drugega, saj pretor to dovoli, da bi preprečil, da bi tožnik povzročil škodo,
s katero bi se lahko okoristil.
158. Če moj zastopnik sklene dogovor glede grozeče škode, bom upravičen do tožbe na podlagi dogovora, če bo dokazan
ustrezen razlog.
159. Gams, O ediktu mestnega pretorja: Naslov: O grozeči škodi.
V določbi o odškodnini zaradi grozeče škode niso prizadete pravice tistih, ki so odsotni v dobri veri; če se jim po vrnitvi
podeli pooblastilo, da dajo jamstvo, ki je edino pravično, ne glede na to, ali so lastniki nepremičnine ali imajo kakršne koli
pravice na njej, bodisi kot upniki, užitkarji ali najemniki zemljišč.
160. Če se zaradi slabega stanja hiše ali katere koli druge zgradbe, kar se lahko zgodi v zvezi s stavbo, ki se nahaja v mestu
ali na podeželju, na zasebnem ali javnem kraju, bojijo kakršne koli škode, mora pretor poskrbeti, da se osebi, ki se boji, da bo
prišlo do takšne škode, zagotovi varščina.
161. Isto, O deželnem ediktu, knjiga XIX.
Zavarovanje pred grozečo škodo poteka med užitkarjem in lastnikom nepremičnine, kadar užitkar zahteva, da se mu da
zaradi slabega stanja tal, lastnik nepremičnine pa zaradi kakšne pomanjkljivosti dela, kadar užitkar nekaj gradi, saj nobeden
od njiju ne more zahtevati zavarovanja od drugega zaradi hiše, ki je bila v nevarnosti, da pade; užitkar, ker ni odgovoren za
popravilo hiše, in lastnik, ker običajno skleneta določbo, na podlagi katere užitkar da varščino za popravilo nepremičnine; ta
določba velja v tem primeru.
162. Paulus, O Placiju, VIII. knjiga.
Če je sin pod očetovskim nadzorom najemnik, poglejmo, ali se mu lahko zaradi grozeče škode dodeli posest sosednje hiše;
zastavlja se namreč vprašanje, ali se za sina pod očetovskim nadzorom ne šteje, da je utrpel škodo, če njegovo premoženje
sestavlja njegov peculium in lahko njegov oče sklene določilo, s katerim se zavaruje za morebitno škodo, ki bi jo lahko
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utrpel. Ugotovljeno je, da je treba oba izročiti v posest, razen če se je sin, ko je najel hišo, dogovoril, da bo ta na njegovo
odgovornost; ker je v tem primeru samo on odgovoren po najemni pogodbi, je zelo pravilno, da je treba izročiti v posest
njega samega, če mu ni dano zavarovanje.
163. Isto, O Plautiju, X. knjiga.
Če je lastnik nepremičnine obljubil odškodnino za grozečo škodo ali je v ta namen nekaj plačal; ali, po drugi strani, če je
nekaj plačal užitkar, je edino pravično, da eden od njiju uživa hišo v uporabi ali da drugi obdrži lastništvo nad njo brez
kakršnegakoli tveganja. Če je lastnik iz tega naslova kaj plačal, se uporabniku ne sme dovoliti, da uporablja nepremičnino, če
ne prispeva svojega deleža. To velja tudi za uzurpatorja in lastnik nepremičnine bo prisiljen prispevati svoj delež. Če bi torej
hiša padla, lahko uživalec drži zemljo, dokler mu ne povrne škode, tako da tisto, do česar bi bil upravičen sosed, če bi bil
postavljen v posest, naj ima uživalec, ki mu je povrnil škodo. Enako pravilo velja, kadar se za nastalo škodo plača celo zelo
majhen znesek.
164. Placij: Od osebe, za katero zanikam, da je lastnik določene nepremičnine, zahtevam varščino pod izjemo: "Če ne bi bil
lastnik," in pravim, da mi mora drugi, ki ga imam za lastnika, preprosto obljubiti odškodnino. Določeno je bilo, da ne morem
dobiti obeh teh zahtev, temveč moram izbrati, kateri od strank dam prednost, da mi priskrbi jamstvo.
165. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIII.
V določilu, ki se nanaša na zavarovanje pred grozečo škodo in je sklenjeno zaradi hiše, se tožnik postavi v posest, razen če
jamstvo pokriva vse.
166. Isto, O ediktu, knjiga LXXXI.
Uporaba javnih potokov je skupna, prav tako uporaba javnih cest in morske obale; zato lahko vsakdo na teh mestih gradi in
ruši, kar je zgradil, če to lahko stori, ne da bi drugim povzročil nevšečnosti. Zaradi tega se jamstvo s poroštvom daje le za
sam objekt, ni pa predvideno za slabo stanje zemljišča; to pomeni, da se pravilo uporablja le za delo, ki ga vsakdo opravi. Če
pa obstaja bojazen, da bi zaradi slabega stanja zemljišča grozila škoda, nikakor ni mogoče reči, da je treba skleniti poroštvo
glede grozeče škode, saj kdo lahko dvomi, da ni nikogar, od kogar bi bilo mogoče dobiti poroštvo; če namreč nihče ničesar
ne bi gradil, predpostavimo, da omenjeni javni prostor zaradi svoje narave povzroča neko škodo. Zato se določilo nanaša le
na takšne objekte, ki jih zgradijo zasebniki. Kakšno pravilo bo torej veljalo, če bo zgrajen javni objekt, in do kakšnega sklepa
bomo prišli glede morebitne napake pri njegovi gradnji? Jasno je, da se je treba obrniti na cesarja; če je bila zgradba zgrajena
v pokrajini, pa na njenega guvernerja. Vendar je treba to, kar je bilo povedano v zvezi z napakami pri gradnji stavbe,
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razumeti tako, da se ne nanaša le na čas, ko je bilo delo opravljeno, temveč tudi na primer, ko kakršna koli škoda nastane
pozneje; kaj če bi hiša padla, ker je bila neustrezno zgrajena?
167. V to določbo so vključena imena dedičev ali naslednikov in vseh drugih oseb, ki imajo interes na nepremičnini; izraz
"nasledniki" pa se ne nanaša le na tiste, ki nasledijo celotno nepremičnino, ampak tudi na tiste, ki nasledijo le določen njen
del.
168. Vsaka škoda, ki bi lahko nastala na hiši, zemljišču ali delu zaradi njenega slabega stanja ali pomanjkljive gradnje, je
predvidena z določbo brez zavarovanja, in to se ne nanaša samo na celotno hišo, ampak tudi na njen del. Labeo pravi, da
slabo stanje hiše ali zemljišča vključuje vse, kar izvira iz zunanjega vira in ju naredi manj trajna. Vendar nihče ne more reči,
da bo določilo začelo veljati ob predpostavki, da je zemlja v slabem stanju, če je močvirnata ali peščena; ker sta to naravni
napaki, zato določilo v takem primeru ne velja, in tudi če je bilo sklenjeno, zaradi tega ne bo začelo veljati.
169. Postavlja se vprašanje, ali se ta določba nanaša samo na škodo, ki nastane zaradi poškodbe, ali pa vključuje tudi vso
škodo, ki izhaja iz zunanjega vira. Labeo pravi, da postopka ni mogoče začeti, če je škoda nastala, če je nastala zaradi
potresa, poplave ali katerega koli drugega naključnega dogodka.
170. Tudi Servij pravi, da če so strešniki, ki jih je odnesel veter, padli s hiše obljubitelja na hišo njegovega soseda, bo prvi
odgovoren le, če se je to zgodilo zaradi kakšne napake v njegovi stavbi in ni bilo posledica zgolj silovitega neurja ali kakšne
druge katastrofe, ki je posledica božjega delovanja. Labeo kot razlog za to navaja, da bi bila storjena krivica, če to pravilo ne
bi bilo sprejeto; kajti kje bi lahko našli dovolj močno hišo, ki bi vzdržala silo reke, morja, viharja, ruševin, požara ali potresa?
171. Servij tudi meni, da če bi silovit tok preplavil otok in bi stavbe določevalca padle, ne bi mogel ničesar izterjati na
podlagi določila, ker dogodka ni mogoče pripisati nobeni napaki stavb ali slabemu stanju tal. Če pa bi voda spodkopala
temelje stavbe in bi se ta zaradi tega porušila, pravi, da bi klavzula začela delovati; saj je velika razlika, če se zgradba, ki je
temeljito zgrajena, takoj podre zaradi sile toka, in če se je pred tem porušila in nato padla. Tudi Labeo odobrava to mnenje,
saj ta primer nikakor ni podoben tistemu, ki ga predvideva akvilejski zakon, ko kdo ubije sužnja, ki je zdrav, ali tistega, ki je
postal slaboten.
172. Poleg tega, čeprav določilo začne učinkovati, kadar škoda nastane zaradi kakšne napake pri gradnji, še vedno, če bi delo
opravil nekdo, v katerega obljubitelj ne bi mogel posegati, določilo ne bo začelo učinkovati. Jasno je, da bo postala
operativna, če bi mu lahko preprečil gradnjo. Če pa zgradbo zgradi kdo v imenu obljubitelja ali v imenu tistega, v čigar korist
je bila obljubljena odškodnina, ali kdor koli drug, ki bi mu bilo mogoče preprečiti opravljanje dela, bo to določilo postalo
učinkovito.
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173. Če je bilo dano jamstvo za zavarovanje pred škodo, ki bi nastala pri gradnji peči, in bi škoda nastala zaradi
malomarnosti osebe, ki jo je vodila, mnogi organi menijo, da za ta primer ne veljajo pogoji te klavzule.
174. Kasij prav tako pravi, da se določba ne uporablja, če je škoda nastala zaradi vzroka, za katerega ni bilo mogoče
poskrbeti.
175. Vivianus navaja naslednji primer. Če se drevesa, ki stojijo na zemljišču mojega soseda, zaradi sile neurja polomijo in
padejo na mojo njivo ter s tem poškodujejo mojo trto ali pridelek ali pa porušijo moje stavbe, določilo, ki je vsebovalo
klavzulo: "Če bi škoda nastala zaradi slabega stanja dreves", ne bo imelo učinka; ker škoda ni nastala zaradi kakšne napake
dreves, temveč jo je povzročila sila vetra. Jasno je, da če je škoda nastala zaradi starosti dreves, lahko rečemo, da je nesreča
nastala zaradi njihove napake.
176. Pravi tudi, da če bi vam obljubil odškodnino zaradi grozeče škode, ki bi jo povzročila moja hiša, in bi jo sila nevihte
vrgla na vašo stavbo ter jo uničila, vam na podlagi določila ne bo treba plačati ničesar; ker niste utrpeli škode zaradi kakršne
koli napake moje hiše, razen če je bila tako slabo popravljena, da bi padla pod silo tudi najmanjše nevihte. Vse to je res.
177. Prav tako je res, kar meni Labeo, saj je pomembno, ali stavbo podre narasla reka ali pa pade, potem ko se je postopoma
oslabila.
178. Zdaj pa poglejmo, kdaj je treba šteti, da je škoda nastala; določba se namreč nanaša na škodo, ki jo povzročijo napake v
stavbi, zemljišču ali konstrukciji. Na primer, v svojih prostorih izkopljem vodnjak in s tem prestrelim izvire vašega vodnjaka;
ali bom odgovoren? Trebatius pravi, da ne bom odgovoren zaradi grozeče škode, saj ni bilo razloga za domnevo, da sem vam
povzročil škodo zaradi kakršne koli napake mojega dela, kjer sem le uporabljal pravico, do katere sem bil upravičen. Če pa
bom na svojem zemljišču naredil tako globok izkop, da vaš zid ne bo mogel stati, bo začelo veljati določilo o odškodnini
zaradi grozeče škode.
179. Paulus, O ediktu, knjiga LXXVIII.
Trebatij pravi, da utrpi škodo tudi tisti, ki mu odrežejo luči v hiši.
Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXXI.
Prokul pravi, da kadar kdo na svojem zemljišču postavi stavbo, ki jo ima pravico tam postaviti, čeprav je obljubil odškodnino
za grozečo škodo sosedu, še vedno ne bo odgovoren po tem določilu; na primer, če imaš stavbo ob moji in jo dvigneš višje,
kot imaš pravico; ali če moj vodotok s kanalom ali jarkom spremeniš v svoje polje. Čeprav v tem primeru preusmerjate mojo
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vodo, v prvem pa mi prestrezate svetlobo, vas kljub temu ne bom mogel tožiti na podlagi določila, ker naj ne bi veljalo, da je
škodo storil tisti, ki drugemu prepreči uživanje neke koristi, ki jo je bil do takrat navajen uživati; in zelo veliko razliko je, ali
kdo povzroči škodo ali pa drugemu prepreči uživanje koristi, ki jo je bil do tedaj navajen uživati. Zdi se mi, da je Prokulovo
mnenje pravilno.
181. Paulus, O ediktu, knjiga LXXVIII.
Solastniki iste hiše bi morali vsak zase določiti odškodnino, ne da bi omenjali svoj posamezni delež na nepremičnini, in sicer
iz razloga, ker vsakdo določa odškodnino glede na škodo, ki jo lahko utrpi sam. Poleg tega, če se navede vsak delež, bi bilo
enako, kot če bi vsak določil samo polovico. Po drugi strani pa mora več lastnikov hiše, ki je v slabem stanju, vsak od njih
obljubiti odškodnino glede na svoj delež, da se prepreči, da bi bil vsak posebej odgovoren za celoten znesek.
182. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXXI.
V to določilo je vključen znesek obresti tistega, ki jih zahteva. Zato Kasij pravi, da če bi tisti, ki je določil odškodnino za
grozečo škodo, podprl stavbo, zaradi katere je dobil varščino, ker se je bal, da bo padla, lahko na podlagi določila izterja
stroške tega dejanja. Enako pravno pravilo velja, kadar nekdo, ki je pridobil zavarovanje zaradi grozeče škode zaradi napak
stranskega zidu, podpre svojo stavbo, da bi zmanjšal breme, ki ga nosi zid. V isto kategorijo spada tudi škoda, nastala zaradi
odstranitve najemnikov, na katero je vplival strah pred nesrečo. Aristo poleg tega zelo pravilno dodaja (kot v tem primeru
zahteva Kasij), da bi moral Kasij, če je obstajal utemeljen razlog za strah, zaradi katerega so se najemniki umaknili, v zvezi z
osebo, ki je podprla stavbo, dodati tudi, da je bila prisiljena to storiti zaradi utemeljenega strahu, da se bo stavba zrušila.
183. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXVIII.
Isto pravilo velja, kadar nihče ni pripravljen najeti hiše, ker je ta dotrajana.
184. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXXI.
Določilo o odškodnini za grozečo škodo velja tudi, kadar utrpim kakršno koli škodo zaradi napake pri delu, ki ga je sosed
opravil na mojem zemljišču z namenom vodenja vode po svojih prostorih. Običajno se namreč zgodi, da delo na zemljišču
drugega opravi kdor koli, če ga opravi na podlagi pravice služnosti v svojo korist, s katero je obremenjeno zemljišče
slednjega.
185. V takem primeru poglejmo, ali naj oseba zgolj obljubi odškodnino ali naj da jamstvo. Težava nastane, ker delo opravlja
na tujem zemljišču, in vsakdo, ki da jamstvo za delo, opravljeno v takih okoliščinah, mora dati poroštvo; kadar pa delo
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opravlja na svojem zemljišču, samo obljubi odškodnino. Zato Labeo meni, da mora tisti, ki opravlja kakršno koli delo na
sosedovem zemljišču, ki se nanaša na vodotoke ali kanale, zagotoviti jamstvo, ker se delo opravlja na zemljišču drugega.
Kadar pa se zahteva določilo v zvezi z nečim, kar je že zgrajeno, zadostuje obljuba odškodnine, saj v tem primeru oseba do
neke mere daje jamstvo v zvezi s svojo lastnino.
186. Kar je bilo povedano v zvezi z vodenjem vode, je bilo navedeno le kot primer, vendar to določilo velja za vse vrste dela.
187. Paulus, O ediktu, knjiga LXXVIII.
Tisti, ki popravljajo javne ceste, morajo to početi tako, da ne povzročajo škode sosedom.
188. Če bi prišlo do spora, ali je oseba, od katere se zahteva varščina, lastnik nepremičnine ali ne, mora dati varščino s
pridržkom svojih pravic.
189. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXVIII.
Če hiša, ki je v skupni lasti tebe in mene, meji na drugo, ki je moja last, se postavlja vprašanje, ali mi moraš, če grozi, da mi
bo hiša v skupni lasti povzročila kakšno škodo, dati varščino za škodo, ki jo lahko utrpi moja lastna stavba; to je za tisti del
omenjene hiše, katerega lastnik si ti. To mnenje je sprejelo več organov. Vendar zaznavam težavo, ker lahko sam popravim
svojo hišo in lahko v okviru partnerske ali delitvene tožbe izterjam vse stroške, ki so nastali za del te hiše. Če imam namreč z
vami skupno stavbo, ki je v slabem stanju, vi pa ste v zamudi s popravilom, naši inštruktorji zanikajo, da bi morali dati
varščino, ker lahko sam opravim popravilo in bom upravičen do izterjave sorazmernega deleža stroškov, ki sem jih imel, s
tožbo v partnerstvu ali v delitvi; zato dajanje varščine ne bi bilo koristno, ker se mi lahko škoda povrne na drug način. Jasno
je, da je bilo mnenje naših inštruktorjev, da bi morali določbo, ki predvideva odškodnino v primeru grozeče škode, šteti za
neuporabno, če se lahko škoda povrne z drugo tožbo; to pravilo se razume kot veljavno v zgoraj navedenem primeru.
190. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLII.
Tožba na podlagi odškodninske tožbe zaradi grozeče škode se najemniku ne prizna, ker lahko nadaljuje na podlagi najemne
pogodbe, če bi mu lastnik nepremičnine preprečil odhod;
191. Paulus, O Sabinu, knjiga X.
pod pogojem, da je vedno pripravljen dati varščino za morebitno nastalo najemnino; sicer bi lahko lastnik upravičeno zadržal
svoje premoženje kot zastavno pravico. Toda tudi če bi jo obdržal kot zastavno pravico in bi jo uničil padec sosednje hiše,
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lahko rečemo, da bi bil lastnik odgovoren najemniku s tožbo zaradi zastavne pravice, če bi lahko nepremičnino shranil na
varnejšem mestu.
192. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLII.
V primeru rušenja stranskega zidu je treba raziskati, ali je bil zid prilagojen, da prenese težo, ki je bila nanj naložena, ali ne.
193. Paulus, O Sabinu, knjiga X.
Več avtoritet meni, da mora stranski zid, če naj bo primeren, podpirati težo obeh hiš, ki sta lahko zakonito postavljeni nanj.
194. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLII.
Če namreč ne bi mogel prenesti teh bremen, bi ga bilo treba porušiti. Tisti, ki ga podre, ne bi smel biti odgovoren, če zaradi
tega nastane škoda, razen če zgradi nov zid, ki je bodisi predrag bodisi ni dovolj dober za ta namen. Če je bil zid, ki je bil
porušen, primeren, bo tožnik upravičen do odškodninske tožbe v skladu z določbo o odškodnini do višine svojega interesa, da
zid ostane. To je razumno, saj če zid ne bi smel biti porušen, ga mora obnoviti na lastne stroške. Poleg tega Sabinus pravi, da
če je kdo zaradi rušenja zidu izgubil kakršen koli dohodek, mu ga je treba povrniti. Če najemniki zapustijo hišo ali če jih ni
mogoče tako udobno nastaniti, je za to odgovoren graditelj novega zidu.
195. Paulus, O Sabinu, X. knjiga.
Kupec hiše ne more pravilno določiti odškodnine, preden mu je bila izročena posest; iz razloga, ker je prodajalec dolžan
ravnati s strogo skrbnostjo glede nepremičnine, kolikor to zadeva kupčeve pravice. Gotovo je, da je takšno določilo mogoče,
če prodajalec nikakor ni kriv; na primer, če je kupcu dovolil, da ostane v hiši pod negotovim lastništvom, in mu je, ko se je
odpravljal, dal hišo v hrambo.
196. Če zavarovanje ni zagotovljeno glede njive, je treba tožniku dati v posest tisti del njive, na katerem se pričakuje škoda.
Razlog za to je, da se pri stavbah lahko deli, ki so v dobrem stanju, podrejo tistim, ki so uničeni, kar pa ne velja za prazna
zemljišča. Vendar je treba povedati, da mora pretor v zvezi z zelo velikimi hišami včasih po preiskavi določiti, v katerem
delu stavbe naj se oseba, ki ji ni bila dana varščina, postavi v posest.
197. Kadar se postavlja nov zid, je treba stroške izračunati po odbitku stroškov starega zidu, da se ugotovi, ali obstaja kakšen
presežek; če je bil pri gradnji novega zidu uporabljen kakšen del starega zidu, je treba njegovo vrednost odšteti pri izdelavi
ocene.
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198. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXI.
Če je med dvema hišama stranski zid, je navada, da se proti grozeči škodi dogovori glede hiše, ki pripada vsakemu
posameznemu lastniku; vendar zavarovanje ni potrebno, razen če gradi samo eden od njiju in se bojimo škode zaradi dela ali
če ima eden od njiju dragocenejšo hišo kot drugi in bo utrpel večjo škodo, če bi zid padel. Če je tveganje na obeh straneh
enako, je sicer treba od enega od njiju zahtevati enak znesek varščine, kot jo je dal sosedu.
199. Kadar je lastninska pravica na stavbi sporna, breme zagotavljanja zavarovanja pred grozečo škodo bremeni stranko v
posesti, saj lahko od lastnika zemljišča izterja vse, kar je morda prisiljena izplačati v ta namen. Če pa ne zagotovi
zavarovanja, se posest izroči tožniku, ki je zahteval zavarovanje proti grozeči škodi, saj bi bilo nepravično, če bi bil
podložnik prisiljen zapustiti zemljišče, za katero se boji, da bi lahko bilo poškodovano, da bi poiskal lastnika.
200. Določba v zvezi z grozečo škodo ima zelo široko uporabo. Zato je ta določba ugodna za tistega, čigar hiša, zgrajena na
zemljišču drugega, je poškodovana. Prav tako je ugodna za lastnika zemljišča, če je slednje poškodovano tako, da je
odstranjena celotna površina, saj bo tako izgubil dohodek, ki bi ga sicer prejel.
201. Zakonito je v imenu drugega določiti, da je vključena vsaka škoda, ki bi jo lahko utrpel lastnik. Vendar pa mora tisti, ki
to določi, zagotoviti, da bo lastnik potrdil posel, v določbo pa je treba vključiti izjemo, ki se nanaša na zastopnika, tako kot
pri določbah, ki se nanašajo na zapuščino. Če zastopnik ne dobi varščine, ga je treba na vsak način postaviti v posest, tako da
mu izjema, ki se nanaša na njegovo zastopanje, ne bo škodovala.
202. Pri izdelavi predračuna za novo obzidje je treba upoštevati stroške, ki naj ne presegajo razumnega zneska; upoštevati je
treba tudi okrasitev starega obzidja, če se s tem stroški ne povečajo preveč.
203. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLIII.
Pri sklepanju dogovora o odškodnini za grozečo škodo se ne sme določiti nedoločena ali ekstravagantna ocena, kot na primer
za štukature ali stenske poslikave; kajti četudi so za te stvari nastali veliki stroški, je treba v dogovoru, ki določa odškodnino
za grozečo škodo, določiti zmerno oceno, ker je treba upoštevati pravično mero in ne spodbujati ekstravagantnega razkošja
kogar koli.
204. Kadar nastane škoda zaradi napake v stranski steni, eden od solastnikov ne odgovarja za škodo, ki jo je utrpel drugi, iz
razloga, ker jo je povzročila pomanjkljiva stvar v skupni lasti. Če pa je škoda nastala zaradi tega, ker je eden od njiju postavil
preveliko težo na steno ali nanjo, je treba reči, da bo samo on odgovoren za škodo, ki je nastala zaradi poskusa, da bi se
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okoristil. Če bi se zid zrušil, ker sta mu obe stranki naložili preveliko breme, Sabinus zelo pravilno pravi, da sta odgovorni
obe stranki. Če pa ena od njiju izgubi več premoženja ali premoženje večje vrednosti kot druga, je najbolje trditi, da nobena
od njiju ne bo upravičena do tožbe zoper drugo, ker sta obe stranki zidu naložili enako breme.
205. Kadar več oseb vloži tožbo na podlagi obveznice, dane za zavarovanje pred grozečo škodo, iz razloga, ker so utrpele
škodo v zvezi z isto nepremičnino, na primer hišo, vsaka od njih ne sme tožiti za celoten znesek, ampak sorazmerno s svojim
deležem, ker škode, ki jo imajo vsi pravico povrniti, ni utrpela vsaka v celoti, ampak le za del; zato Julijan pravi, da bo tožba
le za del v korist vsake od njih.
206. Podobno, če je hiša, ki je v slabem stanju in grozi, da bo padla, v lasti več oseb, ali je mogoče vložiti tožbo proti vsaki
od njih za celoten znesek ali le za del? Julijan pravi, Sabin pa potrjuje njegovo mnenje, da jih je treba tožiti za delež, ki ga
ima vsak od njih na nepremičnini.
207. Kadar več lastnikov hiše zahteva zavarovanje pred grozečo škodo in ga nihče ne zagotovi, je treba vsem zagotoviti
enako posest; čeprav imajo lahko različne deleže v lastništvu nepremičnine. To navaja tudi Pomponij.
208. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXI.
Kadar je treba popraviti stranski zid, mora imeti možnost opraviti delo tisti lastnik, ki ga lahko opravi na najprimernejši
način. Povedati je treba tudi, da to pravilo velja, kadar morata isto cesto ali vodotok popraviti dve ali več oseb.
209. Julianus, Digest, knjiga LVIII.
Če suženj v skupni lasti sklene določilo, s katerim se zavaruje pred grozečo škodo, se to šteje enako, kot če bi njegov
gospodar ustno določil glede njunih deležev.
210. Alfenus Varus, Digeste, II. knjiga.
Neki človek je svojemu sosedu obljubil odškodnino proti grozeči škodi. Ploščice z njegove stavbe je veter vrgel na sosedove
in jih razbil. Pojavilo se je vprašanje, ali je treba plačati kakršno koli odškodnino. Odgovor je bil, da je to treba storiti, če je
nesreča posledica kakršne koli napake ali slabosti stavbe, če pa je bila moč vetra tolikšna, da bi lahko porušil tudi stavbe, ki
so bile močno grajene, odškodnine ni mogoče izterjati. In čeprav je bilo v določbi določeno, da se odškodnina plača tudi, če
kar koli pade, se ne bi štelo, da je kaj padlo, če bi kar koli padlo bodisi zaradi sile vetra bodisi zaradi katere koli druge
zunanje sile, ampak le tisto, kar je padlo samo od sebe.
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211. Človek, ki je hotel obnoviti stranski zid, ki je bil v njegovi skupni lasti s sosedom, mu je, preden ga je ta porušil, dal
zavarovanje pred grozečo škodo in ga od njega tudi dobil. Ko je bil zid odstranjen, so se stanovalci v sobah soseda odselili, ta
pa je poskušal od drugega solastnika zidu izterjati najemnino, ki je stanovalci niso plačevali. Postavilo se je vprašanje, ali bi
lahko zakonito zahteval takšno plačilo. Odgovor je bil, da solastnikoma zidu, ki je bil v postopku obnove, ni bilo treba
jamčiti drug drugemu in da nobenega od njiju drugi v nobenem primeru ni mogel prisiliti, da bi to storil; če pa sta jamčila, še
vedno nista mogla jamčiti za več kot polovico, ki je bila v lasti vsakega od njiju, saj nobeden od njiju ni smel jamčiti niti
tujcu za več kot to, če je nameraval obnoviti zid. Ker pa sta oba dala varščino za celoten znesek, mora tisti, ki je zid zgradil,
odgovarjati za morebitno škodo, ki jo je sosed utrpel zaradi izgube najemnine.
212. Isti sosed je zaprosil za nasvet, ali ne more izterjati tistega, kar je plačal iz tega naslova, in sicer iz razloga, ker se je s
sosedom dogovoril, da mu bo povrnil morebitno škodo, ki bi mu lahko nastala zaradi tega, kar je zgradil, on pa je izgubil
denar, ki ga je plačal zaradi dela, ki ga je opravil. Odgovor je bil, da tega ne more storiti, ker izguba, ki jo je utrpel, ni nastala
zaradi napake pri gradnji, temveč na podlagi dogovora.
213. Africanus, Vprašanja, IX. knjiga.
Zahteval sem, da mi daš jamstvo za odškodnino zaradi grozeče škode, pa tega nisi hotel storiti. Preden sem se obrnil na
pretorja, se je vaša stavba zrušila in mi povzročila škodo. Ugotovljeno je bilo, da pretor v tem primeru ne bi smel izdati
nobene odločbe in da sem škodo utrpel po lastni krivdi, ker sem prepozno začel sprožati postopek. Če pa je pretor odločil, da
mi morate zagotoviti varščino, pa tega niste storili, nato pa mi je ukazal, naj prevzamem posest, in se je vaša stavba zrušila,
preden sem prišel, je veljalo, da je treba upoštevati enako pravilo, kot če bi bila škoda nastala, ko sem začel posedovati
nepremičnino.
214. Potem ko sem bil postavljen v posest nepremičnine na podlagi grozeče škode, sem pridobil lastninsko pravico na njej s
posestjo na podlagi drugega pretorjevega odloka. Upnik je pozneje želel uveljavljati svojo terjatev do hiše, ki mu je bila
hipotekarno zastavljena. Menilo se je, in to ne brez razloga, da če sem imel pri popravilu hiše določene stroške in mi jih
upnik ni bil pripravljen povrniti, ne bi smel vložiti tožbe zoper mene. Zakaj ne bi bila ta pravica priznana tudi kupcu, če je
kupil hišo, ki je bila zastavljena? Teh dveh primerov ni mogoče upravičeno primerjati med seboj, saj je tisti, ki je kupil hišo,
sklenil posel prostovoljno, zato bi lahko in moral biti skrbnejši in bi moral prodajalca prisiliti, da mu zagotovi zavarovanje;
tega pa ni mogoče reči za tistega, ki ni zagotovil odškodnine za grozečo škodo.
215. Scaevola, Vprašanja, knjiga XII.
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Zgradili ste hišo, jaz pa vložim tožbo zoper vas, ker nimate lastninske pravice nanjo. Vi se ne zagovarjate. Treba mi je
priznati posest, vendar ne zato, da bi hišo takoj porušili, saj bi bilo krivično, če bi se to zgodilo takoj, temveč je treba to storiti
v določenem roku, razen če dokažeš, da si imel pravico zgraditi hišo.
216. Paulus, Sentence, Knjiga I.
Dolžnost zastopnika občine je, da poskrbi, da lastniki obnovijo hiše, ki so propadle.
217. Če je bila hiša obnovljena na javne stroške in njen lastnik noče plačati v ta namen izplačanega denarja z obrestmi do
določenega datuma, lahko mesto hišo zakonito proda.
218. Neratius, Pergamenti, VI. knjiga.
Če lastnik dveh hiš omeji uporabo prehoda, ki je bil skupen obema hišama, samo na eno, bo ta pripadal samo hiši, ki ji je bila
omejena uporaba, in to ne samo, če so leseni elementi, s katerimi je podprt, njegov del, ampak celo, če vsi počivajo na stenah
druge stavbe. Poleg tega Labeo v svojih Zadnjih delih pravi, da če je lastnik dveh hiš zgradil portik, ki je bil pritrjen na obe
hiši, in iz omenjenega portika naredil odprtino v eno od hiš, nato pa prodal drugo hišo, potem ko ji je naložil služnost
podpiranja portika, bo celoten portik pripadal hiši, ki jo je prodajalec obdržal, čeprav se lahko razteza po vsej dolžini obeh hiš
in ga prečkajo tramovi, ki so na obeh straneh podprti z zidovi hiše, ki je bila prodana. Vendar pa pravi, da se to pravilo ne
uporablja, če zgornji del stavbe, ki ni povezan s portikom in nima drugega vhoda, pripada drugi hiši kot tisti, ki podpira
portik.
219. Marcianus, O informatorjih.
Kadar se dokaže, da je kdo prodal hišo ali njen del z namenom, da bi jo porušil in prodal material, je bilo odločeno, da
morata kupec in prodajalec vsak odgovarjati za znesek, za katerega je bila hiša prodana. Če pa bi moral prodati marmorje ali
stebre svoje hiše, da bi jih uporabil pri kakšnem javnem delu, lahko to stori zakonito.

Tit. 3. O pravici prisiliti soseda, da odvzame kolač vode in deževnice.

220. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLIII.
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Če deževnica komu povzroči škodo, bo imel pravico do tožbe, da soseda prisili, da jo odvede s svojega zemljišča. Z
deževnico mislimo na tisto, ki pada z neba in se po močnem dežju poveča, ne glede na to, ali povzroča škodo sama ali pa je,
kot pravi Tubero, pomešana z drugo vodo.
221. To tožbo je mogoče vložiti pred nastankom škode in po tem, ko je bila zgrajena neka stavba, zaradi katere se škoda
pričakuje. Tožba bo vložena vedno, kadar bo voda verjetno povzročila škodo zaradi človekovega delovanja, to je, kadar kdo
stori kaj, kar bo povzročilo, da bo voda tekla drugače, kot je naravno navajena, to je, če s tem, da ji dovoli teči, povzroči, da
se količina poveča ali da tok postane hitrejši ali močnejši, ali če z omejevanjem povzroči, da se voda prelije. Če pa voda po
svoji naravi povzroči škodo, to ne more biti podlaga za tožbo.
222. Neratij pravi, da je neki človek zgradil nasip, da bi izločil vodo, ki je običajno tekla iz močvirja na zemljišče; če bi se
močvirje napolnilo z deževnico in bi ta zaradi nasipa, ki ga je zgradil, poškodovala sosedovo njivo, ga je mogoče prisiliti, da
jo odstrani s tožbo, vloženo v ta namen.
223. Kvintus Mucij pravi, da ta tožba ne more biti vložena v zvezi z delom, opravljenim s plugom za obdelovanje zemlje.
Trebatius pa to izjemo dopušča le, kadar se delo s plugom opravlja le zaradi pridobivanja boljšega pridelka žita in ne le v
korist zemljišča.
224. Kadar se kopljejo jarki za osuševanje polj, Mucij pravi, da se to počne zaradi obdelave, vendar ne sme povzročiti, da
voda teče v enem samem toku; človek ima namreč pravico izboljšati svoje zemljišče, vendar tega ne sme storiti tako, da
škoduje sosedovemu.
225. Poleg tega, če lahko kdo orje in seje svoja polja, ne da bi naredil brazde za odvodnjavanje, bo odgovoren, če jih bo
naredil, čeprav bi lahko veljalo, da je to storil z namenom obdelovanja svojega zemljišča. Če pa ni mogel posejati semena, ne
da bi naredil brazde za odvajanje vode, ne bo odgovoren. Ofilij pa pravi, da ima oseba pravico kopati jarke za namen
obdelovanja svojega zemljišča, če gredo vsi po isti poti.
226. Avtorji o Serviju pravijo, da če je kdo posadil vrbe, te pa zaustavijo tok vode in s tem povzročijo škodo sosedu, lahko ta
zaradi tega vloži tožbo.
227. Tudi Labeo pravi, da se ta tožba ne nanaša na nič, kar je storjeno z namenom nabiranja žita in sadja, pri čemer ni razlike,
kakšne vrste pridelkov naj bi se z opravljenim delom nabralo.
228. Tako Sabin kot Kasij menita, da ta tožba velja za vsako delo, ki ga opravi človeška roka, razen če je opravljeno z
namenom obdelovanja zemlje.
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229. Pravita tudi, da bo stranka zavezana k tej tožbi, če na svojem zemljišču naredi kakršen koli vodotok, ki mu Grki pravijo
helik.
230. Isti organi pravijo, da tožba za nadzor nad deževnico ne bo mogoča, če voda teče naravno, če pa se s kakršnim koli
delom obrne nazaj ali pade na zemljišče pod njim, je tožbo mogoče vložiti.
231. Pravijo tudi, da ima vsakdo pravico zadržati deževnico na svojem zemljišču ali v svojo korist uporabiti deževnico, ki
priteče s sosedovega zemljišča, pod pogojem, da ne opravlja nobenih del na zemljišču drugega; nikomur namreč ni
prepovedano, da bi se s čim okoristil, če s tem ne povzroči škode komu drugemu, in nihče na tej podlagi ne more odgovarjati.
232. Marcellus na koncu pravi, da če kdo med izkopavanjem na svojem zemljišču preusmeri vodno žilo, ki pripada
njegovemu sosedu, proti njemu ni mogoče vložiti nobene tožbe, niti tožbe zaradi zlonamernosti. In očitno je, da take pravice
do tožbe ne bi smel imeti, če mu sosed ni nameraval škodovati, temveč je delo opravil z namenom izboljšanja svoje lastnine.
233. Upoštevati je treba, da lahko to tožbo vloži tisti, ki ima zemljišče zgoraj, proti tistemu, ki ima zemljišče spodaj, da bi
preprečil, da bi voda, ki teče naravno, zaradi nekega zgrajenega dela tekla po njegovih poljih, in lastnik zemljišča spodaj, da
bi mu preprečil, da bi vodo preusmeril iz njenega naravnega toka.
234. Opozoriti je treba tudi, da ta tožba nikoli ne pride v poštev, kadar je škoda posledica narave tal. Kajti (pravilno rečeno)
škode ne povzroča voda, temveč narava tal.
235. Skratka, menim, da bo ta tožba utemeljena le, kadar deževnica sama povzroči škodo ali kadar je, ker se je lahko nabrala,
vir škode, in to ne naravno, temveč s človeškim delovanjem; razen če je delo opravljeno z namenom obdelovanja tal.
236. Za vodo pravimo, da se poveča zaradi dežja, kadar spremeni svojo barvo ali se njena količina močno poveča.
237. Prav tako se je treba zavedati, da ta tožba ni mogoča, razen če voda povzroči škodo na zemljišču, saj je ni mogoče
vložiti, če poškoduje stavbo ali hišo v mestu; saj je v slednjem primeru tožbo mogoče vložiti, ker sosed nima pravice dovoliti,
da voda kaplja ali teče na naše zemljišče. Zato Labeo in Cascellius pravita, da je tovrstna tožba posebna, tožba, ki se nanaša
na kanale in kapljanje vode, pa je splošna in jo je mogoče vložiti povsod. Kadar torej voda poškoduje zemljišče, je mogoče
tožiti odgovorno osebo, da se ji naloži, da zadrži vodo v ustreznem kanalu.
238. Ne sprašujemo, iz katerega vira voda izvira; če namreč izvira iz javnega ali svetega kraja in teče po sosedovem
zemljišču, on pa jo na nek način preusmeri na moje zemljišče, Labeo pravi, da bo odgovoren za to tožbo.
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239. Kasij prav tako pravi, da je treba, če voda iz stavbe v mestu poškoduje zemljišče ali stavbo na podeželju, vložiti tožbo
na podlagi zakona, ki se nanaša na kanale in kapljanje vode.
240. Poleg tega se mi zdi, da Labeo navaja, da če voda, ki teče z mojega polja, poškoduje zemljišče, ki je med dvema
stavbama, ni mogoče vložiti tožbe zoper mene, da bi me prisilil, da poskrbim za deževnico. To tožbo pa je mogoče vložiti, če
voda s takšnega mesta teče na moje zemljišče in ga poškoduje.
241. Poleg tega se lahko ta tožba vloži, kot če je kakršno koli delo, ki je opravljeno tako, da mi deževnica povzroča škodo;
tako se po drugi strani postavlja vprašanje, ali bo tovrstna tožba mogoča, če bo moj sosed opravil kakšno delo, s katerim bo
preprečil, da bi voda tekla po mojem zemljišču, in ki je zanj koristno. Ofilij in Labeo menita, da je ni mogoče vložiti, tudi če
bi bilo v mojem interesu, da imam dostop do vode, saj je tožba mogoča le, če deževnica povzroča škodo, in ne, če je v korist.
242. Če bi sosed odstranil zgradbo, ki jo je postavil, in bi po odstranitvi voda po svojem naravnem toku poškodovala njivo, ki
pripada lastniku spodaj, Labeo meni, da te tožbe ni mogoče vložiti; ker je trajna služnost, ki jo ima spodaj ležeče zemljišče,
da sprejema vodo po svojem naravnem toku. Vendar pa Labeo priznava, da je očitno, da je mogoče vložiti tožbo v tej obliki,
če bi voda zaradi odstranitve del tekla hitreje ali se zbirala v svojem koritu.
243. Nazadnje pravi, da so bili sprejeti nekateri zakoni glede na različne pogoje zemljišč; tako da če se na nekaterih
zemljiščih nabere veliko vode, mi je lahko dovoljeno, da na vašem zemljišču zaradi lastne zaščite zgradim nasipe ali
izkopljem jarke. Kadar pa pri zemljiščih ni omenjenih nobenih pogojev, je treba ohraniti naravno stanje in spodnji del
zemljišča bo vedno podvržen zgornjemu; in to neprijetnost mora tisti, ki se nahaja spodaj, seveda prenašati v korist zgornjega
dela zemljišča, nadomestiti pa jo je treba z drugimi prednostmi; ker se vsa rodovitna zemlja zgornjega dela zemljišča prenaša
na spodnjega, je treba prenašati tudi neprijetnost vode, ki teče po njem. Če pa ni mogoče najti posebnega zakona v zvezi z
zadevnim zemljiščem, velja, da starodavni običaj nadomešča zakon. V zvezi s služnostmi namreč upoštevamo pravilo, da
kadar se ugotovi, da služnost ni bila naložena in se je dolgo časa uživala brez prisile ali na podlagi negotovega naslova ali na
skrivaj, se šteje, da je služnost nastala na podlagi dolgotrajnega običaja ali zakona. Zato soseda ne moremo prisiliti, da zgradi
nasipe, lahko pa jih sami zgradimo na njegovem zemljišču, in za pridobitev uživanja te vrste služnosti smo upravičeni do
pretorske tožbe ali interdikta.
244. Paulus, O ediktu, knjiga XLIX.
Skratka, obstajajo trije vzroki, zaradi katerih se lahko spodnji del zemljišča podredi zgornjemu; to so zakon, narava zemljišča
in starodavni običaj, ki se vedno šteje za zakon, tj. za namen končanja sporov.
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245. Naslednji primer je predlagal Labeo. Obstajal je star jarek za osuševanje nekaterih polj, nihče pa se ni spomnil, kdaj je
bil narejen. Spodnji sosed ga ni očistil, zato je voda, ki je bila ovirana pri svojem toku, poškodovala naše zemljišče. Zato
Labeo pravi, da je mogoče vložiti tožbo zoper osebo, ki je lastnik spodnjega zemljišča, da bi jo prisilili, da sama očisti jarek,
ali da bi vam dovolili, da ga vzpostavite v prejšnje stanje.
246. Če je jarek na mejni črti in sosed ne dovoli, da se del, ki je na vaši strani, očisti, Labeo pravi, da lahko to tožbo vložite
zoper njega.
247. Kasij trdi, da če so kakršnakoli dela zgrajena z javno oblastjo z namenom odvajanja vode, ta tožba ne bo mogoča; in da
bodo zadeve v enakem stanju kot tam, kjer starodavna navada presega človeški spomin.
248. Ateij pa navaja, da je mogoče soseda zgoraj prisiliti, da očisti jarek, po katerem voda teče na zemljišče soseda spodaj, ne
glede na to, ali je spomin na njegovo gradnjo še živ ali ne. Sam menim, da je treba to mnenje potrditi.
249. Varus pravi, da je sila toka porušila nasip na sosedovem zemljišču, zaradi česar mi deževnica povzroča škodo. Meni, da
če je bil jez naraven, ne morem vložiti te tožbe zoper njega, da bi ga prisilil, da popravi jez ali dovoli, da ga popravi. Prav
tako meni, da če je bil nasip zgrajen s človeškim posredovanjem in se spomnim, kdaj je bilo to storjeno, bo sosed odgovarjal
s to tožbo. Labeo prav tako pravi, da če je jez zgradila človeška roka, se lahko tožba vloži, da se ga prisili k obnovi, tudi če se
ne bi spomnili, kdaj je bil zgrajen; s tem postopkom namreč ni mogoče nikogar prisiliti, da bi storil nekaj v korist soseda,
temveč le, da mu prepreči, da bi mu povzročil škodo, ali da ga prisili, da nam dovoli storiti, kar je mogoče storiti po zakonu.
Čeprav tožbe, s katero bi ga prisilili, da poskrbi za deževnico, ni mogoče vložiti, vseeno menim, da bom upravičen do
pretorske tožbe ali interdikta zoper soseda, če bom želel, da se na njegovem zemljišču obnovi nasip, ki mi bo, če bo izveden,
koristil, hkrati pa mu ne bo povzročil nobene škode. To ravnanje predlaga pravičnost, čeprav nimamo zakona, ki bi ga
dovoljeval.
250. Namusa pravi, da če vodo, ki teče po svoji redni strugi, ovira nanos zemlje in zaradi zaustavitve povzroči škodo
zemljišču, ki se nahaja zgoraj, je mogoče vložiti tožbo proti lastniku zemljišča spodaj, da bi ga prisilili, da dovoli čiščenje
struge; ta tožba namreč ni na voljo le v primeru dela, ki ga opravi človek, ampak se nanaša tudi na vse ovire, ki svojega
obstoja ne dolgujejo naši volji. Labeo se ne strinja z Namusom, saj pravi, da se narava zemljišča lahko spremeni sama po
sebi; zato morata obe strani, kadar se narava polja spremeni na ta način, to mirno prenašati, ne glede na to, ali se njuno stanje
izboljša ali poslabša. Če torej naravo zemlje spremeni potres ali nevihta, ni mogoče nikogar prisiliti, da bi dovolil, da se
zemljišče vrne v prejšnje stanje. V takšnih primerih sprejemamo tudi načela pravičnosti.
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251. Labeo dodaja, da če se zaradi kopičenja vode na vašem zemljišču izkoplje luknja, sosed proti vam ne more vložiti tožbe
za preusmeritev vode. Jasno pa je, da če je bil kanal izkopan v skladu z zakonom ali je bila pravica do njega določena z
običajem, ki presega človeški spomin, je mogoče zoper vas vložiti tovrstno tožbo, da bi vas prisilili k popravilu.
252. Labeo prav tako pravi, da pri poizvedbi za ugotovitev, ali je bilo delo zgrajeno v človeškem spominu, ni treba zahtevati
točnega datuma in konzulata, ampak zadostuje, če kdo ve, kdaj je bilo delo zgrajeno, to je, če o tem ni dvoma; prav tako ni
potrebno, da so osebe, ki so se tega spomnile, žive, ampak le, da so drugi slišali, da so tisti, ki so se spomnili njegove gradnje,
to dejstvo navedli.
253. Labeo tudi pravi, da če sosed odvrne hudournik, da voda ne bi prišla do njega, in s tem povzroči sosedu škodo, proti
njemu ni mogoče vložiti tožbe za odvračanje vode od njenega toka; ker je treba za odvračanje vode preprečiti, da bi tekla po
njegovih prostorih. To mnenje popolnoma drži, če ni ravnal z namenom, da bi vam povzročil škodo, temveč da bi preprečil
škodo sebi.
254. Prav tako menim, da je pravilno Ofilijevo mnenje, in sicer: če tvoje zemljišče dolguje sosedovemu zemljišču služnost,
zaradi katere prejema vodo, tožba ne bo mogoča, razen če je nastala škoda pretirana. Iz tega sledi, kar se ujema z Labijevim
mnenjem, da če bi kdo na soseda prenesel pravico, da po njegovem zemljišču teče voda, proti njemu ne more vložiti tovrstne
tožbe.
255. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIII.
Trebatius pripoveduje, da je neka oseba, na katere zemljišču je bil izvir, v bližini omenjenega izvira ustanovila dejavnost
polnilnice in dovolila, da se voda, potem ko jo je tako uporabljala, pretaka po zemljišču njenega soseda. Pravi, da ne bi bil
odgovoren za tovrstno tožbo, ki bi jo vložil njegov sosed, vendar številne avtoritete menijo, da mu je to mogoče preprečiti, če
vodo omeji na kanal ali vanjo vrže kakršno koli umazanijo.
256. Trebatij tudi meni, da lahko v primeru, ko je kdo oškodovan zaradi toka tople vode, vloži tovrstno tožbo proti sosedu,
vendar to ne drži, saj topla voda ni deževnica.
257. Če bi sosed, ki je bil navajen namakati njivo v določenem letnem času, na njej naredil travnik in bi s stalnim
namakanjem sosedu povzročil škodo, Ofilij pravi, da ga ne bo mogoče tožiti zaradi grozeče škode ali zaradi preusmerjanja
deževnice, razen če je izravnal teren tako, da bo na ta način voda hitreje odtekala na sosedovo zemljišče.
258. Ugotovljeno je bilo in sprejeli smo pravilo, da oseba ni odgovorna za to tožbo, razen če delo, ki povzroči škodo, opravi
na svojem zemljišču. Če torej kdo opravlja kakršno koli delo na javnem zemljišču, ta tožba ne pride v poštev; in kdor se ni
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zavaroval pred grozečo škodo tako, da bi dosegel izpolnitev obveznice, nima nikogar drugega krivega kot sebe. Če pa se delo
opravlja tako na zasebnih prostorih kot na javnem zemljišču, Labeo pravi, da je tovrstno tožbo mogoče vložiti za vse.
259. Uživalec te tožbe ne more vložiti, niti je ni mogoče vložiti zoper njega.
260. Isto, O ediktu, knjiga LIII.
Poleg tega, čeprav je to tožbo mogoče vložiti le zoper lastnika objekta, Labeo vseeno pravi, da če kdo zgradi grobnico in
voda iz nje poškoduje soseda, je bolje sprejeti pravilo, da bo lastnik odgovoren za to tožbo, tudi če je prenehal biti tak, ker je
zemlja postala religiozna, saj je bil lastnik v času, ko je bil objekt postavljen. Če bi ga sodišče s sodno odločbo prisililo, da
vzpostavi prejšnje stanje, tožba zaradi kršitve grobišča ne bo mogoča.
261. Julijan je tudi dejal, da če bi po uvedbi postopka, s katerim bi ga prisilili, da poskrbi za deževnico, tisti, proti kateremu je
bila vložena tožba za predhodno nastalo škodo in za vzpostavitev prvotnega stanja, zemljišče odtujil, mora sodnik izdati
enako odločitev, kot bi jo izdal, če do odtujitve ne bi prišlo; po odtujitvi zemljišča namreč zadeva ostaja ista, zato mora
obračun škode vključevati vse tiste, ki so nastale po odtujitvi.
262. Julijan tudi pravi, da te tožbe ni mogoče vložiti zoper nikogar drugega kot lastnika zemljišča, in zato, če bi najemnik
postavil kakršen koli objekt, ne da bi lastnik zemljišča vedel zanj, ta ni prisiljen storiti ničesar, razen da mora dopustiti, da se
objekt uniči. Vendar pa je najemnika mogoče z interdiktom Quod vi OMt clam prisiliti, da vzpostavi prejšnje stanje
nepremičnine in plača morebitno nastalo škodo. Če pa bi lastnik želel od lastnika zemljišča pridobiti zavarovanje pred
grozečo škodo, bi bilo povsem pravično, da bi mu ga dal.
263. Če pa takega dela nisem zgradil jaz, temveč moj zastopnik, in je moj sosed zaradi vode utrpel škodo, se lahko tožba
vloži zoper mene, prav tako kot se lahko vloži zoper najemnika. Proti agentu pa se lahko po Julijanovem mnenju sproži
postopek na podlagi interdikta Quod vi aut clam, tudi potem, ko je bila nepremičnina vrnjena v prejšnje stanje.
264. Paulus, O ediktu, knjiga XLIX.
Če bi najemnik brez vednosti lastnika zgradil delo, s katerim bi voda poškodovala soseda, Labeo navaja svoje mnenje, da bo
najemnik odgovarjal po interdiktu Quod
265. aut clam, in da je tožbo v zvezi s skrbjo za deževnico mogoče vložiti zoper lastnika zemljišča, ker lahko le on vzpostavi
prvotno stanje nepremičnine; vendar ga je v tem primeru mogoče prisiliti, da dovoli obnovo, le če je bila z določbo
pridobljena odškodninska obveznost, ki zagotavlja odpravo grozeče škode. Če bi imel z vzpostavitvijo prvotnega stanja
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nepremičnine kakršne koli stroške, jih lahko od najemnika izterja z najemno tožbo, razen če bi kdo odločil, da tega ne more
storiti, ker mu ni bilo treba vzpostaviti prvotnega stanja. Če pa je ravnal po navodilu lastnika zemljišča, bo ta prav tako
odgovoren za interdikt.
266. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIII.
Če sosed, ki je tik nad tistim, ki mi meji, zgradi delo, s katerim mi voda, ki teče po zemljišču najbližjega soseda, povzroči
škodo, Sabin pravi, da lahko vložim tožbo bodisi proti tistemu, ki je neposredno nad mano, bodisi proti tistemu, ki je nad
njim, če prvi tega ne stori. To mnenje je pravilno.
267. Če voda, ki teče z zemljišča, ki je v lasti več oseb, povzroči škodo ali če poškoduje zemljišče, ki pripada več osebam, je
bilo odločeno, in tudi mi sprejemamo isto pravilo, da če pripada več lastnikom, lahko tožbo vloži vsak glede na svoj delež in
se lahko izreče sodba sorazmerno; če pa je tožba vložena proti več osebam, se izreče sodba proti njim posamezno sorazmerno
z njihovimi deleži.
268. Zato se postavlja vprašanje, ali je mogoče vložiti to tožbo, če bi voda z vašega zemljišča povzročila škodo na njivi, ki je
v skupni lasti vas in mene. Menim, da lahko, vendar tako, da bo stranka, ki zadevo izgubi, plačala le del škode.
269. Po drugi strani pa, če voda z njive, ki je v skupni lasti solastnikov, poškoduje zemljišče, ki je v lasti enega od njih, je
mogoče vložiti tovrstno tožbo, vendar lahko stranka, ki jo vloži, dobi odškodnino le v sorazmerju s svojim deležem.
270. Če kdo pred vložitvijo tožbe prenese lastništvo zemljišča na drugega, mu preneha pravica do vložitve te tožbe in ta
preide na osebo, ki ji pripada polje, saj se tožba nanaša na škodo, ki jo lahko v prihodnosti utrpi lastnik; čeprav je bilo delo
morda opravljeno, ko je bilo zemljišče v lasti prejšnjega lastnika.
271. Upoštevati je treba, da ta tožba ni stvarna, temveč osebna.
272. Sodnikova dolžnost je, da v takem primeru, ko je kakršno koli delo opravil sosed, odredi, naj sosed vzpostavi
nepremičnino v prejšnje stanje in plača vso škodo, ki je nastala po tem, ko je bila zadeva združena. Če pa je bila škoda
povzročena pred združitvijo zadeve, bi mu moral naložiti le vzpostavitev prvotnega stanja nepremičnine, ne pa tudi plačila
odškodnine.
273. Celsus pravi, da me lahko prisilijo, da to odstranim na lastne stroške, če zgradim kaj, s čimer bi vam deževnica lahko
povzročila kakršno koli škodo. Če bi to storil kdo drug, nad katerim nimam oblasti, bo zadostovalo, če ti dovolim, da zgradbo
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odstraniš. Če pa bi to delo opravil moj suženj ali kdor koli, čigar dedič sem, bom moral kot odškodnino izročiti sužnja; če pa
je to storila oseba, katere dedič sem, je to enako, kot če bi zgradbo postavil sam.
274. Sodnik mora škodo oceniti v skladu z resnico; to je glede na višino škode, ki se zdi, da je nastala.
275. Paulus, O ediktu, knjiga XVIII.
Tisti, zoper katerega je vložena tožba, da se mu naloži, da poskrbi za deževnico, in ki je opravil delo*, zaradi katerega je
odgovoren za takšno tožbo, bo prisiljen pristopiti k zadevi, čeprav je pripravljen odstopiti od nje, saj je tožen osebno v
svojem imenu, da se mu naloži odstranitev objekta.
276. Drugače je z dobronamernim kupcem, saj ga je mogoče prisiliti le, da dovoli uničenje dela; zato ga je treba zaslišati, če
zapusti nepremičnino, saj ponuja več, kot se od njega zahteva.
277. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIII.
Pri podelitvi pravice do vodenja vode je treba pridobiti soglasje ne le tistih, na katerih zemljišču se nahaja vodni vir, temveč
tudi tistih, ki ga uporabljajo; to pomeni soglasje oseb, ki jim pripada služnost omenjene vode. To ni nerazumno, saj je njihova
pravica zmanjšana, zato je potrebno njihovo soglasje. Na splošno velja, da je treba pridobiti soglasje vseh, ki imajo kakršno
koli pravico do same vode ali kakršen koli delež na zemljišču, po katerem teče voda ali na katerem je njen izvir.
278. Paulus, O ediktu, knjiga XLIX.
V primeru pogojne prodaje zemljišča je treba pridobiti soglasje tako kupca kot prodajalca; tako je mogoče zagotoviti, da je
prenos pravice do vode opravljen z dovoljenjem lastnika, ne glede na to, ali lastnina ostane v rokah kupca ali se vrne
prodajalcu.
279. Soglasje je torej potrebno, da se prepreči, da bi bil lastnik oškodovan brez njegove vednosti, saj se za tistega, ki je enkrat
dal soglasje, ne more šteti, da je utrpel kakršno koli škodo.
280. Pri prenosu pravice do uporabe vode je potrebno soglasje ne le tistega, ki mu pripada pravica do vode, ampak tudi
soglasje lastnika zemljišča, čeprav ta trenutno ne more uporabljati vode, ker se mu lahko pravica do nje pozneje absolutno
vrne.
281. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIII.
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Kadar je več lastnikov istega zemljišča, na katerem izvira vodni tok, ni dvoma, da je treba pridobiti soglasje vseh; bilo bi
namreč nepravično, če bi soglasje enega, ki je morda lastnik zelo majhnega deleža, posegalo v pravice drugih solastnikov.
282. Poglejmo, ali je mogoče pridobiti naknadno soglasje. Ugotovljeno je, da je vseeno, ali je soglasje izdano pred vodenjem
vode ali po njem, saj mora pretor upoštevati tudi naknadno dano soglasje.
283. Labeo pravi, da če je reka plovna, pretor ne sme izdati dovoljenja, da se iz nje odvzame toliko vode, da postane manj
plovna. Enako pravilo velja, kadar je druga reka postala plovna zaradi vode zadevne reke.
284. Paulus, O ediktu, knjiga XLIX.
Vodovoda ni mogoče zakonito zgraditi tako, da bi posegal v pravico do poti. Prav tako ne more oseba, ki ima pravico do poti,
zakonito zgraditi mostu, da bi uživala svojo pravico. Če pa bi v ta namen vodil vodo po pokritem in ne odprtem kanalu, bi se
voda poslabšala, ker bi ostala pod zemljo, in potok bi presahnil.
285. Kasij pravi, da če voda, ki teče z zemljišča v skupni lasti ali na zemljišču v skupni lasti, povzroči kakršno koli škodo,
lahko eden od solastnikov vloži tožbo zoper enega od lastnikov drugega zemljišča ali toži vsakega od njih posebej; po drugi
strani pa lahko vsak od njih toži enega od svojih ali pa lahko vsi posamezno tožijo drug drugega. Če eden od njih vloži tožbo
in je škoda ocenjena in plačana na sodišču, pravica do tožbe drugih ugasne. Prav tako, če eden od njih toži in plača, so drugi
oproščeni odgovornosti, vse, kar je plačal v korist solastnikov, pa se lahko izterja z delitveno tožbo. Vendar pa tožbe ne more
vložiti oseba, ki je opravila delo, proti solastnikom, saj mora tisti, ki je bil odgovoren za delo, povrniti vso nastalo škodo.
286. Proculus pravi, da je pri Feroxu navedeno, da je treba v primeru, če je tovrstna tožba vložena zoper enega od več
solastnikov, ki sam ni opravil dela, povrniti njegove stroške, ker je upravičen do delitvene tožbe. Vendar pa meni, da je tega
solastnika mogoče le prisiliti, da dovoli vzpostavitev zemljišča v prejšnje stanje, saj je bila krivda tožnika, da ni tožil osebe,
ki je delo opravila, in je nepravično, da je tisti, ki dela ni opravil, prisiljen vzpostaviti zemljišče v prejšnje stanje, saj ima
pravico vložiti tožbo na delitev. Toda kako je treba ravnati, če njegov solastnik ni plačilno sposoben?
287. Julijan pravi, da je v dvomu, kako naj ravna sodnik, če zgradba, ki ji je bila pripisana škoda, pripada dvema
solastnikoma, zemljišče, ki ga je poškodovala voda, pa samo enemu. Če zemljišče, na katerem je bilo opravljeno delo,
pripada več osebam in je tožba vložena zoper enega od njih, ali se sodba izreče zoper vse zaradi morebitne škode, nastale po
tem, ko je bila zadeva združena in je bila zavrnjena vzpostavitev prvotnega stanja; tako kot v primeru sužnja v skupni lasti,
ko je zoper enega od njegovih lastnikov vložena tožba zaradi nokavta in je sodba izrečena zoper oba, saj lahko vse, kar je
eden od njiju plačal, zahteva od svojega solastnika? Ali pa naj rečemo, da je lastnik, ki je tožen zaradi svojega deleža in mu
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je izdana sodba zaradi nastale škode in nevračanja zemljišča v prvotno stanje, kot se to stori v tožbi zaradi grozeče škode, ko
je več oseb lastnikov zemljišča, za katerega se boji, da bo poškodovano, in je tožen le eden od njih, čeprav je delo, zaradi
katerega se škoda pričakuje, nedeljivo in niti stavba sama niti tla ne morejo delno povzročiti škode, se lahko lastniku, proti
kateremu je vložena tožba, kljub temu izda sodba sorazmerno z njegovim deležem nepremičnine? Julijan meni, da je treba pri
tožbi, s katero se koga prisili, da poskrbi za deževnico, ravnati enako kot pri tožbi, s katero se poskrbi za nevarnost škode, saj
se v obeh primerih postopek ne začne zaradi že nastale škode, temveč zaradi tiste, ki se pričakuje.
288. Če je zemljišče, ki ga je poškodovala deževnica, v lasti več oseb, lahko vsaka od njih vloži tožbo proti svojemu sosedu;
vendar po združitvi zadev ne more dobiti odškodnine zaradi nastale škode v znesku, ki je večji od njegovega deleža. Poleg
tega, če zemljišče ni povrnjeno v prejšnje stanje, se proti vsakemu od solastnikov ne sme izdati sodba za višji znesek, kot je
vrednost njegovega deleža na nepremičnini.
289. Ofilij pravi, da lahko en solastnik vloži tožbo zoper drugega, če se voda iz zasebnih prostorov enega od njiju pretaka po
zemljišču, ki je v skupni lasti obeh.
290. Trebatius meni, da mora biti zemljišče, če je tožba vložena zaradi dela, ki je posledica človeškega delovanja, s
stranka, proti kateri je bila vložena tožba, na vsak način povrniti v prvotno stanje. Če pa je zemljišče poškodovano zaradi sile
vode ali če so jarki napolnjeni z gramozom ali zemljo, bo moral lastnik zemljišča le dovoliti, da se to odstrani.
291. Isto, O Sabinu, knjiga XVI.
Kupec in drugi dediči (razen če je prodaja fiktivna) morajo bodisi vzpostaviti prvotno stanje nepremičnine, če so to
pripravljeni storiti, bodisi morajo dovoliti, da se to stori; jasno je namreč, da bo tožnik z zamudo oškodovan. Solastnik osebe,
ki je opravila delo, je v enakem položaju, če sam s tem ni imel ničesar opraviti. Enako pravilo velja tudi, kadar je zemljišče
pridobljeno z daritvijo ali oporoko.
292. Gaj, O ediktu mestnega pretorja; naslov: Tožba v zvezi s skrbjo za deževnico.
Prodajalec ali darovalec pa bo odgovoren za nastalo škodo in tudi za stroške, ki jih bo imel tožnik zaradi interdikta Quod vi
aut clam.
293. Paulus, O ediktu, knjiga XLIX.
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Ateij pravi, da če bi kdo po tem, ko je zgradil delo, ki povzroča škodo, prodal zemljišče močnejši osebi, da bi prenehal biti
njegov lastnik, se lahko proti njemu začne postopek na podlagi interdikta Quod vi aut clam, po preteku enega leta pa se mu
lahko odobri tožba na podlagi goljufije.
294. Pri tožbi, s katero se drugemu naloži, da poskrbi za deževnico, se postavi vprašanje, ali je škoda posledica že
opravljenega dejanja ali ne; če se je torej zaradi kakšne napake v zemlji del zemlje posedel, čeprav lahko zaradi tega
deževnica povzroči škodo sosedu spodaj, tožba ni utemeljena. Isto pravilo velja tudi, kadar se na zemljišču usede kar koli, kar
je mogoče pripisati človeškemu dejanju.
295. Pri tej tožbi in tudi pri tožbi v zvezi z grozečo škodo se upošteva pričakovana škoda, medtem ko se pri skoraj vseh
drugih tožbah plačuje že nastala škoda.
296. Glede škode, ki je nastala pred vložitvijo tožbe, je treba začeti postopek na podlagi zapovedi Quod vi aut clam; glede
tiste, ki bi lahko nastala po izdaji odločbe, pa je treba zagotoviti zavarovanje pred grozečo škodo ali pa nepremičnino spraviti
v takšno stanje, da ne bo več nevarnosti škode.
297. Novo tožbo je treba vložiti, če je bilo delo zgrajeno po tem, ko je bilo vprašanje vključeno v zadevo.
298. Isto, O Sabinu, knjiga XVI.
Včasih se odstrani delo, ki je bilo zgrajeno po pridružitvi zadeve, kadar dela, ki je bilo zgrajeno pred tem, ni mogoče
odstraniti, ne da bi uničili drugo.
299. Pomponij, O Sabinu, knjiga XX.
Po prodaji in prenosu zemljišča, ki je bilo oškodovano, preden je bila izdana sodba v tovrstni tožbi, lahko prodajalec še vedno
dobi odškodnino na podlagi sodbe; ne zato, ker je utrpel kakršno koli škodo, temveč zato, ker je bila nepremičnina
oškodovana, in mora kupcu plačati vse, kar lahko izterja. Če pa stranka, ki je bila tožena, proda zemljišče, preden je nastala
škoda, je treba tožbo takoj vložiti proti kupcu ali v enem letu proti osebi, ki je prodala zemljišče, če je to storila z namenom,
da bi se izognila sodbi.
300. Paulus, O Placiju, XV. knjiga.
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Če bi mi bila podeljena služnost za črpanje vode ponoči, nato pa bi z drugim prenosom pridobil tudi privilegij za črpanje
vode podnevi in bi v času, ki ga določa zakon, svoj privilegij uporabljal le ponoči, bom izgubil služnost za črpanje vode
podnevi, ker gre v tem primeru za dve služnosti, ki izhajata iz različnih vzrokov.
301. Zelo pravilno je bilo odločeno, da vode ni mogoče voditi s kamnitimi akvadukti, razen če je bilo to vključeno v
podelitev služnosti, saj ni običajno, da oseba, ki ima vodo, vodi vodo po kamnitem kanalu. Vendar pa je v takih primerih
mogoče storiti to, kar je običajno, saj se lahko na primer voda vodi po ceveh, tudi če v podelitvi služnosti o tem ni bilo
ničesar navedeno, vendar vedno pod pogojem, da se s tem lastniku zemljišča ne povzroči škoda.
302. Odločeno je bilo, da se lahko služnost črpanja vode podeli, če je med dvema zemljiščema javna cesta; in to je res. To ne
velja le, če je med zemljiščema javna cesta, ampak tudi, če ju deli javni potok, če je mogoče služnost vožnje ali prehoda
ustanoviti ne glede na to, da javni potok deli obe zemljišči, to je, če širina potoka ne preprečuje, da bi ga prečkali.
303. Pravilo je enako, kadar sosed dolguje služnost na mojem zemljišču, ki se ne priključi njegovemu, ampak se priključi
drugemu, ki pripada meni, saj lahko vložim tožbo proti njemu in ohranim pravico do prehoda prek njegovega zemljišča na
svoje zemljišče za njim, čeprav morda nimam služnosti na svojem vmesnem zemljišču; prav tako, kadar javna cesta ali reka,
ki jo je mogoče prečkati z brodom, leži med dvema ločenima zemljiščema. Nobene od teh služnosti pa ni mogoče določiti, če
je vmesni trakt sveti, religiozni ali posvečen in ga ni mogoče uporabljati.
304. Če je med vašim in mojim zemljiščem vmesni del zemljišča, ki pripada tretji osebi, lahko uvedem služnost za črpanje
vode na vašem zemljišču, če mi lastnik vmesnega dela zemljišča podeli pravico poti skozi svoje zemljišče; tako kot mi lahko,
kadar želim pridobiti trajno pravico do črpanja vode iz javnega potoka, ki predstavlja mejo vašega zemljišča, podelite pravico
poti do potoka.
305. Javolenus, O Kasiju, X. knjiga.
Če je delo, ki povzroča škodo zaradi deževnice, postavljeno na javnem kraju, tožbe ni mogoče vložiti; če pa sta zemljišča
ločena z javnim krajem, jo je mogoče vložiti. Razlog za to je, da je za to tožbo odgovoren samo lastnik.
306. Vodovoda ni mogoče speljati čez javno cesto brez soglasja cesarja.
19. Pomponij, O Kvintu Muciju, XIV. knjiga.
Labeo pravi, da če zgradim kakšno delo in moj sosed temu ne nasprotuje ter posledično utrpi škodo zaradi deževnice, ne bom
odgovoren za tovrstno tožbo.
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307. Isti, O Sabinu, XXXIV knjiga.
Vendar to velja le, če ni prevaran zaradi napake ali nevednosti, kajti kdor se zmoti, ne da soglasja.
308. Isto, O Kvintu Muciju, XXXII. knjiga.
Če voda, ki izvira na tvojem zemljišču, z veliko silo priteče na moje zemljišče, ti pa ji prekineš tok, tako da preneha pritekati
na moje zemljišče, se ne bo štelo, da si ravnal nasilno, če nisem imel pravice do služnosti za uporabo vode; prav tako ne boš
odgovoren za interdikt Quod vi aut clam.
309. Isto, različni odlomki, knjiga X.
Če je pravica uporabe zemljišča zapuščena, bo tožba za naložitev skrbi za deževnico mogoča tako za dediča tistega, ki mu je
lastnina pripadala, kot tudi proti njemu. Če bi uživalec utrpel kakšno nevšečnost zaradi opravljenega dela, lahko včasih
uporabi interdikt Quod vi aut clam. Če tožbe ne more vložiti užitkar, se postavi vprašanje, ali mu je treba kot lastniku priznati
pravično tožbo, s katero bi lahko prisilil, da poskrbi za vodo; ali pa lahko trdi tudi, da ima pravico uživati nepremičnino.
Vendar pa je boljše mnenje, da je treba ugoditi pravdni tožbi, da se naloži skrb za deževnico.
310. Za tistega, ki zgradi novo delo, se ne bo štelo, da je vzpostavil nepremičnino v prejšnje stanje, razen če prestreže tok
vode, na katero se pritožuje.
311. Toda tudi če bi uživalec zgradil delo, s katerim bi deževnica lahko komu povzročila škodo, bo tožba zoper lastnika
nepremičnine upravičena; postavlja pa se vprašanje, ali se zoper uživalca ne bi smela odobriti pravdna tožba, da se naloži, da
se poskrbi za deževnico. Boljše mnenje je, da jo je treba odobriti.
312. Paulus, O Sabinu, knjiga XVI.
V to tožbo niso vključena vsa dela, ki se opravijo po ukazu cesarja ali senata ali tistih oseb, ki so zemljišče prve usposobile za
obdelovanje.
313. Ta ukrep je na voljo tudi v zvezi z zemljišči, ki so v državni lasti in zakupu.
314. Predmet te tožbe so tudi nasipi, zgrajeni na zasebnih zemljiščih ob bregovih potokov, čeprav povzročajo škodo na drugi
strani potoka, če so bili zgrajeni po spominu človeka in če ni bilo pravice, da bi jih naredil.
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315. Alfenus, Epitome iz Pavlovih Digest, knjiga IV.
Človek, ki je imel v lasti njivo, ki je bila nad njivo drugega, jo je preoral tako, da je voda z brazdami in grebeni odtekala na
zemljišče soseda spodaj. Postavilo se je vprašanje, ali ga je mogoče s tožbo, s katero mu je bilo naloženo, da poskrbi za
deževnico, prisiliti, da orje v drugi smeri, tako da brazde ne bodo obrnjene proti sosedovemu zemljišču. Odgovor je bil, da ne
more storiti ničesar, kar bi oviralo soseda pri oranju v smeri, ki jo ta želi.
316. Če pa kdo orje čez vodotok in se z brazdami voda preusmeri na sosedovo zemljišče tako, da ovira vodotok, ga je
mogoče s to tožbo prisiliti, da ga odpre.
317. Če pa bi izkopal jarke, po katerih bi deževnica lahko škodovala sosedu, ga lahko sodišče prisili, da jih zasuje, če se
izkaže, da bi deževnica pozneje lahko povzročila škodo, in če tega ne stori, se mu lahko izreče sodba; čeprav pred izdajo
odločbe voda še ni začela teči po jarkih.
318. Kadar jezera bodisi narastejo bodisi upadejo, sosedje nimajo pravice storiti ničesar, kar bi vplivalo na povečanje ali
zmanjšanje vode.
319. Julijan, O Miniciju, V. knjiga.
Kadar je na zemljišču kogar koli naložena pravica poti, lahko upravičenec do nje vloži tožbo, s katero zahteva, da se poskrbi
za deževnico v korist zemljišča, saj bo s poškodovanjem pravice poti oškodovano tudi zemljišče.
320. Scaevola, Mnenja, knjiga IV.
Scaevola je menil, da so tisti, ki imajo pravico izdajati sodne odločbe, navajeni dovoliti nadaljevanje akvaduktov, katerih
uporabo je potrdil čas, čeprav pravne pravice, na podlagi katere obstajajo, ni mogoče določiti.

Tit. 4. O kmetih, ki so pridobili javne prihodke, najemu javnih zemljišč in zaplembah.

321. Ulpianus, O ediktu, knjiga LV.
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Pretor pravi: "Če kmet javnega dohodka ali kdor koli, ki pripada družini kmeta javnega dohodka, v njegovem imenu kaj
vzame na silo in se to ne vrne lastniku, ugodim tožbi za dvojno vrednost, če pa je tožba vložena po preteku enega leta,
ugodim tožbi za navadno vrednost. Poleg tega bom ugodil tožbi, če je bila povzročena škoda ali če je bila storjena tatvina. Če
vpletene stranke ne bodo privedene, bom ugodil tožbi zoper gospodarje brez privilegija, da izročijo svoje sužnje kot
povračilo škode."
322. Ta naslov se nanaša na kmete iz javnih prihodkov. To so kmetje prihodkov, ki ravnajo z javnimi sredstvi, in nosijo ta
naziv ne glede na to, ali plačujejo določen odstotek v državno blagajno ali pobirajo davek. Tudi tisti, ki od državne blagajne
najemajo premoženje, se pravilno imenujejo kmetje prihodkov.
323. Nekdo lahko vpraša, kakšno korist ima zadevni edikt, tako kot če pretor ne bi drugje določil za kraje, poškodbe in rope z
nasiljem. Pretor pa je menil, da je v danih okoliščinah najbolje izdati poseben edikt zoper kmete dohodkov.
324. Kazen, izrečena s tem ediktom, je v nekaterih pogledih manj stroga, saj je odškodnina določena za dvojni znesek;
medtem ko je v primeru ropa z nasiljem štirikrat višja, kot je tudi v primeru očitne tatvine.
325. Poleg tega je kmetu, ki opravlja dohodke, podeljeno pooblastilo, da povrne premoženje, odvzeto z nasiljem, in če to
stori, bo oproščen vsakršne odgovornosti in ne bo kaznovan po tem oddelku edikta. Zato se postavlja vprašanje, ali lahko kdo
zoper kmeta dohodkovnika vloži tožbo ne na podlagi tega edikta, temveč na podlagi splošne zakonodaje, ki se nanaša na
odvzem premoženja z nasiljem, protipravno škodo ali krajo? Ugotovljeno je, da lahko, in tudi Pomponij je enakega mnenja,
saj bi bilo nesmiselno, če bi pravni položaj kmeta javnega dohodka veljal za boljšega od položaja drugih oseb.
326. Izraz "družina", omenjen v ediktu, se ne nanaša samo na sužnje kmetov javnega dohodka, ampak tudi na vse, ki so
vključeni v njihova gospodinjstva. Zato bodo ne glede na to, ali so pri pobiranju davkov zaposleni njihovi lastni otroci ali
sužnji drugih, vključeni v ta edikt. Če torej suženj kmeta, ki prejema dohodke, zagreši rop z nasiljem, vendar ni med tistimi,
ki so zaposleni pri pobiranju davkov, se ta odlok ne bo uporabljal.
327. To, kar pretor pravi na zadnjem mestu, namreč: "Če jih ne pripeljejo, bom odobril tožbo zoper njihove gospodarje brez
privilegija, da bi jih izročili kot odškodnino," je posebna določba tega edikta, saj bo v primeru, da sužnji niso privedeni,
odobrena tožba brez privilegija, da bi jih izročili kot odškodnino, ne glede na to, ali jih imajo gospodarji v svoji oblasti ali ne;
in ne glede na to, ali jih lahko pripeljejo ali ne.
328. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXI.
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Gospodar ne sme braniti svojega odsotnega sužnja.
329. Ulpianus, O ediktu, knjiga LV.
Če gospodar ne pripelje sužnja, je treba proti njemu vložiti tožbo za noxal. Zato je položaj kmetov, ki imajo dohodke, tako
zahteven zato, ker morajo za to zaposlitev izbrati dobre sužnje.
330. Kjer pretor pravi: "Proti gospodarjem", moramo to razumeti tako, da gre za sodelavce pobiralcev davkov, čeprav ti
morda niso njihovi gospodarji.
331. Tožnik mora vnaprej navesti osebo ali osebe, za katere želi, da jih privedejo, tako da bo imel, če tega ne bo storil,
pravico do tožbe. Tudi če bi rekel: "Prikažite vse stranke, da bom lahko spoznal, kdo je kriv," menim, da ga je treba zaslišati.
332. Če je več sužnjev storilo krajo ali škodo, bi bilo treba upoštevati pravilo, da je treba kmeta, ki ima dohodek,
razbremeniti odgovornosti, če plača enako visoko vsoto, kot če bi kaznivo dejanje storil svobodnjak.
333. Paulus, O ediktu, knjiga LII.
Če bi dohodkovni kmet, ki je na silo odstranil premoženje, umrl, Labeo pravi, da je treba tožbo odobriti njegovemu dediču, ki
se je s tem dejanjem okoristil.
334. Božanski Hadrijan je v reskriptu, naslovljenem na guvernerje Galije, v zvezi s premoženjem, ki so ga guvernerji po
navadi prevažali za svojo uporabo, določil, da mora vsakdo, ki pošlje z namenom nakupa v korist tistih, ki poveljujejo vojski
ali upravljajo province, ali v korist njihovih zastopnikov, lastnoročno podpisati nalog in ga poslati kmetu dohodnine, tako da
mora, če bi ta prenesel kaj več, kot mu je bilo naročeno, to popraviti.
335. Pri pobiranju vseh prihodkov se običajno upošteva običaj okolice; to določajo cesarske konstitucije.
336. Gaj, O ediktu mestnega pretorja, naslov: Kmetje, ki so pobirali prihodke.
V tem ediktu je določeno, da če bi bilo premoženje vrnjeno, preden je bila pridružena izdaja, pravica do tožbe ugasne; kljub
temu pa je po tem mogoče vložiti tožbo zaradi kazni. Če pa je dohodkovni kmet pripravljen vrniti premoženje tudi po tem, ko
je bila zadeva združena, ga je treba razrešiti odgovornosti.
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337. Vprašamo se lahko, ali je plačilo dvojne odškodnine, predvideno z ediktom, v celoti kazen in je pozneje mogoče vložiti
tožbo za vračilo premoženja; ali pa je vračilo premoženja vključeno v dvojno odškodnino, tako da je kazen le enostavna.
Mnenje je, da je premoženje vključeno v dvojno odškodnino.
338. Modestinus, O kaznih, II. knjiga.
Če je več kmetov dohodka nekaj nezakonito zahtevalo, se tožba za izterjavo dvojne odškodnine ne pomnoži, ampak morajo
vsi plačati svoje deleže, kar pa ne more plačati eden, se izterja od drugega, kot sta v nekem reskriptu navedla božanska
Severus in Antoninus; menila sta namreč, da obstaja velika razlika med osebami, ki so storile zločin, in tistimi, ki so
sodelovale pri storitvi goljufije.
339. Papirius Justus, O ustavah, II. knjiga.
Cesarja Antonin in Verus sta v reskriptu navedla, da je treba v primeru davkov na javna zemljišča za predmet tožbe postaviti
sama zemljišča in ne osebe, ki jih imajo v posesti, in da morajo torej posestniki plačati vsak davek, ki je dolgovan, tudi za
čas, ki je pretekel, preden so pridobili posest; in da so v takem primeru, če se niso zavedali, da je dolgovan kakšen davek,
upravičeni do tožbe.
340. V reskriptu je bilo tudi navedeno, da bo oskrbnik oproščen kazni zaplembe, če bo davek plačal v tridesetih dneh.
341. Papinianus, Mnenja, knjiga XIII.
Kaznivo dejanje izogibanja davkom z goljufijo se prenese na dediča osebe, ki je storila goljufijo, do te mere, da povzroči
zaplembo premoženja.
342. Če eden od več dedičev z namenom izogibanja davku odstrani katero koli premoženje v skupni lasti, se drugim ne
odvzamejo njihovi deleži.
343. Paulus, Sentence, V. knjiga.
Če vročica konkurence spodbudi ponudnika, ki želi pridobiti kmetovanje javnih prihodkov, da dvigne svojo ponudbo nad
običajni znesek, jo je treba sprejeti, če je tisti, ki ponudi najvišjo ceno, pripravljen dati zadostno jamstvo.
344. Nikogar ni mogoče prisiliti, da proti svoji privolitvi da v zakup pobiranje davkov; zato je treba po izteku časa zakupa
skleniti novo pogodbo.
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345. Kmetje, ki niso opravili poravnave za pobrane davke in želijo skleniti novo pogodbo, tega ne smejo storiti, dokler ne
plačajo tistega, kar jim pripada po prejšnji pogodbi.
346. Dolžnikom državne blagajne in tudi mestnim dolžnikom je prepovedano sklepati pogodbe za pobiranje davkov, da se
njihove odgovornosti ne bi povečale iz drugega razloga, razen če ponudijo poroke, ki so sposobni izpolniti svoje obveznosti.
347. Kadar partnerji pri pobiranju prihodkov upravljajo svojo službo ločeno, lahko eden od njih zakonito zahteva, da se delež
drugega, ki je manj primeren za to mesto, prenese nanj.
348. Če je bilo kar koli nezakonito izterjano bodisi od javnosti bodisi od zasebnikov, se tistim, ki so utrpeli škodo, izplača
dvojni znesek; vse, kar je bilo izterjano z nasiljem, pa se vrne skupaj s trojno kaznijo, poleg tega pa se jim naloži izredni
pregon; to namreč v prvem primeru zahteva pravica zasebnikov, v drugem pa javni interes.
349. Davkov od premoženja, od katerega ni bil nikoli plačan noben davek, ni mogoče izterjati. Če bi popustljivost kmeta, ki
je pristojen za prihodke, oprostila obdavčitve premoženje, od katerega je bilo v navadi plačevati davek, ni prepovedano, da
ga pobere drug.
350. Ugotovljeno je bilo, da premoženje za uporabo vojske ni obdavčeno.
351. Državna blagajna je oproščena plačila vsakega davka. Vendar trgovci, ki so navajeni trgovati z blagom, kupljenim s
sredstvi, ki pripadajo državni blagajni, ne morejo uživati imunitete pred plačilom davkov.
352. Hermogenianus, Epitome, knjiga V.
Niti guvernerji provinc, niti zastopniki občin, niti ljudske skupščine ne smejo uvesti davkov ali spremeniti, dodati ali
zmanjšati že uvedenih davkov brez cesarjevega pooblastila.
353. Če kmetje, ki prejemajo dohodke, niso plačali tistega, kar dolgujejo državni blagajni, jih ni mogoče odpustiti, tudi če so
se jim iztekli pogoji zakupa; lahko pa se od njih izterjajo obresti, če zamujajo s plačilom.
354. Paulus, Mnenja, knjiga V.
Pod smrtno kaznijo sovražnikom ni dovoljeno prodajati kremena, ki se uporablja za zbijanje ognja, železa, pšenice ali soli.
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355. Javnih zemljišč, ki so v trajnem zakupu, vladni zastopnik brez cesarjevega pooblastila ne more odvzeti zakupniku.
356. Če lastnik ladje ali kateri koli od potnikov nezakonito vnese na ladjo kakršno koli blago, lahko ministrstvo za finance
zapleni tako ladjo kot blago. Če kaj takega v odsotnosti lastnika stori poveljnik, krmar, pilot ali kateri koli mornar, se ga
usmrti, blago se zapleni, ladja pa se mora vrniti lastniku.
357. Kazenski pregon zaradi trgovanja s tihotapljenim blagom se razširi tudi na dediča krivca.
358. Lastniku premoženja, ki je bilo zaplenjeno, ni prepovedano, da ga kupi sam ali prek drugih, ki jim je naročil, naj to
storijo.
359. Osebe, ki so imele veliko korist od kmetovanja z javnimi prihodki, jih morajo vzeti pod enakimi pogoji, kot so jih imele
prej, če enakega zneska ni mogoče dobiti od drugih.
360. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Ni nikogar, ki se ne bi zavedal drznosti in predrznosti kmetovalcev javnih prihodkov, zato je pretor razglasil ta edikt, da bi jih
nadzoroval.
361. "Če je kdo, ki pripada gospodinjstvu kmeta dohodkov, obtožen, da je zagrešil tatvino ali povzročil nezakonito škodo, in
zadevna lastnina ni predložena, odobrim tožbo zoper gospodarja, ne da bi imel privilegij izročiti sužnja kot odškodnino."
362. Opozoriti je treba, da so v tem primeru z izrazom "gospodinjstvo" mišljeni sužnji dohodkovnega kmeta. Če pa je suženj,
ki pripada drugemu, v dobri veri v službi kmeta dohodkov, bo vključen tudi on. Morda bi to veljalo tudi v primeru, če bi mu
služil v slabi veri, saj potepuške in pobegle sužnje pri tovrstnih delih pogosto zaposlujejo osebe, ki vedo, kdo so. Če torej
svobodnjak v dobri veri služi kot suženj, bo ta edikt veljal tudi zanj.
363. Tisti se imenujejo tudi kmetje dohodkov, ki dajejo v zakup dohodek od javnih zemljišč.
364. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XIII.
Pod izrazom kmetje dohodkov so zajeti tudi tisti, ki dajejo v zakup dohodek od solin, kamnolomov in rudnikov, ki pripadajo
državi.
365. Ta edikt velja tudi za tistega, ki od države zakupi pobiranje davkov od občine.
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366. Tisti, ki ima zaposlenih več uporniških sužnjev, bo odgovoren za dejanja enega od njih, če bi ga prodal ali manumitiral
ali celo če bi suženj pobegnil.
367. Kaj pa je treba storiti, če suženj umre? Poglejmo, ali bo gospodar dohodka odgovarjal kot za svoje dejanje. Menim, da
bi moral biti oproščen odgovornosti, saj ni imel pristojnosti za proizvodnjo sužnja in ni bil kriv goljufije.
368. To tožbo priznavamo kot trajno in bo prešla na dediča in druge naslednike.
369. Ulpianus, Razprave, VIII. knjiga.
Odvzem premoženja zaradi neplačila davkov se razširi tudi na dediča, saj tisto, kar je zaplenjeno, takoj preneha pripadati
stranki, ki je storila kaznivo dejanje, in lastništvo nad tem pridobi državna blagajna. Zato se lahko postopek za zaplembo
uvede zoper dediča, tako kot zoper katerega koli drugega imetnika.
370. Alfenus Varus, Digeste, knjiga VII.
Ko je cesar dal v zakup kamnolome na otoku Kreta, je v zakupno pogodbo vključil naslednjo klavzulo: "Nihče, razen kmeta,
ne sme izkopavati, odstraniti ali odnesti niti enega samega kamna iz kamnolomov na otoku Kreta po marčevskih idah." Ladja
v lasti nekega posameznika, ki je bila natovorjena s kremenom, je iz krškega pristanišča odplula pred marčevskimi idami, a
jo je veter odnesel nazaj v pristanišče in je drugič odplula po marčevskih idah. Vprašano je bilo, ali je treba šteti, da so bili
kremeni v nasprotju z zakonom odpeljani po marčevskih idah. Odgovor je bil, da je treba kljub temu, da so pristanišča, ki so
sama po sebi del otoka, vsa šteti kot njegova last, ker je ladja, ki je zapustila pristanišče pred marčevskimi idami, zaradi vetra
vrnjena nazaj na otok in nato odšla, ne bi smelo veljati, da je to storila v nasprotju z zakonom; zlasti ker je treba šteti, da so
bili flinti odstranjeni pred predpisanim časom, saj je ladja že zapustila pristanišče.
371. Marcianus, O obveščevalcih.
Včasih suženj, ki je bil zaplenjen, ne bi smel biti prodan, ampak bi moral njegovo ocenjeno vrednost namesto tega plačati
njegov lastnik. Božanska Severus in Antonin sta namreč v nekem reskriptu določila, da se suženj, ki naj bi opravljal posle
svojega gospodarja, v primeru zaplembe ne sme prodati, temveč se njegova ocenjena vrednost plača po presoji dobrega
državljana.
372. Isti cesarji so v tem reskriptu navedli, da mora v primeru, če suženj ne predloži ustreznega računa in se dokaže, da se je
zaradi tega moral zapleniti, ali če naj bi pokvaril ženo svojega gospodarja ali storil kak drug hud prekršek, zadevo
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obravnavati cesarjev namestnik, in če se ugotovi, da je suženj kriv, je treba oceniti njegovo vrednost in ga izročiti gospodarju,
da ga kaznuje.
373. Božanska Severus in Antoninus sta v nekem reskriptu tudi navedla, da v primeru, ko so sužnji sami postali predmet
zaplembe, njihov peculium ni vključen, razen če bi premoženje, ki je njegov del, samo postalo predmet zaplembe.
374. Če kdo ne razglasi za obdavčljive sužnjev, ki jih prevaža, da bi jih prodal ali zaposlil, ga doleti kazen zaplembe; vendar
to velja le za novo pridobljene sužnje, ne pa tudi za stare. Stari sužnji so tisti, ki so bili v mestu v službi celo leto; za nove
sužnje pa se štejejo tisti, ki še niso bili v službi eno leto.
375. Sužnji, ki so pobegnili, niso podvrženi zaplembi, ker so odšli brez soglasja svojih gospodarjev. To je bilo izrecno
določeno v cesarskih konstitucijah, saj je božanski Pij v reskriptih pogosto navajal, da ni v moči sužnjev, da bi se izognili
nadzoru svojih gospodarjev tako, da bi se podali na beg, če slednji tega niso hoteli ali se tega niso zavedali.
376. Božanski Hadrijan je odločil, da bo oseba, čeprav se lahko sklicuje na nevednost, kljub temu podvržena kazni zaplembe.
377. Božanska Markus in Komod sta v nekem reskriptu prav tako določila, da dohodkovni kmet ni kriv, če ne pouči tistih, ki
kršijo zakon, temveč mora paziti, da se tisti, ki so pripravljeni prijaviti svoje premoženje za obdavčitev, ne zavajajo.
378. Blago, za katero velja davek, je naslednje: cimet, dolgi poper, beli poper, pentasferum, barbarski list, kostum,
kostamomum, nard, turjaška kasija, les kasije, mira, amomum, ingver, malabatrun, indijska začimba, halban, benzoin,
assafoetida, aloje, les, arabski oniks, kardamon, cimetov les, lan, babilonsko krzno, partsko krzno, slonovina, indijsko železo,
lan, vsi dragi kamni, biseri, sardoniksi, kristali, hiacinte, smaragdi, diamanti, safirji, berili, kallaini, indijske droge,
sarmacijske tkanine, svila in muslin, poslikane zavese, fine tkanine, svileni izdelki, evnuhi, indijski levi in levinje, moški in
ženske panterjev, leopardi, purpur, volna, škrlatna barva in indijski lasje.
379. Božji bratje so v reskriptu navedli, da če je tovor neizogibno izpostavljen slabemu vremenu, ga zaradi tega ne bi smeli
zapleniti.
380. Božji Pij je v nekem reskriptu izjavil, da je treba osebi, ki naj bi bila mlajša od petindvajset let, če je izjavila, da so njeni
sužnji za njeno lastno uporabo, in se je zmotila zgolj pri vračanju omenjenih sužnjev, to oprostiti.
381. Božji bratje so v nekem reskriptu tudi navedli, da naj se kmetje, ki so prejemali dohodnino, zadovoljijo z dvojnim
zneskom davka in vrnejo sužnje lastniku, če so sužnji koga postali predmet zaplembe, ne zaradi goljufije, ampak zaradi
napake.
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382. Veliki Antonin je v nekem reskriptu določil, da če bi zakupnik ali njegovi sužnji na zemljišču lastnika brez njegove
vednosti nezakonito imeli manufakturo orožja, ta ne bi bil dolžan nobene kazni.
383. Če bi kdo dal prijavo kmetu dohodka in ne bi plačal davka, pa bi ga kmet dohodka odpustil (kar je včasih v navadi), sta
božanska Severus in Antoninus v reskriptu določila, da se premoženje ne sme zapleniti; pravita namreč, da po podani prijavi
ni razloga za zaplembo, saj se lahko to, kar pripada državni blagajni, izterja iz premoženja kmetov dohodka ali iz premoženja
njihovih porokov.
384. Kazni ni mogoče izterjati od dedičev, če postopek ni bil uveden za časa življenja osebe, ki je storila prekršek. To
pravilo, kot velja za druge kazni, se uporablja tudi za tiste, ki se nanašajo na obdavčitev.
385. Božanska Severus in Antoninus sta v reskriptu določila, da mora kmet dohodnine, če zaradi napake osebe, ki je izvedla
plačilo, prejme več, kot mu pripada, vrniti.

Tit. 5. O donacijah.

386. Julianus, Digest, knjiga XVII.
Obstaja več vrst donacij. Človek daruje z zavestjo, da bo lastnina takoj pripadla tistemu, ki jo prejme, in se pod nobenim
pogojem ne bo vrnila njemu samemu, in to stori zgolj zato, da bi pokazal svojo liberalnost in velikodušnost. To je tisto, kar se
pravilno imenuje donacija. Drugi nekaj podari z razumevanjem, da bo to postalo last osebe, ki to prejme, le, če se zgodi kaj
drugega. Tega ne imenujemo pravilno daritev, saj gre za pogojno darilo. Prav tako, kadar kdo nekaj da z namenom, da bo to
takoj postalo last osebe, ki to prejme, če pa se kaj zgodi ali pa se ne zgodi, želi, da se mu to vrne; tega ne imenujemo pravilno
donacija, ampak je to le darilo, ki je odvisno od pogoja; kot na primer donacija mortis causa.
387. Kadar torej lahko rečemo, da je donacija med zaročenci veljavna, uporabljamo izraz v pravilnem pomenu in z njim
razumemo vse, kar daje oseba, ki daruje zaradi liberalnosti, da bi to takoj postalo last tistega, ki to prejme, in da pod nobenim
pogojem ne želi, da bi mu bilo vrnjeno. In ko rečemo, da nekdo daruje svoji zaročenki z razumevanjem, da se darilo lahko
vrne, če do poroke ne pride, ne nasprotujemo prej navedenemu, temveč želimo povedati, da je darilo lahko dano med takimi
osebami in da lahko pod določenim pogojem postane neveljavno.
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388. Isto, Digest, knjiga LX.
Kadar sin pod očetovim nadzorom želi darovati denar, ga obljubi po očetovem naročilu, in darovanje bo enako veljavno, kot
če bi zagotovil poroštvo.
389. Če pa bi oče, ki je nameraval podariti denar Tiju, ukazal sinu, naj mu ga obljubi, lahko rečemo, da je razlika, če je sin
očetu dolžan, in če ni. Če je namreč očetu dolžan znesek, ki je enak znesku, ki ga je obljubil, se donacija šteje za veljavno,
tako kot če bi oče ukazal kateremu koli drugemu dolžniku, naj obljubi denar.
390. Če pa nameravam podariti denar Titiusu in vam, ki mi nameravate dati enako vsoto, naročim, da jo obljubite Titiusu, je
daritev popolna, kar zadeva vse osebe.
391. Drugačno pravno pravilo bo veljalo, če bom po vašem ukazu obljubil, da bom nekomu, ki mu želite darovati, plačal
denar, za katerega mislim, da sem vam ga dolžan, saj se lahko zavarujem z izjemo zaradi goljufije; poleg tega lahko s
postopkom, ki se imenuje incerti, prisilim stipulatorja, da mi da odvezo od obveznosti.
392. Na podoben način, če po vašem nalogu obljubim, da bom tretji osebi, za katero menite, da je vaš upnik, plačal določen
denarni znesek, za katerega menim, da vam ga dolgujem, lahko z ugovorom zaradi goljufije zavarujem tistega, ki to zahteva;
poleg tega pa ga lahko z uporabo postopka, ki se imenuje incerti, proti stipulatorju prisilim, da me odveže obveznosti.
393. Če bi mi Titius plačal denarno vsoto brez kakršne koli klavzule, vendar pod pogojem, da mi bo pripadla šele, ko bo Seij
postal konzul, bo denar postal moj, ko bo Seij pridobil konzulsko mesto, četudi bo oseba, ki je darovala, takrat nora ali mrtva.
394. Če kdo v želji, da bi mi daroval denar, da ga nekomu drugemu, da bi mi ga prinesel, ta pa bi umrl, preden bi to storil, je
določeno, da lastništvo denarja ne preide name.
395. Tiju sem dal vsoto desetih aurejev pod pogojem, da bo z njo kupil Stiha. Sprašujem, če bi suženj umrl, preden bi bil
kupljen, ali lahko deset aurei dobim nazaj s kakšno tožbo. Odgovor je bil, da je to bolj vprašanje dejstva kot prava, kajti če
sem dal deset aurejev Titiusu, da bi lahko kupil Stichusa, in mu jih sicer ne bi dal, Stichus pa bi umrl, lahko znesek izterjam s
tožbo. Če pa sem imel namen deset aurei v vsakem primeru dati Titiusu, on pa je medtem predlagal, da kupi Stichusa, in sem
izjavil, da sem mu dal denar, da bi ga lahko kupil, je treba to, kar sem povedal, šteti prej za razlog za donacijo kot za pogoj,
pod katerim je bil denar plačan, in če bi Stichus umrl, bo denar ostal v rokah Titiusa.
396. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVII.
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In na splošno je treba to vprašanje upoštevati pri dajanju donacij, saj je velika razlika, ali je obstajal razlog za donacijo in ali
je bil postavljen pogoj, od katerega je donacija odvisna. Če je obstajal razlog, premoženja ni mogoče vrniti; če je bil
postavljen pogoj, bo obstajal razlog za njegovo vračilo.
397. Paulus, O Sabinu, knjiga LXXII.
Donacijo lahko dopolni tudi stranka, ki vstopi v postopek.
398. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXII.
Niti častne niti nečastne donacije niso prepovedane, če so opravljene zaradi naklonjenosti. Častne so, kadar so dane
zaslužnim prijateljem ali sorodnikom; nečastne pa, kadar so dane nečistnikom.
399. Isti, O Sabinu, knjiga XLII.
Kadar mi kdo z daritvijo dovoli, da odstranim kamen z njegovega posestva, bo kamen takoj, ko bo odstranjen, moj in mi ga
ne more preprečiti s prepovedjo odstranitve, saj postane moj tako rekoč z izročitvijo. Jasno je, da če nekdo, ki je bil pri meni
zaposlen, kamenje izkoplje, ga izkoplje zame. Če pa kdo od mene kupi kamen ali ga odplačno najame tako, da mu lahko
dovolim, da kamnolom pridobiva zase, in si, preden to stori, premislim, bo kamen še naprej pripadal meni. Če si pozneje
premislim, njegovega dejanja ne morem preklicati, saj se domneva, da je bila izročitev opravljena, ko je kamen pridobival s
soglasjem lastnika. To, kar velja za kamen, je treba upoštevati tudi v primeru, ko je drevo pod podobnimi pogoji posekano ali
izruvano s koreninami.
400. Isto, O Sabinu, knjiga XLIV.
Sin pod očetovskim nadzorom ne more darovati, tudi če ima prosto upravljanje svojega peculiuma, kajti to mu ni dano zato,
da bi izgubil svoje premoženje.
401. Kaj pa, če ga k darovanju spodbudi kakšen dober razlog? Ali lahko rečemo, da ima za to pravno podlago? Slednje je
boljše mnenje.
402. Spet poglejmo, če bi kdo sinu pod očetovskim nadzorom podelil prosto upravljanje svojega peculiuma in bi izrecno
dodal, da je to storil zato, da bi mu omogočil darovanje; ali bo darovanje veljavno? Ne dvomim, da lahko v takih okoliščinah
opravi veljavno donacijo.
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403. Včasih je mogoče na pooblastilo za darovanje sklepati iz položaja osebe; recimo, da je imel sin senatorski položaj ali da
je bil povišan v kak drug delež, zakaj ne bi mogli reči, da mu je oče, ko mu je dal v prosto upravljanje svoj peculium, dal tudi
privilegij, da ga lahko daruje, razen če mu je izrecno odvzel pooblastilo za to?
404. Iz istega razloga, zaradi katerega je sinu pod očetovskim nadzorom prepovedano darovati inter vivos, mu je
prepovedano darovati tudi mortis causa. Kajti čeprav lahko daruje mortis causa s privolitvijo svojega očeta, mu je to
prepovedano, če njegova privolitev ni dana.
405. Vendar je treba upoštevati, da če je komu dovoljeno darovati, ne da bi bilo določeno, da lahko daruje mortis causa, tega
ne sme storiti.
406. Vsi ti predpisi veljajo za osebe v civilnem življenju. Kadar pa imajo vojaki castrense ali quasi castrense peculium, so v
takem položaju, da lahko darujejo tako donacijo mortis causa kot tudi donacijo inter vivos, saj imajo oporočno sposobnost.
407. Paulus, O Sabinu, knjiga XV.
Denar, ki ga plačajo osvobojenci, da bi pridobili svobodo, ni donacija, saj je zanj dano nadomestilo.
408. Pomponij, O Sabinu, XXXIII knjiga.
Kadar se komu dovoli, da brez plačila prenočuje v hiši drugega, se to šteje za donacijo; kajti za tistega, ki ima prenočišče,
velja, da dobi v dar najemnino, ki je ne plačuje. Donacija je lahko veljavna tudi brez izročitve premoženja; kot na primer, če
se z donacijo dogovorim s svojim dolžnikom, da od njega ne bom zahteval plačila pred potekom določenega časa.
409. Dohodek od premoženja, ki je podarjeno, se ne šteje za del donacije. Če pa vam ne podarim lastništva zemljišča, temveč
pravico do spravila pridelkov, se to šteje za darovanje.
410. Če sin pod očetovskim nadzorom daruje po očetovem ukazu ali z njegovim soglasjem, je to enako, kot če bi to storil oče
sam, ali če bi ti z mojim soglasjem v svojem imenu podaril Titiusu moje premoženje.
411. Nihče ne more darovati, razen če to, kar je podarjeno, postane lastnina tistega, ki mu je podarjeno.
412. Paulus, O Sabinu, knjiga XV.
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Donacijo je mogoče pravilno dati osebi, ki je odsotna, ne glede na to, ali pošlješ nekoga, da mu jo odnese, ali pa mu naročiš,
naj obdrži nekaj, kar ima v posesti. Če pa ta oseba ne ve, da se mu daje lastnina, ki jo ima, ali če je po tem, ko mu je poslana,
ne bi sprejela, ne bo postala lastnik določenega predmeta, tudi če mu ga je poslal njegov lastni suženj; razen če je bil
slednjemu dan z namenom, da bi takoj postal last njegovega gospodarja.
413. Gaj, O odloku mestnega pretorja o zapuščinah.
Kadar pride do spora glede višine donacije, velja, da vanjo niso vključeni niti otroci ženskih sužnjev, niti pridelki, niti rente,
niti plače.
414. Ulpianus, Razprave, III. knjiga.
Kdor se zaveže k darovanju, je po reskriptu božanskega Pija lahko tožen le za znesek, ki ga lahko plača, saj je treba najprej
odšteti, kar dolguje svojim upnikom; ne sme pa se odšteti, kar je na enak način dolžan dati drugim.
415. Isti, Razprave, VII. knjiga.
Neka oseba, ki mi je želela nekaj podariti, je premoženje izročila sužnju, ki je bil v solastništvu Titiusa in mene, suženj pa ga
je prejel kot pridobitev za mojega solastnika ali pa je to storil v imenu naju obeh. Pojavilo se je vprašanje, kaj je treba storiti?
Sklenjeno je bilo, da je suženj sicer sprejel premoženje z namenom, da ga pridobi za mojega solastnika ali zase in zame,
vendar ga je pridobil samo zame. Če jo je namreč izročil mojemu zastopniku z namenom, da jo pridobi zame, ta pa jo je
sprejel, da bi jo pridobil zase, to ne bo imelo nobenega učinka, kar zadeva njega, temveč bo lastnino pridobil zame.
416. Julianus, Digeste, knjiga XVII.
Kdor obdeluje zemljo drugega z donacijo, si ne more ničesar pridržati na račun stroškov, ki bi mu lahko nastali, saj na
lastnika takoj prenese pravico do vseh orodij, ki jih vzame na zemljo.
417. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.
V skladu s konstitucijo božanskih Severa in Antonina so donacije, opravljene po obtožbi smrtnega zločina, veljavne, razen če
je obtoženec obsojen.
418. Ulpianus, Mnenja, II. knjiga.
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Z naslednjo klavzulo: "Moji dediči naj upoštevajo, da je bila moja celotna garderoba in vsa druga lastnina, ki sem jo imel v
posesti v času moje smrti, podarjena So in So ter So in So, mojima svobodnima človekoma," bo po liberalni razlagi lastništvo
lastnine pripadlo omenjenima svobodnima človekoma.
419. Isto, O ediktu, knjiga LVIII.
Kadar je bilo premoženje, dodeljeno s sodno odločbo, vključeno v novo določilo in je bil slednje sproščeno zaradi darovanja,
je treba reči, da bo sprostitev veljavna.
420. Isto, O ediktu, knjiga LXXI.
Aristo pravi, da kadar je kak drug posel pomešan z donacijo, obveznost, ki izhaja iz prvega, ni sklenjena glede na donacijo.
Tudi Pomponij pravi, da je istega mnenja.
421. Pravi tudi, da Aristo meni, da če ti izročim sužnja pod pogojem, da ga boš po petih letih manumitiral, ne moreš ravnati
pred potekom petih let, ker se šteje, da je v posel vključena vrsta donacije. Trdi pa, da je drugače, če ti izročim sužnja z
namenom, da ga boš lahko takoj manumitiral, saj v tem primeru ni darovanja, zato obveznost obstaja. Pomponij pa pravi, da
je treba najprej ugotoviti namen strank, saj petletni rok morda ni bil predpisan z namenom, da bi se opravila donacija.
422. Aristo prav tako pravi, da če je suženj izročen z namenom darovanja pod pogojem, da bo po preteku petih let
manumitiran, in suženj pripada drugemu, se lahko pojavi dvom, ali je mogoče sužnja pridobiti z uzurpacijo, saj v tem
primeru obstaja vrsta darovanja. Pomponij pravi, da se to vprašanje nanaša tudi na donacije mortis causa, in se nagiba k
mnenju, da če je bil suženj podarjen pod pogojem, da bo po petih letih manumitiran, se lahko šteje, da ga je mogoče pridobiti
z uzurpacijo.
423. Labeo pravi, da če bi mi kdo podaril premoženje, ki pripada drugemu, in bi imel zaradi tega precejšnje stroške, nato pa
bi ga izselili, ne bom imel pravice do tožbe iz tega naslova proti darovalcu; očitno pa bom imel pravico do tožbe proti njemu
zaradi goljufije, če je ravnal v slabi veri.
424. Isto, O ediktu, knjiga LXXVI.
Naša praksa je, da kadar se v javnih zadevah pojavi vprašanje v zvezi z donacijo, samo ugotavljamo, ali je darovalec dal
mestu obljubo iz kakšnega upravičenega razloga ali ne; kajti če je to storil v zameno za kakšno službo, ki jo je prejel, bo
odgovarjal; sicer pa ne.
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425. Labeo pravi, da tovrstna nadomestila za storitve niso vključena v donacije; na primer, če so dane pogojno, kot sledi: "Če
ti priskočim na pomoč; če ti dam jamstvo; če pri poslu uporabiš moje storitve ali vpliv."
426. Donacije ne more pridobiti nihče, ki je ni pripravljen sprejeti.
427. Če nekdo posodi denar Titiusu, da bi ga ta izplačal Seiju, za katerega želi, da bi ga podaril, in ga Titius Seiju izplača šele
po darovalčevi smrti; posledično bo mogoče reči, da bo denar pripadal Seiju, ne glede na to, ali je tisti, ki ga je izplačal,
vedel, da je darovalec mrtev, ali se tega ni zavedal; ker je denar še vedno pripadal slednjemu. Če ni vedel, da je darovalec
mrtev, bo oproščen svoje obveznosti, če si je denar izposodil, da bi ga plačal Seiju. Če pa bi ti naročil, naj plačaš določeno
vsoto denarja Tiju, ki mu jo nameravam podariti, in ti, ki nisi vedel, da sem mrtev, bi to storil, boš upravičen do mandatne
tožbe zoper moje dediče; če pa si to vedel, do te tožbe ne boš upravičen.
428. Če kdo posodi denar sužnju in se ta, potem ko postane svoboden, na novo zaveže, da ga bo plačal, to ne bo donacija,
ampak priznanje dolga. Enako pravilo velja za primer varovanca, ki se zadolži brez pooblastila svojega skrbnika, če pozneje s
soglasjem svojega skrbnika sklene novo obveznost.
429. Stipulacije, ki so sklenjene za veljavno plačilo, ne veljajo za donacije.
430. Na koncu Pegaz meni, da če ti obljubim sto aurejev pod pogojem, da prisežeš, da boš nosil moje ime, to ne bo donacija,
ker je bila obljuba dana za plačilo in je bilo plačilo plačano.
431. Marcellus, Digeste, knjiga XXII.
Če je patron imenovan za dediča deleža zapuščine, do katerega je po zakonu upravičen, in mu njegov svétnik naloži, naj
nekomu izplača določeno vsoto denarja, on pa obljubi, da bo to storil v navzočnosti upravičenca do zapuščine, ga ne bodo
prisilili, da jo izplača, ker se boji, da bi se zmanjšal delež, ki mu kot patronu pripada po zakonu. (1) V zvezi z dedičem, ki v
skladu z oporočiteljevo voljo obljubi, da bo volilojemniku plačal, kar bi imel pravico obdržati po falcijskem pravu, se lahko
pojavi dvom, vendar je boljše mnenje, da ne more kršiti svoje obveznosti. Če namreč plača, se bo štelo, da je natančno
izpolnil oporočiteljevo voljo, in mu ne bo ugodeno v tožbi za izterjavo; tako kot v primeru, ko je predhodno določil in ravnal
v nasprotju z oporočiteljevo voljo, ki jo je že priznal, bo njegov zahtevek z utemeljenim razlogom zavrnjen.
432. Celsus, Digeste, knjiga XXVIII.
Da bi mi daroval, si se zavezal mojemu upniku, na katerega sem te delegiral. Dejanje je veljavno, saj upnik prejme tisto, do
česar je upravičen.
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433. Če pa naročim svojemu dolžniku, naj se zaveže tebi z namenom, da bi ti daroval več, kot je dovoljeno po zakonu, se
postavi vprašanje, ali ti lahko preprečim izjemo na podlagi donacije ali ne. Moj dolžnik se ne more sklicevati na izjemo zoper
vas, če vložite tožbo, saj sem v enakem položaju, kot če bi vam dal znesek, potem ko sem ga izterjal od svojega dolžnika, vi
pa bi mu ga posodili. Če moj dolžnik denarja ni plačal, bom imel pravico do tožbe zoper njega, da razveljavim vse, kar vam
je obljubil nad zakonsko dovoljenim zneskom, tako da vam bo ostal odgovoren le za preostanek. Če pa ste od mojega
dolžnika že izterjali celoten znesek, bom imel pravico do tožbe zoper vas, da izterjam presežek nad zakonom predpisanim
zneskom.
434. Modestin, Razlike, VIII. knjiga.
Povsem pravično je, da tisti, ki je obljubil denarni znesek ali kaj drugega z namenom, da daruje, ne odgovarja za obresti
zaradi zamude pri plačilu denarja; to še posebej velja, kadar daritev ni vključena v razred dobronamernih pogodb.
435. Isto, Mnenja, knjiga XV.
Modestinus navaja svoje mnenje, da lahko upnik zgolj s sporazumom v celoti odpusti ali zmanjša znesek obresti, ki bodo
zapadle pozneje, ne da bi to vplivalo na veljavnost donacije, ker je znesek nezakonit.
436. Modestin meni, da oseba, katere um je prizadet, ne more opraviti donacije.
24. Javolenus, O Kassiju, XIV. knjiga.
Izjemo je treba odobriti poroštvu tistega, ki je zaradi donacije obljubil višji denarni znesek od zakonsko dovoljenega, tudi
proti soglasju naročnika; če ta namreč ne bi bil plačilno sposoben, bo porok izgubil denar.
437. Isti, Pisma, VI. knjiga.
Če ti nekaj dam, da bi to v mojem imenu podaril Tiju, ti pa mu to podariš v svojem imenu, ali misliš, da to postane njegova
last? Odgovor je bil, da če ti nekaj dam, da bi to v mojem imenu podaril Titiusu, ti pa mu to daš v svojem imenu, kar zadeva
tehnično plat zakona, to ne postane last osebe, ki to prejme, in boš odgovoren za krajo; liberalnejša razlaga pa je, da če
vložim tožbo zoper osebo, ki je prejela lastnino, mi lahko to prepreči izjema na podlagi goljufije.
438. Pomponij, O Kvintu Muciju, IV. knjiga.
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Preprosta izjava v računu nikogar ne naredi za dolžnika; če na primer želimo podariti darilo svobodnemu človeku, lahko v
računu navedemo, da smo mu ga dolžni, vendar se s tem ne razume, da je darilo dano.
439. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXIX.
Neki mladenič po imenu Akvilij Regul je pisal Nikostratu, svojemu učitelju retorike, takole: "Ker si vedno ostajal pri mojem
očetu in si mi koristil s svojo zgovornostjo in skrbnostjo, ti dajem in dovolim, da stanuješ in uporabljaš takšno in takšno
stanovanje." Ker je Regulus umrl, je bila Nikostratova pravica do stanovanja sporna; ko se je posvetoval z mano, sem mu
rekel, da ni mogoče trditi, da je bilo Regulovo dejanje zgolj donacija, ampak da ga je plačal za njegove storitve in mu ta
privilegij podelil kot nadomestilo, zato se donacija ne sme šteti za neveljavno za čas po Regulovi smrti. Če bi bil Nikostrat
izseljen, bi se lahko obrnil na sodišče in se zaščitil z interdiktom na enak način, kot bi to lahko storil uporabnik, saj je
pridobil pravico do uporabe stanovanja, ker mu je bilo dano v posest.
440. Isto, Mnenja, III. knjiga.
Neki oče je podaril nepremičnino, ki mu je bila zapuščena, svoji hčeri, ki je postala sama gospodarica. Hči mora zadovoljiti
upnike zapuščine, in če tega ne bi storila in bi se upniki obrnili na njenega očeta, jo je mogoče s tožbo praescriptis verbis
prisiliti, da brani svojega očeta pred upniki.
441. Isto, Mnenja, knjiga XII.
Velja, da je daritev opravljena, če je premoženje podarjeno, kadar darovalca k temu ne prisili noben zakon.
442. Neka oseba, ki so jo zaslišali na sodišču, je odgovorila, da ji dediči njenega skrbnika niso ničesar dolžni. Podal sem
mnenje, da je s tem izgubila pravico do tožbe, kajti čeprav je te besede mogoče razumeti tako, da ne označujejo poslovnega
posla, temveč darovanje, vseeno tisti, ki je na sodišču priznal, temu ne more nasprotovati.
443. Uveljavljeno je bilo, da je, če kdo daruje del premoženja svojega bližnjega sorodnika, ki je še živ, darilo nično. Vendar
je veljalo, da če je tisti, ki je daroval, pozneje nasledil zapuščino na podlagi pretorskega zakona, mu je treba zavrniti vse
tožbe, ki izhajajo iz tega, ker je njegovo ravnanje v taki naglici v nasprotju tako z dobrimi običaji kot s pravom narodov.
444. Marcijan, O obveščevalcih.
Ker bi mu bilo treba odvzeti posestvo, ker ga ni vreden.
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445. Papinianus, Mnenja, knjiga XIII.
Ugotovljeno je, da donacij, ki so bile dane konkubini, ni mogoče preklicati, kajti tudi če bi stranki pozneje sklenili zakonsko
zvezo, to, kar je bilo prej veljavno po zakonu, ne bo postalo brez veljave in učinka? Kadar pa je bilo postavljeno vprašanje,
ali zakonska čast in naklonjenost že ne obstajata, sem odgovoril, da je to treba ugotoviti ob upoštevanju značaja oseb in
narave njune življenjske zveze, saj zgolj pisna pogodba še ne pomeni zakonske zveze.
446. Kadar je mati možu svoje hčere poleg dote podarila določeno premoženje, sem podal mnenje, da je treba šteti, da je bilo
dano hčeri, ki je bila sama navzoča in ga je izročila svojemu možu; in da mati, ki je bila užaljena, ni imela pravice zahtevati
vračila premoženja, niti ni mogla po zakonu vložiti osebne tožbe v ta namen, ker je mož izrecno določil, da se mu navedeno
premoženje poleg dote izroči v korist deklice; ker s to izjavo ni bila nakazana le narava darila in je bilo jasno, da premoženje
ni ločeno od uporabe tega premoženja, ampak je bilo tudi razvidno, da gre za peculium, ločen in različen od dote. Sodnik pa
bi moral odločiti, ali naj mati dobi nazaj premoženje, če je bila upravičeno užaljena s svojo hčerko, pri čemer mora sprejeti
odločitev ob ustreznem upoštevanju spoštovanja, ki ga je treba izkazati materi, in odločitev, ki bo sovpadala s presojo
dobrega državljana.
447. Za očeta, ki je hčeri, ki je bila pod njegovim nadzorom, podaril določene sužnje in ji ni odvzel peculium, ko jo je
emancipiral, velja, da je s svojim poznejšim dejanjem izpopolnil donacijo.
448. Podal sem svoje mnenje, da če je bila lastnina deponirana v templju pod pogojem, da jo lahko odstrani samo tisti, ki jo
je tam pustil, ali Aelius Speratus po lastnikovi smrti, se to ne šteje za donacijo.
449. Donacije ne morejo biti veljavne po storjenem zločinu izdaje, saj je odgovoren tudi dedič, četudi bi krivec umrl, preden
bi bil obsojen.
450. Scaevola, Mnenja, V. knjiga.
Lucij Titius je poslal naslednje pismo: Pozdravljen: "So-and-So to So-and-So, Greeting. Brezplačno lahko uporabljaš takšno
in takšno stanovanje in vse sobe nad njim; s tem pismom ti sporočam, da to lahko storiš z mojim soglasjem." Sprašujem se,
ali lahko pisateljevi dediči prepovedo uporabo stanovanja? Odgovor je bil, da glede na navedena dejstva dediči osebe, ki je
napisala pismo, lahko spremenijo namero slednjega.
451. Hermogenianus, Epitome prava, VI. knjiga.
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Kdor je dal novo obljubo plačila, potem ko je sklenil darilno pogodbo, se lahko v tožbi, ki temelji na obljubi, toži ne za
celoten znesek, temveč le za to, kar je sposoben plačati; saj je bilo določeno, da je treba upoštevati vzrok in izvor obljube
plačila in ne avtoritete sodnika. Tisti, ki je bil obsojen zaradi donacije in je zoper njega vložena tožba za izvršitev sodbe, pa
lahko zelo pravilno zahteva, da se ga toži le do višine njegovih denarnih sredstev.
452. Če je bil denar plačan Titiusu kot donacija pod pogojem, da ga bo takoj posodil darovalcu, prenos lastništva ni
preprečen; in iz tega razloga, kadar je isti denar posojen darovalcu, se pridobi nova lastninska pravica na njem.
453. Osebam, ki so neme in gluhe, ni prepovedano darovati.
454. Kadar ti kdo želi podariti kakšen predmet, ti pa nameravaš isti predmet podariti drugemu, bo daritev popolna, če prvi
obljubi, da ga bo s tvojim soglasjem podaril drugemu; in ker prvi ni dal ničesar drugemu, ki ga lahko toži, se mu lahko izreče
sodba za celoten znesek in ne za toliko, kolikor je zmožen plačati. Enako pravilo velja, kadar je tisti, ki naj bi prejel darilo,
pooblastil darovalca svojemu upniku; v tem primeru namreč upnik opravlja le svoje posle.
455. Paulus, Sklepi, V. knjiga.
Če oče v imenu svojega emancipiranega sina posodi denar z obrestmi z namenom, da mu ga izroči kot donacijo, in sin v
zvezi z navedenim denarjem sklene pogodbo, ni dvoma, da je donacija popolna po zakonu.
456. Če bi kdo rešil osebo iz rok roparjev ali sovražnikov in od nje prejel nekaj kot nagrado za to, je tovrstna donacija
nepreklicna in ne bi smela biti označena kot nagrada za opravljeno imenitno storitev; saj je bilo odločeno, da se za dejanje,
opravljeno z namenom reševanja življenja, ne sme določiti omejitev.
457. Scaevola, Digest, knjiga LI.
Neki človek je sužnju, ki ga je manumitiral, napisal naslednje: Titius Stihu, svojemu osvobojencu: "Pozdrav. Po tem, ko sem
te manumitiral, te s tem pismom, napisanim z lastno roko, obveščam, da ti dajem vse, kar imaš v kreditih, v premičninah in v
denarju." Istega osvobojenca je z oporoko postavil tudi za dediča dveh tretjin svojega premoženja, Sempronija pa za dediča
preostale tretjine; Stihu pa ni zapustil svojega peculiuma, niti ni določil, da bi imel iz njega izhajajoče tožbene pravice.
Postavilo se je vprašanje, ali je treba tožbo odobriti Stihu za celoten znesek posojil, vključno z njegovim peculiumom, ali pa
jo je treba odobriti obema dedičema sorazmerno z njunima deležema zapuščine. Odgovor je bil, da je treba v skladu z
navedenimi dejstvi tožbo odobriti obema dedičem v sorazmerju z njunima deležema zapuščine.

2391

458. Lucij Titius je Maevii podaril del zemljišča, nekaj dni zatem pa ga je pred izročitvijo zastavil Seiju in nato v tridesetih
dneh izročil Maevii v posest omenjeno zemljišče. Sprašujem, ali je bila donacija popolna ali ne. Odgovor je bil, da je bila v
skladu z navedenimi dejstvi popolna, vendar je bil upnik nedvomno upravičen do svoje pravice na zemljišču na podlagi
zastavne pravice.
459. Babica je v imenu svojega vnuka Labea posodila denar in vedno pobirala obresti, dokazila o zadolževanju pa je prejel
Labeo in so se pozneje znašla med premoženjem njegove zapuščine. Sprašujem, ali je treba šteti, da je bila donacija popolna.
Odgovor je bil, da je bila donacija popolna, ker so dolžniki odgovarjali družbi Labeo.

Tit. 6. O donacijah in drugih pridobitvah mortis causa.

460. Marcijan, Inštituti, IX. knjiga.
Darovanje mortis causa je tisto, pri katerem stranka želi obdržati premoženje sama, namesto da bi ga prenesla na tistega, ki
mu ga je podarila, vendar raje želi, da ga dobi darovanec kot njen dedič.
461. Telemah je v Homerju podaril takšno darilo Pireju. 2. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXII.
Julijan v sedemnajsti knjigi Digest pravi, da obstajajo tri vrste donacij mortis causa. Prva, ko darovalec, ki se ne boji
bližajoče se smrti, daruje izključno z namenom svoje smrti. Druga vrsta darovanja mortis causa je, kadar koga vznemirja
neposredna napoved smrti in daruje, tako da predmet takoj postane last osebe, ki ga prejme. Pravi, da je tretja vrsta donacije,
ko človek v strahu pred smrtjo ne da stvari tako, da bi njena lastnina takoj prešla na osebo, ki je do nje upravičena, ampak
določi, da bo po darovalčevi smrti pripadla njemu.
462. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
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Donacijo mortis causa je dovoljeno opraviti ne le takrat, ko osebo k temu spodbudi slabo zdravje, ampak tudi zaradi
nevarnosti bližajoče se smrti, bodisi od rok sovražnikov ali roparjev; bodisi zaradi krutosti ali sovraštva kakšnega vplivnega
človeka, bodisi kadar se kdo odpravlja na morsko potovanje;
463. Gaj, Dnevne ali zlate zadeve.
Ali potovanje po nevarnih krajih,
464. Ulpianus, Inštituti, II. knjiga.
Ali tam, kjer je človek izčrpan zaradi starosti:
465. Paulus, O Sabinu, knjiga VII.
Vsi ti pogoji namreč kažejo na bližajočo se nevarnost.
466. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXII.
Če bi kdo, ki je bil obsojen zaradi smrtnega kaznivega dejanja, daroval mortis causa, bo donacija razveljavljena kot
nepopolna; čeprav so lahko druge donacije, ki jih je opravil pred sumom, da mu grozi takšna kazen, veljavne.
467. Isti, O Sabinu, VII. knjiga.
Če kdo, ki je prejel denarno vsoto, zavrne zapuščino, ne glede na to, ali ta preide na nadomestnega dediča ali pa jo deduje
dedič na podlagi zapuščine, se šteje, da je denar pridobil mortis causa; kajti vse, kar je pridobljeno zaradi smrti kogar koli, je
pridobljeno mortis causa. Julijan je sprejel to mnenje in ga uporabljamo. Če namreč kaj prejme suženj, ki naj bi bil pod
določenim pogojem svoboden, da bi izpolnil pogoj, ali če kaj pridobi volilojemnik mortis causa, ali če oče kaj da zaradi smrti
svojega sina ali sorodnika, Julijan pravi, da je to pridobljeno mortis causa.
468. Zato pravi, da se lahko darovanje opravi tako, da se vrne darovalcu, če bolnik ozdravi.
469. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Donacijo mortis causa lahko pridobi vsakdo, ki ima pravico prejeti zapuščino.
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470. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIV.
Določeno je, da je tisti, ki mu je dana daritev mortis causa, lahko nadomeščen tako, da lahko obljubi premoženje nekomu
drugemu, če ga ta sam ne more pridobiti ali tega ne more storiti pod kakšnim drugim pogojem.
471. Isto, O Sabinu, knjiga XIII.
Oče lahko zakonito daruje zaradi sinove smrti, tudi ko obstaja sinova zakonska zveza.
472. Isto, O Sabinu, XLIV. knjiga.
Kadar ženska goljufivo prosi, da se ji v imenu njenega še nerojenega otroka dodeli posest, in na ta račun prejme denar, da bi
iz tega ali onega razloga dala prednost nadomestnemu dediču ali izključila imenovanega dediča, je Julijan pogosto trdil, da je
ta denar dobila mortis causa.
473. Julianus, Digeste, knjiga XVII.
Če dam premoženje, ki pripada drugemu, kot donacijo mortis causa, in bi ga pozneje pridobil z uzurpacijo, ga pravi lastnik
ne more dobiti nazaj, lahko pa to storim jaz, če se mi povrne zdravje.
474. Marcellus pravi, da se pri darovanju mortis causa lahko pojavijo dejanska vprašanja, saj je lahko darovanje opravljeno
tako, da se, če darovalec umre zaradi bolezni, ne vrne; ali da se vrne, če darovalec, ki si je premislil, želi, da se mu vrne, tudi
če umre zaradi iste bolezni. Za takšno donacijo se lahko določi tudi, da se ne vrne, razen če oseba, ki naj bi jo prejela, umre
prva. Darovanje mortis causa se lahko opravi tako, da se premoženje ne vrne v nobenem primeru; to pomeni, tudi če se
darovalcu povrne zdravje.
475. Julianus, Digeste, knjiga XVIII.
Če je zemljišče podarjeno mortis causa in v zvezi z njim nastanejo nujni in koristni stroški, se lahko strankam, ki vložijo
tožbo za vrnitev zemljišča, prepreči izjema zaradi goljufije, če ne povrnejo darovalcu navedenih stroškov.
476. Isto, Digest, knjiga XXVII.
Marcellus pravi, da če so sinovi pod očetovskim nadzorom, ki služijo v vojski, pridobili neomejeno pravico, da z oporoko
razpolagajo s svojim premoženjem vsakomur, ki ga izberejo, lahko velja, da so oproščeni tudi upoštevanja običajnih
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formalnosti, ki se zahtevajo v primeru darovanja mortis causa. Paulus v zvezi s tem pravi, da je v cesarskih konstitucijah
določeno, da je mogoče donacije mortis causa preklicati na enak način kot oporoke.
477. Julianus, Digeste, knjiga XXIX.
Donacijo mortis causa je mogoče preklicati tudi, ko še ni gotovo, ali si bo darovalec lahko povrnil zdravje ali ne.
Isti, Digeste, knjiga XLVII.
Tudi če dolžnik morda ni imel namena ogoljufati svojih upnikov, se lahko njegovemu darovalcu odvzame premoženje, ki mu
je bilo dano mortis causa; ker so oporoke, ki jih je z oporoko zapustila oseba, ki je insolventna, absolutno neveljavne, lahko
velja, da je treba razveljaviti tudi donacije mortis causa, opravljene v takih okoliščinah, ker so podobne oporokam.
479. Isto, Digest, knjiga LX.
Donacije mortis causa ne dobimo le, če nam jo kdo da zaradi svoje smrti, ampak tudi takrat, ko donacijo naredi odvisno od
smrti drugega, kot na primer, če bi kdo dal Maeviju donacijo v primeru smrti svojega sina ali brata pod pogojem, da se mu bo
premoženje vrnilo, če bo kateri od njiju ozdravel, če pa bo kateri od njiju umrl, bo pripadlo Maeviju.
480. Če bi mi daroval mortis causa, tako da bi svojemu dolžniku naročil, naj plača mojemu upniku, bom imel v vsakem
primeru pravico do toliko denarja, kolikor me bo razbremenil odgovornosti do mojega upnika. Če pa bi moral z vašim
dolžnikom skleniti dogovor, se bo štelo, da sem upravičen le do toliko, kolikor je dolžnik zmožen plačati. Kajti tudi če bi vi,
ki ste upnik, izterjali svoje zdravje in bi darovalec storil enako, lahko vložite tožbo za izterjavo ali tožbo in factum le za
znesek, ki je enak dolžnikovi obveznosti.
481. Titija je v želji, da bi svojim dolžnikom Septitiju in Maeviju podarila njune zadolžnice, dala te zadolžnice Ageriji in jo
prosila, naj jih da omenjenima dolžnikoma, če ona, Titija, umre, če pa se ji povrne zdravje, naj ji jih vrne. Ker je umrla, je
njena dedinja postala Mavija, Titiina hči, Agerija pa je zadolžnice izročila omenjenima Septitiju in Maeviju, kot je bila
zaprošena. Postavlja se vprašanje, če bi Maevia, dedinja, vložila tožbo za izterjavo dolgovanega zneska iz zgoraj navedenih
menic ali tožbo za izterjavo samih menic, ali bi ji to lahko preprečila izjema. Odgovor je bil, da bi Maevia lahko bila
izključena z izjemo, ki bi temeljila na izvršitvi pogodbe, ali z izjemo zaradi goljufije.
482. Če je kdo prejel sužnja kot odškodnino za škodo, ki jo je povzročil, ali za kakšno drugo obveznost, kot darovanje mortis
causa, se razume, da je pridobil le toliko, za kolikor je mogoče sužnja prodati. Enako pravilo je treba upoštevati v zvezi z
zemljiščem, ki je obremenjeno, da bi ugotovili vrednost podarjenega.
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483. Isto, Digest, knjiga LXXX.
Če je premoženje podarjeno mortis causa sinu pod očetovim nadzorom in se darovalcu povrne zdravje, lahko zoper očeta
vloži tožbo De peculio. Če pa glava gospodinjstva prejme donacijo mortis causa in se nato da v posvojitev, lahko darovalec
izterja podarjeno premoženje. Ta primer ni podoben primeru, ko tisti, ki prejme daritev mortis causa, to daritev da drugemu,
saj darovalec od njega ne more izterjati same nepremičnine, temveč le njeno vrednost.
484. I. knjiga, O Urseiusu Feroxu, I. knjiga.
Zemljišče je podarjeno osebi, ki ne more zakonito pridobiti le njegovega dela, pod pogojem, da bo dediču plačala deset aurei.
Za pridobitev deleža zemljišča mu ni treba plačati celotnega zneska, temveč le znesek, sorazmeren z zapuščino, do katere je
upravičen.
485. Isto, O Urseiusu Feroxu, II. knjiga.
Več avtoritet, med njimi tudi Priscus, je menilo, da oseba, ki prejme denarno vsoto, da bi jo spodbudila k sprejemu
zapuščine, pridobi denar mortis causa.
486. Africanus, Vprašanja, I. knjiga.
V primeru donacije mortis causa, ko je predmet preiskave sposobnost kogar koli, da prejme premoženje, je treba upoštevati
čas smrti in ne čas donacije.
487. Isto, Vprašanja, II. knjiga.
Če je donacija mortis causa dana sinu pod očetovim nadzorom in ta umre za časa darovalčevega življenja, njegov oče pa
preživi, se postavlja vprašanje, kakšno je pravno pravilo v takšnem primeru? Odgovor je bil, da je zaradi smrti sina mogoča
tožba za vračilo premoženja, če je imel darovalec namen podariti premoženje sinu in ne očetu. V nasprotnem primeru, če je
bilo sinovo posredovanje uporabljeno le v korist očeta, je treba upoštevati očetovo smrt. Enako pravilo velja, kadar se pojavi
vprašanje v zvezi z osebo sužnja.
488. Isto, Vprašanja, IX. knjiga.
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Kadar je dolžniku kot daritev mortis causa dana odpustitev in darovalec okreva, lahko izterja dolg, tudi če je bil dolžnik s
potekom časa odpuščen; z odpustitvijo se je namreč upnik odpovedal svoji terjatvi iz predhodne obveznosti in ta se je
združila s pravico do izterjave daritve.
489. Marcijan, Inštituti, IX. knjiga.
Donacija mortis causa se lahko opravi ne glede na to, ali stranka sestavi oporoko ali ne.
490. Sin pod očetovskim nadzorom, ki ne more sestaviti oporoke niti z očetovim soglasjem, lahko kljub temu opravi
darovanje mortis causa, če mu oče to dovoli.
491. Isto, Pravila, II. knjiga.
Če dve osebi vzajemno darujeta mortis causa isto premoženje in obe umreta, ne more dedič nobene od njiju dobiti
premoženja nazaj, ker nobena od njiju ne preživi druge. Enako pravilo velja, če mož in žena vzajemno darujeta.
492. Isto, Pravila, V. knjiga.
Če je donacija mortis causa opravljena tako, da je ni mogoče preklicati pod nobenim pogojem, gre prej za donacijo inter
vivos kot za donacijo mortis causa. Zato jo je treba obravnavati kot vsako drugo donacijo inter vivos in bo med možem in
ženo nična; falcidijsko pravo pa se ne bo uporabljalo, kot se uporablja v primeru donacij mortis causa.
493. Marcellus, Mnenja.
nečak, ki je želel svojemu stricu darovati mortis causa znesek, ki mu ga je bil dolžan, je v pisni obliki podal naslednjo izjavo:
"Želim, da so vsi moji registri ali zapisi, kjer koli se nahajajo, neveljavni in da jih moj stric ni dolžan plačati." Sprašujem, ali
lahko dediči, če vložijo tožbo za izterjavo denarja od strica pokojnika, to preprečijo z ugovorom zaradi goljufije. Marcellus je
odgovoril, da lahko, saj dediči zagotovo zahtevajo od strica v nasprotju z voljo pokojnika.
494. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.
Če je premoženje podarjeno mortis causa in si darovalec povrne zdravje, poglejmo, ali bo upravičen do stvarne tožbe. Če bi
kdo daroval pod pogojem, da v primeru smrti premoženje pripada osebi, ki ji je bilo podarjeno, ni dvoma, da ga lahko
darovalec pridobi nazaj, in če umre, lahko to stori tisti, ki.mu je bilo premoženje podarjeno. Če je bil pogoj, da mora
darovalec takoj imeti premoženje kot svoje, vendar ga mora vrniti, če si darovalec povrne zdravje ali se vrne po bitki ali
2397

dolgem potovanju, je mogoče trditi, da bo darovalec upravičen do stvarne tožbe, če pride do katerega koli od teh dogodkov;
medtem pa bo premoženje pripadlo osebi, ki ji je bilo podarjeno. Če pa tisti, ki mu je bilo premoženje podarjeno, predčasno
umre, je mogoče trditi, da bo slednji upravičen do stvarne tožbe.
495. Isto, O ediktu, knjiga XXI.
Kdor da donacijo mortis causa in si pozneje premisli, bo upravičen bodisi do tožbe za vrnitev premoženja bodisi do
pravičnega tožbenega zahtevka.
496. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VIII. knjiga.
Premoženje se pridobi mortis causa, kadar se pojavi priložnost za njegovo pridobitev zaradi smrti kogar koli, razen v
primerih, ki so posebej označeni; gotovo je namreč, da vsakdo, ki pridobi premoženje po dedni pravici ali kot volilojemnik
ali upravičenec do zaupanja, pridobi premoženje zaradi smrti drugega, vendar se zaradi tega, ker so ti načini pridobitve
premoženja označeni s posebnimi imeni, razlikujejo od tega, o katerem govorimo.
497. Julijan meni, da se bo donacija kljub temu, da dolžnik, ki je bil oproščen, morda ni plačilno sposoben, še vedno štela za
opravljeno mortis causa.
498. Lastnino je mogoče pridobiti tudi brez darovanja; kot na primer, kadar suženj ali volilojemnik plača denarno vsoto, da bi
izpolnil kakšen pogoj, ne glede na to, ali je oseba, ki jo prejme, tujec ali dedič. Podobno je, kadar kdo prejme denar, da bi
sprejel ali zavrnil zapuščino ali da bi zavrnil dediščino, ki mu je bila zapuščena. Tudi doto, ki je bila določena in bo pripadla
možu, če njegova žena umre, očitno pridobi mortis causa, in tovrstne dote so označene kot vračljive. Tudi vse, kar je
podarjeno mortis causa ali je dano v neposredni nevarnosti smrti ali v pričakovanju smrti, ker razumemo, da bomo prej ali
slej umrli, je vključeno v to kategorijo.
499. Če bi z namenom darovanja mortis causa dolžniku naročil, naj mojemu upniku da novo obljubo, da bo plačal deset
aurei, se postavlja vprašanje, kakšno bi bilo pravno pravilo, če se dolžnik ne bi izkazal za plačilno sposobnega? Julijan pravi,
da če tako določim, bo veljalo, da sem dobil toliko denarja, kolikor ga je tvoj dolžnik zmožen plačati; pravi namreč, da če si
darovalec povrne zdravje, bo upravičen dobiti le novo dolžnikovo obveznost. Če pa bi moj upnik sklenil to klavzulo, bo
veljalo, da sem prejel le toliko denarja, kolikor bi imel pravico biti oproščen plačila mojemu upniku.
500. Kadar je dolžnik, ki je reven, oproščen svojega dolga z darilom, se šteje, da je dobil ves denar, od katerega plačila je bil
oproščen.
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501. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXVI.
Donacija, opravljena mortis causa, se šteje za popolno šele po darovalčevi smrti.
502. Paulus, O Placiju, IV. knjiga.
Kadar kdo z uzurpacijo pridobi premoženje, ki pripada drugemu in je bilo darovano mortis causa, se ne šteje, da ga je
pridobil od tistega, ki mu premoženje pripada, temveč od tistega, ki mu je dal možnost za uzurpacijo.
503. Marcellus, Digeste, knjiga XXVIII.
Donacijo mortis causa je mogoče opraviti tudi, če je mogoče dokazati, da je darovalec določil plačilo vsako leto, dokler je
živ; to pomeni, da se mora pobiranje začeti po obljubiteljevi smrti.
504. Paulus, O Lex Julia et Papia, VI. knjiga.
Senat je odredil, da so v primerih, ko so bile donacije mortis causa podeljene tistim, ki jim je zakon prepovedoval, da jih
sprejmejo, v enakem položaju kot osebe, ki jim je bila zapuščina zapuščena z oporoko in jim zakon ne dovoljuje, da bi jo
sprejeli. Na podlagi tega odloka senata se je pojavilo veliko različnih vprašanj, od katerih jih bomo omenili le nekaj.
505. Beseda "donacija" izhaja iz donum, kar pomeni "podarjen". Prevzeta je iz grščine, saj Grki pravijo dwron kai dwreisvai,
torej "dar in dar".
506. Darovanje mortis causa pa se močno razlikuje od pravega in absolutnega daru, ki je podeljen tako, da ga nikakor ni
mogoče preklicati, in pri katerem tisti, ki ga podeli, raje želi, da ima premoženje obdarovanec kot on sam. Po drugi strani pa
tisti, ki daruje mortis causa, misli nase in zaradi ljubezni do življenja raje obdrži premoženje, kot da bi ga podaril. Zato se
običajno reče, da bi darovalec raje imel premoženje, kot da bi dovolil, da ga ima tisti, ki ga daruje, vendar bi raje želel, da ga
ima on, kot da bi prešlo na njegovega dediča.
507. Zato tisti, ki daruje mortis causa, kolikor misli nase, sklene poslovni posel; to pomeni, da postavi pogoj, da mu bo
premoženje vrnjeno, če se mu povrne zdravje. Kasijevi privrženci niso dvomili, da je premoženje mogoče vrniti, kot v
primeru nedokončanega posla; in sicer iz razloga, ker se, kadar se kar koli daruje, to stori bodisi zato, da ti opraviš neko
dejanje, bodisi zato, da ga opravim jaz, bodisi zato, da to stori Lucij Titius, bodisi v primeru, da se zgodi nek dogodek; in v
vseh teh primerih je premoženje mogoče vrniti s tožbo.
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508. Darovanje mortis causa se opravi na več različnih načinov. Včasih jo opravi človek, ki je zdrav in ne pričakuje takojšnje
smrti, ki uživa odlično zdravje, vendar razmišlja, da lahko človek umre. Včasih ga naredi zaradi strahu pred smrtjo, bodisi
zaradi sedanje ali prihodnje nevarnosti. Smrtna nevarnost se lahko pojavi na kopnem in na morju, v miru in v vojni, tako
doma kot v vojski. Darovanje se lahko opravi tudi pod pogojem, da če darovalec umre zaradi bolezni, premoženje nikakor ne
bo vrnjeno; ali da bo vrnjeno, če si bo premislil in želel, da se mu vrne, še preden bo umrl zaradi iste bolezni. Donacija se
lahko opravi tudi pod pogojem, da se ne vrne, razen če upravičenec do nje umre pred darovalcem. Donacija mortis causa se
lahko opravi tudi tako, da je ni mogoče vrniti v nobenem primeru, tj. tudi če bi se darovalcu povrnilo zdravje.
509. Če bi kdo sklenil partnerstvo z drugim z namenom, da bi opravil darovanje mortis causa, je treba reči, da je partnerstvo
neveljavno.
510. Kadar želi upnik dvema svojima dolžnikoma darovati mortis causa tistega, kar mu dolgujeta, in enega od njiju oprosti
odgovornosti ter si povrne zdravje, lahko toži kateregakoli od njiju, ki ga izbere.
511. Tisti, ki se dogovori za letno plačilo denarnega zneska kot darovanje mortis causa, ni podoben osebi, ki ji je bila
zapuščina, plačljiva vsako leto, zapuščena; kajti čeprav je veliko zapuščin, je vendar le ena določba in vedno je treba
upoštevati položaj tistega, ki mu je bila obljuba dana.
512. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, VIII. knjiga.
Kadar je kar koli dano za izpolnitev pogoja, čeprav to ne sme izhajati iz premoženja pokojnika, vendarle tisti, za katerega
zakon pravi, da bo prejel le določen znesek, ne more prejeti večjega zneska, kot je določen z zakonom. Gotovo je, da bo v
primeru, ko suženj plača denarni znesek za izpolnitev pogoja, znesek urejen v skladu s tistim, do katerega je volilojemnik
zakonsko upravičen, če je imel suženj ob smrti toliko v svojem peculiumu. Če pa je bil znesek pridobljen po njegovi smrti ali
če ga je zanj dala druga oseba, saj je bil del premoženja, ki ga je imel zapustnik ob smrti, bo primer enak kot v primeru, ko so
za volilojemnike predpisane dajatve.
513. Isto, O Lex Julia et Papia, knjiga XV.
Na splošno je treba upoštevati, da so donacije mortis causa primerljive z zapuščinami. Zato je treba vsako pravno pravilo, ki
velja za volila, razumeti tudi tako, da velja za darovanja mortis causa.
514. Julijan pravi, da če bi kdo za časa darovalčevega življenja prodal sužnja, ki mu je bil podarjen kot darovanje mortis
causa, bo slednji upravičen do osebne tožbe za vračilo cene, če se mu povrne zdravje in se za to odloči; sicer bo moral
darovalec sam vrniti sužnja.
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515. Marcellus, O Lex Julia et Papia, I. knjiga.
Med darovanjem mortis causa in drugimi načini, s katerimi kdo pridobi premoženje zaradi smrti, obstaja naslednja razlika.
Darovanje mortis causa se opravi, ko sta prisotni obe stranki, in vse, kar ni vključeno v to vrsto darovanja, se razume, da se
lahko pridobi zaradi smrti. Če namreč oporočitelj z oporoko naroči svojemu sužnju Pamfilu, naj bo svoboden pod pogojem,
da mi plača deset aurei, se ne šteje, da mi je naredil donacijo; kljub temu pa, če od sužnja sprejmem deset aurei, je
ugotovljeno, da jih sprejemam mortis causa. Enako se zgodi, kadar je dedič imenovan pod pogojem, da mi plača deset aurei;
ker s tem, ko sprejmem denar od tistega, ki je imenovan za dediča, ga pridobim mortis causa, da bi izpolnil pogoj.
516. Paulus, O Placiju, knjiga XVII.
Če tisti, ki mu je bil podarjen suženj mortis causa, tega manumitira, bo odgovoren za tožbo za izterjavo vrednosti sužnja, saj
ve, da ga lahko toži, če se darovalcu povrne zdravje.
517. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXIX.
Če darovanje mortis causa, sklenjeno med možem in ženo, začne učinkovati, se darovanje nanaša na čas, ko je bilo sklenjeno.
518. Isti, Mnenja, II. knjiga.
Če suženj, ki naj bi bil svoboden pod pogojem, da iz svojega peculiuma plača določen znesek enemu od dedičev zapuščine,
to stori, mora ta znesek obračunati tako zaradi falcidijskega zakona, kot tudi v primeru tožbe za zapuščino in tudi v primeru
restitucije po trebellijanskem odloku senata. Kar je suženj prejel kot donacijo in plačal, se šteje, da je bilo dano iz njegovega
peculiuma, in če je to plačal nekdo drug v njegovi navzočnosti in v njegovem imenu, se razume, kot da je to plačal sam.
519. Isto, Mnenja, knjiga XXXII.
Seia je po tem, ko je z daritvijo prenesla svoje premoženje na svojega sorodnika Titiusa, pridržala pravico uporabe tega
premoženja zase; dogovorjeno je bilo, da če bi Titius umrl pred njo, bi omenjeno premoženje pripadlo njemu, če pa bi umrla
za časa življenja Titiusovih otrok, bi potem pripadlo njim. Če bi torej dediči Lucija Titiusa zahtevali to premoženje, jim ne bi
bilo mogoče brez učinka ugovarjati z ugovorom zaradi slabe vere. Ker pa je bila tožba vložena v dobri veri, je bilo
postavljeno vprašanje, ali ni bila ženska dolžna obljubiti, da bo premoženje ob smrti Titiusa izročila njegovim otrokom.
Pojavil se je dvom o tem, da se darilo ne sme izsiliti, če lastninska pravica na njem še ni prešla na otroke; vendar, ali ni
mogoče reči, da je treba zaradi danega jamstva ohraniti prvo darilo, ki je bilo dokončano z izročitvijo nepremičnine in ki je
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bilo dejansko dano na začetku, in ne drugo, ki je bilo samo obljubljeno? Ali je bila torej donacija opravljena pod določenim
pogojem in jo je treba tako obravnavati, ali pa je bila opravljena zaradi smrti? Ni mogoče zanikati, da je treba šteti, da je bila
donacija dana mortis causa. Posledica tega je, da je bila prva donacija razveljavljena, drugo pa je treba šteti za izsiljeno, saj je
Seia preživela Titiusa. Končno, če bi po ženini smrti Titijevi otroci sprejeli obveznico z njenim soglasjem, bi bili dolžni
prispevati k falcidskemu deležu sorazmerno s svojimi deleži.
520. Če je oče v trenutku smrti podaril določeno premoženje emancipiranemu sinu, ne da bi mu postavil pogoj, da ga mora
vrniti, in so njegovi bratje in sodediči želeli, da se iz tega premoženja plača prispevek zaradi falcidijskega zakona, sem podal
mnenje, da je treba upoštevati staro pravilo, saj nova ustava nima nič skupnega z drugimi daritvami, ki so bile opravljene pod
pozitivnimi pogoji, in v primeru smrti je treba odšteti od premoženja zapuščine, ne da bi imeli dediči upanje, da ga bodo
obdržali; saj je tisti, ki je daroval absolutno, to storil ob smrti in ne kot daritev mortis causa.
521. Neratij, Mnenja, I. knjiga.
Fulcinij: (5. člen): Donacija mortis causa se lahko opravi med možem in ženo, če ima darovalec izredno utemeljeno bojazen,
da bo umrl. Neratius: Zadostuje, če ima darovalec takšno prepričanje in misli, da bo umrl, in ni treba poizvedovati, ali je bilo
njegovo mnenje utemeljeno ali ne. To pravilo je treba upoštevati.
522. Paulus, Priročniki, I. knjiga.
Če je daritev mortis causa opravljena sužnju, poglejmo, čigavo smrt je treba upoštevati, to je smrt gospodarja ali smrt sužnja
samega, da bi obstajala podlaga za osebno tožbo za vračilo premoženja. Boljše mnenje je, da je treba upoštevati smrt osebe,
ki ji je bila donacija dana; kljub temu donacija ne sledi manumitiranemu sužnju po smrti njegovega gospodarja, preden se
odpre oporoka.
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Knjiga XL
1. O manuminacijah.
2. O manuminacijah pred sodnikom.
3. O manumisiji sužnjev, ki pripadajo skupnosti.
4. O oporočnih manuminacijah.
5. Glede svobode, podeljene pod pogoji zaupanja.
6. O odvzemu svobode.
7. V zvezi s sužnji, ki morajo biti svobodni pod določenimi pogoji.
8. O sužnjih, ki pridobijo svobodo brez manumisije.
9. Kateri sužnji po manumitaciji ne postanejo svobodni in kdo to stori (..)
10. O pravici do nošenja zlatega prstana.
11. O povrnitvi roditeljskih pravic.
12. V zvezi z dejanji, povezanimi s svobodo.
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13. O tistih, ki ne smejo zahtevati svoje svobode.
14. Kjer se za kogar koli odloči, da je svobodno rojen.
15. Po petih letih se ne sme postavljati vprašanja o stanju umrlih oseb (...)
16. V zvezi z odkrivanjem tajnega dogovarjanja.

Tit. 1. V zvezi z manumisi.

Ulpianus, O Sabinu, VI. knjiga.
Odločeno je bilo, da lahko vsakdo, ki je rojen na Kalende januarja, manumitira svojega sužnja po šesti uri noči pred
Kalendami, saj je takrat dopolnil svoje dvajseto leto. Kajti vsakdo, ki je starejši od dvajsetih let, sme manumitirati sužnja,
mladoletniku, ki še ni dopolnil te starosti, pa je to prepovedano. Zato se ne šteje za mlajšega od dvajset let tisti, ki je na zadnji
dan svojega dvajsetega leta.
(1) Isti, O Sabinu, knjiga XVII.
Če bi dedič manumitiral zapuščenega sužnja, medtem ko zapustnik razmišlja, ali ga bo sprejel ali ne, je določeno, da bo
suženj svoboden, če bo zapustnik na koncu sklenil, da bo zavrnil zapuščino.
2. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIX.
Če je suženj dan v zastavo, ga ni mogoče manumitirati, tudi če je dolžnik premožen.
0. Ulpianus, Razprave, VI. knjiga.
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Pismo božjih bratov, naslovljeno na Urbija Maksima, določa, da je suženj, kupljen z lastnim denarjem, v položaju, ko lahko
zahteva svojo svobodo.
(23) Najprej za takega sužnja ni mogoče pravilno šteti, da je bil kupljen z lastnim denarjem, saj suženj ne more imeti lastnega
denarja. Če pa si zatiskamo oči, je treba šteti, da je bil kupljen z lastnim denarjem, saj ni bil kupljen z denarjem tistega, ki ga
je odkupil iz suženjstva. Zato je treba ne glede na to, ali je denar prišel iz peculiuma, ki pripada prodajalcu, ali iz kakšne
sužnjeve srečne pridobitve; ali ga je priskrbela prijaznost ali radodarnost prijatelja; ali ga je nekdo nakazal, obljubil ali se dal
delegirati; ali pa je bil suženj odkupljen z zavezo, da bo plačal dolg, veljati, da je bil kupljen s svojim lastnim denarjem.
Zadostuje namreč, če tisti, ki je posodil svoje ime za nakup, ni porabil ničesar od svojega denarja.
(24) Če bi suženj, ki ga je kupil nekdo, ki ga ne pozna, pozneje ponudil ceno, za katero je bil prodan, je treba reči, da se ga ne
sme slišati, kajti to je treba storiti na začetku, da bi se lahko izvedla fiktivna prodaja in da bi se med kupcem in sužnjem
sklenil zaupen sporazum.
(25) Če torej to ni bilo storjeno najprej zato, da bi se suženj lahko odkupil z lastnim denarjem, ali če suženj ni dal denarja s
tem namenom, ne bo upravičen do svobode.
(26) Zato se lahko vprašamo, ali lahko suženj, če je bil tak namen na začetku in je kupec pohitel s plačilom denarja, potem pa
bi moral biti povrnjen, izkoristi ugodnost cesarske ustave ? Menim, da lahko.
(27) Če naj bi torej kupec sužnju vnaprej plačal denar, ta pa mu ga vrne, lahko pridobi svobodo.
(28) Ne glede na to, ali je bilo ali ni bilo v pogodbi omenjeno (na primer v primeru prodaje), da bo suženj manumitiran, je
boljše mnenje, da bo upravičen do svobode.
(29) Če bi torej kdo kupil sužnja z denarjem slednjega, ne da bi se dogovoril, da ga bo manumitiral, je humano mnenje tistih,
ki so obravnavali to vprašanje, da mora suženj dobiti svobodo, saj je bil kupec zgolj fiktivni in je posodil uporabo svojega
imena, poleg tega pa ni ničesar izgubil.
(30) Vendar pa ni nobene razlike, kdo je pridobil sužnja, ki je bil kupljen z lastnim denarjem, ali državna blagajna, občina ali
zasebnik, niti ni pomembno, kakšen je lahko spol kupca. Če je prodajalec mlajši od dvajset let, se bo uporabljala ustava. Prav
tako se ne upošteva starost kupca, saj je, tudi če je mladoleten, edino pravično, da drži besedo, saj s tem ne bo utrpel nobene
škode. Enako pravilo velja za kupca, ki je suženj.

2405

(31) Ustava se ne uporablja za sužnje, ki jim absolutno ni mogoče zagotoviti svobode; kot na primer, kadar je treba sužnja
poslati iz države ali je bil prodan ali zapuščen z oporoko pod pogojem, da ga.nikoli ne bo mogoče manumitirati.
(32) Kadar je suženj odkupljen z lastnim denarjem, čeprav ni plačal celotne cene, je treba reči, da je upravičen do svobode, če
je prispeval svoje delo, da bi nadomestil dolgovano, ali če je pozneje s svojim delom pridobil premoženje.
(33) Če bi s svojim denarjem kupil del sebe, drugi del pa bi mu že pripadal, ustava ne bo veljala, tako kot če bi, ker je imel
lastnino nad seboj, kupil le pravico do uporabe te lastnine.
(34) Kaj pa, če je imel v lasti le uzurpatorij samega sebe in je kupil lastninsko pravico? V tem primeru je v takem položaju,
da se bo uporabljala cesarska ustava.
(35) Če dve osebi kupita sužnja, ena od njiju z lastnim denarjem, druga pa z denarjem sužnja, je treba šteti, da se cesarska
ustava ne bo uporabljala, razen če ga je tisti, ki ga je kupil z lastnim denarjem, pripravljen manumitirati.
(36) Kadar pa kdo kupi polovico sužnja in drugo polovico pridobi z nekim donosnim poslom, je treba reči, da obstaja
podlaga za uporabo ustave.
23. Marcijan, Inštituti, II. knjiga.
Če suženj trdi, da je bil kupljen z lastnim denarjem, lahko nastopi na sodišču proti svojemu gospodarju, čigar dobro vero
izpodbija, in se pritoži, da ga ta ni manumitiral; vendar mora to storiti v Rimu pred mestnim prefektom ali v provincah pred
guvernerjem v skladu s svetimi konstitucijami božjih bratov; vendar pod kaznijo, da bo obsojen na rudnike, če bi to poskušal
storiti in ne bi dokazal svojega primera; razen če njegov gospodar raje želi, da se mu vrne, in potem naj se odloči, da ne bo
podvržen strožji kazni.
23. Kadar pa je sužnju odrejena prostost po tem, ko je izstavil račune, se določi razsodnik med sužnjem in njegovim
gospodarjem, to je dedič, da se računi izstavijo v njegovi navzočnosti.
(23) Alfenus Varus, Digeste, IV. knjiga.
suženj, ki se je dogovoril, da bo dal določeno vsoto, da bi dobil svobodo, jo je plačal svojemu gospodarju, vendar je ta umrl,
preden ga je manumitiral, in mu z oporoko ukazal, naj bo svoboden, ter mu zapustil tudi svoj peculium. suženj je vprašal, ali
naj mu dediči njegovega gospodarja vrnejo denar, ki ga je plačal gospodarju, da bi dobil svobodo, ali ne? Odgovor je bil, da
če je gospodar, potem ko je prejel denar, vodil račun kot svoj, je ta takoj prenehal biti del sužnjevega peculiuma; če pa je
2406

medtem, preden ga je manumitiral, denar odložil, kot da ga je plačal suženj, je treba šteti, da pripada njegovemu peculiumu,
in dediči ga morajo vrniti manumitiranemu sužnju.
23. Isto, Digest, knjiga VII.
Dva sinova pod očetovskim nadzorom sta imela kot del peculiuma vsakega od njiju ločene sužnje. Eden od njiju je za časa
očetovega življenja manumitiral mladega sužnja, ki je pripadal njegovemu peculiumu. Oče je z oporoko vsakemu sinu kot
prednostno zapuščino zapustil svoj peculium. Postavilo se je vprašanje, ali je zgoraj omenjeni suženj postal svobodni
državljan obeh sinov ali samo tistega, ki ga je manumitiral. Odgovor je bil, da če je oče napravil oporoko, preden je sin
manumitiral sužnja, je ta postal svoboden samo pri tem sinu, ker bi se štelo, da je bil zapuščen s preostankom peculiuma. Če
pa bi oče oporoko sestavil pozneje, se ne bi štelo, da je nameraval zapustiti sužnja, ki je bil manumitiran; in ker omenjenega
sužnja ni zapustil kot prednostno zapuščino, bi po očetovi smrti postal suženj obeh bratov.
(23) Marcianus, Institutes, knjiga XIII.
Tisti, ki so v suženjstvo spravljeni zaradi kazni, nedvomno ne morejo nikogar manumitirati, ker so sami sužnji.
23. Tudi tisti, ki so obtoženi smrtnega zločina, ne morejo manumitirati svojih sužnjev, saj je to odredil senat.
24. Božanski Pij je v reskriptu, naslovljenem na Kalpurnija, izjavil, da svoboda, ki jo je sužnjem podelila oseba, ki je bila
obsojena po kornelijskem zakonu ali ki se je zavedala, da bo obsojena, ne bo imela nobene veljave in učinka.
25. Božanski Hadrijan je v nekem reskriptu izjavil, da v primerih, ko so bili sužnji manumitirani zato, da bi bil njihov
gospodar oproščen odgovornosti za kaznivo dejanje, niso bili pravno upravičeni do svobode.
8. Paulus, Pravila.
Kadar je suženj prodan pod pogojem, da ne bo manumitiran, ali mu je manumitiranje prepovedano po volji, ali mu
manumitiranje prepove prefekt guvernerja zaradi kakšnega prekrška, ki ga je storil, ne more dobiti svobode.
0. II. knjiga šestih knjig cesarskih odlokov, ki se nanašajo na sodne preiskave.
Ilianus, dolžnik državne blagajne, ki je pred mnogimi leti kupil sužnjo po imenu Evemerija pod pogojem, da jo bo
manumitiral, je to tudi storil. Ker zastopnik državne blagajne ni menil, da dolžnikovo premoženje zadostuje za poplačilo
upnikov, je postavil vprašanje glede statusa Evemerije. Odločeno je bilo, da ni bilo podlage za uveljavljanje pravice
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finančnega ministrstva, v skladu s katero je vse dolžnikovo premoženje zavarovano z zastavnim pravom, saj je bila sužnja
kupljena pod pogojem, da bo manumitirana, in če tega ne bi storila, bi bila po ustavi Božjega Marka upravičena do svobode.
10. Isto, O ediktu, knjiga LXIV.
Dedič z manumitiranjem sužnja, ki je bil zapuščen pod določenim pogojem, in to stori, ko pogoj še traja, ne naredi sužnja
svobodnega.
11. Isto, O ediktu, knjiga L.
Sužnja, ki je bil kriv ugrabitve in za katerega je njegov gospodar plačal kazen, je po Favanovem zakonu prepovedano
manumitirati v desetih letih; v tem primeru ne upoštevamo časa, ko je bila oporoka sestavljena, temveč datum zapustnikove
smrti.
0. Pomponij, O Placiju, I. knjiga.
Sužnja blazne osebe ne more manumitirati njen sorodnik, ki je bil imenovan za njenega kuratorja, ker manuminacija sužnja
ni vključena v upravljanje premoženja. Če pa je blazna oseba dolžna sužnja osvoboditi na podlagi zaupanja, Oktavijan pravi,
da mora kurator, da bi odpravil vsak dvom, izročiti sužnja osebi, na katero naj bi bil prenesen, da bi ga ta manumitirala.
23. Paulus, O Placiju, XVI. knjiga.
Sužnja ne moremo manumitirati v prisotnosti nekoga, čigar avtoriteta je enaka naši. Pretor pa lahko manumitira sužnja v
prisotnosti konzula.
23. Ko cesar manumitira sužnja, se ga ne dotakne s palico, ampak suženj, ki je manumitiran, postane svoboden zgolj z
izrazom cesarjeve volje v skladu z Avgustovim zakonom.
15. Marcellus, Digeste, knjiga XXIII.
Nobenega dvoma ni, da je suženj lahko manumitiran mortis causa. Vendar pa ne smeš razumeti, da če je sužnju na ta način
odrejena svoboda, da to ne bo postal, če si bo njegov gospodar povrnil zdravje; kajti tako kot če bi bil absolutno manumitiran
pred pretorjem, ko kdo misli, da bo umrl, in se pričakuje njegova smrt, tako se v tem primeru svoboda podeli v zadnjih
trenutkih osebe, ki podeli manumis, saj se šteje, da njegova volja še naprej obstaja zaradi tihega pogoja smrti osebe, ki
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manumitira sužnja. Primer je enak, kot če bi nekdo izročil premoženje pod pogojem, da bo v primeru njegove smrti pripadlo
osebi, ki ga prejme; saj premoženje ne bo odtujeno, če darovalec ohrani isti namen za časa svojega življenja.
(0) Modestin, Pravila, I. knjiga.
Če sin, mlajši od dvajset let, manuminira svojega sužnja z očetovim soglasjem, ga naredi za svobodnega človeka slednjega;
zaradi očetovega soglasja pa dokaz manuminije ni potreben.
5888. Isti, Pravila, VI. knjiga.
Sužnji, ki jih sin pod očetovim nadzorom pridobi med služenjem vojaškega roka, niso vključeni v očetovo lastnino, zato ta ne
more manumitirati tovrstnih sužnjev.
(1) Gaj, O Lex Julia et Papia, XII. knjiga.
Prodajalec lahko manumitira sužnja, za katerega se je dogovoril, da ga bo prodal, obljubitelj pa tistega, za katerega se je
dogovoril, da ga bo izročil.
17. Papinianus, Vprašanja, knjiga XIII.
Če je kdo od drugega prejel denarno vsoto v zameno za manumitiranje svojega sužnja, se mu lahko svoboda slednjega izsili
brez njegove privolitve, čeprav se pogosto zgodi, da je plačan njegov lastni denar, predvsem pa, če ga je priskrbel njegov brat
ali naravni oče; primer je namreč podoben tistemu, ko je suženj odkupljen z lastnim denarjem.
(0) Isti, Mnenja, knjiga X.
Odveč je, da mladoletnik, star dvajset let, dokazuje manuminacijo sužnja, če ga sprejme z namenom manuminacije po
razglasitvi reskripta božjega Marka, naslovljenega na Aufidija Viktorina; kajti če ga ne bi manuminiral, bi suženj kljub temu
dobil svobodo.
23. Isto pravno pravilo ne velja, kadar je podelitev svobode obremenjena z zaupanjem; v tem primeru mora namreč darovalec
to dejstvo dokazati, saj manumitirani suženj sicer ne bo pridobil svobode.
24. Neki moški je prodal sužnjo pod pogojem, da jo bo kupec po preteku enega leta manumitiral; če se to ne bo zgodilo, je
bilo dogovorjeno, da bo prodajalec položil roko nanjo ali da bo kupec plačal deset aurei. Ker pogodba ni bila upoštevana, je
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bilo odločeno, da je suženj kljub temu postal svoboden v skladu s pogoji zgoraj navedene ustave, saj se zelo pogosto zgodi,
da se roka položi z namenom nudenja pomoči. Zato denarja ni mogoče izterjati, saj je bila korist zakona zagotovljena v
skladu z voljo prodajalca.
25. Ob odsvojitvi sužnja je bilo dogovorjeno, da ga je treba, ker je bil prenesen z namenom, da se mu podeli svoboda, po
preteku petih let manumitirati; in tudi, da mora v tem času vsak mesec plačati določen znesek. Menil sem, da omenjena
mesečna plačila niso bila del pogoja, pod katerim je bil osvobojen suženjstva, temveč so bila namenjena temu, da se pokaže,
da je bila njegova suženjska služba le začasna; kajti sužnja, ki je bil prenesen, da bi bil svoboden, v nobenem pogledu ni
mogoče primerjati s sužnjem, ki naj bi bil pod določenim pogojem manumitiran.
23. Isti, Mnenja, knjiga XIII.
Mož, ki je plačilno sposoben, lahko med trajanjem zakonske zveze manumitira dotalnega sužnja. Če pa ni plačilno sposoben,
čeprav morda nima drugih obveznosti, suženj ne bo mogel dobiti svobode, saj se doto razume kot dolgovano, dokler traja
zakonska zveza.
23. Isto, Opredelitve, II. knjiga.
Vnuk lahko manumitira sužnja s privolitvijo dedka, tako kot lahko to stori sin s privolitvijo očeta; vendar bo manumitirani
suženj postal očetov ali dedkov svobodnjak.
23. Isti, Mnenja, knjiga XV.
Gaj Seij je kupil Pamfilo pod pogojem, da bo v enem letu manumitirana; še preden pa je ta čas potekel, je bilo za samega
Seija sodno odločeno, da je suženj. Sprašujem, ali je bila Pamfila po preteku enega leta v skladu s prodajnim pogojem
upravičena do svobode. Paulus je odgovoril, da je kupljeno sužnjo pridobil Seijev gospodar pod istim pogojem, pod katerim
je bila prodana.
23. Hermogenianus, Epitome prava, I. knjiga.
Lex Junia Petronia določa, da je treba v primeru nasprotujočih si odločitev sodišč razsoditi v korist svobode.
23. S cesarskimi dekreti je bilo pogosto določeno, da je treba v primeru, ko je število prič za in proti svobodi enako, izreči
sodbo v korist svobode.
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(23) Gaj, O manuminacijah, I. knjiga.
Zakon določa, da so do svobode upravičeni celo dojenčki.
23. Javolen, O zadnjih Labejskih delih, IV. knjiga.
Labeo meni, da se lahko suženj, ki je nor, manumitira in pridobi svobodo z vsemi postopki, ki jih pozna pravo.

Tit. 2. O manumiji pred sodnikom.

23. Pomponij, O Sabinu, I. knjiga.
Določeno je, da lahko oskrbovanec s pooblastilom svojega skrbnika v navzočnosti pretorja manumitira svojega sužnja tako
kot pred omenjenim skrbnikom, ki deluje kot pretor.
23. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVIII.
Če je mladoletnik, star dvajset let, uživalec sužnja, ali lahko privoli, da dobi svobodo? Mislim, da jo suženj lahko dobi, če v
to privoli.
23. Isti, Razprave, IV. knjiga.
Če dedič manumitira sužnja, ki je bil zapuščen, in zapustnik pozneje zapuščino zavrne, ima podelitev svobode retroaktivni
učinek. Enako pravilo velja, kadar je suženj absolutno zapuščen dvema osebama in ena od njiju pozneje zavrne
manuminacijo, ki jo je opravila druga; ker ima tudi v tem primeru podelitev svobode retroaktivni učinek.
(23) Julianus, Digeste, knjiga XLII.
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Če bi oče dovolil sinu, da manumitira njegovega sužnja, in bi medtem umrl po oporoki, sin pa bi, ne da bi vedel, da je njegov
oče umrl, sužnju podelil svobodo, bo suženj postal svoboden zaradi usluge, dane svobodi, saj ni videti, da bi gospodar
spremenil svojo odločitev. Če pa je oče s pomočjo poslanca prepovedal sinu, da bi osvobodil sužnja, sin pa tega ni vedel, in
preden bi to ugotovil, bi sužnja manumitiral, ta ne bo postal svoboden; kajti da bi suženj lahko dobil svobodo s sinovo
manumitacijo, mora očetov namen še naprej obstajati; kajti če bi si premislil, ne bi bilo res, da je sin manumitiral sužnja z
očetovim soglasjem.
23. Kadarkoli gospodar manumitira svojega sužnja, čeprav morda misli, da pripada drugemu, je kljub temu res, da je suženj
manumitiran s soglasjem gospodarja, in zato bo postal svoboden. In po drugi strani, če Stichus ne misli, da pripada osebi, ki
ga manumitira, bo kljub temu dobil svobodo, saj je več v samem dejstvu kot v mnenju; in v obeh primerih je res, da je bil
Stichus manumitiran s soglasjem svojega gospodarja. Enako pravno pravilo bo veljalo, kadar sta tako gospodar kot suženj v
zmoti in eden od njiju meni, da ni gospodar, drugi pa, da ni njegov suženj.
24. Mladoletnik, star dvajset let, ki je gospodar, ne more zakonito manumitirati, ne da bi se pojavil pred ustreznim organom.
Paulus pravi, da če mladoletnik, star dvajset let, dovoli, da se suženj, nad katerim ima zastavno pravico, manumitira, je
manumitiracija zakonita; ker se ne razume, da ga je dejansko osvobodil, temveč le, da ni oviral njegove manumitiracije.
23. Julianus, V isti knjigi.
Pogosto se je zastavljalo vprašanje, ali lahko sodnik, imenovan z namenom preverjanja manuminacij, sam manuminira
sužnja. Spominjam se, da je Javolen, moj predstojnik, manumitiral svoje sužnje v Afriki in Siriji, ko je bil član sveta
magistratov; sledil sem njegovemu zgledu in osvobodil nekaj sužnjev v svojem tribunalu, ko sem bil pretor in konzul; enako
sem svetoval tudi nekaterim drugim pretorjem in konzulom.
23. Isti, O Urseiju Feroxu, II. knjiga.
Nobenega dvoma ni, da se lahko suženj, ki je v skupni lasti mladoletnikov, starih dvajset let, manumitira pred ustreznim
sodiščem; čeprav se eden od lastnikov morda ne strinja s postopkom.
23. Gaj, Dnevnik ali Zlate zadeve, I. knjiga.
Ni nujno, da manuminacija poteka pred sodiščem, zato so sužnji pogosto manumitirani na poti, ko jim pretor, prokonzul,
namestnik ali cesar podeli to ugodnost na poti v kopališče, na sodišče ali na javne igre.
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23. Ulpianus, O ediktu, V. knjiga.
Ko sem bil na deželi s pretorjem, sem dovolil, da se suženj pred njim manumitira, čeprav ni bil prisoten noben liktor.
23. Marcijan, Inštituti, knjiga XIII.
Upravičen razlog za manuminacijo obstaja, če je suženj rešil svojega gospodarja pred nevarnostjo izgube življenja ali pred
sramoto.
23. Ne smemo pozabiti, da je treba svobodo podeliti, ko je bila enkrat prejeta, ne glede na to, kakšen razlog se ji lahko
kasneje očita. Božanski Pij je namreč v nekem reskriptu navedel, da če je bila zadeva enkrat dokazana, je ni mogoče
obnoviti, pod pogojem, da osebi ni dovoljeno manumitirati sužnja, ki pripada drugemu; kajti vse, kar se trdi, je mogoče z
dokazi izpodbiti, če pa je bila zadeva enkrat dokazana, je ni mogoče ponovno obravnavati.
23. Isti, Pravila, III. knjiga.
Sin gluhega ali nemega očeta lahko manumitira sužnja po njegovem ukazu. Sin blazne osebe pa tega ne more storiti.
(23) Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, VI. knjiga.
Kadar mladoletnik, mlajši od dvajset let, manumitira sužnja, je manuminacija običajno sprejeta, če je oseba, ki manumitira,
naravni sin ali hči, brat ali sestra sužnja;
23. Isto, O Lex Aelia Sentia, II. knjiga.
ali če so z njim v krvnem sorodstvu (ker se takšno sorodstvo upošteva).
(385875968) Isti, O dolžnostih prokonzula.
Ali če je rejnik, inštruktor, učitelj ali negovalec mladoletnika, ali sin ali hči zgoraj omenjene osebe, ali njegov učenec, ali
spremljevalec, ki mu nosi knjige, ali če je suženj manumitiran, da bi postal zastopnik; če je v tem primeru star vsaj osemnajst
let; zahteva se tudi, da ima tisti, ki ga manumitira, več kot enega sužnja. Prav tako, če se manumitira devica ali ženska z
namenom poroke, če se od gospodarja najprej zahteva prisega, da se bo v šestih mesecih poročila, kot je to odredil senat.
37. Marcijan, Pravila, IV. knjiga.
2413

38. Za ženske je bolj običajno, da manumitirajo svoje posvojence, vendar je to dovoljeno tudi v primeru moških; dovolj je, da
se posamezniku dovoli manumitirati sužnja, za čigar preživljanje ima več kot običajen interes.
38. Nekatere avtoritete menijo, da lahko ženske manumitirajo sužnja z namenom, da se z njim poročijo, vendar je to treba
omejiti na primer, ko je bil zapuščen ženski, ki je bila njegova sostanovalka.
39. Če želi moški, ki je nemočen, manumitirati sužnjo z namenom, da bi se z njo poročil, lahko to stori. To pravilo pa ne
velja za tistega, ki je bil kastriran.
39. Paulus, O Lex Aelia Sentia, Knjiga I.
Tudi mladoletniku, staremu dvajset let, je treba dovoliti, da manumitira sužnja zaradi izpolnitve pogoja; na primer, če je bil
kdo imenovan za dediča pod pogojem, da osvobodi sužnja.
(0) Veliko upravičenih razlogov za manumisijo lahko obstaja glede na pretekli čas; na primer, če je suženj pomagal svojemu
gospodarju v boju, ga zaščitil pred roparji, ga ozdravil, ko je bil bolan, ali razkril izdajo, ki mu je grozila, in v drugih
primerih, ki bi jih bilo predolgo naštevati; kot je veliko drugih razlogov, zaradi katerih bi bilo častno, da se z dekretom odobri
svoboda, in ki jih mora upoštevati sodnik, pred katerim je zadeva vložena.
(1) V navzočnosti magistrata se lahko manumitira več sužnjev hkrati in navzočnost sužnjev zadostuje, da se lahko
manumitira več sužnjev.
(2) Gospodar, ki je odsoten, lahko razlog za manuminacijo navede po svojem pooblaščencu.
(3) Če dva gospodarja manumitirata isto sužnjo z namenom, da bi se z njo poročila, razloga ne smeta sprejeti.
(4) Osebe, ki imajo stalno prebivališče v Italiji ali v kakšni drugi pokrajini, lahko manumitirajo svoje sužnje pri guvernerju
druge pokrajine, potem ko vložijo prošnjo pri ustreznem sodišču.
40. Ulpianus, O Lex Aelia Sentia, II. knjiga.
Ko sodniki poslušajo razloge za manuminacijo, morajo upoštevati, da ti ne smejo temeljiti na razpuščenosti, temveč na
naklonjenosti; Lex Aelia Sentia namreč ne podeljuje zakonite svobode zaradi užitka, temveč zaradi iskrene naklonjenosti.
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41. Če bi kdo prenesel sužnja na mladoletnika, starega enaindvajset let, bodisi zaradi plačane cene bodisi kot darilo, pod
pogojem, da ga bo osvobodil, lahko to navede kot upravičen razlog za manumission, pri čemer navede pogoj, ki je bil
postavljen, in potem lahko sužnju podeli svobodo. Vendar bo moral dokazati, da je bil takšen dogovor med strankama, tako
da se lahko o zadevi odloči v skladu s pogojem donacije ali naklonjenostjo osebe, ki je podarila sužnja za manuminacijo.
(0) Paulus, O ediktu, knjiga L.
Sužnja lahko manumitiramo v navzočnosti prokonzula, potem ko je zapustil mesto.
42. Sužnja lahko manumitiramo tudi v navzočnosti njegovega namestnika.
18. Isti, O Plautiju, XVI. knjiga.
Sužnja lahko manumitiramo pred sinom pod očetovskim nadzorom, ki deluje kot sodnik, čeprav sam, ker je podrejen
očetovski oblasti, kot zasebnik nima pravice manumitirati sužnja.
43. Pretor ne more manumitirati sužnja v navzočnosti svojega kolega.
44. Tudi sin lahko manumitira sužnja v navzočnosti svojega očeta, če ta v to privoli.
19. Celsus, Digeste, knjiga XXIX.
Če mladoletnik, star dvajset let, pred pristojnim sodiščem manumitira sužnjo, ki je noseča, z namenom, da bi se z njo poročil,
ona pa bi medtem rodila otroka, ostane stanje otroka, ki ga je rodila, to je, ali je suženj ali svobodnjak, nedoločeno.
0. Ulpianus, O dolžnostih konzula, II. knjiga.
Če je mladoletnik, star petindvajset let, v skladu s pogoji skrbništva zadolžen za manumit sužnja, mu je treba dovoliti, da to
stori takoj, razen če je bil zadolžen za manumit svojega lastnega sužnja. V tem primeru je namreč treba višino koristi, ki jo bo
pridobil na podlagi oporoke osebe, ki je zahtevala manumit, primerjati z vrednostjo sužnja, ki ga je moral manumitirati.
45. Če pa je bil suženj podarjen mladoletniku pod pogojem, da bo manumitiran, bi mu moralo biti dovoljeno, da ga
manumitira, da se prepreči, da bi se v času odloga, ki ga je odobril konzul, začela uporabljati ustava Božjega Marka.
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46. Kadar kdo želi manumitirati sužnjo, da bi se z njo poročil, in se lahko, ne da bi sramotil svoj čin, poroči s takšno žensko,
mu je treba to dovoliti.
47. Marcellus prav tako pravi, da je treba ženski, če želi emancipirati svojega naravnega sina ali katero koli drugo prej
omenjeno osebo, to dovoliti.
48. Konzul lahko manumitira sužnja pred seboj, če je ta slučajno mladoleten, star dvajset let.
46. Modestin, Pandekti, I. knjiga.
V skladu z ustavo božanskega Avgusta lahko manumitiram sužnja v navzočnosti egiptovskega prefekta.
0. Paulus, Vprašanja, XII. knjiga.
Neki oče je sinu, za katerega je vedel, da je v Rimu, iz neke province poslal pismo, s katerim mu je dovolil, da pred
sodnikom osvobodi katerega koli sužnja, ki ga izbere izmed tistih, ki jih ima pri sebi za osebno službo, in sin je nato v
navzočnosti pretorja manumitiral Stiha. Sprašujem, ali ga je osvobodil? Odgovor: zakaj ne bi verjeli, da lahko oče pooblasti
sina, da manumitira katerega koli sužnja, ki ga je imel za osebno službo? Sinu je namreč podelil le privilegij izbire, glede
ostalega pa je sužnja manumitiral sam.
23. Hermogenianus, Epitome o Laivu, Knjiga I.
V sedanjem času je običajno, da se manuminacija opravi s pomočjo liktorjev, pri čemer gospodar molči, in čeprav slovesne
besede niso izrečene, se šteje, da so izrečene.
23. Paulus, O Neratiju, II. knjiga.
Mladoletnik, ki ni več dojenček, lahko zakonito manumitira sužnja pred ustreznim sodiščem. Paulus: Če ga za to pooblasti
njegov skrbnik in ga osvobodi tako, da peculium ne sledi sužnju.
(23) Gaj, O manuminacijah, I. knjiga.
Če mladoletnik manumitira sužnja z namenom, da bi ga postavil za svojega skrbnika: Fufidij pravi, da je to treba odobriti.
Sin Nerva pa je nasprotnega mnenja, ki je pravilno. Kajti višek absurda bi bil, če bi menili, da je presoja mladoletnika dovolj
dobra, da si lahko izbere skrbnika, ko pa ga pri vseh drugih poslih nadzoruje avtoriteta skrbnika, ker je njegova presoja šibka.
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Tit. 3. O odpustu sužnjev, ki pripadajo skupnosti.

(1) Ulpianus, O Sabinu, V. knjiga.
(2) Božji Marcus je pooblastilo za manumisijo podelil vsem korporacijskim telesom, ki imajo pravico do zbiranja.
51. Isti, O Sabinu, XIV. knjiga.
Zaradi tega lahko taka telesa zahtevajo posestva svojih osvobojencev, do katerih so po zakonu upravičena.
52. Papinianus, Mnenja, XIV. knjiga.
suženj, ki pripada občini in je bil zakonito osvobojen, ohrani svoj peculium, če mu ni bil prej odvzet; zato je njegov dolžnik s
plačilom oproščen odgovornosti.

Tit. 4. O oporočnih manuminacijah.

0. Ulpianus, O Sabinu, IV. knjiga.
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Če je sužnju v oporoki večkrat zagotovljena svoboda, bo prevladalo tisto naročilo, s katerim bo najbolje pridobil svobodo.
54. Isti, O Sabinu, V. knjiga.
Če bi kdo določil dediča takole: "Naj bo Titius moj dedič, če pa Titius ne bo moj dedič, naj bo moj dedič Stichus; Stichus naj
bo svoboden," Aristo pravi, da Stichus ne bo svoboden, če Titius postane dedič. Zdi se mi, da ga je mogoče imeti za
svobodnega, saj svobode ne prejme v dveh različnih stopnjah, ampak mu je podeljena dvakrat; kar je naša praksa.
55. Pomponij, O Sabinu, I. knjiga.
Mladoletniku, staremu dvajset let, ki je v vojski, ni dovoljeno, da bi po svoji volji manumitiral svojega sužnja.
56. Isti, O Sabinu, II. knjiga.
Če bi kdo v oporoki zapisal naslednje določilo, namreč: "Naj bo Stichus svoboden in naj mu moj dedič plača deset aurei," ni
dvoma, da mu bo denar pripadal, tudi če bi ga glava gospodinjstva manumitirala za časa njegovega življenja.
0. Enako pravilo bo veljalo, če bo oporočitelj rekel: "Naj bo Stichus svoboden, bodisi takoj bodisi po določenem času, in ko
bo svoboden, naj mu moj dedič plača deset aurei."
1. Odločeno je bilo, da če je zapuščina svobode zapisana takole: "Naj moj dedič plača deset aurei takšnemu in takšnemu
sužnju, če mu v navzočnosti sodnika podelim svobodo," čeprav se to strogo gledano razlikuje od oporočne manumisije, bo
zapuščina v skladu z zapovedmi človečnosti veljavna, če gospodar za časa svojega življenja osvobodi sužnja.
58. Isti, O Sabinu, III. knjiga.
Kadar je svoboda podeljena z oporoko, je treba upoštevati tiste določbe, ki so najmanj obremenjujoče, in kadar je takih
določb več, se razume, da je tista, ki je najmanj obremenjujoča, za manumitirano osebo najugodnejša. Kadar pa je svoboda
podeljena z oporoko, je treba upoštevati zadnjo zapisano določbo.
59. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVIII.
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Če gospodar sužnja za svojega dediča imenuje uzurpatorja omenjenega sužnja in se svoboda slednjemu podeli pogojno, saj
suženj medtem pripada dediču, bo uzurpator zaradi združitve, ki bo posledica, ugasnil, če pa bo pogoj izpolnjen, bo suženj
dobil svobodo absolutno.
60. Isto, O Sabinu, knjiga XIX.
Neratius pravi, da če je sužnju podeljena svoboda na naslednji način: "Če ob svoji smrti ne bom imel otroka, naj bo Stichus
svoboden," mu bo preprečeno, da bi pridobil svobodo, če se rodi posmrtni otrok. Toda ali naj rečemo, da suženj, dokler je
rojstvo v pričakovanju, ostaja v suženjstvu; ali pa naj trdimo, da bo postal svoboden z retroaktivnim učinkom, če se otrok ne
rodi? Menim, da je treba sprejeti slednje mnenje.
61. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.
Če je bila v oporoko vključena naslednja določba: "Naj bo Stichus svoboden, če je pravilno opravil moje posle," je treba
stopnjo prizadevnosti, ki jo je pokazal Stichus, obravnavati glede na to, ali je koristila gospodarju, in ne sužnju; svojo dobro
voljo pa mora pokazati tudi tako, da izplača morebitno razliko, ki bi mu lahko ostala v rokah.
62. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIV.
Kadar je bil suženj zapuščen, da bi bil manumitiran, in če ne bi bil manumitiran, je bilo naročeno, naj bo svoboden, in mu je
bila zapuščina zapuščena, je bilo pogosto odločeno, da ima pravico do svobode in da mu zapuščina pripada.
(0) Kadar je v ustavi navedeno, da ni mogoče manumitirati sužnja, ki mu je z oporoko prepovedano, da bi se osvobodil,
menim, da se to nanaša samo na sužnje, ki pripadajo oporočitelju ali njegovim dedičem, saj ne more veljati za sužnja, ki
pripada drugemu.
63. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Kadar je peculium sužnja zapuščen kot prednostna zapuščina in je podsuženju, ki je del peculiuma, naročeno, naj postane
svoboden, je določeno, da bo postal svoboden, saj obstaja velika razlika med rodom in vrsto. Ugotovljeno je namreč, da je
vrsto mogoče odstraniti iz rodu, saj ga sestavljata peculium, ki je bil zapuščen, in podanik, ki je bil osvobojen.
64. Če je za sužnja, ki je zapuščen, odrejeno, da se ga osvobodi suženjstva, bo postal svoboden; če pa se najprej šteje, da je
svoboden, nato pa je zapuščen, če je očitno, da je bil namen zapustnika, da se mu odvzame svoboda, in ker trenutno velja, da
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mu bo odvzeta, menim, da bo del zapuščine. Če pa je zadeva dvomljiva, naj prevlada ugodnejše mnenje in bo postal
svoboden.
0. Pomponij, O Sabinu, knjiga VII.
Če je bila sužnju po oporoki prepuščena svoboda, bo dedič ali volilojemnik prisiljen, da ga manumitira.
(23) "Če Stichus in Pamphilus, plačata deset aurei, naj bosta svobodna." Eden od njiju lahko postane svoboden, če plača pet
aurei, čeprav drugi ne sme plačati ničesar.
(24) Kadar je sužnju z oporoko zapovedano, da mora biti svoboden, postane svoboden takoj, takoj ko eden od več določenih
dedičev vstopi v zapuščino.
23. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.
Kadar kdo sužnju prepusti svobodo pod pogojem, da bo prisegel, ne bo nobenega razloga za uporabo Pretorijskega edikta z
namenom odpustitve prisege; in to je razumno, kajti če bi kdo odpustil pogoj, od katerega je odvisna sužnjeva svoboda, bi
preprečil, da bi začela veljati sama svoboda, saj je suženj ne more pridobiti drugače kot z izpolnitvijo pogoja.
0. Če torej kdo sužnju zapusti dediščino s svobodo, slednji ne bo upravičen do dediščine, če ne bo izpolnil pogoja prisege.
1. Če pa bi moral suženj prejeti absolutno svobodo in bi bila zapuščina podeljena pod pogojem, da bo prisegel, Julijan v
enaintrideseti knjigi Digest meni, da je treba pogoj prisege opustiti.
2. Poleg tega menim, da bo enako pravilo veljalo, kadar je bil pogoj podelitve svobode in je oporočitelj za časa svojega
življenja sužnja manumitiral; v tem primeru se namreč pogoj, od katerega je bila odvisna zapuščina, opusti.
68. Isto, Razprave, V. knjiga.
Če je bila svoboda dvema sužnoma podeljena pod pogojem, da morata zgraditi hišo ali postaviti kip, pogoja ni mogoče
razdeliti med njiju. Dvom se lahko pojavi le, kadar se zdi, da je eden od njiju, potem ko je izpolnil pogoj, uresničil
zapustnikovo voljo, in bo zato upravičen do svobode, kar je boljše mnenje; razen če se je zapustnik izrazil drugače. Eden od
sužnjev je s tem, ko je storil, kar mu je bilo naročeno, izpolnil pogoj, kar zadeva njega samega, in čeprav tega ni storil v zvezi
z drugim, pogoj slednjega ne bo več zavezoval, saj ga ne more več izpolniti, potem ko je bil enkrat izpolnjen.
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69. Enako vprašanje se lahko pojavi tudi, kadar se zapuščina zapiše dvema obrtnikoma ali slikarjema pod pogojem, da
naslikata sliko ali zgradita ladjo; upoštevati je namreč treba namen oporočitelja, in če je enemu od njiju naložil pogoj
izpolnitve obveznosti za drugega, bo posledica tega, da ko eden od njiju ne stori ničesar, pogoj ne bo izpolnjen, čeprav je
drugi morda pripravljen izpolniti svoj delež. Če pa je mogoče dokazati, da bi bil oporočitelj zadovoljen, če bi vse, kar je
napisal ali navedel, storil le eden od njiju, bo zadeva zlahka rešena; saj bo eden od njiju s svojim dejanjem koristil bodisi sebi
in svojemu sodelavcu bodisi samo sebi, kakor se zdi, da je bil oporočiteljev namen.
70. To vprašanje je mogoče obravnavati tudi v primeru, ko oporočitelj podeli svobodo dvema sužnoma, če predložita svoje
račune. Julijan namreč sprašuje, če je eden od njiju pripravljen izročiti račun, drugi pa ne, ali bo drugi prvi to preprečil. In
zelo pravilno pravi, da če sta računa vodila ločeno, bo zadostovalo, da tisti, ki bo izročil svojega, dobi svobodo; če pa sta oba
vodila račune skupaj, se ne bo štelo, da je eden od njiju izpolnil pogoj, če ne plača preostanka, ki je ostal v rokah drugega. To
moramo razumeti tako, da je treba izročiti tudi knjige, ki vsebujejo račune.
71. Če pa je za sužnjo ženskega spola skupaj z njenimi otroki odrejeno, da se osvobodi, bo, tudi če nima otrok, kljub temu
postala svobodna; če pa bi jih imela in ti ne bi bili sposobni pridobiti svobode, bo rezultat enak. To pravilo velja tudi, če
sužnja sama ne more postati svobodna, saj bodo njeni otroci vseeno pridobili svobodo; klavzula "skupaj s svojimi otroki"
namreč ne določa pogoja, razen če se domneva, da je bil namen oporočitelja drugačen; v takih okoliščinah je treba te besede
razumeti tako, da določajo pogoj. Da pa ne določajo pogoja, dokazuje pretorski edikt, ki določa naslednje: "Odredil bom, da
se materi nerojenega otroka in njenim otrokom dodeli posest premoženja." Kajti določeno je, da je treba materi nerojenega
otroka, tudi če ni otrok, vseeno dodeliti posest posesti.
0. Isti, Razprave, VIII. knjiga.
Kadar je sužnju absolutno podeljena svoboda, za dediča pa je imenovan pod določenim pogojem, je bilo odločeno, da bo
imel pravico do svobode tudi, če pogoj ne bo izpolnjen.
71. Julijan, Digeste, XXXIII knjiga.
"Semproniju dajem in zapuščam Stiha; če Sempronij v enem letu ne bo manumitiral Stiha, naj bo omenjeni Stih svoboden."
Pojavilo se je vprašanje, kakšno je pravilo v tem primeru? Odgovor je bil, da kadar je svoboda podeljena na naslednji način,
in sicer: "Če Sempronij ne bo manumitiral Stichusa, naj bo Stichus svoboden," in ga Sempronij ne manumitira, ne bo imel
pravice do Stichusa, ampak bo svoboden.
72. Isto, Digest, knjiga XXXVI.
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Če je v oporoko vključena naslednja določba: "Ko bo Titius dopolnil trideset let, naj Stichus postane svoboden in naj mu moj
dedič podari takšno in takšno zemljišče," in Titius umre, preden dopolni trideset let, bo Stichus dobil svobodo, vendar ne bo
upravičen do zapuščine. Kajti le v korist svobode se po Titijevi smrti priznava, da obstaja čas, v katerem se lahko podeli
svoboda; vendar se šteje, da pogoj, od katerega je bila odvisna zapuščina, ni izpolnjen.
0. Isto, Digeste, knjiga XLII.
Svoboda, ki je podeljena, da začne veljati v zadnjem trenutku življenja, kot na primer: "Naj bo Stichus svoboden, ko umre,"
velja, da je brez veljave in učinka.
65536. Naslednje oporočno razpolaganje: "Naj bo Stichus svoboden, če se ne povzpne na Kapitol," je treba razumeti tako, da
pomeni, če se ne povzpne na Kapitol takoj, ko je to mogoče. Zato bi Stichus na ta način pridobil svobodo, če bi imel moč, da
se povzpne na Kapitol, in bi se vzdržal tega dejanja.
65537. Pojavilo se je vprašanje, ali je treba šteti, da je bila svoboda pogojno podeljena z naslednjo določbo v oporoki:
"Pampilus naj bo svoboden, da bo lahko poročal mojim otrokom." Odgovor je bil, da je treba svobodo podeliti absolutno in
da dodatek: "Da bo lahko izstavil račun" ne določa nobenega pogoja za podelitev svobode; kljub temu je treba sužnja zaradi
izražene očitne želje oporočitelja prisiliti, da izstavi račun.
65538. Kadar je za sužnja nedoločeno odrejeno, da bo po več letih svoboden, bo postal svoboden po preteku dveh let. To
zahteva naklonjenost do svobode in tudi same besede je mogoče tako razlagati; razen če lahko oseba, ki ji je naložena
podelitev svobode, z najbolj jasnimi dokazi dokaže, da je bil namen oporočitelja drugačen.
131072. Isto, O Urseiusu Feroxu, II. knjiga.
Če je oporočitelj določil dva dediča in odredil, da bo njegov suženj po smrti enega od njiju svoboden, in je dedič, od katerega
smrti je bila odvisna svoboda sužnja, umrl za časa oporočiteljevega življenja, je Sabinus menil, da bo suženj postal svoboden.
23. Naslednji pogoj: "Naj bo svoboden, ko umrem," vključuje celotno trajanje življenja, zato je veljal za ničnega. Vendar je
bolje, da se besede razlagajo ugodneje in tako, da se lahko šteje, da je oporočitelj svojemu sužnju zagotovil svobodo po svoji
smrti.
24. Večji dvom vzbuja naslednje besedilo: "Naj bo svoboden v enem letu", saj ga je mogoče razumeti tako, da pomeni: "Naj
bo svoboden po letu moje smrti," lahko pa ga razumemo tudi tako: "Naj bo svoboden po letu, ko sem sestavil to oporoko," in
če se zgodi, da oporočitelj umre v enem letu, dodelitev svobode ne bo imela nobene veljave ali učinka.
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(1) Isti, O Urseiusu Feroxu, III. knjiga.
Neki mož je svojemu dediču naročil, naj manumitira njegovega sužnja, in če dedič tega ne bi storil, je ukazal, naj bo
svoboden, in mu zapustil zapuščino. Dedič je sužnja manumitiral. Več avtoritet meni, da je suženj dobil svobodo na podlagi
oporoke, in ker je bilo tako, je bil upravičen tudi do zapuščine.
77. Africanus, Vprašanja, I. knjiga.
Oporočitelj je zapustil svoje sužnje in v oporoki določil naslednje: "Prosim te, da moje sužnje obravnavaš kot vredne
svobode, če so se do tebe obnašali zaslužno." Pretorjeva dolžnost je, da prisili sužnje, da dobijo svobodo, razen če so storili
nekaj, zaradi česar niso vredni pridobiti svobode, ne da bi se od njih zahtevale takšne storitve, za katere se lahko šteje, da so
potrebne, da bi si jo zaslužili. Oseba, od katere je bilo zahtevano, naj jih osvobodi, bo še vedno imela pravico določiti čas, ko
bo to storila; če jih namreč ne bo manumitirala za časa svojega življenja, se lahko njenega dediča prisili, da jim podeli
svobodo takoj po njegovi smrti.
78. Isto, Vprašanja, IV. knjiga.
"Naj bo Stichus ali bolje Pamphilus svoboden." Sklenjeno je bilo, da naj bo Pamfilus svoboden, saj se je zdelo, da je
oporočitelj tako rekoč popravil napako. Enako pravilo bo veljalo, če je bilo v oporoki zapisano: "Naj bo Stichus svoboden ali
raje naj bo Pamphilus svoboden."
79. Isto, Vprašanja, IX. knjiga.
Oporočitelj je za dediča določil svojega sina, ki še ni dosegel polnoletnosti, in odredil, naj se Stichus osvobodi, potem ko bo
izročil račun za srebrno ploščo, ki je bila v njegovi oskrbi. Ta suženj je ukradel del srebrnine, ki si jo je razdelil s skrbnikom,
drugi del pa je dal skrbniku, ki je naredil obračun. Ko so ga vprašali, ali je Stichus svoboden, je dobil odgovor, da ni. Po
drugi strani pa je bilo odločeno, da bo suženj, ki naj bi bil pod določenim pogojem svoboden, dobil svobodo, če mu je
naročeno, naj plača določeno vsoto denarja, in jo plača skrbniku, ali če je skrbnik kriv, da pogoj ni bil izpolnjen; to je treba
razumeti tako, da je vse storjeno v dobri veri in brez kakršne koli goljufije s strani sužnja ali skrbnika, tako kot se to upošteva
pri odtujitvi skrbnikovega premoženja. Če bi torej suženj ponudil denar, skrbnik pa ga ne bi bil pripravljen sprejeti, ker bi bil
njegov varovanec prevaran, suženj ne more dobiti svobode, razen če ni bil kriv goljufije. Enako pravilo velja za skrbnika.
80. V primeru, ko je bilo sužnju naloženo, naj izroči račun za srebrnino, se je pojavilo tudi vprašanje, na kakšen način je treba
razumeti, da je izpolnil pogoj; to je, če se je kakšna posoda izgubila brez njegove krivde in je preostale v dobri veri izročil
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dediču, ali bi bil upravičen do svobode. Odgovor je bil, da bi bil do nje upravičen, saj je dovolj, če je pošteno in pravično
poročal. Skratka, šteje se, da je izpolnil pogoj, če je dediču izročil tak račun, kot bi ga sprejel skrbni vodja gospodinjstva.
0. Marcijan, Inštituti, I. knjiga.
suženj, ki je bil manumitiran z oporoko, postane svoboden šele, ko je oporoka veljavna in se na njeni podlagi vstopi v posest;
ali če kdo pridobi posest na podlagi dedovanja zaradi zavrnitve oporoke.
(23) Kadar je svoboda podeljena z oporoko, se pridobi takoj, ko zapuščino sprejme eden od dedičev. Če je podeljena po
določenem času ali pod določenim pogojem, se pridobi, ko nastopi ta čas ali je pogoj izpolnjen.
23. Gaj, Dnevnik ali Zlate zadeve, I. knjiga.
Za sužnje, ki jim je bila odrejena svoboda, velja, da so izrecno omenjeni tam, kjer so jasno določeni, bodisi po svojih poklicih
ali službah bodisi na kakršen koli drug način, kot na primer: "Moj oskrbnik; moj komornik; moj kuhar; sin mojega sužnja
Pamfila."
23. Ulpianus, Pravila, knjiga IV.
Če je suženj po določilih oporoke odrejen za svobodo, bo dobil svobodo takoj, ko bo sprejet katerikoli del zapuščine; pod
pogojem, da ga sprejme nekdo, ki pripada stopnji, v kateri je suženj odrejen za svobodo, in da je bil brezpogojno
manumitiran.
(23) Marcianus, Pravila, IV. knjiga.
Božji Pij in božji bratje so v nekem reskriptu dobrodejno izjavili, da če je bila sužnju, ki je bil imenovan za namestnika,
zapuščina skupaj s svobodo zapovedana za primer, da ne bi bil dedič, vendar se zapuščina njegove svobode ni ponovila, bo
rezultat enak, kot če bi bilo to storjeno.
131072. Paulus, O Lex Aelia Sentia, I. knjiga.
Tisti, ki lahko podelijo svobodo s prošnjo pri sodišču, lahko tudi določijo sužnjem njihove nujne dediče; in že zaradi te
nujnosti je manuminacija pravilna.
6. Isti, O pravu kodicilov.
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"Naj bo Stichus svoboden, če mu s kodicilom ne bom prepovedal manumitacije," je enako, kot če bi oporočitelj rekel: "Naj
bo Stichus svoboden, če se ne povzpnem na Kapitol," saj je na ta način mogoče določiti dediča.
7. Scaevola, Digeste, knjiga XXIII.
Moški se je odrekel svoji ženi, ki je bila noseča, in se poročil z drugo. Ker je prva imela sina, ga je razkrila, ta pa je bil vzet in
vzgojen pri drugi ter je nosil očetovo ime; vendar sta oče in mati za časa svojega življenja ostala nevedna, da je živel. Oče je
umrl in po branju njegove oporoke je bilo ugotovljeno, da sin z oporoko ni bil niti razdedinjen niti imenovan za dediča, zato
je, potem ko sta ga mati in očetova babica priznali, kot zakoniti dedič na podlagi oporoke pridobil očetovo zapuščino.
Postavilo se je vprašanje, ali so bili sužnji, ki so na podlagi oporoke pridobili svobodo, svobodni ali ne. Odgovor je bil, da sin
ne bi smel utrpeti nobene škode, če njegov oče ne bi vedel, da živi, in ker je bil torej pod nadzorom očeta, ki se tega ni
zavedal, oporoka ni bila veljavna. Če pa manumitirani sužnji pet let ostanejo v stanju svobode, naklonjenost, s katero se
obravnava svoboda, ne dopušča, da bi se, ko jim je bila enkrat podeljena, preklicala.
(385875968) Ulpianus, O ediktu, knjiga XIX.
Kadar je za sužnje, ki so v rokah sovražnika, odrejeno, da se osvobodijo, dobijo svobodo, čeprav v času, ko je bila oporoka
izvršena ali ko je oporočitelj umrl, niso pripadali slednjemu, ampak so bili v ujetništvu.
8. Paulus, O ediktu, knjiga XXVI.
Kadar je od več sužnjev, ki imajo isto ime, odrejeno, da se osvobodi, in ni razvidno, katerega od njih je bilo mišljeno, nihče
od njih ?ne dobi svobode.

9. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXV.
Ne smemo pozabiti, da podelitve svobode, ki so bile podeljene z oporoko, učinkujejo vedno, ko je potreben dedič, četudi bi ta
zavrnil zapuščino; pod pogojem, da niso bile podeljene v nasprotju z zakonom Lex Aelia Sentia.
(1) Paulus, Vprašanja, knjiga XII.
Svobode ni mogoče podeliti za določen čas.
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10. Isti, O ediktu, knjiga LXXIV.
Zato je tam, kjer je v oporoko vstavljeno naslednje: "Naj bo Stichus svoboden za deset let," dodajanje roka odveč.
11. Isto, O ediktu, knjiga L.
Servij je menil, da je mogoče svobodo podeliti neposredno sužnjem, ki so pripadali oporočitelju, tako v času, ko je bila
oporoka sestavljena, kot tudi ob njegovi smrti. To mnenje je pravilno.
(1) Isti, O Placiju, VII. knjiga.
Manumitiral sem sužnja z naslednjo oporoko: "Naj bo svoboden, če bo prisegel, da bo mojemu sinu Korneliju plačal deset
aurei namesto svojih storitev." Postavlja se vprašanje, kakšno je pravo v tem primeru? Priznati je treba, da bo suženj s
prisego izpolnil pogoj, vendar ne bo zavezan plačati denarja namesto svojih storitev, ker ne bo zavezan, če ne bo prisegel po
svoji manuminaciji.
12. Isto, O Placiju, IX. knjiga.
Šteje se, da je bil suženj manumitiran izrecno s kodicilom, če je njegovo ime omenjeno v oporoki.
(1) Isto, O Placiju, XII. knjiga.
Svoboda se lahko sužnju podeli z oporoko na naslednji način: "Naj bo svoboden, če ima po zakonu pravico biti svoboden."
13. Isto, O Placiju, XVI. knjiga.
"Naj bo moj suženj Stichus svoboden, če bi ga moj dedič odtujil." Ta podelitev svobode je nična, ker se nanaša na čas, ko bo
suženj pripadel drugemu. Tudi ugovora, da bo suženj, ki naj bi bil svoboden pod določenim pogojem, dobil svobodo na
podlagi oporoke, tudi če bi bil prodan, ni mogoče uveljavljati; kajti če je svoboda zakonito podeljena, je ni mogoče
razveljaviti z dejanjem dediča. Kaj pa, če je zapuščina zapuščena na ta način? V takih okoliščinah ni razloga za drugačno
mnenje, saj med podelitvijo svobode in zapuščino glede tega vprašanja ni nobene razlike. Zato svoboda ni neposredno
podeljena z naslednjo klavzulo: "Naj bo moj suženj svoboden, če preneha pripadati mojemu dediču," ker ni primera, ko bi
bila tovrstna koncesija na voljo.
(1) Pomponij, O Plavciju, V. knjiga.
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Julijan pravi, da mora dedič v primeru, ko je istemu sužnju pod pogoji zaupanja dodeljena določena vsota in mu je hkrati
naloženo, naj bo svoboden, podeliti svobodo; pravi namreč, da mu na podlagi zaupanja ni treba plačati vrednosti sužnja, saj
mu podeli svobodo, do katere je upravičen.
14. Kadar pa je svoboda sužnju podeljena pogojno, v skladu s pogoji zaupanja, in je ob tem dan sam suženj, ga dedič ni
dolžan izročiti, razen če upravičenec do zaupanja zagotovi, da bo, če bo pogoj izpolnjen, sužnja osvobodil; skoraj v vseh
primerih se namreč svoboda, podeljena na podlagi zaupanja, šteje za neposredno podeljeno. Ofilij pa pravi, da je to mnenje
pravilno, če je oporočitelj podelil svobodo na podlagi zaupanja z namenom, da bi sužnja prikrajšal za zapuščino. Če pa lahko
volilojemnik dokaže, da je volilojemnika obremenil oporočitelj, bo ta še vedno dolžan volilojemniku plačati vrednost sužnja.
15. Isto, O Plautiju, VII. knjiga.
Kadar je svoboda podeljena takole: "Naj bo Stichus svoboden dvanajsto leto po moji smrti," je verjetno, da bo postal
svoboden na začetku dvanajstega leta, saj je bil takšen namen zapustnika. Vendar je med izrazoma "dvanajsto leto" in "po
dvanajstih letih" velika razlika, zato smo navajeni reči "dvanajsto leto", kadar je od dvanajstega leta minilo še malo časa.
Tisti, ki mu je naročeno, da je svoboden dvanajsto leto, je naročeno, da je svoboden vsak dan v tem letu.
16. Če je v oporoki naslednja določba: "Naj bo moj suženj Stichus svoboden, če mojemu dediču po moji smrti ob koncu
enega, dveh in treh let plača tisoč sestercij ali če to zagotovi," suženj ne more postati svoboden pred iztekom tretjega leta,
razen če takoj plača celotno vsoto ali zagotovi varščino; saj je treba prednost, ki jo ima dedič od takojšnjega plačila,
nadomestiti s hitrostjo, s katero se zagotovi svoboda.
17. Labeo pravi, da če je oporočna podelitev svobode podeljena takole: "Naj bo Stichus svoboden v enem letu po moji smrti",
bo postal svoboden takoj. Če pa je bila njegova svoboda zapuščena takole: "Naj bo svoboden, če v desetih letih mojemu
dediču plača takšno in takšno vsoto," in jo plača takoj, bo postal svoboden takoj.
17. Marcellus, Digest, knjiga XVI.
Če bi kdo v oporoko vstavil naslednjo klavzulo: "Želim, da moj suženj postane svoboden mož take in take osebe," lahko
suženj zahteva svobodo, druga stranka pa ga lahko zahteva za svojega svobodnega moža.
1. Modestinus, O manuminacijah.

2427

Neposredne podelitve svobode se lahko zakonito podelijo z oporoko in s kodicilom, potrjenim z oporoko. Podelitev svobode
v okviru skrbništva se lahko opravi ab intestato in s kodicilom, ki ni potrjen z oporoko.
(1) Isto, Mnenja, knjiga X.
Maevia je ob svoji smrti svojim sužnjem z imeni Saccus, Eutychia in Hirena pogojno zapustila svobodo pod naslednjimi
pogoji: "Naj bodo moj moški suženj Saccus in moji ženski sužnji Eutychia in Hirena svobodni pod naslednjim pogojem: da
vsak drugi mesec prižgejo svetilko na mojem grobu in tam opravijo pogrebni obred." Ker omenjeni sužnji niso redno
obiskovali Maevijinega groba, sprašujem, ali bi bili svobodni. Modestin je odgovoril, da niti iz besedila celotne klavzule niti
iz namere oporočiteljice ni razvidno, da bi morala biti svoboda sužnjev pogojno ukinjena, saj je želela, da bi obiskovali njen
grob kot svobodne osebe; vendar je bila kljub temu dolžnost sodnika, da jih prisili k izpolnitvi oporočiteljevega ukaza.
2. Isto, Pandekti, II. knjiga.
Običajno velja, da je treba, kadar je svoboda podeljena pod več pogoji, upoštevati tistega, ki je najmanj obremenjujoč; to
velja tudi, kadar so pogoji določeni ločeno. Kadar pa so naloženi skupaj, suženj ne bo svoboden, če ne bo izpolnil vseh.
(1) Pomponij, Različni odlomki, knjiga VII.
(2) Aristo je Neratiju Apijanu odgovoril takole: Če je suženj po svoji volji usmerjen v svobodo, ko dopolni trideset let, in je
pred tem obsojen na rudnike, nato pa je izpuščen, ni dvoma, da bo upravičen do zapuščine, ki ostane ob njegovi svobodi, in
da obsodba na rudnike na njegovo pravico ne bo vplivala. Pravilo je enako, kadar je suženj imenovan za dediča pod pogojem,
saj bo postal nujni dedič.
25. Papinijci, Vprašanja, VI. knjiga.
Kadar je svoboda podeljena po pomoti, po ponarejenem kodicilu, čeprav ne pripada, jo mora kljub temu podeliti dedič, in
cesar je odločil, da mora vsak osvobojeni suženj dediču plačati dvajset solidov.
26. Kadar imenovani dedič manuminira sužnja, da bi izpolnil pogoj, in sin z naknadno vložitvijo tožbe za razglasitev oporoke
za neveljavno doseže svoje ali pa je oporoka razglašena za ponarejeno, je treba v tem primeru ravnati enako, kot je
predpisano v primeru ponarejenega kodicila.
27. Isto, Vprašanja, knjiga X.
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Če je partner z oporoko podelil sužnju svobodo, kot sledi: "Naj bo Pamfil svoboden, če ga moj partner manumitira," je Servij
podal svoje mnenje, da bo, če partner manumitira sužnja, ta postal skupni osvobojenec dedičev pokojnika in partnerja, ki ga
je manumitiral; ni namreč ne novo ne nerazumno, da suženj v skupni lasti pridobi svojo svobodo z uveljavljanjem različnih
pravic.
28. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Če je bila sužnja manumitirana z oporoko vojaka, kot sledi: "Naročam, da Samia dobi svobodo," je veljalo, da je dobila
svobodo neposredno v skladu z vojaškim pravom.
29. Isto, Mnenja, IX. knjiga.
Božji Marko je z namenom ohranitve svobode odločil, da se njegov odlok o tej zadevi uporablja v primerih, ko je bilo
ugotovljeno, da je oporoka nična in da je treba premoženje zapuščine prodati; po drugi strani pa je bilo posebej določeno, da
se ta odlok ne uporablja v primerih, ko je zapuščina, za katero državna blagajna trdi, da nima lastnika.
(1) Da bi lahko sužnji, ki so bili manumitirani na podlagi oporoke, pridobili premoženje pokojnika, je bilo odločeno, da
morajo na sodišču dati ustrezno varščino, tako kot drugi osvobojenci pokojnika ali tuji dediči. Mladoletniki, ki so imenovani
za dediče in, kot je običajno, zahtevajo pomoč v zvezi s premoženjem pokojnika, niso prikrajšani za to ugodnost.
30. Isto, Mnenja, XIV. knjiga.
Stotnik je z oporoko prepovedal prodajo svojih sužnjev in prosil, naj jih manumitirajo, kolikor si to zaslužijo. Odgovor je bil,
da je bila svoboda zakonito podeljena, saj bi bili, če nihče od sužnjev ne bi dal razloga za prekršek, vsi upravičeni do
svobode; če pa so bili nekateri od njih izključeni zaradi storjenega kaznivega dejanja, bi morali še drugi dobiti svobodo.
31. Kadar je bila v oporoko vključena naslednja določba: "Naj bodo svobodni tisti sužnji, ki niso dali razloga za prekršek," je
veljalo, da je bila odobritev svobode pogojna in da jo je treba razlagati tako, da oporočitelj, ko je osvobodil svoje sužnje, ni
nameraval vključiti tistih, ki jih je kaznoval ali izključil iz časti, da bi mu služili, ali iz opravljanja njegovih poslov.
1. Paulus, Vprašanja, XII. knjiga.
Cesarji Misseniju Frontu. Ker je bila svoboda podeljena z oporoko vojaka z naslednjimi besedami: "Želim ali ukazujem, da je
moj suženj Štefan svoboden", lahko suženj pridobi svobodo, kadar koli se v zapuščino vstopi. Zato, ko so bile dodane
naslednje besede: "Pod pogojem, da kljub temu ostane pri mojem dediču, dokler je mladenič, če pa tega noče storiti ali se do
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mojega predloga vede s prezirom, naj ostane še naprej suženj," nimajo učinka razveljavitve svobode, do katere je bil suženj
upravičen. Enako pravilo se upošteva v zvezi z oporokami civilnih oseb.
2. Isti, Mnenja, knjiga XV.
Lucij Titius je svojemu sužnju podelil svobodo pod pogojem, da bo njegovemu sinu Gaju Seiju dal zvesto poročilo o svojem
upravljanju. Ko je Gaj Seij dosegel polnoletnost, je suženj, ker so ga tožili kuratorji nekdanjega, na sodišču plačal vse, kar
mu je pripadalo. Ker je bila od skrbnikov zahtevana varščina, je bil suženj razglašen za svobodnega. Gaj Seij, zapustnikov
sin, zanika, da je bil denar zakonito plačan njegovim kuratorjem, in sprašujem, ali je bilo tako. Paulus je odgovoril, da se zdi,
da saldo računa sužnja ni bil izplačan mladoletnikovim kuratorjem tako, da bi bil izpolnjen pogoj, ki ga v skladu z zakonom
predpisuje oporoka; če pa bi bil denar izplačan v prisotnosti mladoletnika ali bi bil vpisan v njegove račune, bi bilo treba
šteti, da je bil pogoj izpolnjen, kot da bi bil izplačan njemu samemu.
3. Scaevola, Mnenja, knjiga IV.
Neki moški, ki je imel sužnja po imenu Cratistus, je v oporoki določil naslednje: "Naj bo moj suženj Cratinus svoboden."
Sprašujem, ali lahko suženj Cratistus dobi svobodo, saj oporočitelj ni imel sužnja z imenom Cratinus, temveč le omenjenega
sužnja Cratista. Odgovor je bil, da ni nobene ovire, ker je bila storjena napaka v zlogu.
(1) Nekateri oporočni dediči so se pred vstopom v zapuščino dogovorili z upniki, da se morajo ti zadovoljiti s polovico svojih
terjatev; ker je pretor v ta namen izdal odlok, so zapuščino sprejeli. Sprašujem, ali bodo pooblastila za svobodo, ki so bila
podeljena z oporoko, začela veljati. Odgovor je bil, da bodo veljale, če oporočitelj ni imel namena goljufati.
4. Maecianus, Trusti, II. knjiga.
Ker je bila podelitev svobode dana pod pogojem, je bila sprejeta odločitev, da če niti suženj niti dedič nista odgovorna za to,
da pogoj ni bil izpolnjen, je suženj upravičen do svobode. Menim, da je treba enako mnenje podati, kadar se svoboda pod
pogoji skrbništva podeli sužnjem, ki pripada zapuščini.
5. Ni nesmiselno trditi, da to pravilo velja tudi za sužnje dediča.
6. Ne moremo utemeljeno dvomiti, da to velja tudi za sužnje, ki jih je moral kupiti dedič; v tem primeru bi bilo namreč
nepravično, če bi ga prisilili, da jih kupi, kot da bi bil pogoj izpolnjen, saj bi se lahko zgodilo, da bi lastnik zavrnil izpolnitev
pogoja, da bi dobil ceno sužnja, in ga ne bi zahteval kot pogoj.
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(1) Paulus, Trusti, I. knjiga.
Če kdo podeli sužnju svobodo z oporoko, tako neposredno kot na podlagi zaupanja, je v pristojnosti sužnja, da izbere, ali bo
svobodo dobil neposredno ali na podlagi zaupanja. To je cesar Markus navedel tudi v nekem zapisu.
6. Gaj, O manuminacijah, III. knjiga.
Kadar bogataš postane dedič osebe, ki je revna, poglejmo, ali bo to v kakšno korist sužnjem, ki jim je svoboda podeljena na
podlagi oporoke, ne da bi bili pri tem oškodovani upniki zapuščine. In res, obstajajo nekatere avtoritete, ki menijo, da je,
kadar se kot dedič pojavi bogat človek, enako, kot če bi oporočitelj umrl, potem ko je povečal svoje premoženje. Toda
obveščen sem bil (in takšna je naša praksa), da ni razlike, ali je dedič bogat ali reven, ampak je treba upoštevati le višino
premoženja, ki ga je imel oporočitelj po smrti. Julijan sprejme to mnenje, kolikor meni, da podelitev svobode ne učinkuje, če
je bil oporočitelj plačilno nesposoben in je odredil, naj bo suženj svoboden, kot sledi: "Naj bo Stichus svoboden, ko bodo
poplačani moji dolgovi." Vendar se to mnenje ne ujema z mnenjem Sabina in Kasija, za katerega se zdi, da ga Julijan sam
sprejema, saj meni, da je treba upoštevati namero oporočitelja, ki je sužnja manumitiral. Kajti oseba, ki odredi, da se njen
suženj pod takšnim pogojem osvobodi, to stori brez kakršnegakoli namena goljufije, saj velja, da jasno želi, da njegovi upniki
ne bi bili ogoljufani.
7. Marcianus, Trusti, III. knjiga.
Res je, da bo suženj, če mu je v oporoki naročeno, naj bo svoboden pod pogoji oporoke, in ga oporočitelj pozneje odtuji ter
ponovno postane del zapuščine, preden je ta vpisana, dobil svobodo takoj, ko bo zapuščina sprejeta.
(1) Scaevola, Digest, knjiga XXIII.
Titija je nekaterim svojim sužnjem in sužnjicam neposredno zapustila svobodo, nato pa je v oporoko vključila naslednjo
določbo: "In želim, da so svobodni vsi sužnji, ki so vezani na mojo osebno službo in katerih imena so vpisana v mojih
registrih." Postavilo se je vprašanje, ali bo Eutychia, ki je bila skupaj z drugimi osebnimi sužnji v času izvršitve oporoke
osvobojena in ki je bila ob oporočiteljevi smrti poročena z upravnikom, ki je bil suženj, dobila svobodo na podlagi splošne
določbe "sužnji, vezani na mojo osebno službo". Odgovor je bil, da ji nič ne preprečuje, da bi pridobila svobodo, čeprav ob
smrti oporočiteljice ni bila več ena od njenih oskrbovank.
8. Stichus je prejel svobodo neposredno po volji svojega gospodarja in je bil obtožen, da je goljufivo skril velik del
premoženja posestva. Postavilo se je vprašanje, ali ne bi, preden bi lahko zahteval svobodo, dedičem vrnil premoženja, ki ga
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je dokazano odtujil. Odgovor je bil, da mora biti zadevni suženj glede na navedena dejstva svoboden. Klavdij: V tem primeru
se zdi, da je bilo vprašanje dokončno rešeno, saj bo interes dedičev dovolj upoštevan, če se bo uporabil edikt o tatvinah.
9. Lucij Titius je v svoji oporoki določil: "Onezifor ne bo svoboden, če ne bo podal natančnega računa o svojem upravljanju."
Sprašujem, ali lahko Onezifor na podlagi teh besed zahteva svojo svobodo? Odgovoril sem, da mu je v skladu z navedenim
svoboda prej odvzeta, kot pa podeljena.
9. Isti, Digeste, knjiga XXIV.
V oporoko je bilo vključeno naslednje določilo: "Želim, da se tisoč solidov podeli Evdu, ker je prvi otrok, rojen po tem, ko je
njegova mati dobila svobodo." Če Eudo ne more dokazati, da se je rodil po osvoboditvi svoje matere, se sprašujem, ali lahko
pridobi svobodo na podlagi teh besed oporoke. Odgovor je bil, da mu ta preiskava ne sme škodovati.
(1) Pomponij, Pisma, knjiga XI.
(2) Vem, da je veliko ljudi v želji, da njihovi sužnji ne bi nikoli postali svobodni, v oporoke navadno vključilo naslednjo
klavzulo: "Naj bo Stichus svoboden, ko umre." Julijan pa pravi, da kadar je svoboda podeljena v zadnjem trenutku življenja,
nima učinka, saj se razume, da je oporočitelj takšno določilo naredil z namenom preprečiti in ne podeliti svobode. Če se torej
v oporoko vstavi naslednje, namreč: "Naj bo Stichus svoboden, če se ne povzpne na Kapitol," to ne bo imelo nobene veljave
ali učinka, če je očitno, da je oporočitelj nameraval sužnju podeliti svobodo v zadnjem trenutku njegovega življenja, niti ne
bo razloga za mucijansko obveznost.
10. Če se v oporoko vstavi naslednje določilo: "Naj bo Stichus svoboden, če bo šel v Kapuo", suženj ne bo svoboden, če ne
bo šel v Kapuo.
11. Oktavijan gre še dlje, saj meni, da če bi oporočitelj, ki je sužnju podelil svobodo pod kakršnim koli pogojem, dodal: "Ne
želim, da bi ga moj dedič manumitiral, preden se pogoj izpolni," bo ta dodatek neveljaven.

Tit. 5. Glede svobode, dodeljene pod pogoji zaupanja.
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11. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.
Kadar so med tistimi, ki so bili zadolženi za podelitev svobode pod pogoji zaupanja, prisotne nekatere osebe, druge pa so iz
kakšnega utemeljenega razloga odsotne, tretje pa so se še skrile, bo suženj, ki mu je bila pod pogoji zaupanja zapuščena
svoboda, postal svoboden, kakor da bi bili za izvršitev zaupanja zadolženi tisti, ki so bili prisotni, in tisti, ki so bili iz
utemeljenih razlogov odsotni; zato bo delež pravice patronata, do katerega so upravičeni tisti, ki so se skrile, pripadel drugim.
(1) Isto, O ediktu, knjiga LX.
Če bi kdo ob oporočni smrti s kodicilom zapustil sužnju svobodo in se zapuščina ne bi vpisala v zapuščino, bo na voljo
ugodnost, ki jo priznava Ustava božjega Marka. V takem primeru določa, da je suženj upravičen do svobode in da se mu
zapuščina dodeli, če da upnikom te zapuščine zadostno jamstvo za plačilo celotnega zneska, ki pripada vsakemu od njih.
12. Isto, O ediktu, knjiga LXV.
Upniki imajo v teh okoliščinah na splošno pravico vložiti pretorske tožbe zoper svobodnike.
(1) Isto, O ediktu, knjiga LX.
Dokler je torej dvomljivo, ali obstaja naslednik ali ne, se ustava ne bo uporabljala, takoj ko pa bo to gotovo, se bo začela
uporabljati.
13. Če tisti, ki lahko doseže popolno vrnitev, zapuščino zavrne, ali naj menimo, da konstitucija ne bo začela veljati, dokler bo
obstajala njegova pravica do popolne vrnitve, ker je negotovo, ali se bo kdo pojavil kot zakoniti dedič? Boljše mnenje je, da
se bo Ustava uporabljala.
14. Kaj pa, če bi dedič po izreku sodbe za zagotovitev svobode pridobil popolno restitucijo? Nikakor ni mogoče reči, da je
mogoče enkrat podeljeno svobodo preklicati.
15. Poglejmo, ali morajo biti tisti, ki prejmejo svobodo, navzoči ali ne. In ker se jim lahko premoženje, dodeljeno zaradi
svobode, podeli tudi brez njihovega soglasja, se to lahko stori tudi v njihovi odsotnosti.
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16. Kaj pa, če bi bili nekateri od njih navzoči, drugi pa odsotni? Poglejmo, ali bodo tisti, ki so odsotni, upravičeni do svoje
svobode. Lahko rečemo, tako kot v primeru, ko se vpiše nepremičnina, da bodo tudi tisti, ki so odsotni, postali svobodni.
17. Če je svoboda podeljena na določen dan, ali moramo čakati, da ta dan pride? Menim, da bi morali; zato premoženje ne bo
podeljeno pred tem časom. Kaj pa je treba storiti, če je bila svoboda podeljena pod določenim pogojem? Če so bile nekatere
podelitve svobode absolutne, druge pa pogojne, se premoženje lahko podeli takoj. Če pa so bile vse podelitve svobode
pogojne, kaj je potem treba reči? Ali je treba počakati, da se pogoj izpolni, ali pa je treba premoženje podeliti takoj, tako da
bo svoboda podeljena šele, ko bo pogoj izpolnjen? Slednje mnenje je primernejše. Kadar je torej premoženje dodeljeno in
svoboda neposredno podeljena, jo pridobimo takoj; kadar je podeljena ob določenem času, jo pridobimo, ko ta čas nastopi;
kadar je pogojna, jo pridobimo, ko je pogoj izpolnjen. Prav tako ni nerazumno trditi, da se bo v času, ko pogoj, od katerega je
odvisna podelitev svobode, ni izpolnjen, čeprav so bile vse podelitve svobode pogojne, uporabljala ustava. Treba je namreč
reči, da je treba, kadar obstaja možnost svobode, premoženje podeliti, ko za to obstaja najmanjša priložnost, če je to mogoče
storiti brez škode za upnike.
18. Če suženj, ki prejme podelitev svobode, pod pogojem plačila desetih aurei bodisi dediču, nekomu, ki ni naveden, bodisi
osebi, ki je upravičena do zapuščine, se postavi vprašanje, ali lahko suženj dobi svobodo? Boljše mnenje je, da je treba denar
plačati osebi, ki ji je dodeljena zapuščina, saj se zdi, da je bil pogoj prenesen nanjo. Vendar je gotovo, če mu je bilo
naročeno, naj ga izplača neki drugi osebi, ne le dediču, da ga je treba izplačati imenovani osebi.
19. Če so sužnji prejeli svobodo pod pogoji skrbništva, ne postanejo svobodnjaki takoj, ko je zapuščina dodeljena, ampak
lahko pridobijo svobodo, ki jim je ostala po skrbništvu; to pomeni, da jih mora manumitirati oseba, ki ji je zapuščina
dodeljena.
20. Cesar je nameraval, da se zapuščina podeli le, če je upnikom dano zadostno jamstvo za plačilo celotnega zneska, ki
pripada vsakemu od njih. Zato je treba zagotoviti ustrezno zavarovanje. Kaj pomeni izraz "ustrezno"? Pomeni, da je treba
dati poroštva ali zastavne pravice. Če pa upnik verjame v obljubitelja, ne da bi ta dal poroštvo, se zavarovanje šteje za
zadostno.
21. Na kakšen način je treba upnikom zagotoviti zavarovanje? Ali naj ga dajo vsakemu posebej ali enemu, ki ga določi
celotno število upnikov v imenu vseh? Sodnik mora sklicati upnike in imenovati enega izmed njih, ki mu je treba predložiti
varščino v imenu vseh, in to je del njegove dolžnosti.
22. Poglejmo, ali je treba varščino dati upnikom pred dodelitvijo zapuščine ali pa je to treba storiti pod pogojem, da bo
varščina dana? Menim, da bo zadostovalo, če bo v odlok vključeno vse, kar določa Ustava Božjega Marka.
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23. Celoten znesek bi morali razumeti tako, da pomeni tako glavnico kot obresti.
24. Iz konstitucije je razvidno, čigavi osvobojenci postanejo tisti, ki so bili manumitirani, tako da bodo tisti, ki bodo svobodo
prejeli neposredno, postali osvobojenci umrlega; razen če tisti, ki zahteva, da se zapuščina dodeli samo njemu, želi, da se to
stori tako, da bodo tisti, ki so bili neposredno osvobojeni, lahko postali njegovi lastni osvobojenci.
25. Ali naj tiste, ki želijo postati njegovi osvobojenci, manumitira sam, ali pa naj pri podelitvi zapuščine navedemo, da se
podeljuje pod pogojem, da sužnji, ki so bili neposredno osvobojeni, postanejo njegovi osvobojenci? Menim, da bi bilo treba
to mnenje sprejeti in navesti v odločbi, to pa dopuščajo tudi pogoji ustave.
26. Ko suženj, ki še ni dopolnil polnoletnosti, pridobi svobodo, ima stranka, ki ji je bilo premoženje dodeljeno, pravico do
njegovega skrbništva.
27. Če je umrli naročil svojemu dediču, naj manumitira nekatere sužnje, ki pripadajo drugemu, ali bomo rekli, da se ustava
uporablja, ali pa dejansko ne bo začela veljati? Boljše mnenje je, da obstaja podlaga za njeno uporabo, saj bo oseba, ki ji bo
zapuščina dodeljena, prisiljena kupiti sužnje, pretor pa jim bo podelil svobodo.
28. Če je za manumit sužnjev zadolžen zapustnik in ne dedič, ali se ustava ne bo uporabljala, ker zaradi neplačila zapuščine
tudi ne more priti do podelitve svobode? Boljše mnenje je, da bo na voljo enaka ugodnost, saj je namen ustave na splošno
podeliti svobodo vsem, ki so do nje upravičeni, če je bila zapuščina vpisana.
29. Ista ustava določa, da je treba v primeru, če zapuščino pridobi državna zakladnica, še vedno podeliti svobodo. Če je torej
nepremičnina brez lastnika, ker jo je državna zakladnica bodisi zavrnila bodisi sprejela, se ustava še vedno uporablja. Če pa
jo bo zakladnica pridobila na kakšen drug način, je očitno, da se bo ustava prenehala uporabljati. Če torej premoženje legije,
ki je brez lastnika, pobegne v državno blagajno, je treba sprejeti enako mnenje.
30. Podobno, če mladoletnik, star dvajset let, zapusti doto svobode, pravimo, da suženj ne bo upravičen do nje, razen če jo je
mladoletnik zapustil pod skrbništvom. Vendar bo suženj do nje upravičen, če ga bo mladoletnik za časa svojega življenja
manumitiral, pod pogojem, da lahko za to navede tehten razlog.
31. Ali je podelitev svobode veljavna, če jo podeli oporočitelj, ki v času smrti ni bil plačilno sposoben, in s tem ogoljufa
upnike? Če zapuščine ne pridobi državna zakladnica, bo podelitev svobode morda veljavna, saj se upnikom ponudi vse, kar
jim pripada. Če pa je bila zapuščina pridobljena, podelitev ne bo veljavna. Jasno je, da če bo finančna uprava pridobila
zapuščino, bo obstajal boljši razlog za to, da podelitev svobode ne bo veljavna. Kajti vsakdo, ki bi se strogo držal določb
ustave, bi lahko rekel, da lahko krivi le sebe, ki je želel, da se mu premoženje dodeli pod pogojem, da se podelitve svobode
2435

štejejo za veljavne. Če pa bi kdo upošteval pravilo, ki se uporablja, kadar je zapuščina sprejeta, bo neposredna podelitev
svobode neveljavna, če je bil namen oporočitelja goljufiv in so bili zaradi tega upniki ogoljufani; prav tako se ne bodo
izvrševale podelitve svobode pod skrbništvom, če bodo s tem ogoljufani upniki zapuščine.
32. Ali lahko državna blagajna pozneje pridobi zapuščino, če ta ni prešla v državno blagajno in je bila podeljena zaradi
ohranitve svobode? Boljše mnenje je, da tega ne more storiti. Očitno je, da je treba, če uradniki državne blagajne niso bili
predhodno obveščeni in je bilo premoženje dodeljeno zaradi ohranjanja svobode, preučiti, ali obstaja podlaga za uporabo
ustave. Če je premoženje v takem stanju, da ga mora finančna uprava sprejeti, nagrada ne bo imela učinka; če pa ni tako, bo
obstajal razlog za njeno uporabo.
33. Poleg tega je treba tistega, ki mu je bilo premoženje prisojeno, primerjati s posestnikom na podlagi pretorijanskega
edikta; v skladu s tem bo upravičen do pravic do pokopa, ki jih je užival pokojnik.
34. Spet poglejmo, ali lahko upniki tožijo osebo, ki ji je bilo premoženje dodeljeno, kot dediča ali samo na podlagi
obveznice, ki jo je predložila. Boljše mnenje je, da se lahko toži samo na podlagi obveznice.
35. Če je zapuščina dodeljena dvema ali več osebam, bodo imele premoženje in oproščene osebe v skupni lasti in bodo imele
pravico vložiti delitveno tožbo druga proti drugi.
14. Paulus, O ediktu, knjiga LVII.
V zvezi s svobodo, podeljeno pod pogoji zaupanja, če bo pretor v odsotnosti dediča odločil, da je bil suženj upravičen biti
svoboden, bo to postal in bo postal svobodnjak pokojnika, če je bil njegov suženj, ali dediča, če pripada slednjemu. Poleg
tega je senat v Hadrijanovem času, če bi dedič umrl brez naslednika, odredil, da se svoboda sužnja ohrani.
15. Isto, O ediktu, knjiga LX.
Oporočitelj je zapustil deset aurejev, zapustnik pa je bil zadolžen, da kupi Stiha in ga manumitira. Uporabi se falcidijsko
pravo in sužnja ni mogoče kupiti za manj kot deset aurejev. Nekateri organi menijo, da je volilojemnik upravičen do treh
četrtin zapuščine in ga ni treba prisiliti, da kupi sužnja. Menijo tudi, da tudi če je bil dedič zaprošen za manumit svojega
sužnja in je prejel le tri četrtine zapuščine, ga ne bo prisiljen manumitirati. Poglejmo, ali ne bi bilo treba v tem primeru
sprejeti drugačnega mnenja. Nekateri avtoritete menijo, da bi moral biti volilojemnik najprej prisiljen prevzeti odgovornost in
kupiti sužnja, če prejme le tri četrtine zapuščine. Če pa je pripravljen vrniti, kar je prejel, poglejmo, ali ga je treba zaslišati.
Dediča je treba prisiliti, da plača vseh deset aurei, tako kot če bi zapustnik izrecno navedel, da je treba zapuščino plačati v
celoti.
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16. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIII.
Kadar je sto aurei zapuščenih komur koli pod pogojem, da zapustnik kupi in manumitira sužnja, ki pripada drugemu, in ko se
dedičevo premoženje proda, zapustnik zahteva le del in ne celotne zapuščine, je ne more dobiti, če ne da varščine za
manumitacijo sužnja; pod pogojem, da bo vrednost dela, ki ga bo dobil, enaka ceni sužnja in da ga je gospodar slednjega
pripravljen prodati za to ceno; v nasprotnem primeru bo zapustniku onemogočena izjema zaradi slabe vere.
17. Pomponij, O Placiju, VII. knjiga.
Če je oseba, ki ji je bila zapuščena vsota tisoč sestercij, zadolžena za manumit sužnja, vrednega dvajset, je ni mogoče prisiliti,
da izpolni podelitev svobode po zaupanju, če ne sprejme zapuščine.
18. Marcellus, Digest, knjiga XV.
Če je bil dedič zadolžen, da ne dovoli, da bi določen suženj postal last drugega, lahko suženj takoj po odtujitvi sproži
postopek, v katerem zahteva svojo svobodo. Kadar pa odtujitev ni prostovoljna, temveč obstaja potreba po njej zaradi nekega
dejanja zapustnika, je verjetno, da se skrbništvo ne bi smelo izvršiti, ker naj zapustnik ne bi imel v mislih tovrstne odtujitve.
19. Isto, Digest, knjiga XVI.
Neki moški je v svojo oporoko vključil naslednjo določbo: "Ne želim, da se moji sužnji, tako in tako ter tako in tako,
prodajo." Če torej ni želel, da bi ju prodali, in je nameraval, da bi v primeru prodaje postala svobodna, jima je treba podeliti
svobodo; šteje se namreč, da je bila svoboda sužnju zapuščena z naslednjim določilom: "Ne želim, da bi So-and-So pripadel
komu drugemu kot tebi." Zato v skladu s tem, če bi dedič na kakršen koli način poskušal prodati sužnja, lahko slednji takoj
zahteva svobodo, če pa bi ga dedič kupil, da bi mu preprečil pridobitev svobode, mu to ne bo koristilo, saj je bil pogoj
izpolnjen.
20. Suženj, ki je bil upravičen do svobode, je bil prodan. Če ga je dedič pripravljen manumitirati, kupca, ki se je skril, ne bo
treba privesti pred sodišče skupaj s sedanjim dedičem, saj lahko suženj izkoristi odlok senata in pridobi svobodo na podlagi
oporoke.
21. suženj, ki je bil upravičen do svobode na podlagi oporoke, je dovolil, da ga je dedič, ki ni bil plačilno sposoben, prenesel
na dobronamernega kupca. Ali menite, da je zoper tega manumitiranega sužnja mogoče vložiti tožbo, tako kot v primeru, ko
je svobodnjak prevaral svojega kupca s pretvarjanjem, da je suženj? Sam pa se nagibam k mnenju, da bo tožba pravilno
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vložena zoper prodajalca, saj se zdi, da je primer podoben primeru sužnja, ki je upravičen do svobode pod določenim
pogojem in ki je dopustil, da se to zgodi dan pred tem, ko naj bi po oporoki pridobil svobodo.
Modestinus, Razlike, Knjiga I.
Skrbnik ne more podeliti svobode sužnju na podlagi zaupanja brez pooblastila njegovega skrbnika.
Isti, O manuminacijah.
Ko je Firmus Titianus zapustil tri sužnje, ki so bili tragedi, in dodal: "Naročam ti, da ne dovoliš, da bi postali sužnji koga
drugega," je cesar Antonin v reskriptu določil, da je treba, ker je bilo Titianovo premoženje zaplenjeno, sužnje javno
manumitirati.
Zapustnik in dedič sta lahko zadolžena za manumitacijo sužnja, če pa umre pred manumitacijo, morajo to storiti njegovi
dediči.
Božanska Antonin in Pertinax sta v reskriptu, v katerem je državna blagajna zahtevala premoženje, ker je bilo tajno
določeno, da se izroči osebi, ki ga ni sposobna sprejeti, navedla, da je treba izvršiti vse podelitve svobode, ki so bile dane
neposredno ali pod pogoji zaupanja.
Isto, Pravila, IX. knjiga.
Če se manumitiranje noseče sužnjeve ženske zavleče, ne zaradi namere osebe, ki je zadolžena za to dolžnost, temveč po
naključju, njen otrok ne bo svoboden; oseba, ki bi morala manumitirati omenjeno sužnjo, pa bo prisiljena izročiti otroka
materi, da bi prek nje lahko dobil svobodo.
Isto, Mnenja, knjiga X.
Lucij Titius je z oporoko določil Seio, svojo ženo, in Titijo, njuno skupno hčer, za dedinji enakih deležev svojega
premoženja. Na drugem mestu je dejal: "Želim, da je moj suženj Eros, ki se imenuje tudi Psillus, svoboden, če se moja žena
strinja." Ker torej Seia, žena Lucija Titiusa, ni želela sprejeti svojega deleža premoženja, ki je v skladu z zamenjavo pripadel
njeni hčeri Titii, sprašujem, ali bo Eros, ki se je imenoval tudi Psyllus, upravičen do svobode na podlagi zgoraj omenjene
klavzule. Modestin je odgovoril, da Erosove pravice niso bile prizadete, ker je zapustnikova žena zavrnila sprejem zapuščine.
Sprašujem tudi, ali je lahko njegova žena Seia, ki ni vstopila v zapuščino, zakonito nasprotovala Erosu, ko je ta zahteval
svobodo ? Modestin je odgovoril, da Seijina zavrnitev privolitve ne bi imela nobene moči ali učinka.
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Isto, Pandekti, knjiga V.
Oseba, ki je zadolžena za manuminacijo sužnja v skladu s pogoji zaupanja, nikakor ne more poslabšati stanja omenjenega
sužnja; zato ga medtem ne more prodati nikomur drugemu, da bi ga tisti, ki mu je bil prodan, lahko osvobodil; če pa bi sužnja
izročil, bi ga bil prisiljen kupiti in manuminirati; včasih je namreč v interesu sužnja, da ga manuminira star človek in ne
mlad.
Licinius Rufinus, Pravila, knjiga V.
Svoboda se lahko podeli tudi pod pogoji skrbništva, in sicer celo v večjem obsegu kot pri neposredni podelitvi, saj se lahko s
skrbništvom podeli ne le lastnim sužnjem, ampak tudi sužnjem drugega, če so uporabljene besede, ki so v splošni rabi in s
katerimi je jasno izražen namen oporočitelja.
Klavdij, O Digestah Scaevola, knjiga XXI.
Svoboda je zakonito podeljena z zaupanjem, kot sledi: "Ko se ti bo zdelo primerno, da ga boš manumitiral."
Scaevola, Digeste, knjiga XXIII.
V oporoko je bila vključena naslednja določba: "Naj bo Pamfil svoboden, če bo pravilno opravljal moje posle." Ker je
oporočitelj umrl nekaj let po tem, ko je sestavil to oporoko, in ker ni bilo razloga za pritožbo nad ravnanjem Pamfila, kar
zadeva njegovega varovanca, se je pojavilo vprašanje, ali je bil na podlagi oporoke upravičen do svobode. Odgovor je bil, da
v navedenem primeru ni bilo ničesar, kar bi mu preprečevalo, da jo pridobi.
Isto, Digeste, knjiga XXIV.
Ženska, ki je svojega moža določila za dediča, je s skrbništvom osvobodila svoje sužnje, med katerimi je bil tudi Stichus,
upravnik njenega moža. Ker so se sužnji v času odsotnosti gospodarja, ki je imel utemeljen razlog za odsotnost, zglasili pri
guvernerju pokrajine, da bi dobili svobodo, in ker je guverner pokrajine odločil, da so sužnji upravičeni do svobode, se je
pojavilo vprašanje, ali se lahko proti Stihu sproži postopek, da bi ga prisilil k izstavitvi računa o svojem upravljanju kot
upravitelja. Odgovor je bil, da tega ni mogoče storiti.
Neki moški je svoji ženi zapustil doto in precej drugega premoženja ter ji naročil, naj pred sodiščem manumitira svojega
sužnja Aquilina. Žena je to zavrnila, ker je bil suženj njena osebna lastnina. Sprašujem, ali je bil upravičen do svobode.
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Odgovor je bil, da če je žena poleg dote sprejela tudi drugo premoženje, ki ji je bilo zapuščeno z oporoko, jo je bilo mogoče
prisiliti, da na podlagi zaupanja manumitira Aquilinusa, in da lahko, ko je ta postal svoboden, zahteva vse, kar mu je bilo
zapuščeno.
Pomponij, Pisma, knjiga VII.
Julijan navaja, da je mogoče dediča, ki je bil zadolžen za manuminacijo sužnja, če prenese posestvo v skladu s trebeljskim
odlokom senata, prisiliti, da manuminira sužnja; če pa se skriva ali je odsoten iz utemeljenega razloga, mora pretor po
predložitvi ustreznega razloga sprejeti odločitev v skladu z odloki senata, ki se nanašajo na tovrstne primere. Če pa ima
upravičenec, na katerega je bilo premoženje preneseno, skrbništvo nad omenjenim sužnjem, ga lahko sam manumitira; in
prav je, da se v zvezi z njim upoštevajo enake formalnosti, kot se običajno upoštevajo v zvezi s kupci na splošno. Ali menite,
da je to res? Sam sem v želji po pridobivanju znanja že oseminsedemdeset let kot najboljše življenjsko pravilo upošteval
naslednji rek, ki ga imam vedno v mislih: "Ko bom z eno nogo v grobu, se bom še vedno z veseljem česa naučil." Aristo in
Octavenus zelo pravilno menita, da zadevni suženj ni del zapuščine, ki je predmet skrbništva, saj se zdi, da oporočitelj s tem,
ko je od dediča zahteval njegovo manumitacijo, ni imel v mislih, da bi ga moral izročiti upravičencu iz tega skrbništva. Če pa
naj bi bil izročen zaradi napake dediča, je treba sprejeti Julijanovo mnenje.
Papinianus, Vprašanja, knjiga XIX.
"Zahtevam, da Stichus ne postane suženj drugega." Cesar je odločil, da se svoboda podeljuje z zaupanjem na podlagi te
klavzule: kaj je namreč bolj nasprotno suženjstvu kot svoboda ? Vendar pa se svoboda po smrti dediča ne šteje za podeljeno.
Posledica tega je, da lahko dedič, če za časa svojega življenja odtuji sužnja, takoj zahteva njegovo svobodo, in če ga dedič
kupi, to ne bo ovira, da postane svoboden, saj je bil pogoj že izpolnjen. To pravilo je treba sprejeti tudi, kadar odtujitev s
strani dediča ni bila prostovoljna, prav tako pa ni mogoče trditi, da odtujitve ni opravil dedič sam; saj je primer podoben
primeru sužnja, ki naj bi bil pogojno svoboden, pri čemer je bil pogoj do določene mere izpolnjen.
Isto, Vprašanja, knjiga XXII.
Kadar se zapustniku namesto cene enega od njegovih sužnjev zapustita zemljišče in znesek desetih aurei pod pogojem, da bo
omenjenega sužnja manumitiral, in ta sprejme darilo zemljišča, vendar zavrne zapuščino denarja, da bi se izognil delovanju
falcidijskega zakona, ga je mogoče prisiliti, da ga sprejme skupaj z zmanjšanjem, ki izhaja iz falcidijskega zakona, in da
sužnju podeli svobodo pod pogoji zaupanja, če je enkrat sprejel darilo zemljišča.
Oporočitelj, ki je imel tri sužnje, je svojim dedičem naročil, naj od teh sužnjev odpustita dva, ki ju bosta izbrala. Ker se eden
od dedičev ni pojavil, je drugi navedel dva sužnja, ki ju je želel manumitirati. Lahko rečemo, da sta osvobojena in pridobita
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svobodo, kot da bi ju imel pravico emancipirati samo dedič, ki je bil navzoč. Če pa bi eden od sužnjev umrl, dedič pa bi bil
odsoten iz kakšnega tehtnega razloga ali pa tisti, od katerega je bila podana zahteva, ne bi imel govorne moči, je določeno, da
oba preživela sužnja postaneta svobodna z dekretom pretorja.
Kadar je skrbnik, ki je zadolžen za podelitev svobode, odsoten iz dobrega in zadostnega razloga ali se skriva; ali kadar je več
dedičev, od katerih so nekateri prisotni, drugi pa odsotni iz utemeljenega razloga; tretji pa se ne pojavijo, da bi se izognili
izvršitvi zaupanja; ali dedič, ki je zadolžen za podelitev svobode, ni živ; ali ustrezen dedič zavrne zapuščino; mora pretor
odrediti, da je suženj upravičen do svobode na podlagi zaupanja, ki ga je določila oporoka Lucija Titiusa. Z odlokom senata
je bilo izrecno določeno, da mora pretor, čeprav ni dvomljivo ali nejasno, čigav bo suženj postal svobodnjak, odločiti, kateri
od dedičev je bil odsoten iz utemeljenega razloga in kateri se ni pojavil, da bi preprečil izvršitev zaupanja.
Isto, Mnenja, knjiga IX.
Svobode, dodeljene v skladu s pogoji zaupanja, ni mogoče odložiti pod pretvezo, da je suženj ukradel nekaj, kar pripada
posestvu, ali da je nepravilno upravljal njegove zadeve.
Dediča dediča, ki je prenesel posestvo v skladu s Trebellijevim dekretom senata, je mogoče prisiliti, da sužnju podeli
svobodo, če prejšnji dedič ni izvršil zaupanja, če si ga suženj, ki naj bi bil manumitiran, izbere za svojega pokrovitelja.
Menim, da je sin, ki je vojak ali je služil v vojski in je sprejel zaupanje, ki ga je ustvaril njegov oče in ki od njega zahteva, da
osvobodi sužnja, ki je del njegovega peculium castrense (obtožba je bila, da morajo to storiti njegovi zakoniti sinovi); če
postane očetov dedič, ga je mogoče prisiliti k osvoboditvi sužnja, ker je pokojnik mislil, da manumitira svojega sužnja,
potem ko ga je dal svojemu sinu. Slednjega njegov brat, ki je soednik lastnika sužnja, ne more prisiliti, da mu plača del cene
sužnja, saj bi bilo to v nasprotju z očetovo voljo; prav tako zaradi te zmote ne bi smelo biti drugo premoženje, ki ga je oče dal
sinu, ko je ta nameraval oditi v vojsko, vloženo v korist brata, ki je ostal pod očetovim nadzorom; saj lahko navedeni sin, ki
je vključen med druge zakonite dediče, obdrži svoj peculium castrense kot prednostno dediščino.
Če je svoboda podeljena pod pogoji skrbništva in je sin zadolžen za njegovo izvrševanje, potem ko doseže določeno starost,
on pa umre, preden jo doseže, mora njegov dedič podeliti svobodo sužnju ob predpisanem času; vendar je bilo odločeno, da
se ta odločitev, ki velja le za poseben primer, ne razteza na druge vrste skrbništev.
Oporočitelj je želel, da njegov sin po preteku petih let odpusti sužnja, če mu bo ta v tem času vsak dan plačeval določeno
vsoto. Po dveh letih je suženj pobegnil in ni plačal denarja. Ugotovljeno je bilo, da pogoj ni bil izpolnjen. Če pa se je sin, ki
je bil dedič, ali njegovi skrbniki odločili, da bodo v teh dveh letih namesto plačila sprejeli storitve sužnja, je bilo ugotovljeno,
da to ni ovira za svobodo sužnja, saj je bil dedič kriv, da preostali del pogoja ni bil izpolnjen.
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Ulpianus, Trusti, knjiga V.
Na splošno pravimo, da lahko osebe, ki lahko zapustijo denar v okviru skrbništva, na enak način zapišejo tudi pravico do
svobode.
Podelitev svobode na podlagi skrbništva, ki je zapuščena sužnju cesarja, občine ali kogar koli drugega, je veljavna.
Ali je mogoče trditi, da ni brez veljave in učinka, če je svoboda v skladu s pogoji skrbništva zapuščena sužnju sovražnika?
Morda bo kdo rekel, da sovražnikov suženj ni vreden, da bi postal rimski državljan. Če pa mu je zapuščina podeljena v
primeru, da postane eden od naših zaveznikov, kaj lahko komu prepreči, da bi trdil, da je podelitev svobode veljavna?
Če je svoboda pod pogoji skrbništva zapuščena človeku, ki je že svoboden, in je ta pozneje spremenjen v sužnja, lahko
zahteva svojo svobodo, če je bil suženj v času zapustnikove smrti ali ob izpolnitvi določenega pogoja.
Svoboda se lahko zakonito prepusti na podlagi skrbništva sužnju, ki še ni rojen.
Suženj ne more pričakovati svobode, če je bil obsojen na delo v rudniku. Kaj pa, če mu je bila svoboda zapuščena pod
pogoji zaupanja in je bil s cesarjevim odpustkom oproščen rudniške kazni? V reskriptu našega cesarja je bilo navedeno, da ne
bo vrnjen v last nekdanjega gospodarja; v tem primeru pa ni navedeno, komu bo pripadal. Gotovo je, da ko bo postal last
državnega premoženja, lahko pričakuje, da bo na podlagi zaupanja dobil svobodo.
Svoboda na podlagi skrbništva se lahko podeli sužnju, ki je bil spočet in rojen od ženske, ki je bila obsojena na rudnik. Kaj
je v tem presenetljivega, saj je božji Pij v reskriptu navedel, da ga je mogoče prodati kot sužnja?
Kadar je oporočitelj zahteval, da Stichus pozneje ne sme služiti kot suženj, je veljalo, da je treba šteti, da mu je bila svoboda
dodeljena na podlagi zaupanja; kajti za tistega, ki zahteva, da pozneje ne sme služiti kot suženj, velja, da zahteva, da se mu
dodeli svoboda.
Če pa oporočitelj navede: "Ne smeš ga odtujiti ali prodati", velja enako pravilo, če je to storil z namenom, da bi dobil
svobodo. Če pa je klavzulo vstavil z drugačnim namenom (na primer zato, ker je dediču svetoval, naj obdrži sužnja, ali ker je
želel slednjega kaznovati in mučiti, da bi mu preprečil, da bi dobil boljšega gospodarja, ali je to storil s kakšnim drugim
motivom, ne pa da bi ga osvobodil), je treba reči, da se mu svoboda ne podeli. To je omenil Celsus v triindvajseti knjigi
Digest. Ne gre toliko za pogoje zaupanja kot za namen oporočitelja, ki v takih primerih običajno podeli svobodo. Ker pa se
šteje, da je svoboda vedno podeljena, mora dedič dokazati nasprotni namen oporočitelja.
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Kadar kdo imenuje sužnja za skrbnika, ker misli, da je svoboden, je popolnoma gotovo, da ne more zahtevati njegove
svobode, niti ne more ohraniti pravice do skrbništva zaradi podelitve svobode. To meni Marcellus v petnajsti knjigi Digest,
naš cesar pa je skupaj s svojim očetom to navedel tudi v nekem reskriptu.
Kadar kdo podeli svobodo neposredno sužnju, ki je bil zastavljen, čeprav po strogi razlagi zakona velja, da je podelitev
nična; vendar pa, če mu je bila svoboda prepuščena na podlagi zaupanja, lahko suženj na podlagi tega zahteva svojo
osvoboditev. Kajti ugodnost, ki se priznava svobodi, zahteva, da zapuščino razlagamo na ta način in da besede oporoke
pomenijo, da je treba zahtevati svobodo, tako kot če bi bila sužnju svoboda zapovedana pod pogoji zaupanja. Znano je
namreč, da je bilo v korist svobode odločeno veliko stvari, ki so v nasprotju s strogo razlago zakona.
Ugotovljeno je bilo, da podelitev svobode, ki so bodisi neposredne bodisi odvisne od pogojev zaupanja, ni mogoče izvršiti
na podlagi oporoke, ki je bila prekinjena z rojstvom posmrtnega otroka, če oporočitelj ni zadolžil svojih zakonitih dedičev za
njeno izvršitev.
Če se od koga zahteva, da manumitira svojega ali tujega sužnja, in po oporočiteljevi volji prejme manj od vrednosti sužnja,
je treba preučiti, ali ga je mogoče prisiliti, da kupi tujega sužnja ali da manumitira svojega. Marcellus pravi, da bo takoj, ko
bo sprejel zapuščino, na vsak način prisiljen v manumit svojega sužnja. In res je to naša praksa, saj je velika razlika, ali se od
nekoga zahteva, da manumitira svojega sužnja, ali sužnja, ki pripada nekomu drugemu. Če gre za lastnega sužnja, ga bo
moral manumitirati, tudi če je znesek, ki ga prejme, zelo majhen; če pa gre za sužnja nekoga drugega, ga ne bi smel prisiliti v
manumitiranje, razen če lahko omenjenega sužnja kupi za znesek, ki je enak znesku, ki ga prejme po oporoki oporočitelja.
Zato Marcellus pravi, da je tudi tistega, ki je imenovan za dediča, mogoče prisiliti, da manumitira svojega sužnja, če od
zapuščine po plačilu njenega dolga kaj pridobi, če pa ne pridobi ničesar, ga k temu ni mogoče prisiliti.
Jasno je, da če je bilo komu zapuščeno manj, kot je suženj vreden, vendar se je zapuščina iz tega ali onega razloga povečala,
bo povsem pravično, če bo prisiljen kupiti sužnja z zneskom, ki ga pridobi iz zapuščine; vendar ne smemo reči, da mu je bilo
zapuščeno manj, kot je bil suženj vreden, saj se je njegova zapuščina povečala zaradi oporoke. Če bi se namreč zaradi
zamude k znesku, zapuščenemu na podlagi oporoke, dodali pridelki ali obresti, je treba ugotoviti, da je treba podeliti
svobodo.
Po istem načelu, če se je cena sužnja znižala, je treba šteti, da ga je treba prisiliti v nakup.
Če pa se je zapuščina zmanjšala, je treba preučiti, ali je mogoče tistega, ki je pričakoval, da bo dobil večjo zapuščino, prisiliti
v manumit sužnja. Menim, da ga, če je pripravljen vrniti zapuščino, k temu ni mogoče prisiliti iz razloga, ker je zapuščino
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sprejel z drugačnimi obeti in se je nepričakovano zmanjšala. Če je torej pripravljen odstopiti zapuščino, se mu to dovoli,
razen če preostanek zapuščine zadostuje za plačilo cene sužnja.
Kaj pa, če je oseba zadolžena za manuminacijo več sužnjev in je zapuščinska vsota enaka vrednosti nekaterih sužnjev, ne pa
vrednosti vseh; ali jo je mogoče prisiliti, da manuminira nekatere od njih? Mislim, da ga je mogoče prisiliti, da manumitira
toliko sužnjev, kolikor mu jih zapuščina dopušča. Toda kdo bo odločil, katere od njih bo manumitiral; ali jih mora izbrati
zapustnik ali dedič? Morda lahko kdo zelo pravilno reče, da je treba upoštevati vrstni red, določen v oporoki. Če vrstni red v
njej ni naveden, je treba sužnje izbrati z žrebom, da se prepreči sum, da bi pretor dajal prednost komu zaradi interesa ali
prijaznosti; saj mora svojo odločitev sprejeti tako, da upošteva domnevne zasluge vsakega sužnja.
Podobno je treba šteti, da če je zapustniku naloženo, naj kupi nekatere sužnje in jim da svobodo, denar, ki je bil zapuščen v
ta namen, pa ne zadošča za nakup vseh navedenih sužnjev, velja v tem primeru enako pravilo, kot smo ga sprejeli v
prejšnjem primeru.
Ali je treba v primeru, ko je zapuščina zapuščena komur koli in se od njega zahteva, da manumitira svojega sužnja in nanj
prenese zapuščino, pod pogoji zaupanja podeliti svobodo? Nekatere avtoritete dvomijo o tej točki, ker če je zapustnik
prisiljen dati sužnju svobodo, bo moral nujno izvršiti skrbništvo in prenesti zapuščino; nekatere avtoritete pa menijo, da ga k
temu ne bi smeli prisiliti. Če bi namreč zapuščino zapustili meni in bi mi naložili, da jo takoj prenesem na Titiusa ter da v
skladu s skrbništvom podelim svobodo tudi svojemu sužnju, bi nedvomno menili, da me ni mogoče prisiliti, da mu podelim
svobodo, saj se ne šteje, da sem prejel kaj, kar bi nadomestilo njegovo vrednost. Jasno je, da če bi mi po preteku določenega
časa naložili plačilo zapuščine, bi lahko veljalo, da me je mogoče prisiliti, da sužnja osvobodim, če sem medtem pridobil
kakršno koli korist iz zapuščine.
Če se od kogar koli zahteva, da eni osebi podari kos zemlje, drugi pa sto aurei, bo ob svoji smrti prisiljen plačati vse, kar je
zbral od dobička zemlje, če je znesek enak znesku, predvidenemu s skrbništvom; tako da v tem primeru ni gotovo, ali bo
treba plačati denar, ki je ostal po skrbništvu, ali podelitev svobode.
Kadar je svoboda zakonito zapuščena s pogoji skrbništva, je pogoj tak*, da pravice ni mogoče odpraviti niti z donacijo niti z
ugrabitvijo; kajti ne glede na to, v čigave roke pride suženj, katerega svoboda je bila zapuščena v okviru skrbništva, ga bo
njegov lastnik prisiljen manumitirati. To je bilo pogosto navedeno v cesarskih ustavah. Zato bo tisti, v čigar roke bo suženj
morda prišel, prisiljen podeliti mu svobodo na podlagi zaupanja, če bo tisti, od katerega je bilo to zahtevano, to raje storil; s
širšo razlago je bilo namreč določeno, da je suženj, tudi če bi mu bila svoboda prepuščena pogojno in bi ga odtujili, dokler
pogoj še traja, vendarle odtujen s tem, da bo svoboden, če bo pogoj izpolnjen. Če pa suženj ni pripravljen, da bi ga osvobodil
on, ampak raje dobi svobodo od osebe, ki je bila zadolžena, da ga osvobodi, sta božanska Hadrijan in božanski Pij v reskriptu
določila, da ga je treba zaslišati. Tudi božanski Pij je v reskriptu navedel, da ga je treba zaslišati, tudi če je bil že manumitiran
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in bi raje postal svobodnjak osebe, ki ga je osvobodila. Če pa lahko osvobojenec dokaže, da so njegove pravice morda
prizadete ali so bile prizadete zaradi manuminacije, in sicer zaradi nekega dejanja osebe, ki ga je manumitirala, ali iz
kakšnega drugega razloga, mu je treba z eno od teh konstitucij odobriti olajšanje, da njegov položaj ne bi postal manj znosen,
kar bi bilo v nasprotju z voljo pokojnika. Jasno je, da če je bil pokojnikov namen, da bi sužnja manumitiral kdor koli in kakor
koli, je treba reči, da se zgoraj navedene konstitucije ne bodo uporabljale.
Paulus, Trusti, knjiga III.
Če bi dedič, ki je prodal sužnja, umrl, ne da bi zapustil dediča, kupec pa bi bil živ, suženj pa bi želel postati osvobojenec
pokojnika in ne kupca, je Valens odločil, da se ga ne sme zaslišati, ker se boji, da bi kupec izgubil tako ceno, ki jo je plačal,
kot tudi svoje pravice nad osvobojencem.
Ulpianus, Trusti, knjiga V.
Kadar kdo, ki je bil zaprošen za manumit sužnja drugega, prenese sužnja na tretjo osebo zaradi njegove smrti ali zaplembe
njegovega premoženja, menim, da je treba odločiti, da obstaja razlog za uporabo konstitucij, da se stanje svobode, zapuščene
s skrbništvom, ne bi poslabšalo. Če je namreč kdo ob svoji smrti zadolžen za manumit sužnja in umre, preden sužnju podeli
svobodo, je bilo odločeno, da je to enako, kot če bi sužnju sam zapustil svobodo; saj bi mu jo lahko podelil neposredno z
oporoko. Posledica tega je, da bo vsakič, ko bo kdor koli, ki pridobi svobodo na podlagi zaupanja, manumitiran s strani
nekoga, ki ni oseba, zadolžena za manumitiranje, upravičen do ugodnosti konstitucij in bo obravnavan enako, kot če bi ga
manumitiral tisti, ki je bil za to zaprošen; iz razloga, ker se vedno izkazuje naklonjenost do podelitev svobode na podlagi
zaupanja in ko so te podeljene, se vanje ne sme posegati, saj se za tistega, ki so mu podeljene, medtem šteje, da uživa svojo
svobodo.
Zato je očitno, da je treba olajšave odobriti, kadar je svoboda prepuščena pod zaupanjem, in da je treba vsako zamudo, ki
nastane, obravnavati kot izhajajočo iz same zadeve, pri štetju dneva, od katerega je mogoče zahtevati svobodo, pa je treba
otroke dati materi, da jih manumitira, kadar je osvobojena sužnja in so otroci rojeni svobodni od dneva, ko je bila zahtevana
svoboda. Na splošno se namreč svoboda, ki je prepuščena zaupanju, zahteva prepozno ali pa se sploh ne zahteva zaradi
malomarnosti ali bojazljivosti tistih, ki so do nje upravičeni; ali zaradi njihovega nepoznavanja pravic; ali zaradi avtoritete in
položaja tistih, ki so zadolženi za izvajanje zaupanja; te stvari ne bi smele ovirati pridobitve svobode. Zato trdimo, in tako bi
moralo biti tudi odločeno, da se otroci rodijo svobodni od trenutka, ko je prišlo do kakršne koli zamude pri osvoboditvi
njihove matere iz suženjstva; poleg tega bi bilo treba otroka sužnjelastnice šteti za manumitiranega od trenutka, ko je mati
imela pravico zahtevati svobodo, čeprav tega morda ni storila. Jasno je, da je treba v takem primeru mladoletnikom, starim
petindvajset let, odobriti olajšave in da je treba vsako zamudo obravnavati, kot da izhaja iz same zadeve; ker je bilo v ustavi
božanskega Severa odrejeno in določeno, da je treba v primeru, ko pride do zamude pri izplačilu denarja, prepuščenega
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mladoletnikom na podlagi zaupanja, obravnavati, kot da izhaja iz same zadeve, je še večji razlog, da je treba to pravilo
sprejeti, kadar gre za odobritev svobode.
Neki Cecilij, ki je dal v zastavo sužnjo, je z oporoko določil, da bo po poplačilu upnikove terjatve sužnja manumitirana na
podlagi zaupanja. Ker dediči niso poplačali upnika, je ta prodal otroke, ki so se kasneje rodili omenjeni sužnji. Naš cesar in
njegov oče sta v reskriptu navedla, da v skladu s tem, kar je odločil božanski Pij, otroci ne smejo biti oropani svobode, do
katere so upravičeni, in da morajo, potem ko je bila kupcu povrnjena kupnina, postati svobodni; tako kot če bi bila njihova
mati manumitirana v času, ko so se rodili.
Naš cesar in njegov oče sta v reskriptu tudi določila, da če oporoka ali kodicil nista bila odprta v petih letih po oporočiteljevi
smrti in se je sužnjici medtem rodil otrok, ga je treba izročiti materi, da bi mu bila zagotovljena svoboda, in da zaradi
naključne zamude ne sme ostati v suženjstvu.
Iz tega reskripta in tudi iz tistega, ki smo ga že omenili in ga je razglasil božanski Pij, je torej razvidno, da ti cesarji niso
želeli, da bi naključna zamuda pri podelitvi svobode škodovala pravicam otroka, rojenega od sužnja, ki mu je bila svoboda
podeljena v skladu s pogoji zaupanja.
To pa ne bo veljalo v primeru, ko naj bi bila svoboda pod skrbništvom podeljena sužnjici z nadomestitvijo sina, ki še ni
dopolnil pubertete, če je otroka rodila za časa življenja mladoletnika; ali če naj bi svobodo prejela po preteku določenega
časa ali pogojno in je otroka rodila, preden je ta čas prišel ali preden je bil pogoj izpolnjen; omenjeni otrok namreč ne bo
upravičen do svobode, ker je pogoj v tem primeru drugačen, saj zamuda ni bila naključna, temveč je bila posledica
oporočiteljeve volje.
Če se suženj komu zapiše tako, da se zapuščina razglasi za nično, in se istemu sužnju pod pogoji zaupanja zapiše svoboda, se
postavi vprašanje, ali je treba za nično razglasiti tudi podelitev svobode. In če suženj zahteva svobodo pod pogoji zaupanja
osebe, pod katere nadzorom je ostal, kadar je bila zapuščina, zapuščena tistemu, ki je bil zadolžen, da ga manumitira,
razglašena za nično, ali če je bil suženj sam zapuščen, kot je bilo navedeno zgoraj, ali ni treba šteti, da je bila zapuščina
njegove svobode brez veljave ali učinka. Menim, da je treba reči, da podelitev svobode na podlagi zaupanja ostane neovirana,
čeprav tistemu, ki je bil pozvan, naj sužnja manumitira, morda ne pride nič v roke. Zato mora tisti, ki pridobi zapuščino,
osvoboditi sužnja, in sicer iz razloga, ker svoboda, podeljena pod pogoji zaupanja, ne dopušča nobene ovire.
V primeru zapuščine svobode je olajšava zagotovljena z odlokom senata, ki je bil sprejet v času božanskega Trajana, med
konzulatom Rubrija Galla in Celija Hispa, in sicer "Če se obtoženi za podelitev svobode, ki jih je pozval pretor, nočejo
zglasiti in pretor po preiskavi ugotovi, da so sužnji upravičeni do svobode, so po zakonu v enakem položaju, kot če bi bili
neposredno manumitirani."
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Ta odlok senata se nanaša na tiste, ki so upravičeni do svobode na podlagi zaupanja. Če torej do nje niso upravičeni in je bila
pridobljena z goljufijo na podlagi odločitve pretorja, svoboda v skladu s tem odlokom senata ne bo podeljena. To sta naš
cesar in njegov oče navedla v reskriptu.
Pred pretorja je treba poklicati tiste, ki so dolžni podeliti svobodo na podlagi zaupanja, vendar se rubrični odlok senata ne bo
uporabljal, če ne bodo poklicani. Zato jih je treba pozvati z obvestili, edikti ali pismi.
Ta odlok senata velja za vse tiste, ki se skrivajo in morajo podeliti svobodo pod pogoji zaupanja. Zato bo ne glede na to, kdo
je obtožen, naj bo to dedič ali kdor koli drug, obstajala podlaga za uporabo senatnega odloka; vsi tisti, ki morajo dati svobodo
na podlagi zaupanja, so namreč v takem položaju, da bo zanje veljal senatni odlok.
Če se torej dedič skrije, prisoten pa je volilojemnik ali skrbnik, ki je bil zaprošen, da sužnju podeli svobodo, odlok senata ne
bo začel veljati in podelitev svobode bo preprečena; v tem primeru namreč domnevamo, da volilojemnik še ni pridobil
lastništva nad sužnjem.
Paulus, Trusti, III. knjiga.
Zato se je treba v tem primeru obrniti na cesarja, da bi se posvetoval z interesi svobode.
Ulpianus, Trusti, knjiga V.
Ali bo obstajala podlaga za uporabo rubrijskega odloka senata, če bi suženj, ki mu je bila svoboda zapuščena s skrbništvom,
bil prodan s strani osebe, zadolžene za njegovo osvoboditev, in bi se kupec skril, skrbnik pa bi se pojavil? Marcellus pravi, da
bo dekret veljal, ker stranka, ki je bila zadolžena za osvoboditev sužnja, ni prisotna.
Naslednje besede "zavrne, da bi se pojavil" ne zahtevajo absolutno, da se mora tisti, ki je dolžan podeliti svobodo, skriti,
kajti če tega ne stori, ampak se le ne pojavi, se bo odlok senata uporabljal.
Enako pravilo je treba upoštevati tudi v primeru, ko je več dedičev zadolženih za podelitev svobode v okviru zaupanja in je
izdana odločba, da za njihovo odsotnost ni utemeljenega razloga.
Suženj bo postal svobodnjak tistih, ki so odsotni iz upravičenega razloga, in tistih, ki s svojo navzočnostjo ne povzročijo
zamude pri izvrševanju zaupanja, kot da bi mu svobodo podelili sami.
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Če se kdo, ki je bil zadolžen za manuminacijo sužnja, ki ne pripada posesti, skrije, je bil v času konzulata Aemilia Junija in
Julija Severa sprejet naslednji dekret senata, ki predvideva takšen nujen primer: "Sklenjeno je, da v primeru, ko kdo od tistih,
ki so zadolženi, da podelijo svobodo sužnju, ki je v skrbništvu, iz kakršnegakoli razloga in suženj ob smrti ni pripadal osebi,
ki je podala zahtevo, ter se skrbnik noče pojaviti, se mora pretor seznaniti s primerom, in če se ugotovi, da ima suženj pravico
biti manumitiran, in je oseba, zadolžena za manumitacijo, prisotna, mora ustrezno odločiti. Ko izda svojo odločitev, bo
sužnjev pravni položaj enak, kot bi bil, če bi ga manumitirala oseba, ki je bila za to zadolžena v skladu s skrbništvom."
Treba je šteti, da osebe niso navzoče iz upravičenega razloga, če za njihovo odsotnost ni neprimernega razloga; saj
zadostuje, če niso bile odsotne z namenom, da bi sužnja oropale njegove svobode, da bi se zdelo, da so odsotne iz
upravičenega razloga. Vendar pa ni nujno, da je kdo odsoten zaradi javne zadeve. Zato je treba reči, da če ima suženj stalno
prebivališče v enem kraju, v drugem pa zaprosi za svobodo na podlagi zaupanja, ni nujno, da je tisti, ki naj bi bil tisti, od
katerega se zahteva podelitev svobode, poklican, kajti če se med njegovo odsotnostjo ugotovi, da je treba podeliti svobodo, se
lahko izda sklep, da je odsoten iz upravičenega razloga, in suženj ne bo izgubil pravic nad svojim osvobojencem; nihče
namreč ne more dvomiti, da je odsoten iz upravičenega razloga, kdor je na svojem stalnem prebivališču.
Paulus, Trusti, III. knjiga.
Kadar je suženj odtujen, potem ko se je znašel v takšnem položaju, da bi ga bilo treba osvoboditi v skladu s pogoji zaupanja,
ga bo oseba, ki ji medtem pripada, prisiljena manumitirati. V tem primeru pa se ne razlikuje, ali obstaja utemeljen razlog za
njegovo odsotnost ali ne, saj bo v vsakem primeru upravičen do svobode.
Ulpianus, Trusti, knjiga V.
Kadar pretor izda sklep, da ima odsotni za to tehten razlog, on pa je že mrtev, je naš cesar v reskriptu določil, da je treba
sklep prenesti na njegovega dediča in da bo zanj veljal zakon, kot če bi pretor odločil, da je sam odsoten iz tehtnega razloga.
Kadar je bil med sužnji, upravičenimi do manuminacije, tudi dojenček, je senat odločil, da starost enega od njih preprečuje,
da bi drugi, ki so bili upravičeni do svobode v skladu s pogoji zaupanja, pridobili svobodo.
To pravilo bo veljalo tudi, kadar je imenovan le en dedič, ki ne more govoriti v svojem imenu.
Kadar pa ima mladoletnik skrbnika in ta ni pripravljen odobriti podelitve svobode, so božji bratje v reskriptu določili, da
mora suženj postati svoboden v skladu s pogoji skrbništva, kot da bi ga manumitiral sam mladoletnik po pooblastilu svojega
skrbnika; in da ne bi smelo biti za mladoletnika nikakršna neugodnost in ne bi na kakršen koli način škodovalo podelitvi
svobode, če ne bi imel sužnja za svojega osvobojenca.
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Zato moramo v vsakem primeru, ko se pojavi otrok, ki ni sposoben govoriti sam zase, in je kljub temu zadolžen za podelitev
svobode na podlagi zaupanja, upoštevati duh odloka senata, ki se razteza celo na mladoletnega dediča osebe, ki je zadolžena
za izvajanje zaupanja.
Tudi v teh okoliščinah se je treba zateči k pretorju, zlasti ker je z reskriptom božanskega Pija določeno, da kadar so nekateri
od oseb, ki so zadolžene za izvrševanje zaupanja, navzoči, drugi pa so se skrili, spet tretji pa so odsotni iz kakšnega tehtnega
razloga in je tam tudi dojenček, suženj ne bo postal svobodni dedič vseh, ampak samo dojenčka in tistih, ki so iz tehtnega
razloga odsotni, ali tistih, ki so navzoči.
Če je imenovanih več dedičev in je med njimi eden, ki ne more govoriti sam zase, vendar mu ni bilo naloženo, naj sužnja
odvzame, podelitev svobode ne bo izgubila učinka, ker dojenček ne more prodati svojega deleža sužnja svojim sodedičem. V
tem primeru se uporablja odlok senata iz Vitrazije. Vendar je božanski Pij v reskriptu, naslovljenem na Kasija Dexterja,
navedel, da je zadevo mogoče rešiti na naslednji način, in sicer tako, da se deleži sužnjev, ki jim je bila podeljena svoboda v
skladu s pogoji zaupanja, ocenijo po njihovi pravi vrednosti, nato pa se odredi manumitacija sužnjev s strani oseb, ki so za to
zadolžene. Tisti, ki so jih manumitirali, pa bodo odgovorni svojim bratom in naslednikom, kot če bi jim sodišče v zvezi s tem
izreklo sodbo.
Božanski Pij je v nekem reskriptu v zvezi z duševno moteno osebo navedel, da svoboda, podeljena na podlagi skrbništva, ni
preprečena zaradi stanja imenovanega dediča, če se trdi, da ta ni bil razsoden; če se torej ugotovi, da je bila svoboda zakonito
zagotovljena s skrbništvom, je treba izdati odločbo, v kateri je to navedeno.
Gluhonemi osebi je treba odobriti oprostitev prav tako kot v primeru dojenčka.
Če kdo umre, ne da bi zapustil dediča ali drugega naslednika, ki bi lahko izvršil skrbništvo, ki zagotavlja svobodo, je senat
odredil, da se olajšava odobri na podlagi prošnje, vložene pri pretorju.
Če pa ustrezen dedič zapuščino zavrne, je treba z odlokom senata odobriti olajšavo osebi, ki je upravičena do svobode na
podlagi skrbništva; čeprav ni mogoče reči, da umre brez dediča, ki zapusti ustreznega dediča, tudi če ta zapuščino zavrne.
Isto pravilo bo veljalo tudi, kadar mladoletnik, star petindvajset let, vstopi v zapuščino osebe, ki ji je bila podeljena svoboda,
in dobi popolno povračilo zaradi zavrnitve zapuščine.
Lahko se tudi vprašamo, čigav osvobojenec postane suženj; v skladu z ustavo namreč pridobi svobodo, kot da bi jo pridobil
na podlagi oporoke. Postane torej svobodnjak pokojnika in ne tistega, ki je bil zadolžen za izvršitev oporoke.
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Ohranil se je reskript božjega Marka in Verusa, ki pravi, da kadar eden od tistih, ki so bili zadolženi za izvrševanje zaupanja,
umre, ne da bi zapustil naslednika, drugi pa je odsoten iz upravičenega razloga, je suženj upravičen do svobode, kot da bi mu
jo redno podelil tisti, ki je umrl brez naslednika, ali tisti, ki je bil odsoten iz upravičenega razloga.
Pri tem se lahko pojavi zelo lepo vprašanje; to je, če dedič umre brez naslednika, ali lahko suženj dobi svobodo, preden je
gotovo, da se dedič ali imetnik zapuščine po Pretorskem ediktu ne bo pojavil, ali ko je še vedno dvomljivo (na primer, ko
imenovani dedič premišljuje), ali bo zapuščino sprejel. Boljše mnenje je, da je treba počakati, dokler ni gotovo, da se ne bo
pojavil noben dedič.
Naš cesar Antonin je v reskriptu navedel, da suženj, ki je upravičen do svobode na podlagi zaupanja, ne more prejeti ničesar
po oporoki dediča, ne da bi bila omenjena njegova svoboda.
Božanski Markus je v nekem reskriptu tudi navedel, da podelitev svobode na podlagi zaupanja ne more biti razveljavljena ali
neugodno prizadeta zaradi starosti, stanja, neizpolnjevanja obveznosti ali zamudnega ukrepanja tistih, ki so morali poskrbeti
za njeno izvršitev.
Čeprav se neveljavna zapuščina svobode, podeljena s kodicilom, ne izplača, pa je bilo z reskriptom našega cesarja in
njegovega božanskega očeta razglašeno, da bodo sužnji upravičeno upravičeni do svobode, če je dedič menil, da je kodicil
veljaven, in je po njem karkoli izplačal, ter je želel, da sužnji ostanejo svobodni zaradi izpolnjevanja določb skrbništva.
Paulus, Trusti, III. knjiga.
Svoboda se lahko na podlagi skrbništva podeli sužnju, ki pripada drugemu, če ima ta oporočno sposobnost v razmerju do
svojega gospodarja.
Če je oseba, ki je bila tik pred smrtjo, naročila svojemu sinu, naj manumitira nekega sužnja, in se mu je pozneje rodil
posmrtni otrok, so božji očetje v reskriptu določili, da morata, ker sužnja ni mogoče razdeliti, manumitira tako zakoniti dedič
kot tudi posmrtni otrok.
Oseba, ki je zadolžena za podelitev svobode na podlagi zaupanja, lahko manumitira sužnja tudi v času, ko mu je
prepovedano, da bi ga odtujil.
Če patron pridobi pretorsko posest v nasprotju z določbami oporoke, ker ga je njegov svobodnjak zapustil, ga ni mogoče
prisiliti, da bi prodal svojega sužnja, za katerega so ga svobodnjaki prosili, naj ga manumitira.
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Kadar oseba, ki ji suženj pripada, ni pripravljena prodati sužnja, da bi ga lahko manumitirala, pretor nima razloga za
posredovanje. Enako pravilo velja, kadar ga želi prodati za več, kot je pravična cena. Če pa je gospodar pripravljen prodati
sužnja za določeno vsoto, ki se na prvi pogled ne zdi nepravična, in tisti, ki je bil zaprošen za manumit, trdi, da je cena
nerazumna, mora pretor posredovati s svojo avtoriteto, tako da lahko kupec sužnju, ki je plačal pravično ceno s soglasjem
gospodarja, zagotovi svobodo. Če pa je gospodar pripravljen prodati sužnja, ta pa želi biti manumitiran, je treba dediča
prisiliti, da ga kupi in manumitira; razen če je gospodar želel manumitirati sužnja, da bi mu bila odobrena tožba proti dediču
za izterjavo cene. Enako je treba storiti, če se dedič skriva. Tudi cesar Antonin je to navedel v nekem zapisu.
Marcianus, Trusti, knjiga XV.
Če je gospodar pripravljen odtujiti sužnja, vendar tega ni pripravljen storiti, preden je zadovoljen s ceno, ga ne bi smel
prisiliti, da ga osvobodi, da ne bi, če bi to storil, dobil malo ali nič, če bi se izkazalo, da je tisti, od katerega se zahteva
manumit, insolventen.
Če suženj ne privoli, ne gospodar ne kdo drug ne bi smel nadaljevati z zadevo, saj s takšnim zaupanjem gospodar ne pridobi
ničesar; sicer bi se zdelo, da ima od zaupanja korist le on sam. To bi se lahko zgodilo, če bi oporočitelj želel, da se suženj
kupi za več, kot je vreden, in da se ga manumitira, saj bi potem gospodar lahko nadaljeval z izvajanjem skrbništva; ker bi bilo
v njegovem interesu, da poleg resnične vrednosti sužnja dobi tudi presežek, ki mu ga je oporočitelj ukazal dati; v interesu
sužnja pa je, da se mu zagotovi svoboda.
To se zgodi, kadar je dediču ali volilojemniku naročeno, naj kupi določeno premoženje za posebno vsoto denarja in ga izroči
drugemu; takrat lahko namreč tako lastnik premoženja kot oseba, ki ji je treba premoženje izročiti, zahtevata izvršitev
zaupanja, saj sta oba zainteresirana za to; lastnik zato, da bi lahko dobil presežek nad ceno, ki mu jo je naročil zapustnik, in
oseba, ki ji je bilo premoženje izročeno, da bi ga lahko pridobila.
Paulus, Trusti, III. knjiga.
Kadar se od pokojnikovega sina zahteva, da manumitira sužnja, ki je pripadal njegovemu očetu, je treba reči, da ga lahko ima
za svojega osvobojenca v skladu s Pretorijskim ediktom in mu naloži storitve; to lahko namreč stori kot sin patrona, tudi če bi
suženj dobil svobodo neposredno.
Podlaga za uporabo Rubrijskega dekreta senata bo obstajala tudi, če je svoboda podeljena pod pogojem, če izpolnjevanje
pogoja ni naloženo sužnju samemu. Prav tako ni pomembno, ali je pogoj sestavljen iz tega, da se nekaj da ali naredi, ali je
odvisen od nastopa katerega koli drugega dogodka, saj bo dedič izgubil svobodo kot sin pokojnika, če bo postavil kakršno
2451

koli oviro za izpolnitev pogoja, čeprav lahko svojo pravico nad osvobojencem pridobi na drug način. Včasih ga doleti tudi
kazen, saj bo, če zahteva, da suženj ostane v službi, ali ga obtoži hudega kaznivega dejanja, v nasprotju z določbami oporoke
izgubil pretorsko posest.
Če je suženj zapuščen komur koli, ki je zadolžen, da ga manumitira, vendar ga noče sprejeti, ga je mogoče prisiliti, da to
stori, ali da svoje pravice do tožbe prenese na tistega, ki ga izbere suženj, da se podelitev svobode ne bi razveljavila.
Pomponius, Trusti, III. knjiga.
Kadar oseba, ki ji je suženj prepuščen za osvoboditev na podlagi zaupanja, tega ne želi, ji suženj ne sme biti izročen, da bi bil
manumitiran; lahko pa postane svoboden pri drugem, ne pri tistem, od katerega je bilo zahtevano, da ga osvobodi.
Campanus pravi, da če mladoletnik, star dvajset let, zaprosi dediča za manumit sužnja, ki mu pripada, mu je treba dati
svobodo; ker se v tem primeru Lex Aelia Sentia ne uporablja.
Suženj je bil zapuščen Calpurniju Flaccu, ki je bil zadolžen, da ga manumitira, in če je to zavrnil, je bil isti suženj zapuščen
Titiusu, ki je bil prav tako zadolžen, da ga manumitira, in če tega ni storil, je bilo odrejeno, da je suženj svoboden. Sabinus
pravi, da je zapuščina nična in da bo suženj postal svoboden takoj na podlagi oporoke.
Marcianus, Trusti, knjiga XV.
Mnenje Gaja Kasija ni sprejeto, saj je menil, da obveznost manuminacije lastnega sužnja ne bi smela veljati za dediča ali
volilojemnika, če bi bile sužnjeve storitve tako nujne, da se jim ne bi mogel odpovedati; kot na primer, če bi bil njegov
upravitelj ali učitelj otrok ali če bi storil neodpustljiv zločin. Šteje se namreč, da je imel oporočitelj te sužnje v svoji oblasti,
in lastniki imajo pravico zavrniti oporoko, če pa tega ne storijo, je treba izpolniti želje pokojnika.
Isto, Skrbništvo, XVI. knjiga.
Niti dojenčki, blazneži, ujetniki, ki jih je zajel sovražnik, niti tisti, ki jih zadrži vera ali kakšen časten razlog, kakšna nesreča,
pomemben posel, nevarnost izgube življenja ali ugleda ali kaj podobnega, ne spadajo na področje uporabe Rubrijskega
dekreta senata; prav tako ne mladoletniki, ki nimajo skrbnikov, in tudi če jih imajo, zanje ali njihove skrbnike ne veljajo
njegove določbe, če gre za katero od zgoraj omenjenih zadev. Kajti tudi če se slednji namenoma vzdržijo izvajanja svoje
oblasti, menim, da njihovim varovancem ne bi smele biti odvzete pravice nad svobodnimi, saj je krivično, da bi varovanec
trpel krivico zaradi dejanja svojega skrbnika, ki morda ni plačilno sposoben, in v dekret senata so vključeni le tisti, ki so
dolžni dati svobodo v skladu z določbami zaupanja. Kako je torej treba ravnati? Takšnim osebam je olajšava odobrena z
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Dasumijevim dekretom senata, v skladu s katerim je predvidena določba glede tistih, ki so odsotni iz utemeljenega razloga,
da ne bi bilo ovir na poti do svobode in da se pravice nad osvobojencem ne bi odvzele tistim, ki niso krivi goljufije.
Če odsotno stranko zagovarja odvetnik, vedno velja, da je odsotna iz nekega upravičenega razloga, in ji ne bodo odvzete
pravice nad svobodnikom.
Zoper pristojnost sodnika, ki obravnava podelitev svobode na podlagi zaupanja, ni mogoče ugovarjati z zatrjevanjem
osebnega privilegija ali privilegija, ki se nanaša na občino ali korporacijo, ali kakršne koli funkcije, ki jo kdo opravlja, ali
civilnega stanja katere koli od zainteresiranih strank.
Ulpianus, Trusti, VI. knjiga.
Kadar se suženj, ki naj bi upravljal zadeve svojega gospodarja, v skladu s pogoji zaupanja dobi absolutno svobodo, je božji
Marko v reskriptu določil, da se s tem ne sme odlašati, temveč je treba takoj imenovati razsodnika, ki bo prisilil sužnja, da
poda obračun. Besedilo zapisa je naslednje: "Zdi se, da bi bilo pravičneje, če bi Trofinu takoj podelili svobodo v okviru
zaupanja, saj je ugotovljeno, da je bila podeljena brez pogoja, da bi moral podati račun. Prav tako ne bi bilo humano, če bi se
z uživanjem svobode odlašalo zaradi kakršnega koli denarnega vprašanja, ki bi se lahko pojavilo. Takoj ko dobi svobodo, pa
naj pretor imenuje razsodnika, pred katerim se mora tisti, ki je opravil posel, zglasiti in izstaviti račun." Torej mora le
izstaviti račun, nič pa ni rečeno o tem, da bi moral plačati morebitni saldo, ki bi lahko ostal v njegovih rokah. Menim, da ga k
temu ni mogoče prisiliti, saj ga ni mogoče tožiti po tem, ko je pridobil svobodo, zaradi poslov, ki jih je opravil, ko je bil v
službi. Jasno je, da ga pretor lahko prisili, da izroči vse premoženje, navedeno v njegovih računih, in vse predmete ali denar,
ki jih ima v posesti, ter da poda informacije v zvezi s posebnimi zadevami.
1. Paulus, Dekreti, III. knjiga.
Oporočitelj, čigar oporoka ni bila popolna, je sužnjici, ki jo je vzgojil, zapustil svobodo in skrbništvo. Ker so vse te oporoke
začele veljati v okviru oporočnega dedovanja, je bilo postavljeno vprašanje, ali je bila sužnja manumitirana na podlagi
skrbništva. Izdana je bila začasna odredba, po kateri bi morali njegovi otroci, tudi če bi oče zahteval, da se nič ne stori ab
intestato, zaradi spoštovanja njegovega spomina manumitirati sužnjo, na katero je bil njihov oče navezan. Zato je bilo
odločeno, da je bila sužnja zakonito manumitirana in da je bila zaradi tega upravičena do ugodnosti skrbništva.
2. Isto, Mnenja, knjiga XIII.
Paulus je podal svoje mnenje, da čeprav gre za sužnja drugega, ki ga je zapustnik želel manumitirati s strani enega od svojih
dedičev pod vtisom, da pripada njemu, bi moral tisti, ki je bil zaprošen za manumit, sužnja kupiti in ga osvoboditi; saj je
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menil, da primer, ki vključuje svobodo, in primer, ki se nanaša na razpolaganje z denarjem v okviru skrbništva, nista
podobna.
3. Paulus je podal naslednje mnenje: "Verjemi mi, Zoilus, da ti je moj sin Martial hvaležen, pa ne samo tebi, ampak tudi
tvojim otrokom" (kar pomeni, da je bila v tej določbi zajeta namera pokojnika glede koristi, ki naj bi jo dobili Zoilovi otroci,
saj so bili sužnji), "ni jim mogoče izkazati večje usluge, kot da jim damo svobodo." Zato bi moral guverner izvršiti oporoko
pokojnika.
4. Isti, Mnenja, knjiga XV.
Lucij Titius je svojo sužnjo Konkordijo podaril svoji naravni hčeri Septiciji. Nato je z oporoko omenjeno sužnjo skupaj z
drugimi zapisal svoji hčeri, da bi jo manumitiral. Sprašujem, ali je mogoče njegovo hčerko Septicijo prisiliti, da manumitira
sužnjo. Paulus je odgovoril, da če je bila donacija sužnja opravljena za časa življenja naravnega očeta in hči ni sprejela
drugih zapuščin, ki jih je zapustil njen oče z oporoko, je ni mogoče prisiliti v skladu s pogoji skrbništva, da manumitira
omenjeno sužnjo, ki je bila njena last.
5. Lucij Titius je svojega sužnja Stichusa zapustil Maeviusu in zahteval, da ga ne on ne njegov dedič nikoli ne smeta
manumitirati. Paulus je podal svoje mnenje, da je imel oporočitelj pristojnost, da tega sužnja pozneje osvobodi, ker ni
postavil nobenega pogoja sebi, temveč svojemu volilojemniku.
6. Scaevola, Mnenja, knjiga IV.
"Želim, da Thais, moja sužnja, postane moja osvobojenka, potem ko bo deset let služila mojemu dediču kot sužnja." Ker je
zapustnik želel, da bi sužnja postala njegova osvobojenka, dedič pa je ni mogel postaviti za takšno in ji svoboda ni bila
absolutno in neposredno podeljena, se postavlja vprašanje, ali bo ostala v suženjstvu tudi po preteku desetih let. Odgovor je
bil, da v navedenem primeru ni ničesar, kar bi pokazalo, zakaj Thais ne bi bila upravičena do svobode.
7. Lucij Titius je v svoji oporoki določil naslednje: "Moj dragi sin Maevij, če so si Stichus, Damas in Pamphilus to zaslužili
pri tebi, te prosim, da ne dovoliš, da bi po plačilu mojih dolgov služili kot sužnji drugemu." Če je bil dedič kriv, da dolgovi
zapuščine niso bili plačani, se sprašujem, ali lahko sužnji dobijo svobodo v skladu s pogoji skrbništva. Odgovor je bil, da
dediča ni treba kriviti, če je odlašal s plačilom dolgov zaradi ugodnosti, ki jih je imel pri upravljanju svojega premoženja; če
pa se jasno dokaže, da namenoma ni plačal dolgov, da bi škodoval podelitvi svobode, bo slednja postala operativna.
8. Oporočitelj je oporočnemu skrbniku svojih otrok naložil, naj manumitira njegove sužnje, vendar je bila imenovana oseba
opravičena. Sprašujem, ali je treba od drugih skrbnikov, imenovanih namesto tistega, ki je bil oproščen, zahtevati, da
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osvobodijo sužnje. Odgovor je bil, da se glede na navedena dejstva zdi, da je bil imenovani dedič zadolžen za podelitev
svobode.
9. "Seiju dajem tri funte zlata in mojemu notarju Stichu, ki mu nalagam, da jih manumitira." Seius je bil z isto oporoko
imenovan za skrbnika, vendar se je opravičil, da ni sprejel skrbništva. Postavlja se vprašanje, ali je treba kljub temu izvršiti
podelitev svobode na podlagi skrbništva. Odgovor je bil, da v navedenem primeru ni ničesar, kar bi preprečevalo, da se to
stori.
10. Oporočitelj, ki je za dedinjo določil svojo sestro, je v zvezi s svojimi sužnji določil naslednje: "Želim in ti nalagam, draga
sestra, da se z največjim spoštovanjem obnašaš do mojih skrbnikov Stiha in Damasa, ki ju nisem manumitiral, ker nista
oddala svojih računov. Če si zadovoljna tudi s temi sužnji, veš, kakšna čustva gojim do njih." Če so bili oskrbniki pripravljeni
izstaviti račune, dedinja pa jim ni podelila svobode, sprašujem, ali bi morala biti zaslišana, če bi trdila, da z njimi ni
zadovoljna. Odgovor je bil, da se ne sme upoštevati nezadovoljstvo dediča, temveč le to, kar bi zadovoljilo zanesljivega
državljana, da bi jim omogočil pridobitev svobode.
11. Lucija Titija je svojim dedičem naložila, naj kupijo Pamfilo, Seijino sužnjo, in njene otroke ter jih manumitirajo. Sodnik
je ocenil znesek, ki bi ga bilo treba dati zanje, medtem pa je Pamfila, preden je bil denar plačan, rodila otroka. Sprašujem, ali
bi Pamfilin otrok pripadel dedičem Seje ali dedičem Titije? Odgovor je bil, da bo otrok last osebe, ki ji je mati pripadala ob
njegovem rojstvu; če pa bi dedič zamujal z izpolnjevanjem skrbništva, bi moral tudi on otroku podeliti svobodo.
12. Lucij Titius je v svoji oporoki določil naslednje: "Od tebe je odvisno, ali ju boš imel za dobra svobodnjaka in zdravniška
spremljevalca. Sam bi jima podelil svobodo, vendar se tega bojim, ker sta zdravnika moje sestre, ki sta bila sužnja, po tem,
ko ju je ona manumitirala in sta odslužila svoj čas, jo zapustila." Sprašujem, ali so zgoraj navedeni sužnji upravičeni do
svobode v skladu s skrbništvom. Odgovor je bil, da v skladu z navedenimi dejstvi nujnost njihove osvoboditve ni naložena
dedičem, ampak je to odvisno od njihove presoje.
13. Titius je svojemu sužnju podelil svobodo "v primeru, da bo izstavil svoje račune". Sprašujem, ali bi morali računi, ki jih
je izstavil, kot del zneska, ki je ostal v njegovih rokah, vključevati tudi morebitne izgube, ki so morda slučajno nastale. Podal
sem svoje mnenje, da pri vseh poslih, ki so bili opravljeni s soglasjem gospodarja, izgube, ki so bile posledica naključja, ne
morejo bremeniti sužnja in ne smejo biti vključene v znesek, ki ostane v njegovih rokah.
14. Sprašujem tudi, ali je treba v primeru, ko je sužnju naročeno, naj odda ves svoj peculium, peculium izračunati tako, da bo
vanj vključeno le tisto, kar bi iz kakršnegakoli razloga pripadlo gospodarju. Odgovor je bil, da se v zadevnem primeru od
peculiuma ne sme odšteti tisto, do česar je upravičen gospodar.
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15. Sprašujem tudi, če je suženj v svoj peculium vložil kaj od preostanka, ki je ostal v njegovih rokah, ali bi bilo treba to
odšteti od peculiuma, ki ga mora predati. Odgovor je bil, da če je bilo v njegov peculium položeno to, kar je omenjeno, je
treba to plačati kot del preostanka, saj je pogoj dovolj izpolnjen, če je izročen preostanek peculiuma.
16. Oporočitelj je z oporoko podelil svobodo, kot sledi: "Želim, da je moj suženj Cupitus po izročitvi računov svoboden, ko
moj sin Marcianus dopolni šestnajst let." Po oporočiteljevi smrti so skrbniki njegovega sina zahtevali, da Cupitus plača dolg
do zapuščine, ta pa je omenjenim skrbnikom plačal znesek, ki ga je zbral. Sin je nato umrl, ko še ni bil polnoleten, njegova
mati je postala njegova dedinja in povzročila, da je bila zoper skrbnike izdana sodba zaradi njihovega upravljanja skrbništva.
Cupitus je zahteval svobodo v času, ko bi bil Marcijan, če bi živel, star šestnajst let, in se ponudil, da bo leto dni po
zapustnikovi smrti izdajal račune, kot so bili odobreni drugi računi. Postavilo se je vprašanje, ali je mogoče Cupitusa prisiliti,
da predloži račune, za katere so bili odgovorni skrbniki. Odgovor je bil, da se zdi, da je zadevni suženj izpolnil pogoj
izročitve računov, če je izročil račune o vseh poslih, ki jih je opravljal in ki bi se lahko ustrezno zahtevali. Glede drugega
pogoja je treba sprejeti bolj prizanesljivo razlago, in sicer, da je otrok umrl, zato je suženj čakal dovolj dolgo, saj je svobodo
zahteval šele takrat, ko bi mladoletnik dopolnil šestnajsto leto, če bi živel.
17. "Stichus in Damas, moja sužnja, postaneta moja osvobojenca, če se izkažeta." Pojavilo se je vprašanje, ali morata, da bi
dobila svobodo, ne le izstaviti račune, temveč tudi odstopiti vse premoženje, ki sta si ga namenoma in z goljufijo prisvojila.
Odgovor je bil, da je v pogoj izdaje računov vključeno vse, kar je povezano z upravljanjem in zvestobo sužnja.
18. Nekateri sužnji niso izpolnili pogoja izročitve računov v določenem roku, nato pa so napovedali, da so to pripravljeni
storiti. Postavilo se je vprašanje, ali lahko dobijo svobodo. Odgovor je bil, da če so krivi, da niso izpolnili pogoja v
predpisanem roku, ne morejo postati svobodni, tudi če so bili pozneje pripravljeni izročiti račune.
19. "Prosim svoje dediče in jim nalagam, naj manumitirajo Stiha, ko bo izročil svoje račune, ko bo moj sin dopolnil šestnajst
let." Sprašujem se, ali je oporočitelj želel, da bi suženj opravljal vlogo upravitelja do takrat, ko bi sin dosegel polnoletnost.
Odgovor je bil, da je jasno, da je oporočitelj želel, da Stichus izstavi račun tudi za ta del njegovega upravljanja.
20. "Odrejam, da moj suženj Stichus brez kakršnegakoli spora izroči in plača moji hčeri in moji ženi, mojima dedinjama,
toliko aurejev, in jima nalagam, da ga manumitirata." Ker je žena zapuščino zavrnila, se je pojavilo vprašanje, ali je suženj
dolžan plačati obema ali samo hčerki. Odgovor je bil, da je treba celoten znesek plačati hčeri, saj je bila edina dedinja
zapuščine.
21. Oporočitelj, ki je svojega sina določil za dediča celotnega premoženja, mu je z naslednjimi besedami podelil svobodo:
"December, moj računovodja, Severus, moj oskrbnik, in Viktorina, Severusova žena, naj postanejo svobodni v osmih letih, in
želim, da ta čas ostanejo v službi mojega sina. Poleg tega ti nalagam, moj dragi sin Sever, da z decembrom in Severom, ki
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jima nisem takoj podelil svobode, ravnaš z ustrezno pozornostjo, da ti bosta nudila primerne storitve, in upam, da ju boš imel
za dobra svobodnjaka." Ker je bil Titijev sin v času, ko je slednji sestavil oporoko, star devet let, Titij pa je umrl dve leti in
šest mesecev zatem, sprašujem, ali je treba osem let, v katerih je bila odobritev svobode odložena, šteti od datuma oporoke
ali od časa oporočiteljeve smrti. Odgovor je bil, da se zdi, da je oporočitelj osem let, v katerih je bila podelitev svobode
odložena, štel od dneva, ko je bila oporoka sestavljena, razen če je mogoče dokazati, da je bil njegov namen drugačen.
22. "Naj bo Spendophorus svoboden, ko se moja hči poroči v moji družini, če bo zadovoljivo poročal o svojem upravljanju z
njo." Ker je hči umrla, preden je dosegla polnoletnost, in za časa očetovega življenja, je Seij postal dedič po nadomestnem
dedovanju. Če Spendofor ni opravljal poslov mladoletnice in je prenehal upravljati zadeve njenega očeta, sprašujem, ali bi
postal svoboden po pogojih oporoke v času, ko bi bila Titija, če bi živela, stara dvanajst let. Odgovor je bil, da bi v skladu z
navedenimi dejstvi suženj postal svoboden, če ne bi opravljal nobenih poslov, za katere bi bil prisiljen poročati dediču.
23. "Želim, da se Stichus manumitira, ko bo izstavil račune." Stichus, ki je bil bankir, je z odobritvijo svojega gospodarja
izpolnil nekatere zadolžnice in predložil račune, ki jih je slednji podpisal, vendar pozneje ni prevzel nobenih drugih
obveznosti. Postavilo se je vprašanje, ali se lahko šteje, da je bil pogoj izpolnjen, če so obstajali nekateri insolventni dolžniki,
katerih terjatve so poskušali izterjati drugi. Odgovor je bil, da dejstvo, da nekateri dolžniki niso bili plačilno sposobni, nima
nobene zveze z obveznostjo predložitve računa.
24. Marcianus, Trusts, knjiga VII.
Naš cesar Antonin Pij je, da bi se oporoke njegovih vojakov v vseh pogledih štele za veljavne, kadar sta imenovani dedič in
njegov namestnik nenadoma umrla pred vstopom v zapuščino, ukazal, naj tisti, ki so jim vojaki v skrbništvu zapustili
svobodo in zapuščino, postanejo svobodni in so dediči, kot da bi obe zapuščini prejeli neposredno. Poleg tega je menil, da je
v primerih, ko so sužnji na podlagi zaupanja pridobili svobodo in zapuščino od civilista in sta imenovani dedič in njegov
namestnik prav tako nenadoma umrla, to zadostovalo za potrditev njihove svobode.
25. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Svoboda, podeljena pod pogoji zaupanja, ne pripada sužnju, ki ga je njegov gospodar pozneje dal v verige.
26. Pomponij, O Sabinu, VII. knjiga.
suženj lahko zakonito vloži tožbo zoper svojega gospodarja, če mu je bila svoboda zapuščena s skrbništvom.
27. Ulpianus, Razprave, III. knjiga.
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Kadar upnik od dolžnika zahteva, naj manumitira sužnjo, ki mu je bila zastavljena, je mogoče trditi, da je dolžnik svobodo
zakonito zapustil v skladu s pogoji zaupanja. Kajti kakšna je razlika, ali je zapustil določen znesek ali pa je bila svoboda
podeljena pod pogoji zaupanja? Ne glede na to, ali je vrednost sužnja večja ali manjša, ga je mogoče prisiliti, da ji podeli
svobodo; pod pogojem, da je enkrat priznal veljavnost upnikove oporoke. Razumeti moramo, da je to storil, kadar, na primer,
če ga dedič toži, izkoristi izjemo; ali na kak drug način dokaže upnikovo voljo. Če namreč dolžnika toži upnikov dedič, se
lahko sklicuje na izjemo zaradi slabe vere, ker ima dolžnik interes, da pridobi svojega sužnja.
28. Pri podelitvi svobode pod pogoji skrbništva, čeprav je zapustnik morda pridobil le majhno zapuščino, bo moral kljub
temu manumitirati svojega sužnja. Če bi se namreč denarno zaupanje razdelilo, bi bila povzročena velika škoda tako zadevi
svobode kot upravičencu; zato je bolje, da je tisti, ki sprejme zapuščino, obremenjen, kot pa da bi bila zapuščina svobode
razveljavljena.
29. Kadar je svoboda pod pogoji skrbništva zapuščena sužnju moškega ali ženske spola, je suženj v takem položaju, da bo
ostal v služenju, dokler ne bo manumitiran. Če oseba, ki je zadolžena za to dolžnost, ne povzroči zamude pri osvoboditvi
sužnja, se njegov položaj ne bo spremenil, zato je ugotovljeno, da se lahko suženj v tem času zapusti, pod pogojem, da bo
pozneje manumaniziran.
30. Isti, Razprave, VI. knjiga.
Svobodo je mogoče podeliti na podlagi zaupanja, kot sledi: "Svojemu dediču nalagam, naj manumitira Stiha, če se bo za to
odločil," četudi nič drugega v oporoki, ki je odvisna od dedičeve privolitve, ne bi smelo veljati.
31. Jasno je, da se mu lahko podeli svoboda, če je zapuščina zapisana takole: "Če bo Stichus hotel,".
32. Kadar je v oporoko vstavljena naslednja klavzula: "Hočem, da je Stichus svoboden, če bo hotel," se mi zdi, da je
podelitev svobode lahko veljavna, ker besede prej pomenijo pogoj, tako kot če bi mi bilo zapuščeno: "Če bi se Titius povzpel
na Kapitol."
33. Če je bilo v oporoki zapisano: "Če bi se dedič strinjal," zaupanje ne bo veljavno, vendar bo to veljalo le v primeru, ko je
oporočitelj vse prepustil presoji svojega dediča: "Če se odloči." Kadar pa je vse prepustil njegovi presoji kot dobremu
državljanu, ne dvomimo, da je treba podeliti svobodo; saj je bilo odločeno, da je bil suženj upravičen do svobode, kadar je
oporočitelj določil naslednje: "Če se ti zdi primerno, te prosim, da ga manumitiraš." To je namreč treba razumeti, da pomeni,
če ga kot dober državljan odobravaš. Kadar je namreč svoboda zapuščena na naslednji način: "Če odobrite mojo voljo,"
menim, da jo je treba podeliti, tako kot v naslednjem primeru: "Če si jo od vas kot dobrega državljana zasluži," ali "Če vas
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kot dober državljan ne bi žalil," ali "Če jo odobrite," ali "Če je ne zavračate," ali "Če menite, da je tega vreden." Kadar je
namreč oporočitelj zapustil svobodo v okviru zaupanja z grškimi besedami, ki pomenijo: "Želim, da podeliš svobodo takemu
in takemu, če se ti zdi najbolje," je božji Sever v reskriptu določil, da je mogoče zahtevati izvršitev zaupanja.
34. Toda čeprav oporočitelj ne more prepustiti presoji svojega dediča, ali bo sužnju podelil svobodo ali ne, mu lahko
prepusti, da odloči, kdaj jo bo podelil.
35. Neki mož, ki je zapustil tri sužnje, je svojemu dediču naročil, naj manumitira katera koli dva od njih, ki ju bo izbral.
Takšno zaupanje bo veljavno in dedič lahko manumitira kateregakoli od treh sužnjev, ki ga bo izbral. Če bi torej volilojemnik
zahteval tiste, ki jih je dedič želel manumitirati, mu bo to preprečila izjema zaradi slabe vere.
36. Julianus, Digest, knjiga XLII.
Če bi oče določil za dediča svoja dva sinova in bi bila njegova oporoka razveljavljena z rojstvom posmrtnega otroka, čeprav
bi jima premoženje pripadlo enako, vseeno ne bi smeli izvršiti podelitve svobode na podlagi zaupanja, saj nista prisiljena
plačati nobene druge zapuščine ali izvršiti nobenega drugega zaupanja.
37. Če se dedič, ki je zadolžen za manumit sužnja, ki pripada tretji osebi, ali tistega, ki je v skupni lasti, ali tistega, pri
katerem je užitek v lasti drugega, skrije, se olajšava na podlagi odloka senata ne bo neupravičeno odobrila.
38. Če je svoboda zapuščena Stihu s skrbništvom pod pogojem, da izstavi račun, in je ta pripravljen plačati preostanek, ki je v
njegovih rokah, v času odsotnosti dediča, je dolžnost pretorja, da izbere neko zanesljivo osebo, pod nadzorom katere se lahko
izstavi račun, tako da lahko suženj položi denar, ki mu pripada po izračunu; nato pa pretor odredi, da je suženj upravičen do
svobode v skladu s pogoji skrbništva. Prav je, da se to stori, kadar je dedič odsoten iz kakšnega utemeljenega razloga; če se
namreč skrije, bo zadostovalo, da bo pretor prepričan, da suženj ni kriv, da pogoj ni izpolnjen, in zato mora odrediti, da je
upravičen do svobode.
39. Če je svoboda pogojno zapuščena sužnju, ki je del zapuščine, ga ne bi smeli izročiti upravičencu do zaupanja, razen če ta
jamči, da ga bo izročil, če bo pogoj izpolnjen.
40. Neka ženska je ob svoji smrti v navzočnosti več uglednih moških in svoje matere, ki je bila upravičena do zapuščine kot
njena zakonita dedinja, izjavila naslednje: "Želim, da sta moji sužnjici Maevia in Seia svobodni," in nato umrla po oporoki.
Sprašujem, če njena mati ne bo zahtevala premoženja kot zakonita dedinja v skladu z odlokom senata in bo to prešlo na
najbližje sorodnike, ali bosta sužnji upravičeni do svobode v skladu s pogoji skrbništva. Odgovoril sem, da bodo, kajti ko je
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ženska na pragu smrti rekla: "Želim, da so moje sužnje, tako in tako ter tako in tako, svobodne," se šteje, da je to zahtevala od
vseh tistih, ki bi bili njeni zakoniti dediči ali posestniki njenega premoženja po Pretorijanskem ediktu.
41. Isto, Digeste, knjiga LXII.
Kjer je bilo v oporoko vstavljeno naslednje: "Stiha zapuščam Tiju" ali "Naj ga moj dedič izroči Tiju, da ga bo lahko
manumitiral", sem menil, da če bi zapustnik zahteval Stiha, mu lahko nasprotuje z izjemo zaradi slabe vere; razen če bi dal
jamstvo, da mu bo v skladu s pokojnikovo voljo zagotovil svobodo.
42. Africanus, Vprašanja, IX. knjiga.
Če se oseba, ki ji je bil suženj zapuščen in ki je zadolžena za njegovo manuminacijo, skrije, velja, da suženj postane
svobodnjak pokojnika. Enako pravilo velja, kadar za izvršitev zaupanja ni zadolžen volilojemnik, temveč dedič. Kadar za
njegovo izvršitev niso zadolženi vsi, temveč le nekateri, je prav tako treba reči, da bo suženj postal svobodnjak pokojnika.
Poleg tega je treba zoper tiste, ki so se zatajili, in v korist njihovih sodedičev, ki jim morajo izplačati vrednost njihovih
deležev, odobriti pravično tožbo, sicer lahko zoper njih ustrezno vložijo tožbo za razdružitev.
43. Marcijan, Inštituti, knjiga VII.
Če je bil suženj zapuščen in manumitiran v okviru zaupanja, je Cervidius Scaevola po posvetovanju menil, da je zadnje
razpolaganje veljavno ne glede na to, ali se nanaša na svobodo ali na zapuščino; iz razloga, ker je ugotovljeno, da se lahko
svoboda, ko je zapuščena, pozneje odvzame, in je jasno, da se to lahko stori na zahtevo sužnja. Če pa je dvomljivo, s kakšnim
namenom je oporočitelj zapustil istega sužnja, potem ko mu je zapustil svobodo, bi moral imeti prednost zapis svobode. To
mnenje se mi zdi tudi pravilnejše.
44. Isti, Inštituti, IX. knjiga.
Ne le tisti, ki je bil zaprošen za manumit sužnja, mu lahko podeli svobodo, ampak to lahko storijo tudi njegovi nasledniki, ne
glede na to, ali so taki na podlagi nakupa ali na podlagi katerega koli drugega naslova. Če pa nima naslednika, bo suženj za
pridobitev svobode odšel v državno blagajno.
45. Poleg tega lahko tisti, od katerega se zahteva manumit sužnja, to stori v času, ko ga je prepovedano odtujiti.
46. Če je kdo zaprošen, da manumitira sužnja drugega, in mu je bila zapuščena določena vsota denarja za nakup in manumit
sužnja, njegov gospodar pa ga ne želi prodati, zapustnik obdrži zapuščino v skladu z oporoko umrlega.
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47. Kadar je svoboda zapuščinsko zapisana sužnju, je ta do neke mere v položaju osvobojenca in zavzema mesto sužnja, ki
bo svoboden pod določenim pogojem, in to toliko bolj, ker ga ne sme prenesti na drugega tako, da bi mu bila onemogočena
svoboda ali da bi bil izpostavljen strožjim patronažnim pravicam.
48. Dasumski dekret senata določa, da bo suženj, če bo oseba, ki je zadolžena za podelitev svobode, odsotna iz kakšnega
tehtnega razloga in bo tako odločil pretor, upravičen do svobode; tako kot če bi bil redno manumitiran v skladu s pogoji
zaupanja.
49. Za odsotnega se šteje oseba, ki se ne pojavi na sodišču.
50. In ker je bila določba sprejeta le za odsotnost dedičev, je bilo v istem odloku senata dodano, da bo v primeru, ko je kdo
obtožen podelitve svobode in je bil razglašen za odsotnega iz kakršnegakoli upravičenega razloga, rezultat enak, kot če bi bil
suženj redno manumitiran v skladu s pogoji zaupanja.
51. Vendar pa je v artikularnem dekretu senata določeno, da so v tovrstnih primerih pristojni guvernerji provinc, čeprav dedič
morda ne prebiva v provinci.
52. Kadar je kdo zaprošen za manumit sužnja, ki ni del zapuščine, ampak je njegova last, bo suženj po izreku odločbe dobil
svobodo na podlagi juncijanskega odloka senata.
53. Božanski Pij je v reskriptu navedel, da se v primeru, ko je kdo odsoten iz utemeljenega razloga ali se skriva, ali če je
navzoč, ni pripravljen manumitirati sužnja, šteje, da je odsoten.
54. V istem dekretu senata je navedeno, da mora tudi kupec manumitirati sužnja.
55. Prisotni sodedič lahko manumitira sužnja, kot da bi od sodediča pridobil njegov delež na sužnju. Pravijo, da je isti cesar v
reskriptu navedel, da bo to pravilo veljalo tudi za sostanovalca, ki je mladoletnik, ki še ni dopolnil polnoletnosti, in ni bil
zaprošen za manumit sužnja.
56. Kadar je kdo zaprošen, da manumitira sužnjo, da bi se z njo poročil, ga ne smemo prisiliti, da z njo sklene zakonsko
zvezo, ampak bo zadostovalo, če ji podeli svobodo.
57. Ulpianus, Mnenja, I. knjiga.
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Kadar upnik pozneje proda sužnje, ki jim je bila svoboda zapuščena v skladu s pogoji zaupanja, jim ni mogoče odobriti
pomoči zoper dediča, razen iz utemeljenega razloga.
58. Marcijan, Pravila, IV. knjiga.
Kadar je kdo zaprošen za manuminacijo sužnje in s tem odlaša, ona pa medtem rodi otroka; s cesarsko ustavo je bilo
določeno, da se v takih okoliščinah otrok rodi svoboden in se celo šteje za svobodnorojenega. Vendar pa obstajajo nekatere
ustave, ki določajo, da je otrok svoboden od trenutka, ko začne veljati podelitev svobode, in to pravilo je nedvomno treba
upoštevati; svoboda namreč ni zasebna, temveč javna zadeva, zato jo mora tisti, ki jo mora podeliti, podeliti prostovoljno.
59. Če pa je imela sužnja otroka, preden je bila upravičena do svobode na podlagi skrbništva, in je to namerno povzročil
dedič, da še ne bi bila upravičena do svobode, kot če je odlašal z vstopom v posest, da bi mu pripadli vsi otroci, ki so se rodili
omenjeni sužnji, je določeno, da jih je treba manumitirati, vendar jih je treba izročiti materi, da jih ta osvobodi in postanejo
raje njeni svobodnjaki kot dedičevi, kajti če slednji ni vreden imeti sužnjev, ni vreden imeti svobodnjakov.
60. Marcianus, Trusti, knjiga XVI.
Če mati, potem ko je sprejela svojega otroka, ali tisti, ki je nasledil njeno mesto, noče dati otroku svobode, ga je treba
prisiliti, da to stori. Če mati ne želi, da bi ji bil otrok izročen, ali če umre, preden se to zgodi, se ne sme napačno reči, da mora
svobodo otroku podeliti dedič.
61. Marcijan, Pravila, IV. knjiga.
Enako pravilo velja, kadar dedič ni namerno odlašal z vstopom v zapuščino, temveč je premišljeval, ali jo bo sprejel ali ne; in
če je izvedel, da je bil imenovan za dediča po tem, ko je sužnja rodila otroka, je odločeno, da je treba v tem primeru odobriti
olajšavo; kajti v takih okoliščinah bi moral dedič sam manumitirati otroka in ga ne izročiti njegovi materi, da bi ga
osvobodila.
62. Če pa je bila sužnju neposredno zapuščena svoboda in se zgodi kateri koli od zgoraj navedenih dogodkov, na kakšen
način se lahko otroku prizna olajšava? V teh primerih se namreč zahteva svoboda, zapuščena pod skrbništvom, in pretor
priskoči na pomoč otrokom, kadar pa je svoboda zapuščena neposredno, se taka zahteva ne postavi. Vendar menim, da je v
takem primeru otrok upravičen do olajšave in da lahko pretor, potem ko je bil zaprošen, materi odobri stvarno tožbo, tako kot
v primeru, ko je svoboda zapuščena na podlagi zaupanja. Zato Marcellus v šestnajsti knjigi Digest navaja, da je treba
otrokom, ki so bili manumitirani z oporoko pred vpisom zapuščine, odobriti olajšave, da bi pretor ohranil njihovo svobodo;
čeprav so bili morda krivi, da so se pustili pridobiti z uzurpacijo, pa otroci zaradi tega ne morejo biti odgovorni.
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63. Marcellus, Mnenja.
Lucij Titius je v svoji oporoki določil naslednje: "Želim, da so veljavni vsi kodicili, ki jih bom pozneje sklenil. Če se mi v
desetih mesecih po moji smrti rodi otrok od moje žene Pavle, naj bo dedič polovice mojega premoženja. Gaj Seij naj bo dedič
polovice mojega premoženja. Prosim svoje dediče in jim nalagam, naj manumitirajo moje sužnje Sticha, Pamfila, Erosa in
Difila, ko moji otroci dosežejo polnoletnost." Nato je v zadnji del oporoke vključil naslednjo določbo: "Če se mi ne rodi
noben otrok ali če umrejo, preden dosežejo puberteto, naj bosta Mucij in Maevij dediča enakih deležev mojega premoženja.
Želim, da zapuščino, zapuščeno z mojo prejšnjo oporoko, po kateri sem za dediče določil svoja sinova in Seija, izplačajo
dediči, ki bi ju lahko nasledili." Kasneje je sklenil naslednji kodicil: "Lucij Titius svojim dedičem prve stopnje in njihovim
namestnikom: Pozdravljen. Prosim vas, da plačate zapuščine, ki sem jih zapustil z oporoko, in tiste, ki jih bom zapustil s
kodicilom." Ker se Luciju Titiusu ni rodil noben otrok, sprašujem, ali naj se svoboda, ki jo podeljuje oporoka, takoj podeli
sužnjem Stihu, Pamfilu, Erosu in Difilu. Marcellus je odgovoril, da je bil za podelitev svobode omenjenim sužnjem določen
pogoj, in sicer da zapustnikovi otroci postanejo njegovi dediči; vendar se zdi, da se pogoj ni ponovil, zato morajo svobodo
sužnjem takoj podeliti dediči prve stopnje in nadomestni dediči. Kajti, kot je bilo navedeno zgoraj, je oporočitelj zahteval, da
se izpolni vse, kar je navedel v oporoki. Poleg tega je predvidel svobodo omenjenih sužnjev, vendar je to storil pod
določenim pogojem, in če bi bil pogoj drugačne vrste, bi bilo treba počakati na njegovo izpolnitev. Vendar ni verjetno, da je
imel ta pogoj v mislih, ko je naložil nadomestnim otrokom, saj v primeru njegove izpolnitve nadomestni otroci ne bi mogli
biti sprejeti v zapuščino.

Tit. 6. O odvzemu svobode.

64. Terencij Klemens, O Lex Julia et Papia, knjiga XVIII.
Kadar je svoboda odvzeta z zakonom, je treba šteti, da ni bila podeljena ali da jo je pozneje odvzel sam oporočitelj.
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Tit. 7. V zvezi s sužnji, ki morajo biti svobodni pod določenim pogojem.

65. Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Suženj, ki naj bi bil pogojno svoboden, je tisti, ki bo upravičen do svobode po izteku določenega časa ali ob izpolnitvi
določenega pogoja.
66. Sužnji postanejo svobodni bodisi pod izrecnim pogojem bodisi na podlagi samega zakona. Jasno je, na kakšen način se to
zgodi pod izrecnim pogojem. Osvobojeni so po samem zakonu, kadar so osvobojeni z namenom, da bi ogoljufali upnike.
Dokler namreč ni gotovo, ali bo upnik izkoristil svoje pravice, so sužnji pogojno svobodni, saj mora v skladu z zakonom Lex
Aelia Sentia izvršitev goljufije v takšnih okoliščinah učinkovati.
67. Ulpianus, O Sabinu, IV. knjiga.
Položaj sužnja, ki naj bi bil pogojno svoboden, razumemo tako, da ne glede na to, ali je bil izročen po prodaji, ko je še vedno
ohranil upanje na svobodo, ali je bil pridobljen v lastno korist z uzurpacijo, ali ko je bil manumitiran, ne opusti pričakovanja,
da bo postal osvobojenec pokojnika. Suženj se ne znajde v takem položaju, razen če je v zapuščino vstopil eden od dedičev.
Če pa je odtujen, pridobljen z izročitvijo ali manumitiran, preden je zapuščina vpisana, je njegovo upanje na svobodo, ki mu
je bila zapuščena, izgubljeno.
68. Če pa je bila svoboda prepuščena sužnju na podlagi uklonilne substitucije, ali bo ta postal pogojno svoboden za časa
življenja mladoletne osebe, potem ko je bila sprejeta zapuščina njegovega očeta? Kasij zanika, da bo; Julijan pa je
nasprotnega mnenja, ki velja za pravilnejše.
69. Julijan nadalje pravi, da če je suženj zapuščen očetovemu dediču in mu je v lutkovni substituciji zapovedana svoboda, bo
imela prednost podelitev svobode.
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70. Če je suženj s prvo oporoko določen za dediča polovice zapuščine s pogojno podelitvijo svobode, ali bo imel položaj
sužnja, ki naj bi bil pogojno svoboden, tako da ga v primeru vstopa soediča v zapuščino v danih okoliščinah ni mogoče
pridobiti z uzurpacijo? Ne more zavzeti položaja sužnja, ki naj bi bil pogojno svoboden, saj je svobodo prejel od samega
sebe. Jasno je, da je treba šteti, da bo zavzel položaj sužnja, da bo pogojno svoboden, če ne bo izpolnjen pogoj, pod katerim
je bil imenovan za dediča; v tem primeru bo po Julijanu pridobil svobodo, ker se ne šteje, da jo je dobil od sebe, temveč od
svojega sodediča.
71. Ne glede na to, v kolikšni meri je bil suženj nadomeščen mladoletniku z zapuščino svobode, ima položaj nujnega dediča.
To mnenje je bilo sprejeto zaradi svoje priročnosti in ga odobravamo. Tudi Celsus v petnajsti knjigi meni, da suženj, ki je bil
nadomeščen z zapuščino svoje svobode, zaseda položaj tistega, ki naj bi bil pogojno svoboden.
72. Isti, O Sabinu, knjiga XXVII.
sužnji tega opisa morajo izpolniti predpisani pogoj, če jim tega nihče ne preprečuje in je pogoj mogoč.
73. Kadar pa je sužnju odrejeno, da izpolni pogoj glede dediča, kaj je treba reči?" Če ga izpolni, bo takoj postal svoboden,
čeprav se dedič s tem morda ne bo strinjal. Če mu dedič prepreči izpolnitev pogoja, kot na primer, če zavrne deset aurei, ki
jih je bilo sužnju naloženo plačati, suženj nedvomno postane svoboden, saj je dedič kriv, da pogoj ni bil izpolnjen. Pri tem ni
pomembno, ali je znesek ponudil iz svojega peculiuma ali ga je pridobil iz drugega vira, saj je določeno, da bo suženj, ki
plača denar iz svojega peculiuma, upravičen do svobode, ne glede na to, ali mu je bilo naloženo, da ga plača dediču ali komu
drugemu.
74. Zato se postavlja vprašanje, ali je omenjeni suženj upravičen do svobode zaradi zamude, ki jo je utrpel po krivdi dediča,
če bi mu moral plačati denarno vsoto bodisi dedič, ker jo je suženj nakazal pri opravljanju poslov svojega gospodarja, bodisi
nekdo drug, in če dedič ne želi tožiti dolžnika ali plačati denarja sužnju, ali je slednji upravičen do svobode zaradi zamude, ki
jo utrpi po krivdi dediča? Če je bil peculium zapuščen sužnju ali ne; če je bil zapuščen, Servij pravi, da je dedič tisti, ki je
odgovoren za zamudo sužnja pri pridobivanju svobode, ker mu nekaj pripada iz premoženja njegovega gospodarja, česar
dedič ni plačal. Labeo sprejema to mnenje. Tudi Servij ga odobrava in pravi, da če dedič povzroči zamudo zaradi tega, ker ni
pripravljen izterjati denarja od sužnjevih dolžnikov, bo slednji upravičen do svobode. Zdi se mi, da je Servijovo mnenje
pravilno. Ker menimo, da je to mnenje resnično, preverimo, ali ne bi veljalo isto pravilo tudi v primeru, ko peculium ni bil
zapuščen kot prednostna zapuščina sužnju. Ustaljeno je namreč, da lahko suženj, da bi bil pogojno svoboden, opravi plačilo
iz svojega peculiuma, ne glede na to, ali je to naloženo dediču, njemu samemu ali komu drugemu; in če mu dedič to prepreči,
bo suženj upravičen do svobode. Nazadnje je to dano gospodarju sužnja kot pravno sredstvo, tj. prepovedano mu je plačati
tujcu, kar mu je bilo naloženo plačati, da ne bi tvegal izgube denarja in sužnja; zato je mogoče trditi, da bo suženj upravičen
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do svobode, če dedič ne želi izterjati terjatve od dolžnikov sužnja ali mu plačati sam, da bi imel sredstva, s katerimi bi lahko
izpolnil pogoj. To mnenje je sprejel tudi Kasij.
75. Tudi suženj ne bo pridobil svobode le, če mu bo preprečeno, da bi plačal, kar mu je naročil zapustnik, ampak tudi, če mu
bo prepovedan vzpon na Kapitol ali če mu bo preprečeno, da bi odšel v Kapuo; kajti vsakdo, ki suženju prepreči potovanje,
se razume, da prej želi, da izgubi svobodo, kot pa da bi hotel izkoristiti njegove storitve.
76. Če je sužnju naloženo, da plača solastniku, in mu drug od dedičev to prepreči, bo tudi on postal svoboden; toda tisti, ki
mu je bilo naloženo, da plača in postane svoboden, bo upravičen do delitvene tožbe zoper tistega, ki mu je to preprečil, da bi
dobil znesek svojega interesa, da mu suženj ne bi preprečil plačila.
77. Če suženj, ki mu je naloženo plačilo desetih sestercij in postane svoboden, plača pet, ne bo upravičen do svobode, če ne
plača celotne vsote. Zato jih medtem lahko zahteva lastnik petih sestercijov, če pa bo plačal preostanek, bo prvih pet, katerih
lastništvo prej ni prešlo na tistega, ki so mu bili dani, pridobil on; zato bo prenos prve plačane vsote ostal v suspenzu, tako da
sestercij z učinkom za nazaj ne bo postal last tistega, ki jih je prejel, ampak le, če je bil plačan preostanek zneska.
78. Če bi suženj plačal več, kot mu je bilo naloženo (na primer, če mu je bilo naloženo plačati deset sestercij, on pa jih plača
dvajset), bo ne glede na to, ali je kovance preštel ali jih dal v vrečko, dobil svobodo in bo lahko presežek vrnil.
79. Če bi kdo brez svojega peculiuma prodal sužnja, ki mu je bilo naročeno, naj plača deset sestercij, in bi postal svoboden,
ali bo suženj takoj pridobil svobodo, ker mu je bilo preprečeno plačilo iz njegovega peculiuma, ker je bil prodan brez njega,
ali bo postal svoboden od trenutka, ko mu je bilo prepovedano dotakniti se svojega peculiuma? Mislim, da bo postal
svoboden šele od trenutka, ko je želel plačati in mu je bilo to preprečeno, in ne od dneva, ko je bil prodan.
80. Če kdo prepreči sužnju, ki mu je bilo naloženo, da plača deset aurei in postane svoboden, da bi delal, ali če mu dedič
odvzame, kar je zaslužil s svojim delom, ali če bi dal dediču, kar je na ta način pridobil, ali bo upravičen do svobode?
Menim, da bo, če mu bo plačal, kar je zaslužil s svojim delom, ali kar koli, kar je pridobil iz katerega koli vira, upravičen do
svobode. Če pa mu je bilo preprečeno, da bi delal, ne bo postal svoboden, saj je dolžan delati za svojega gospodarja. Mislim,
da je jasno, da bo postal svoboden, če mu bo gospodar odvzel denar, ki ga je zaslužil s svojim delom, ker mu je bila odvzeta
pristojnost, da ga plača iz svojega peculiuma; če pa mu je oporočitelj naročil, naj plača omenjeni znesek denarja, ki ga je
zaslužil s svojim delom, in mu je bilo preprečeno delati, ne dvomim, da bo upravičen do svobode.
81. Če pa bi suženj abstrahiral kak srebrnik ali prodal drugo premoženje in iz izkupička opravil plačilo, bo dobil svobodo,
čeprav če je plačal denar, ki ga je ukradel, tega ne bo storil; saj se ne šteje, da je omenjeni denar dal, temveč da ga je vrnil. Če
pa je ukradel denar, ki je pripadal drugim osebam, in ga plačal dediču, ne bo pridobil svobode, ker je ukradeni denar mogoče
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izterjati od tistega, ki ga je prejel; če pa je bil uporabljen tako, da ga nikakor ni mogoče izterjati, bo suženj upravičen do
svobode.
82. Poleg tega ne le v primeru, ko dedič zamuja z odobritvijo svobode, ampak tudi kadar to stori skrbnik, kurator, zastopnik
ali kdo drug, ki bi moral izpolniti pogoj, pravimo, da bo suženj upravičen do svobode. In res je to naša praksa v primeru
sužnja, ki naj bi bil pogojno svoboden, in zadostuje, da ni njegova krivda, da ne izpolni pogoja.
83. Če bi bilo komu naloženo, naj izplača dediča v tridesetih dneh po zapustnikovi smrti, in bi dedič vstopil v zapuščino po
preteku tega časa, Trebatius in Labeo pravita, da bo suženj, če je to storil brez goljufivega ravnanja, dobil svobodo v
tridesetih dneh po sprejemu zapuščine. To mnenje je pravilno. Toda kako je treba ravnati, če je dedič namerno zavlačeval; ali
bo suženj zaradi tega upravičen do svobode od trenutka, ko je bila zapuščina sprejeta? Kaj pa, če je takrat imel denar, po
sprejemu zapuščine pa ga ni imel? V tem primeru se šteje, da je bil pogoj izpolnjen, saj suženj ni bil odgovoren za to, da ni
bil najprej izpolnjen.
84. Kadar suženj prejme svobodo na podlagi naslednjega določila: "Naj bo svoboden, ko mu lahko plača deset aurei,"
Trebatius pravi, da čeprav lahko ima deset aurei ali je v položaju, da pridobi in obdrži svoj peculium, vseeno ne bo upravičen
do svobode, če ne plača denarja ali ni kriv, da ga ni plačal. To mnenje je pravilno.
85. Stihu je bilo naloženo, da bo svoboden, če bo tri leta vsako leto plačal deset aurejev dediču. Če je bil dedič kriv za
neplačilo prvega obroka, je določeno, da mora suženj počakati do datuma tretjega plačila, ker je čas predpisan in sta ostala še
dva obroka. Če pa ima suženj le deset aurei, ki jih je ponudil ob zapadlosti prvega plačila, ali bi bilo zanj kakor koli koristno,
če bi jih ponudil ob drugem ali celo ob tretjem plačilu, če drugo ni bilo sprejeto? Menim, da bi bilo dovolj, če bi to storil, in
da dedič nima pravice spremeniti svoje odločitve. To mnenje je sprejel tudi Pomponij.
86. Kaj je treba storiti, če bi suženj, ki mu je bilo naloženo plačilo treh letnih obrokov, celoten znesek izročil dediču, ne da bi
počakal, da zapade v plačilo? Ali če bi po plačilu desetih aurejev ob koncu prvega leta ponudil dvajset ob koncu drugega?
Bolj prizanesljiva razlaga je, da bo upravičen do svobode, saj bosta imeli korist obe strani; suženj bo namreč prej dobil
svobodo, dedič pa bo brez odlašanja prejel tisto, kar bi dobil po določenem času.
87. Če je sužnju dodeljena svoboda, če služi dediču pet let in ga ta manumitira, takoj postane svoboden, saj je dedič kriv, da
mu ni služil; čeprav bi, če dedič tega ne bi želel, postal svoboden šele po preteku petletnega roka. Razlog za to je očiten, saj
manumitirani suženj ne more več ostati v služenju. Toda gospodar, ki ne želi, da bi mu suženj služil, lahko še vedno dovoli,
da to stori v petih letih. Vendar mu suženj ne more služiti vseh pet let, ampak lahko to počne krajši čas.
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88. Julijan v šestnajsti knjigi Digest prav tako pravi, da če je bila Aretuzi podeljena svoboda pod pogojem, da bo rodila tri
sužnje, dedič pa je bil odgovoren za to, da tega ni storila (na primer zato, ker ji je dal neko zdravilo, da bi ji preprečil
spočetje), bo takoj postala svobodna. Zakaj bi čakali? To je enako, kot če bi ji dedič povzročil splav, ker bi lahko rodila tri
otroke naenkrat.
89. Podobno, če bi dedič prodal in izročil sužnja, ki naj bi ga pogojno osvobodil in ki mu je bilo naročeno, naj mu služi,
mislim, da bo suženj takoj upravičen do svobode.
90. Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Kadar je dedič odsoten zaradi državnih zadev in ima suženj pripravljen denar za plačilo, mora počakati, da se vrne tisti, ki mu
ga mora plačati, ali pa ga zapečatenega deponirati v templju; ko je to storjeno, bo takoj upravičen do svobode.
91. Ne šteje se, da postane pogojno svoboden suženj, čigar svoboda je odložena za tako dolgo, da tisti, ki naj bi bil
manumitiran, ne more živeti, dokler ta čas ne preteče; ali če je njegov lastnik predpisal tako težak ali celo nemogoč pogoj, da
z njegovim izpolnjevanjem ni mogoče pridobiti njegove svobode; kot na primer, če je bilo določeno, da mora dediču
tisočkrat plačati določeno vsoto, ali če mu je ukazal, naj bo prost od njegove smrti. Tako podeljena svoboda je nična, kot
pravi Julijan, ker dejansko ni namena podeliti sužnju svobode.
92. Če je sužnju odrejena svoboda pod pogojem, da bo eno leto služil Titiusu, in bi Titius umrl, suženj ne bo takoj postal
svoboden, ampak bo po preteku enega leta, ker se šteje, da mu je bila svoboda dana ne le pod pogojem, ampak tudi od
določenega datuma. Nesmiselno bi namreč bilo, da bi postal svoboden prej, če ne bi izpolnil pogoja, kot če bi ga izpolnil.
93. Če je odrejeno, da je suženj prost ob plačilu desetih aurejev dvema osebama, ena od njiju pa noče sprejeti petih aurejev,
je bolje trditi, da lahko suženj pridobi svobodo, če ponudi omenjenih pet aurejev drugi stranki.
94. "Naj bo Stichus svoboden, če tri leta služi Titiusu ali mu opravi storitve v vrednosti sto solidijev." Ugotovljeno je, da se
svoboda lahko zakonito podeli na ta način; suženj druge osebe nam namreč lahko služi kot svobodnjak in nam lahko z večjim
upravičenjem opravlja svoje storitve; razen če je oporočitelj z izrazom storitve mislil na lastništvo in ne na delo. Če torej
dedič prepreči sužnju, da bi služil Tiju, bo ta upravičen do svobode.
95. "Naj bo Stichus svoboden, če bo leto dni služil mojemu dediču." Lahko se pojavi vprašanje, kako naj se v tem primeru
razume beseda "leto"; naj bo to izraz, ki vsebuje tristo petinšestdeset zaporednih dni, ali le toliko dni? Pomponij pravi, da je
treba besedo razumeti v prvem pomenu. Če pa bolezen ali kakšen drug upravičen razlog sužnju prepreči, da bi služil
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določene dni, je treba te dni vključiti v leto. Za tiste, za katere skrbimo, ko so bolni, se namreč razume, da nam služijo, če so
to pripravljeni storiti, vendar jim to preprečuje slabo zdravje.
96. Če je sužnju naloženo, da mora dediču plačati deset aurei, bo slednji zaradi odpustka, ki je priznan svobodi, prisiljen
prejeti denar v ločenih plačilih.
97. Če je bilo sužnju odrejeno, da bo svoboden, "če bi se Titius povzpel na Kapitol", in Titius to zavrne, se odobritev svobode
razveljavi. To pravilo velja tudi za podobne primere pod enakimi pogoji.
98. Kasij prav tako pravi, da kadar je sužnju odrejena enoletna služba, se čas, ko je bil na begu ali v sodnem sporu, ne šteje v
korist njegove svobode.
99. Pomponij, O Sabinu, VIII. knjiga.
Če je bilo sužnju, ki naj bi pogojno postal svoboden, naročeno, naj izstavi račun, in je plačal, kolikor se je zdelo, da mu je
ostalo, ter ponudil varščino glede tistega, kar je ostalo v dvomu, Neratij in Aristo zelo pravilno menita, da bo postal
svoboden; saj sicer mnogi sužnji zaradi negotovosti računov in narave tovrstnih poslov morda ne bi dobili svoje svobode.
100. Suženj, ki naj bi postal svoboden pogojno in mu je naloženo, naj plača neko vsoto denarja, ne pa da izstavi račun, naj jo
plača, ne pa da daje poroštvo, da bo to storil.
101. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVII.
Če je sužnja, ki naj bi pogojno postala svobodna, obsojena na suženjstvo kot kazen za kaznivo dejanje in je po obsodbi
izpolnjen pogoj, od katerega je odvisna njena svoboda, to sicer ne bo koristilo njej, bo pa koristilo otroku, ki ga bo morda
imela, saj se bo rodil svoboden, kot če njegova mati ne bi bila obsojena.
102. Kakšen pa bi bil rezultat, če bi takšna sužnja med služenjem zanosila in bi, potem ko bi jo zajel sovražnik, rodila otroka
po izpolnitvi pogoja, od katerega je bila odvisna njena svoboda; ali bi bil njen otrok ob rojstvu svoboden? Nobenega dvoma
ni, da bi bil v tem času suženj sovražnika; res pa je tudi, da bi postal svoboden na podlagi pravice postliminium, saj bi se
otrok rodil svoboden, če bi bila mati v svoji domovini.
103. Jasno je, da je pravičnejše mnenje, da bi otrok, če bi spočela, ko bi bila v rokah sovražnika, in ga rodila po izpolnitvi
pogoja, lahko izkoristil pravico postliminium in postal svoboden.
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104. Suženj, ki naj bi bil pogojno svoboden, bo dobil svobodo od svojega kupca, če bo pogoj izpolnjen. Pri tem je treba
upoštevati, da to pravilo velja za sužnje obeh spolov. Če je pogoj izpolnjen, ne zavezuje le osebe, ki je sužnja kupila, temveč
tudi vse tiste, ki so pridobili lastništvo nad njim iz kakršnega koli naslova. Zato ne glede na to, ali vam je bil suženj zapuščen
s strani dediča, ali vam je bil dodeljen na sodišču, ali ste ga pridobili z izročitvijo, ali vam je bil prenesen, ali je postal vaša
last na podlagi katere koli druge pravice, pravimo, da je nedvomno mogoče izpolniti pogoj, kar zadeva vas osebno. Enako
lahko rečemo za dediča kupca.
105. Če je za dediča imenovan sin pod očetovim nadzorom in je sužnju, ki naj bi bil pogojno svoboden, naročeno, naj plača
sinu določeno vsoto denarja in bo svoboden, bo pridobil svobodo s plačilom navedene vsote bodisi sinu bodisi očetu; ker je
oče upravičen do premoženjske koristi. Če pa bo očetu plačal po sinovi smrti, bo postal svoboden, kot da je plačal dediču
dediča. Če je namreč sužnju naloženo, naj plača denarno vsoto tujcu in postane svoboden, ta pa postane dedič dediča, ne bo
izpolnil pogoja glede na tujca, temveč tako rekoč glede na dediča.
106. Če je sužnju naročeno, naj plača deset aurei in postane svoboden, in je prodan, potem ko je plačal pet, mora preostalih
pet plačati kupcu.
107. Če tvoj suženj kupi drugega sužnja, ki naj bi bil pogojno svoboden, ti mora plačati, kar mu je bilo naloženo plačati
dedičem. Če pa je plačal tvojemu sužnju, menim, da bo svoboden, če ga je tvoj suženj kupil z denarjem, ki pripada
njegovemu peculiumu, ti pa mu ga nisi odvzel; tako da se bo na ta način razumelo, da ti je plačal, kot če bi bilo plačilo
kateremu koli tvojemu sužnju opravljeno s tvojim soglasjem.
108. Kadar je odrejeno, da je suženj svoboden, vendar ne ob plačilu denarnega zneska, temveč če izstavi račune, poglejmo,
ali bo ta pogoj prešel na kupca. Pri tem ne smemo pozabiti, da običajno na kupca preidejo le tisti pogoji, ki se nanašajo na
plačilo denarja, in da nanj ne preidejo tisti, ki se nanašajo na dejanja, ki jih je treba opraviti; na primer, če da sinu pouk, saj se
ti pogoji vežejo na osebo tistega, ki so mu naloženi. Pogoj izdaje računa, ki pomeni obstoj salda, pa se nanaša na plačilo
denarja; predložitev knjig, ki vsebujejo zneske, ter izračun in pregled samih računov ter njihova revizija in preiskava pa se
nanašajo na dejanja, ki jih je treba opraviti. Ali lahko torej suženj pridobi svobodo, če kupcu plača razliko, ki mu je ostala v
rokah, in izpolni preostale pogoje, ki se nanašajo na dediča? Menim, da plačilo preostanka preide na dediča. Zato se zgodi, da
se pogoj lahko razdeli. To mnenje je v osmi knjigi o Sabinu navedel tudi Pomponij.
109. Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Odtujitev užitka ne prinaša s seboj pogoja, pod katerim mora suženj postati svoboden.
110. Pomponij, O Sabinu, VIII. knjiga.
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Kadar je sužnju naloženo, da bo svoboden, če plača deset aurei, jih mora plačati dediču; kajti kadar ni nikogar, ki bi bil
določen za plačilo, bo suženj upravičen do svobode, če bo plačal dediču.
111. Če vsak od dedičev proda svoj delež v sužnju različnim kupcem, mora suženj vsakemu kupcu plačati enak delež zneska,
ki je pripadal vsakemu dediču. Labeo pa pravi, da če so imena dedičev v oporoki samo omenjena, jim je treba izplačati enake
deleže; če pa je oporočitelj rekel: "Če plača mojim dedičem," bodo zneski ustrezali deležem zapuščine, do katerih so dediči
ustrezno upravičeni.
112. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Nihče ne bi smel prezreti dejstva, da suženj medtem ostane last dediča. Zato ga je mogoče izročiti zaradi povračila škode, ki
jo je povzročil, a tudi če se to zgodi, lahko še vedno upa, da bo dobil svobodo, saj mu izročitev ne odvzame svobode.
113. Če dedič proda sužnja pod drugačnim pogojem, kot je tisti, od katerega je odvisna njegova svoboda, se njegov status ne
spremeni; in lahko se osvobodi nadzora kupca, tako kot se lahko osvobodi nadzora dediča. Če pa dedič prikrije pogoj, pod
katerim se bo suženj osvobodil, bo odgovarjal za tožbo na nakup; dobre avtoritete menijo, da je vsakdo, ki zavestno prikrije
pogoj, pod katerim bo suženj postal svoboden, in ga popolnoma proda, kriv goljufije.
114. Obravnavano je bilo vprašanje, ali je oproščen tisti, ki je izročil sužnja, ki naj bi bil pogojno svoboden, kot povračilo za
storjeno škodo. Oktavijan meni, da je izpuščen, in pravi, da bi veljalo isto pravilo, če bi bil nekdo dolžan Stihu zaradi
določila in bi ga izročil, da bi bil pod določenim pogojem svoboden. Če bi namreč dobil svobodo, preden bi bilo plačilo
opravljeno, bi celotna obveznost ugasnila; v njej je namreč zajeto le tisto, kar je mogoče poravnati s plačilom denarja;
svobode pa se z denarjem ni mogoče znebiti ali jo nadomestiti. To mnenje se mi zdi pravilno.
115. Položaj sužnja, ki naj bi bil pogojno svoboden, je nespremenljiv le, če se zapusti posest; kajti preden se to zgodi, ga je
mogoče z uzurpacijo pridobiti kot sužnja in pričakovanje njegove svobode izgine. Če pa je posest naknadno vpisana, se
njegovo upanje na svobodo obnovi zaradi naklonjenosti, s katero se obravnava.
116. Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Če dedič proda sužnja, ki mu je bilo naloženo plačilo desetih aurejev, in ga izroči kupcu ter reče, da je bil upravičen do
svobode, če bo plačal dvajset aurejev, bo zoper prodajalca vložena tožba zaradi nakupa. Če je bil obljubljen dvojni znesek, bo
vložena tožba za dvojno odškodnino zaradi izselitve in tožba za nakup zaradi lažne izjave.
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117. Pomponij, O Sabinu, XIV. knjiga.
118. Če bi dedič podaril denarno vsoto sužnju, ki naj bi bil pogojno svoboden, da bi mu jo ta plačal in se osvobodil, Aristo
pravi, da ne bo postal svoboden, če pa mu bo dedič dal denar absolutno, bo dobil svobodo.
118. Julianus, Digeste, knjiga VII.
Kadar suženj dobi svobodo na podlagi oporoke pod pogojem, da predloži račun, mora preostanek, ki ostane v njegovih rokah,
plačati dedičem sorazmerno z njihovimi deleži v zapuščini; tudi če so v pogoju navedena imena nekaterih od njih.
119. Isto, Digest, knjiga XLIII.
Kadar oporočitelj podeli svobodo na naslednji način: "Naj bo Stichus svoboden, če ga moj dedič z oporoko ne bo
manumitiral," se šteje, da je bil namen oporočitelja, da bo suženj svoboden, če mu dedič z oporoko ne podeli svobode. Zato
se šteje, da pogoj ni izpolnjen, če dedič osvobodi sužnja z oporoko; če ga ne osvobodi, bo pogoj izpolnjen ob dedičevi smrti
in suženj bo dobil svobodo.
120. Če je sužnju, ki je v skupni lasti, odrejena svoboda pod pogojem, da plača deset aurei, lahko omenjeni znesek plača iz
svojega peculiuma, ne glede na to, na kakšen način ga je pridobil; prav tako je vseeno, ali je bil peculium v rokah dediča ali
solastnika; ali pa je bilo sužnju odrejeno, naj denar plača dediču ali tujcu. Splošno pravilo namreč je, da lahko sužnji, ki so
pogojno svobodni, odtujijo premoženje, ki spada v njihov peculium, da bi izpolnili pogoj, od katerega je odvisna njihova
svoboda.
121. Če je dvema sužnoma odrejena svoboda pod pogojem, da predložita svoje račune, in sta poslovala ločeno, ni dvoma, da
lahko pogoj izpolnita tudi ločeno. Če pa sta upravo vodila skupaj in je tako zmedena, da je ni mogoče razdeliti, se nujno
zgodi, da če eden od njiju ne predloži računa, bo drugemu preprečil pridobitev svobode; prav tako se ne bo štelo, da je bil
pogoj izpolnjen glede enega od njiju, če oba ali eden od njiju ne plačata vsega, kar se lahko po pregledu računov izkaže za
dolgovano kot saldo.
122. Če je sužnju odrejena svoboda pod pogojem, da bo prisegel, da se bo povzpel na Kapitol, in če takoj prisege, bo postal
svoboden, tudi če se ne povzpne na Kapitol.
123. Dedičev suženj, ki mu je odrejeno, naj izroči premoženje, ki pripada samemu dediču, in postane svoboden, bo upravičen
do svobode, ker lahko oporočitelj odredi manumitiranje dedičevega sužnja, ne da bi postavil pogoj, da mora kaj dati.
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124. Naslednji stavek: "Naj bo Stichus svoboden, ko bo star trideset let; Stichus ne bo svoboden, če ne plača deset aurei," ima
enak učinek, kot če bi bilo rečeno, da naj Sticha pustijo svobodnega, če plača deset aurei in doseže starost trideset let. Za
odvzem svobode ali zapuščine, ki je zapuščena pod določenim pogojem, se namreč šteje, da se zapuščini ali podelitvi
svobode, ki je bila prej dana, naloži nasprotni pogoj.
125. Alfenus Varus, Digeste, knjiga IV.
suženj, ki mu je gospodar z oporoko ukazal, naj bo svoboden pod pogojem, da bo dediču plačal deset aurejev, je slednjemu
plačal plačilo za svoje delo, in ker je dedič od njega prejel večjo vsoto od desetih aurejev, je suženj trdil, da je svoboden. V
zvezi s tem je bil sprejet nasvet. Odgovor je bil, da suženj ni videti svoboden, saj denar, ki ga je plačal, ni bil plačan za
njegovo svobodo, temveč za delo, ki ga je opravil, in da zaradi tega ni bil nič bolj svoboden, kot če bi od svojega gospodarja
najel zemljišče in mu plačal denar, namesto da bi mu dal pridelke.
126. Za sužnja je bilo odrejeno, da je svoboden, potem ko je sedem let opravljal svoje storitve za dediča. Pobegnil je in bil
odsoten eno leto. Ko se je sedem let izteklo, je bilo izraženo mnenje, da ni svoboden, ker v času, ko je bil na begu, ni
opravljal svojih storitev gospodarju, in da ne bo postal svoboden, dokler ne bo služil gospodarju toliko dni, kolikor je bil
odsoten. Če pa je bilo v oporoki navedeno, da bo svoboden, ko bo služil sedem let, bi lahko postal svoboden, če bi po vrnitvi
služil gospodarju za čas njegovega pobega.
127. Africanus, Vprašanja, IX. knjiga.
Če bi suženj, ki mu je bilo naloženo, da ob smrti dediča plača določeno vsoto denarja, obogatil zapuščino za znesek, ki bi bil
enak znesku, ki mu je bil naložen, na primer če bi plačal upnike ali oskrboval sužnje s hrano, je veljalo, da bi bil takoj
upravičen do svobode.
128. Dedič, ki je prodal sužnja, ki naj bi postal svoboden ob plačilu desetih aurejev, je ob prodaji izjavil, da je bil pogoj, da se
omenjenih deset aurejev plača njemu in ne kupcu. Postavilo se je vprašanje, kateremu od njiju mora suženj plačati denar, da
bi dobil svobodo? Odgovor je bil, da ga mora plačati dediču. Če pa je navedel pogoj, da mora suženj plačati tujcu, je bilo
podano mnenje, da bi bil sporazum veljaven, saj se šteje, da suženj plača dediču, če plača nekomu drugemu z njegovim
soglasjem.
129. Ulpianus, Pravila, knjiga IV.
Če ima sužnja, ki naj bi bila pogojno svobodna, otroka, bo ta postal suženj dediča.
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130. Neratius, Pergamenti, III. knjiga.
Za sužnja je odrejeno, da je svoboden, če dediču plača deset aurei. Ta znesek ima, vendar je enak znesek dolžan plačati
svojemu gospodarju. S plačilom teh desetih aurei ne bo svoboden, kajti kadar je sužnju dovoljeno plačati denar iz svojega
peculiuma, da bi izpolnil pogoj, moramo to razumeti tako, da ne sme plačati tistega, kar ne pripada njegovemu peculiumu.
Popolnoma se zavedam, da lahko rečemo, da je ta denar del njegovega peculiuma; čeprav, če suženj ne bi imel ničesar
drugega, ne bi imel nobenega peculiuma. Vendar ni mogoče dvomiti, da je bil namen tistih, ki so določili to pravilo, da bi
imel suženj pravico plačati iz svojega peculiuma, prav tako kot iz svojega premoženja, saj je bilo mogoče priznati, da je to
mogoče storiti brez kakršne koli škode za njegovega gospodarja. Če pa bi kdo šel še dlje, se primer ne bi veliko razlikoval od
tistega, v katerem bi nekdo lahko menil, da je suženj izpolnil pogoj s plačilom denarja, ki ga je ukradel svojemu gospodarju.
131. Paulus, O podelitvi svobode.
Če je sužnju naloženo, da mora tri leta vsako leto plačevati deset aurei, in prvo leto ponudi deset, dedič pa tega ne sprejme,
ne bo takoj postal svoboden, ker tudi če bi ga dedič sprejel, ne bi bil svoboden.
132. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.
Če je sužnju odrejena svoboda in mu je zapuščina prepuščena, da jo dobi, ko zapustnikov sin dopolni štirinajsto leto, sin pa
umre pred tem časom, bo suženj postal svoboden, ko se izteče rok, zaradi popustljivosti, s katero se šteje svoboda; vendar se
šteje, da pogoj, od katerega je odvisna zapuščina, ni izpolnjen.
133. Paulus, O Plautiju, XVI. knjiga.
Če je suženj, ki mu je bilo naloženo, naj plača deset aurei tujcu in postane svoboden, zapustil svoj peculium, vendar mu dedič
prepreči, da bi ga plačal, in suženj, ki je bil pozneje manumitiran, zahteva svoj peculium na podlagi zapuščine, ali lahko
dedič z izjemo zaradi slabe vere od svojega peculiuma odšteje znesek, ki bi ga suženj moral plačati, da bi bil on in ne
manumitirani suženj deležen koristi, ker denar ni bil plačan; ali se bo dedič štel za nevrednega, da se okoristi z denarjem, ker
je ravnal v nasprotju s pokojnikovo voljo? Ker suženj ni ničesar izgubil in je pridobil svobodo, bi bilo za dediča škodljivo, če
bi bil goljufivo prikrajšan za denar.
134. V tem primeru se postavlja vprašanje, ali bi denar, če bi ga suženj plačal brez vednosti ali soglasja dediča, pripadel
osebi, ki ga je prejela. Julijan zelo pravilno meni, da je v tem primeru pravica sužnja, da plača denar, priznana tudi proti
soglasju dediča; zato bo denar postal last tistega, ki ga prejme.
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135. Če je sužnju naloženo, da dediču plača deset aurei, in je ta dolžan sužnju to vsoto, bo suženj, če bo hotel ta znesek
pobotati, postal svoboden.
136. Človek, ki mu je bilo odrejeno, da mora suženj plačati določeno vsoto denarja, da bi postal svoboden, je umrl. Sabinus
meni, da bo suženj postal svoboden, če bo imel pripravljenih deset aurei za plačilo, ker ni bil kriv, da niso bili plačani. Julijan
pa pravi, da bo suženj zaradi naklonjenosti, s katero se gleda na svobodo, in zaradi zakona, kot je bil določen, pridobil
svobodo, tudi če je bil denar plačan po njegovi smrti, torej prej pridobi svobodo na podlagi zakona kot na podlagi oporoke;
tako da če mu je bila ob smrti osebe, ki ji je bilo naročeno, naj plača denar, zapuščina, bo pridobil svobodo, vendar ne bo
upravičen do zapuščine. Julijan je enakega mnenja, tako da je v tem primeru podoben drugim volilojemnikom. Drugačen pa
je primer sužnja, ki mu dedič prepreči izpolnitev pogoja, saj v tem primeru dobi svobodo na podlagi oporoke.
137. Božanski Hadrijan je v nekem reskriptu navedel, da lahko suženj, ki mu je naloženo, da dediču plača določeno vsoto
denarja, to vsoto plača dediču slednjega; in če je bil to namen oporočitelja, je treba šteti, da enako pravilo velja tudi za
volilojemnika.
138. Obstajajo nekateri pogoji, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče izpolniti hkrati, ampak zahtevajo časovno delitev; kot
na primer, kadar je sužnju naloženo, da mora dati vrednost desetih aurei v delu, ker se delo šteje po dnevih. Če torej suženj,
ki naj bi bil svoboden, pogojno plača aureje enega za drugim, lahko rečemo, da je izpolnil pogoj. Pri delu pa je drugače, saj
ga je nujno mogoče opravljati le del časa. Če pa ga dedič noče sprejeti, suženj ne bo postal svoboden takoj, temveč šele po
preteku časa, potrebnega za opravljanje dela. Enako pravilo bo veljalo, če je sužnju naročeno, naj gre v Kapuo in postane
svoboden, dedič pa mu to prepove; tedaj bo namreč svoboden, ko bo potekel čas, potreben za odhod v Kapuo, kajti čas velja
za bistvenega tako pri opravljanju dela kot tudi pri potovanju.
139. Če bi suženj prejel svobodo na naslednji način: "Naj bo Stichus svoboden, če ga moj dedič ne bo manumitiral," ga lahko
manumitira dedič in mu ni odvzeta svoboda v nasprotju z oporočiteljevo voljo. Vendar ni potreben tako kratek čas, da bi bil
dedič prisiljen pohiteti ali se takoj vrniti s potovanja, da bi manumitiral sužnja, ali da bi opustil opravljanje nujnih poslov v ta
namen. Po drugi strani pa se manuminacija ne sme podaljšati za časa njegovega življenja, ampak mora dedič osvoboditi
sužnja takoj, ko to lahko stori brez večjih nevšečnosti zase. Če je bil za manuminacijo določen čas, ga je treba upoštevati.
140. Pomponij, O Placiju, VII. knjiga.
Labeo v svoji Knjigi zadnjih del navaja naslednji primer: "Naj bo Galen, moj upravnik, svoboden, če se zdi, da je skrbno
vodil moje posle, in naj obdrži vse svoje premoženje, poleg tega pa naj prejme sto aurejev." V tem primeru bi morali
zahtevati takšno skrbnost, ki bo koristila gospodarju in ne sužnju. Poleg tega je treba skrbnosti dodati še dobro vero, ne le pri
vodenju računov, temveč tudi pri plačilu morebitnega preostanka. Z besedo "zdi se" je mišljeno "lahko se šteje, da jo ima".
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Stari so naslednje besede iz Zakona dvanajstih tabel: "Če deževnica povzroči škodo," razlagali tako, da pomeni, če lahko
povzroči škodo. In če se postavi vprašanje, pred kom je treba ugotoviti omenjeno skrbnost, moramo odgovoriti, da morajo o
tem odločiti dediči v skladu s presojo zanesljivega državljana; če je na primer sužnju odrejena svoboda pod pogojem, da
plača določeno vsoto denarja, in ni navedeno, komu jo mora plačati, bo postal svoboden, tako kot bi postal, če bi oporočitelj
zapisal: "Če bo plačal znesek mojemu dediču."
141. Paktumej Klemens je dejal, da če je bilo premoženje zapuščeno na sledeči način: "Naročam ti, da ga izročiš tistemu, ki
ga boš izbral," in dedič ni izbral, komu naj izroči premoženje, ga mora izročiti vsem, in to je odredil cesar Antonin.
142. Paulus, O Vitelliju, III. knjiga.
Kadar je bilo sužnju naloženo, da mora plačati določeno vsoto denarja, in oseba, ki naj bi jo plačal, ni bila navedena, jo mora
plačati dedičem v sorazmerju z njihovimi deleži v državi, saj mora vsak od njih prejeti delež sorazmerno s svojim lastništvom
sužnja.
143. Če oporočitelj kot tiste, ki jim mora plačati sužnja, navede nekatere dediče, mora to storiti sorazmerno z njihovimi
deleži v premoženju.
144. Če se dedičem, ki so navedeni, pridruži tujec, mu je treba izplačati celoten delež, drugim pa zneske v sorazmerju z
njihovimi deleži zapuščine. Če zapustnik ni dodal samo Titiusa, ampak tudi druge, bodo ti upravičeni do polnega deleža,
njihovi sodediči pa do zneskov v sorazmerju z njihovimi deleži v zapuščini; kot navaja Julijan.
145. Celsus, Digeste, knjiga XXII.
"Naj bo Stichus svoboden, če v petih letih plača sto aurejev." Po preteku petih let lahko suženj omenjeni znesek plača dediču
kupca.
146. Če je bilo sužnju naloženo, da bo svoboden, če bo poravnal račune, in dedič po prodaji premoženja, ki je pripadalo
peculiumu, sužnju ne dovoli, da bi plačal preostanek, ki je v njegovih rokah, bo svoboden, kot da bi izpolnil pogoj.
147. Marcellus, Digeste, knjiga XVI.
"Naj bo Stichus svoboden, če mojemu dediču obljubi deset aurei ali priseže, da mu bo dal svoje usluge." Pogoj bo izpolnjen,
če suženj obljubi, saj lahko rečemo, da se je do neke mere zavezal, čeprav obveznost morda ni obvezna.
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148. Modestin, Razlike, IX. knjiga.
Zakoni dvanajstih tabel naj bi dovoljevali prodajo sužnjev, ki naj bi bili pogojno svobodni. Pri prodaji pa je treba vroče
postaviti stroge pogoje; na primer, da suženj ne sme služiti v določeni državi ali da nikoli ne sme biti manumitiran.
149. Isti, Pravila, IX. knjiga.
Če je bila sužnju z oporoko podeljena svoboda pod pogojem, da poda svoj račun, lahko dedič zahteva ne le pisni račun,
ampak tudi račun o vseh poslih, ki so bili opravljeni, ne da bi bili zapisani v pisni obliki.
150. Če je bilo sužnju odrejeno, da pridobi svobodo po tem, ko je predložil račun, postane svoboden, tudi če ni opravil
nobenega posla.
151. I. knjiga Pandektov.
Če bi oseba, ki ji je bilo odrejeno plačilo, kupila sužnja in ga nato prodala drugemu, mora plačati zadnjemu kupcu, kajti
Julijan je odločil, da če tisti, ki mu je bilo odrejeno plačilo, pridobi lastništvo nad sužnjem in ga odtuji, bo pogoj prešel tudi
na kupca.
152. Javolenus, O Kassiju, VI. knjiga.
Če je bila zapuščina osebe, ki je ukazala, da mora njen suženj postati svoboden v tridesetih dneh po njeni smrti, če je izstavil
račune, vpisana šele po preteku tridesetih dni, manumitirani suženj po strogi razlagi zakona ne more postati svoboden, ker
pogoj ni bil izpolnjen; vendar pa se zaradi popustljivosti, s katero se obravnava svoboda, pogoj šteje za izpolnjenega, če za to
ni bila kriva oseba, ki ji je bil naložen, da se to ni zgodilo.
153. V knjigah Gaja Kasija je navedeno, da če suženj, ki naj bi bil pogojno svoboden, pridobi kakšno premoženje, preden je
izpolnjen pogoj, od katerega je odvisna njegova svoboda, to ne bo vključeno v zapuščino njegovega peculiuma, razen če je
zapuščina vsebovala čas, ko je bil svoboden. Ker se lahko peculium poveča in zmanjša, preverimo, ali bo njegovo povečanje
s strani dediča sestavni del zapuščine, če suženj ne bo prikrajšan. Takšna je naša sedanja praksa.
154. Pomponij, O Kvintu Muciju, XVIII. knjiga.
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Sužnji, ki so pogojno svobodni, se v ničemer ne razlikujejo od naših drugih sužnjev. Zato so v enakem položaju kot drugi
glede pravnih dejanj, ne glede na to, ali ta izhajajo iz kaznivih dejanj, sklenjenih poslov ali pogodb. Posledica tega je, da so v
javnih pregonih podvrženi enakim kaznim kot drugi sužnji.
155. Kvintus Mucij pravi, da je poglavar nekega gospodinjstva v oporoki zapisal: "Naj bo moj suženj Andronik svoboden, če
bo mojim dedičem plačal deset aurei." Nato je prišlo do spora v zvezi s premoženjem. Ena oseba je izjavila, da je dedič, in
trdila, da mu pripada, druga oseba, ki je imela posestvo, pa je dejala, da je dedič po oporoki. Sodba je bila izdana v korist
tistega, ki je trdil, da je dedič po oporoki. Nato je Andronik vprašal, ali bo, če bo slednjemu plačal dvajset aurejev, postal
svoboden, ker je bila sodba izdana v njegovo korist, ali pa se sodba, ki jo je dobila uspešna stranka, ni nanašala na zadevno
zadevo; če bi torej plačal deset aurejev imenovanemu dediču in bi bila zadeva rešena v škodo posestnika, bi ostal v
suženjstvu. Labeo meni, da je mnenje Kvinta Mucija lahko resnično le, če bi bilo odločeno, da je dedič, ki je zadevo dobil,
zakoniti dedič; če bi se namreč izkazalo, da je imenovani dedič s pravično odločitvijo izgubil zadevo in bi bil upravičen do
zapuščine po oporoki, bo suženj s plačilom kljub temu izpolnil pogoj in bo postal svoboden. Vendar je mnenje, ki ga je
Aristo podal Celsusu, popolnoma pravilno, namreč da se denar lahko plača zakonitemu dediču, v korist katerega je bila
izdana sodba; saj se po določbah Dvanajstih tabel izraz "nakup" razume tako, da vključuje vse vrste odtujitve, in ni razlike,
na kakšen način je katera od strank postala gospodar sužnja; zato je tisti, v korist katerega je bila izdana sodba, vključen v
zakon in suženj, ki je plačal denar, bo svoboden. Poleg tega, če bo tisti, ki je v posesti in ki mu je bil denar plačan, premagan
v sporu za premoženje, bo moral denar skupaj s premoženjem izročiti stranki, ki je zmagala.
156. Isto, O različnih lekcijah, VII. knjiga.
Kadar je sužnju naloženo, naj bo svoboden, kot sledi: "Naj bo Stichus svoboden, če ga moj dedič ne odtuji,"
tudi če je pogojno svoboden, ga je kljub temu mogoče odtujiti.
157. Gaj, On tine Lex Julia et Papia, knjiga XIII.
Če je dediščina zapuščena sužnju pod pogojem, da izstavi račune, ni dvoma, da mora v skladu s pogojem, s katerim mu je
bilo naročeno, da prejme dediščino, plačati morebitni ostanek, ki mu je ostal v rokah.
158. Zato, ko je bila opravljena poizvedba v zvezi z naslednjo klavzulo: "Naj bo Stichus skupaj s svojo tovarišico svoboden,
potem ko bo izročil svoje račune," in bi Stichus umrl, preden bi bil pogoj izpolnjen, ali bo njegova tovarišica svobodna?
Julijan pravi, da gre v tem primeru za vprašanje, ki se pojavlja tudi v zvezi z zapuščinami, kot če oporočitelj reče: "Dajem So
in So skupaj s So in So," in ena od strank manjka, je drugi dovoljeno sprejeti zapuščino; ker je boljše mnenje, da je primer
enak, kot če bi oporočitelj rekel: "Dajem So in So ter So in So." Rečeno je tudi, da obstaja še eno vprašanje, in sicer ali je
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pogoj postavljen tudi za družabnico. Menijo, da je temu tako; zato bo ženska, če Stichus nima v rokah nobenega preostanka,
takoj postala svobodna; če pa je v njegovih rokah ostal preostanek, mora plačati denar, niti ji ne bo dovoljeno, da ga vzame iz
peculiuma, ker je to dovoljeno le tistim, ki jim je naročeno, naj plačajo v svojem imenu zaradi svobode, ki jim je bila dana.
159. Licinij Rufin, Pravila, I. knjiga.
Če sta določena dva dediča in je odrejeno, da bo suženj svoboden, če dedičem plača deset aurei, in ga eden od slednjih proda
in izroči, bo postal svoboden tako, da plača polovico zneska drugemu dediču, ki ga ni prodal.
160. Papinianus, Vprašanja, II. knjiga.
Na pravice sužnjev, ki naj bi bili pogojno svobodni, dedič ne more škodljivo vplivati.
161. Isti, Vprašanja, XXI. knjiga.
Za sužnja je bilo odrejeno, da je svoboden, če dediču plača deset aurei. Dedič je sužnja manumitiral in nato umrl. V tem
primeru denarja ne bi smel plačati dediču dediča; ko je bilo namreč odločeno, da mora plačati dediču dediča, se boste
spomnili, da je to veljalo, kadar je bil prvi dedič, ki naj bi prejel denar, gospodar sužnja; zaradi česar je bil pogoj (tako
rekoč), ambulanten. Dejansko obstajata dva razloga, zaradi katerih je treba izpolniti pogoj, kar zadeva prvega dediča; prvi je
lastništvo, drugi pa določitev osebe. Prvi razlog velja za vsakega naslednika, na katerega lahko suženj preide z nadaljevanjem
prenesenega lastništva; drugi razlog pa se nanaša samo na osebo, ki je posebej določena.
162. Cesar Antonin je v nekem reskriptu navedel, da če je bilo sužnju naloženo, naj predloži račune in postane svoboden, bo
suženj kljub temu postal svoboden, če bo dedič zamujal s prejemom računov. Ta reskript je treba razumeti tako, da se
uporablja, kadar bo suženj postal svoboden, če ne bo odlašal s plačilom preostalega zneska, ki ga ima v rokah, če pa s tem
zamuja, bo začel veljati le, če bo ponudil znesek, ki bi ga moral vrniti v dobri veri; kajti za manuminacijo sužnja ne bo
dovolj, da je dedič v zamudi, če ni storil ničesar, kar bi prispevalo k njegovi svobodi, če dedič ne bi zamujal. Kaj pa, če je bil
suženj manumitiran na naslednji način: "Damas naj bo svoboden, če bo naslednje leto odšel v Španijo pobirat žetev," dedič
pa ga zadrži v Rimu in mu ne dovoli odhoda? Ali lahko rečemo, da bo takoj svoboden, še preden bo pospravljen pridelek?
Kajti če je v Rimu sklenjena naslednja določba: "Ali mi obljubiš, da mi boš v Španiji plačal sto aurejev?" V določilo je
vključen čas, v katerem lahko prideš v Španijo, in odločeno je bilo, da sodnega postopka ni mogoče začeti, dokler ta čas ne
preteče. Če pa dedič, potem ko je potrdil račune in izračunal preostanek, ki ga dolguje suženj, javno izjavi, da ta znesek
daruje sužnju, ker ga nima s čim plačati, ali če to odkrito navede v pismu, ki mu ga pošlje, se šteje, da je bil pogoj, od
katerega je odvisna njegova svoboda, izpolnjen. Kako pa je treba ravnati, če suženj zanika, da je zamujal s plačilom razlike,
in bi zato moral postati svoboden, ker je dedič kriv, da ni prejel njegovih računov, dedič pa trdi, da ni bil odgovoren za
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zamudo in da mora suženj plačati razliko v njegove roke? O tem, ali je bil pogoj izpolnjen ali ne, odloči sodnik, ki je
pristojen za zadevo, in del njegove dolžnosti je, da razišče domnevno neizpolnjevanje obveznosti in tudi sestavi račune ter, če
ugotovi, da je bilo plačilo razlike zamujeno, odloči, da suženj ni svoboden. Če pa suženj nikoli ni zanikal, da je bil dolgovan
saldo, in bi moral tožiti dediča, da bi lahko predložil svoje račune, in bi bilo ugotovljeno, da je bil pripravljen plačati
morebitni saldo in je ponudil dobro jamstvo za plačilo denarja, ter bi bilo ugotovljeno, da je dedič zamujal, je treba odločiti v
korist svobode.

163. Isto, Mnenja, knjiga IX.
suženj se bo štel za odgovornega za neizpolnitev pogoja, od katerega je odvisna njegova svoboda, če ne more plačati denarja
iz peculiuma, ki ga je imel, ko je bil pod nadzorom prodajalca; ker se oporoka pokojnika ne razteza na njegov peculium pod
drugim lastnikom. Enako pravilo bo veljalo, če je bil suženj prodan s svojim peculiumom, prodajalec pa ga zadrži v nasprotju
s pogodbo; čeprav bo mogoče vložiti tožbo na nakup, suženj vendarle ni imel peculiuma, ko je bil pod nadzorom kupca.
164. Isto, Opredelitve, II. knjiga.
Osebe, ki se spoznajo na pravo, so v razred sužnjev, ki naj bi bili pogojno svobodni, uvrstile tistega, ki je bil zamenjan za
sina s podelitvijo svobode z drugo oporoko. To pravilo je koristno, saj preprečuje, da bi mladoletni sin razveljavil očetovo
oporoko tako, da bi dovolil odtujitev sužnja pod pogojem, da se mu podeli svoboda. Ta razlaga zakona se brez razlikovanja
razširi na vse primere, ko je suženj zamenjan bodisi na drugi bodisi na tretji stopnji.
165. Gaj, O posebnih primerih.
Če je v oporoki zapisano: "Stiha dajem Titiusu, da ga manumitira, in če tega ne stori, naj bo svoboden," bo Stih takoj postal
svoboden.
166. Paulus, O Neratiju, I. knjiga.
Ni vsaka ovira, za katero je odgovoren dedič, z enakim učinkom kot izpolnitev pogoja s strani sužnja, temveč le, kadar je to
storjeno z namenom, da se mu prepreči pridobitev svobode.
167. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, IV. knjiga.
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"Stiha dajem in zapuščam Attiju, in če mu plača sto sestercij, naj bo svoboden." Če suženj plača sestercije Attiju pod pogoji
oporoke, Labeo meni, da jih dedič ne more izterjati, ker jih je Attij prejel od svojega sužnja in ne od sužnja dediča. Kvintus
Mucij, Gallus in sam Labeo menijo, da je treba sužnja šteti za pogojno svobodnega, Servij in Ofilij pa menita, da ne.
Sprejemam prvo mnenje, to je, da suženj pripada dediču in ne volilojemniku, tako kot če bi bila dediščina odvzeta z
dodelitvijo svobode.
168. "Naj bo Stichus svoboden, ko bodo poplačani moji dolgovi ali ko bodo poplačani moji upniki." Četudi je dedič bogat,
Stichus kljub temu ne bo svoboden, dokler upniki ne prejmejo svojega denarja ali so njihove terjatve izpolnjene ali jim je
zagotovljeno kakšno drugo zavarovanje; tako menita Labeo in Ofilij.
169. Labeo in Trebatius sta menila, da če dedič da sužnju denar za opravljanje poslov, ta ne more postati svoboden po
pogojih oporoke, če ta denar plača, ker se šteje, da ga je prej vrnil, kot da bi ga plačal. Menim pa, da če je bil denar del
njegovega peculiuma, bo na podlagi oporočne določbe postal svoboden.
170. "Naj bo moj suženj Damas svoboden, potem ko je sedem let opravljal svoje storitve za mojega dediča." V teh sedmih
letih je bil suženj vpleten v hudodelstvo in po preteku zadnjega leta je Servij izjavil, da ga ne sme osvoboditi. Labeo pa je
menil, da bo svoboden, ko bo sedem let služil svojemu gospodarju. To mnenje je pravilno.
171. "Naj bo Stichus svoboden, če plača tisoč sestercij Attiji." Attia je umrl za časa življenja oporočitelja. Labeo in Ofilij sta
bila mnenja, da Stichus ne more postati svoboden. Trebatij se je strinjal z njima, če je Attia umrla pred sestavo oporoke, če pa
je umrla pozneje, je menil, da bo suženj svoboden. Mnenje Labeja in Ofilija je razumno, vendar je naša praksa takšna, da se
suženj šteje za svobodnega pod pogoji oporoke.
172. Kadar je sužnju naročeno, naj služi tujcu, ga nihče ne more osvoboditi s tem, da v imenu sužnja zagotovi svoje delo.
Pravilo pa je drugačno, kadar gre za plačilo denarja; kot na primer, kadar tujec osvobodi sužnja s plačilom denarja v
njegovem imenu.
173. Scaevola, Digeste, knjiga XXIV.
Svoboda je bila Stihu podeljena na naslednji način: "Prosim svoje dediče in jim nalagam, naj manumitirajo Stiha, ko bo
izročil svoje račune." Ker je suženj po zapustnikovi smrti zbral veliko denarja, ki je ostal v njegovih rokah, in v svoje račune
ni vključil nekaterih zneskov, ki so mu jih plačali najemniki, ter je izropal posestvo, tako da je skrivaj odpiral skladišča in
kradel pohištvo in oblačila ter izčrpal vsebino kleti, se je pojavilo vprašanje, ali mu je treba podeliti svobodo na podlagi
zapuščine, preden bo obračunal, kar mu je goljufivo ostalo v rokah, in vrnil, kar je ukradel. Odgovor je bil, da se mu svoboda
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v skladu s pogoji skrbništva ne sme dodeliti, dokler ne povrne preostanka, ki je ostal v njegovih rokah, in vsega, kar je bilo
izgubljeno z njegovim posredovanjem.
174. "Naj bo Pamfilij svoboden, če bo vse svoje peculium dal mojim dedičem." Ker je suženj svojemu gospodarju dolgoval
več, kot je bilo v peculiumu, in je vse, kar je pripadalo njegovemu peculiumu, v dobri veri prenesel na dediče, se je pojavilo
vprašanje, ali je upravičen do svobode pod pogoji oporoke. Odgovor je bil, da v navedenem primeru ni ničesar, kar bi kazalo,
da do nje ni upravičen.
175. Oporočitelj je svojega sužnja Stichusa kot prednostno zapuščino zapustil svojemu svobodnjaku Pamphilu, ki ga je
določil za dediča dela svojega premoženja; Stichusu pa je zapustil svobodo, kot sledi: "Osvobodil ga boš, če ti bo v petih
neprekinjenih letih od moje smrti vsak mesec plačal šestdeset sestercij." Ker je Pamfilij umrl pred iztekom petih let in za
dediča postavil sina in ženo, je v zvezi s Stichusom določil naslednjo oporoko: "Urejam, da mora moj suženj Stichus, ki mi je
bil pod določenim pogojem zapuščen z oporoko mojega zavetnika, mojemu sinu in moji ženi brez kakršnega koli spora dati
in plačati znesek, za katerega je odgovoren, in če se to zgodi, ga bosta po preteku določenega časa manumitirala." Če Stichus
ne bi vsak mesec plačal 60 sestercij, se je pojavilo vprašanje, ali bi bil po izteku petih let upravičen do svobode na podlagi
skrbništva. Odgovor je bil, da če ne bo plačeval, ne bo upravičen do svobode, ki mu je bila dodeljena v skladu s pogoji
skrbništva.
176. Suženj je bil manumitiran z oporoko na naslednji način: "Stichus, moj suženj, ki je tudi moj upravitelj, naj bo svoboden,
če mojemu dediču izstavi račun o svojem celotnem upravljanju in ga v tem pogledu zadovolji; ko postane svoboden, želim,
da se mu izroči dvajset aurejev in njegov peculium." Postavilo se je vprašanje, ali bo suženj, če je bil pripravljen predložiti
obračune svoje uprave za več let, v katerih jo je vodil, ne da bi jih zapustnik potrdil s svojim podpisom, postal svoboden na
podlagi oporoke, saj zapustnik zaradi hude bolezni ni mogel podpisati obračunov, vendar je kljub temu lahko podpisal svojo
oporoko. Odgovor je bil, da bo suženj postal svoboden, če bodo njegovi računi izstavljeni v dobri veri in bo izplačan
preostanek, ki je ostal v njegovih rokah.
177. Sprašujem tudi, ali bodo morebitni zneski, ki so jih zbrali pomočniki sužnja in ki bodisi sploh niso bili vpisani v njegovo
knjigo bodisi so bili vpisani goljufivo, povzročili njegovo odgovornost, saj je bil postavljen nad svoje pomočnike. Odgovor je
bil, da je treba upoštevati potrebo po predložitvi izjave o tem, če gre za zadevo, za katero bi lahko odgovarjal.
178. Prav tako sprašujem, ali je treba predložiti obračun najemnin, ki jih ni pobral od zakupnikov zemljišč ali najemnikov,
poleg zneskov, ki jim jih je morda nakazal. Odgovor je bil, da je bilo o tem že odločeno.
179. Sprašujem tudi, ali bo odgovoren, ker je pred izdajo računa odstranil vse svoje premoženje, to je peculium. Odgovor je
bil, da to ni ovira za izpolnitev pogoja, če je bil račun izročen.
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180. Titius je z oporoko vsakemu od sužnjev, ki jih je zaposloval njegov upravitelj, zapustil različne osebe, pod pogojem, da
bodo te podale račune njegovemu dediču. Nato je v drugi točki oporoke zapisal: "Želim, da vsi upravniki, ki sem jih zapuščal
ali bi jih lahko manumitiral, v štirih mesecih po moji smrti izstavijo račune svojim lastnikom, ki sem jim jih zapuščal." Nato
je nižje ukazal, naj bodo drugi njegovi upravitelji svobodni, in dodal: "Če bodo svoje račune izročili mojemu dediču." Ker je
bil dedič kriv, da računi niso bili predloženi, se sprašujem, ali so sužnji pod tem pogojem prenehali biti svobodni; ali pa so
lahko kljub temu pridobili svobodo na podlagi oporoke, če so predložili račune in plačali zneske, ki so ostali v njihovih
rokah. Odgovor je bil, da zapuščine in podelitve svobode ne bodo začele veljati, če ne bodo predloženi računi ali če tega ne
bo storil dedič po svoji krivdi; vendar mora sodišče ugotoviti, ali se zdi, da je bil v pogoj, pod katerim naj bi zapuščine in
podelitve svobode začele veljati, vključen čas, ali pa je štiri mesece dodal oporočitelj, da bi preprečil nadaljnje odlašanje in
zagotovil dovolj časa za predložitev računov dedičem. Vendar je bolje, da se domneva postavi v korist sužnjev.
181. Izterjevalec bankirja, čigar skoraj vse premoženje so predstavljale terjatve, je svojim zastopnikom, ki so bili njegovi
sužnji, dal svobodo, kot sledi: "Ne glede na to, kdo bo moj dedič, če mu Damas, moj suženj, predloži račun o upravljanju, ki
ga je opravljal v svojem imenu in v imenu Pamfila, svojega sodržavljana, želim, da sta oba v enakem položaju in da v šestih
mesecih postaneta svobodna." Postavilo se je vprašanje, ali se besede "da se izenačita" nanašajo na vse terjatve, razen na
slabe terjatve, tako da bi pomen tega bil, če bi izterjali vse, kar je bilo dolgovano od vseh dolžnikov, in izplačali dediča ali ga
zadovoljili na kak drug način, in če v šestih mesecih ne bi izterjali terjatev, ali ne bi bila upravičena do svobode. Odgovor je
bil, da je jasno, da je bil pogoj vključen v zgoraj navedeno določbo oporoke, in da bodo torej sužnji svobodni, če ga bodo
izpolnili, ali pa je dedič odgovoren za to, da tega niso storili.
182. Labeo, Epitome o verjetnostih, Paulus, I. knjiga.
Če želite dovoliti, da se eden od vaših sužnjev v določenem času osvobodi suženjstva, ni nobene razlike, ali to določite pod
pogojem, da bo "služil", ali da bo "tri leta opravljal svoje storitve, da bi postal svoboden".
183. Paulus: Če je komu naloženo, da bo svoboden, če obljubi, da bo dediču plačal deset aurei, čeprav takšna obljuba ne bo
imela učinka, bo kljub temu osvobojen, če jo bo dal.
184. Isti, Verjetnosti, III. knjiga.
Če kdo zapusti sužnja svoji ženi in mu naroči, naj bo svoboden v primeru, da se ponovno poroči, bo suženj pod tem pogojem
postal svoboden, če se bo drugič poročila.

2483

Tit. 8. Glede sužnjev, ki pridobijo svobodo brez manumissiona.

185. Paulus, O Placiju, V. knjiga.
Kadar je suženj prodan pod pogojem, da bo v določenem času manumitiran, tudi če prodajalec in kupec umreta in ne
zapustita dedičev, bo imel pravico do svobode. To je božji Marcus navedel v zapisu. Četudi si prodajalec premisli, bo suženj
kljub temu postal svoboden.
186. Modestin, Pravila, VI. knjiga.
Z odlokom božanskega Klavdija bo suženj, ki ga je njegov gospodar zapustil zaradi kakšne hude bolezni, upravičen do
svobode.
187. Kalistrat, O sodnih preiskavah, III. knjiga.
Če je bil suženj prodan pod pogojem, da bo v določenem času osvobojen, in dan, določen za njegovo osvoboditev, nastopi za
časa življenja prodajalca, ta pa si ni premislil, bo suženj osvobojen, kot da bi to storila oseba, ki bi ga morala osvoboditi; če
pa je prodajalec mrtev, sta božanski Marko in njegov sin v reskriptu navedla, da ni treba pridobiti soglasja njegovih dedičev.
188. Ulpianus, O Sabinu, III. knjiga.
Kadar je suženj prodan pod pogojem, da bo manumitiran za časa kupčevega življenja, bo, ko ta umre, takoj upravičen do
svobode.
189. Marcijan, Pravila, knjiga V.
Če je suženj dobil svobodo kot nagrado za odkritje morilca svojega gospodarja, bo postal svobodni mož umrlega.
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190. Isti, O hipotekarni formuli.
Če kdo kupi sužnja, ki je bil hipotekariziran, pod pogojem, da ga bo manumitiral, bo suženj upravičen do svobode po ustavi
božjega Marka, čeprav je prodajalec morda hipotekariziral vse premoženje, ki ga je takrat imel ali bi ga lahko pridobil v
prihodnosti.
191. Enako je treba reči, če kupi sužnjo pod pogojem, da je ne bo podvrgel prostituciji, in jo prostituira.
192. Paulus, O podeljevanju svobode.
Naš cesar in njegov oče sta odločila, da bo sužnja postala svobodna, če bi jo oseba, ki jo ima v posesti, lahko obvarovala pred
prostitucijo, a je svojo pravico nad njo prodala za denar; saj ni razlike, ali jo spelješ na pot in jo prostituiraš ali pa to dopustiš
in za to prejmeš denar, kadar lahko to preprečiš.
193. Papinianus, Mnenja, IX. knjiga.
Neka mati je hčeri dala nekatere sužnje pod pogojem, da bo poskrbela, da bodo po njeni smrti postali svobodni. Ker pogoj
daritve ni bil izpolnjen, sem podal mnenje, da so sužnji v skladu z duhom ustave Božjega Marka pridobili svobodo s
soglasjem matere in da bi bili, če bi umrla pred hčerko, brezpogojno upravičeni do svobode.
194. Paulus, Vprašanja, V. knjiga.
Latinus Largus je prodal sužnjo pod pogojem, da bo manumitirana, vendar ni navedel nobenega časa, kdaj se mora to zgoditi.
Sprašujem, kdaj bi bila na podlagi ustave upravičena do svobode, če je kupec ne bi manumitiral? Odgovoril sem, da je treba
upoštevati dogovor strank, ali jo mora kupec manumitirati takoj, ko lahko, ali pa je v njegovi pristojnosti, da jo osvobodi,
kadar koli se odloči za to. V prvem primeru je čas mogoče zlahka določiti, v zadnjem pa bo imela pravico do svobode ob
kupčevi smrti. Če ni razvidno, kaj je bilo dogovorjeno, bo zaradi ugodnosti, ki je bila priznana svobodi, sprejeto prvo
mnenje; to pomeni, da bo sužnja upravičena do svobode v dveh mesecih, če sta prisotna tako sužnja kot njen kupec; če pa bo
sužnja odsotna, bo, če ji kupec ne bo dal svobode v štirih mesecih, jo bo dobila na podlagi cesarskih ustav.

Tit. 9. Kateri sužnji, ki so bili manumitirani, ne postanejo svobodni, kdo to stori; in o zakonu Aelia Sentia.
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195. Ulpianus, O Sabinu, I. knjiga.
Celsus v dvanajsti knjigi Digest, ki ima v mislih javno blaginjo, pravi, da lahko manumit sužnja opravi oseba, ki se je rodila
gluha.
196. Isti, O Sabinu, III. knjiga.
suženj ne more dobiti svobode, če po izgonu ostane v mestu.
197. Gaj o zapuščinah; o mestnem ediktu.
Če je izbiro sužnja dal oporočitelj ali če je suženj zapuščen, ne da bi bil naveden kakšen poseben suženj, dedič ne more
razveljaviti ali zmanjšati pravice do izbire, ki pripada volilojemniku, tako da manumitira nekatere sužnje ali vse. Kadar je
namreč podeljena možnost izbire ali izbira sužnja, se šteje, da je bil vsak suženj zapuščen pod določenim pogojem.
198. Ulpianus, Razprave, III. knjiga.
Ne moremo manumitirati sužnja, ki je bil dan v zastavo.
199. Julianus, Digeste, knjiga LXIV.
Kadar zapuščina ni plačilno sposobna, čeprav je dedič lahko bogat, svobode na podlagi oporoke ne bo mogoče pridobiti.
200. Če pa plačilno nesposoben oporočitelj zapusti svobodo na naslednji način: "Naj bo Stichus svoboden, če bodo moji
upniki v celoti poplačani," se ne more šteti, da je svojim sužnjem ukazal, naj postanejo svobodni, da bi ogoljufal svoje
upnike.
201. Če Titius nima drugega premoženja razen svojih sužnjev Sticha in Pamfila in ju obljubi Maeviju pod naslednjo določbo:
"Ali obljubljaš, da boš dal Sticha ali Pamfila?" in potem, ker nima drugega upnika, manumitira Sticha, bo svoboda slednjega
razveljavljena po Lex Aelia Sentia. Kajti čeprav je bilo v pristojnosti Titiusa, da da Pamfila, dokler tega ni storil, še vedno ni
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mogel, ne da bi prevaral določevalca, dati Stiha, in sicer iz razloga, ker bi Pamfil medtem lahko umrl. Če pa je obljubil, da bo
dal le Pamfila, ne dvomim, da bo Stichus dobil svobodo; čeprav bi na enak način lahko umrl tudi Pamfil, saj je zelo
pomembno, ali je bil suženj, ki je manumitiran, vključen v določilo ali ne. Kajti kdor zastavi Stiha in Pamfila kot varščino za
pet aurijev, ko je vsak od njiju vreden pet aurijev, ne more manumitirati nobenega od njiju; če pa bi dal v zastavo samo Stiha,
se ne bo štelo, da je manumitiral Pamfila z namenom ogoljufati svojega upnika.
202. Scaevola, Vprašanja, knjiga XVI.
Julijan omenja osebo, ki ni imela v lasti ničesar razen dveh sužnjev; kajti če je imel še drugo premoženje, zakaj ne bi mogli
trditi, da ima moč manumitirati enega od omenjenih sužnjev? Če bi namreč eden od njiju umrl, bi bil še vedno plačilno
sposoben, in če bi enega od njiju manumitiral, bi bil prav tako plačilno sposoben, in naključij, ki se lahko zgodijo, ne gre
upoštevati; sicer oseba, ki je obljubila enega od sužnjev in navedla, katerega, ne bi mogla manumitirati nobenega sužnja.
203. Julianus, O Urseius Ferox, II. knjiga.
Če kdo, ki ima v posesti vse svoje premoženje, potrdi kodicil in nato z njim podeli svobodo svojim sužnjem z namenom, da
bi ogoljufal svoje upnike, njegova oporoka ne bo imela nobene veljave ali učinka; saj v takih okoliščinah zakon preprečuje
oporoke svobode. Kajti namen oporočitelja, da stori goljufijo, se ne nanaša na čas, ko je bil kodicil potrjen, temveč na čas, ko
je bila svoboda s kodicilom podeljena.
204. Mladoletnik, star dvajset let, ki je želel manumitirati sužnja, ne da bi imel kakršen koli utemeljen razlog, ki bi ga
ponudil svetu za to, vam ga je dal, da bi ga lahko manumitirali. Prokul je zanikal, da bi bil suženj svoboden, ker je bila
storjena prevara proti zakonu.
205. Africanus, Vprašanja, III. knjiga.
Lex Aelia Sentia se ne uporablja, kadar človek, ki dolguje denar pod določenim pogojem, manumitira sužnja na podlagi
zaupanja.
206. Če vojak sestavi oporoko po vojaškem pravu in zapusti svobodo sužnjem, da bi ogoljufal svoje upnike, nato pa umre
zaradi plačilne nesposobnosti, je zapuščina svobode nična.
207. Marcijan, Inštituti, I. knjiga.
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Suženj ne bo postal svoboden, če je prisilil svojega gospodarja, da ga je manumitiral, ta pa, potem ko je bil ustrahovan, pisno
izjavi, da je svoboden.
208. Poleg tega suženj ne bo postal svoboden, če ga njegov gospodar ni zagovarjal zaradi smrtnega zločina in je bil nato
oproščen.
209. Če so sužnji prodani pod pogojem, da ne bodo manumitirani, ali če jim je po volji prepovedano manumitiranje ali če je
to storjeno po ukazu guvernerja pokrajine, pa bi morali biti kljub temu osvobojeni, ne bodo dobili svobode.
210. Gaj, Dnevne ali zlate zadeve.
Šteje se, da oseba z manumitacijo sužnja, ki je bil v času, ko ga je manumitirala, plačilno nesposoben ali je po podelitvi
svobode prenehal biti plačilno sposoben, ogoljufa svoje upnike. Ljudje namreč zelo pogosto mislijo, da je njihovo
premoženje dragocenejše, kot je v resnici, kar se pogosto zgodi tistim, ki s posredovanjem sužnjev in osvobojencev vodijo
trgovska podjetja onkraj morja in v deželah, v katerih ne prebivajo, saj so zaradi tovrstnih poslov pogosto dolgo časa
obubožani, ne da bi se tega zavedali; in svojim sužnjem podelijo svobodo z manumitiranjem kot uslugo, ne da bi pri tem
imeli namen storiti prevaro.
211. Marcijan, Inštituti, knjiga XIII.
Če je občina ogoljufana z manumisijo sužnjev, ti ne dobijo svobode, kot je bilo razglašeno v odloku senata.
212. Cesarske konstitucije določajo, da če je državna blagajna ogoljufana s podelitvijo svobode, so slednje neveljavne. Božji
bratje pa so v reskriptu navedli, da podelitve svobode niso neveljavne zgolj zaradi dejstva, da je bila oseba, ki je osvobodila
sužnje, dolžnik državne blagajne, temveč da je storila goljufijo, če je bila ob tem plačilno nesposobna.
213. Ulpianus, O prešuštvu, V. knjiga.
Zakonodajalec je imel v mislih, da sužnji z manumisijo ne bi smeli biti oproščeni odgovornosti za mučenje, zato je
prepovedal njihovo manumitacijo in predpisal določen rok, v katerem jih ne bi bilo dovoljeno osvoboditi.
214. Zato je ženski, ki je ločena od svojega moža, v vseh okoliščinah prepovedano manumitirati ali odtujiti katerega koli od
svojih sužnjev, ker po besedah zakona "ne more niti manumitirati niti odtujiti sužnja, ki ni bil zaposlen v njeni osebni službi
ali na njeni zemlji ali v pokrajini", kar je do neke mere težava, vendar je zakon takšen.
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215. In tudi če ženska po razvezi zakonske zveze kupi sužnja ali ga kako drugače pridobi, ga po določbah zakona ne more
manumitirati. To omenja tudi Sekst Cecilij.
216. Očetu, čigar hči je pod njegovim nadzorom, pa je prepovedano manumitirati ali odtujiti le tiste sužnje, ki so bili njegovi
hčeri dani v osebno službo.
217. Zakon prepoveduje tudi materi, da manumitira ali odtuji sužnje, ki jih je dala v službo svoji hčeri.
218. Prav tako prepoveduje dedku in babici, da bi manumitirala svoje sužnje, saj je namen zakona, da bi bili tudi oni lahko
podvrženi mučenju.
219. Sekst Cecilij zelo pravilno meni, da je čas, ki ga zakon določa za odtujitev ali manumitiranje sužnjev, prekratek. Pravi
namreč: "Predpostavimo, da je bila ženska obtožena prešuštva v šestdesetih dneh; kako naj se sojenje zaradi prešuštva zlahka
izvede, da bo končano v omenjenih šestdesetih dneh? Kljub temu je v skladu z zakonom ženski, čeprav je bila obtožena
prešuštva, po tem času dovoljeno, da manumitira sužnja, ki je osumljen prešuštva z njo, ali drugega sužnja, ki naj bi bil
podvržen mučenju. V tem primeru je treba res odobriti olajšave, tako da sužnjev, ki so označeni kot krivi ali ki vedo za
zločin, ni mogoče manumitirati pred koncem sojenja.
220. Če oče ali mati ženske umreta v šestdesetih dneh, ne smeta manumitirati ali odtujiti nobenega od sužnjev, ki sta jih dala
hčeri v osebno službo.
221. Paulus, O prešuštvu, V. knjiga.
Če je suženj manumitiran pred potekom šestdesetih dni, je pogojno svoboden.
222. Ulpianus, O prešuštvu, IV. knjiga.
Če bi mož umrl v šestdesetih dneh, poglejmo, ali lahko ženska manumitira ali odtuji zgoraj omenjene sužnje. Mislim, da tega
ne more storiti, čeprav morda nima drugega tožnika kot moža, saj jo lahko obtoži oče slednjega.
223. Zakon preprosto prepoveduje ženski, da bi manumitirala svoje sužnje v šestdesetih dneh po razvezi zakonske zveze.
224. Manuminacija je prepovedana tudi ne glede na to, ali je razvezana ali zavrnjena.
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225. Če je zakonska zveza razvezana zaradi moževe smrti ali zaradi kazni, ki jo je moral plačati sam, manuminacija ni
preprečena.
226. Tudi če je zakonska zveza prenehala s sporazumom, velja, da manuminacija ali odtujitev ni preprečena.
227. Če ženska v času trajanja zakonske zveze, vendar v času, ko razmišlja o razvezi, manumitira ali odtuji sužnja in je to
ugotovljeno z neizpodbitnimi dokazi, odtujitev ali manumitev ne bo veljavna, ker je bila storjena, da bi se izognila zakonu.
228. Razumeti moramo, da so s tem mišljene vse vrste odtujitve.
229. Paulus, O Lex Julia, I. knjiga.
230. Pojavilo se je vprašanje, ali lahko kdo, ki je obtožen kaznivega dejanja lese majeste, manumitira sužnja, če je bil pred
obsodbo lastnik sužnjev. Cesar Antonin je v reskriptu, naslovljenem na Kalpurnija Kritona, navedel, da od trenutka, ko je
obtoženec prepričan, da mu bo izrečena kazen, izgubi pravico do podelitve svobode prej zaradi zavesti o krivdi kot pa zaradi
obsodbe za zločin.
230. Julijan pravi, da potem ko je oče dovolil sinu, da manumitira sužnja, in sin, ki se ne zaveda, da je njegov oče mrtev,
manumitira sužnja, ta ne postane svoboden. Če pa je oče živ in si je premislil, se bo štelo, da je njegov sin manumitiral sužnja
proti očetovi privolitvi.
231. Isto, O Lex Aelia Sentia, III. knjiga.
Če je sužnju podeljena svoboda s skrbništvom in mladoletnik, star dvajset let, proda sužnja pod pogojem, da bo manumitiran,
ali ga pod istim pogojem kupi, odtujitev ne bo preprečena.
232. Če se mladoletnik, star dvajset let, odpove deležu, ki ga ima na sužnju v skupni lasti, da bi ga manumitiral, je njegovo
dejanje neveljavno. Če pa lahko dokaže, da je imel za to dober razlog, se ne bo štelo, da je bila storjena goljufija.
233. Ta zakon določa, da nihče ne sme manumitirati sužnja z namenom ogoljufati njegove upnike. Navedeni so upniki, ki so
upravičeni do tožbe na kakršni koli podlagi zoper osebo, ki ga je nameravala ogoljufati.
234. Aristo je menil, da se suženj, ki ga je manumitiral insolventni dolžnik državne blagajne, lahko vrne v suženjstvo, če ni
bil svoboden dlje časa; to je najmanj deset let. Jasno je, da je mogoče izterjati vse, kar je bilo izplačano za pogrebne stroške z
namenom ogoljufanja državne blagajne.
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235. Če je dolžnik dolžan denar od osebe, ki je plačilno nesposobna, komur koli pod določenim pogojem, in če dolžnik
manumitira sužnja, bo njegova svoboda ostala v suspenzu, dokler pogoj ne bo izpolnjen.
236. Če sin manumitira sužnja z očetovim soglasjem in se bodisi oče bodisi sin zavedata, da prvi ni plačilno sposoben, bo
podelitev svobode neveljavna.
237. Isto, O podelitvi svobode.
Če zasebnik pod prisilo ljudstva manumitira sužnja, ta kljub temu ne bo svoboden, čeprav je njegov lastnik morda dal
soglasje; božji Marcus je namreč prepovedal manumitiracijo sužnjev, ki jo je povzročilo vpitje ljudstva.
238. Prav tako suženj ni osvobojen, če njegov gospodar lažno izjavi, da je bil svoboden, da bi se izognil kazni sodnikov, če
ga ne namerava manumitirati.
239. V zvezi s tistimi, ki jih ni dovoljeno manumitirati v določenem času, če dobijo svobodo na podlagi oporoke, se ne sme
upoštevati čas, ko je bila izvršena, temveč čas, ko so bili sužnji upravičeni biti svobodni.
240. Isto, O Plautiju, XVI. knjiga.
Če je bilo zapustnikovo premoženje ob njegovi smrti plačilno sposobno, ob sprejemu oporoke pa je prenehalo biti, je vsaka
oporočiteljeva podelitev svobode, ki goljufa upnike, nična. Kajti tako kot je povečanje premoženja v korist svobodi, ji
škoduje tudi njegovo zmanjšanje.
241. Če je sužnju, ki mu je bila zapuščena svoboda, naloženo, naj dediču plača znesek, ki je enak njegovi vrednosti, in
postane svoboden, poglejmo, ali je storjena kakšna goljufija zoper upnika, ker dedič dobi znesek mortis causa; ali, če za
sužnja plača znesek tujec ali če ga plača sam suženj iz drugega premoženja kot iz svojega peculiuma; ali je storjena kakšna
goljufija? Toda tako kot dejstvo, da je dedič premožen, ni v nobeno korist pri predaji svobode, tudi oseba, ki plača denar, ne
bi smela imeti koristi od tega.
242. Modestin, Pravila, I. knjiga.
Svoboda, ki jo podeli oseba, za katero je bilo pozneje pravno odločeno, da je suženj, nima nobenega učinka.
243. Isti, O razloženih primerih.
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Kadar je svoboda zapuščena sužnju, ki pripada drugemu, brez privolitve njegovega lastnika, zapis ni veljaven po zakonu,
četudi oseba, ki ga manumitira, pozneje postane lastnikov dedič. Kajti tudi če postane njegov dedič po sorodstveni pravici, bo
podelitev svobode potrjena z njegovim sprejemom zapuščine.
244. I, Pandekti, I. knjiga.
Ženske sužnje ne more manumitirati zaradi poroke nihče drug kot moški, ki se namerava poročiti z njo; kajti če bi jo zaradi
tega manumitiral en moški, drugi pa bi se z njo poročil, ne bo postala svobodna. Zato je Julijan izrazil mnenje, da ne bo
osvobojena suženjstva, tudi če se oseba, ki jo je manumitirala in zavrnila, v šestih mesecih poroči z njo; z utemeljitvijo, da se
je senat skliceval na poroko, ki bi se morala zgoditi po manumitu, ne da bi se pred njim zgodila kakšna druga.
245. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXV.
Kurator duševno bolne osebe ne more manumitirati sužnja, ki mu pripada.
246. Isto, Različni odlomki, IV. knjiga.
Vedno se šteje, da je bila svoboda podeljena z goljufijo glede upnikov, kadar to stori oseba, ki ve, da ni plačilno sposobna,
čeprav je bila podeljena sužnju, ki si jo je zaslužil.
247. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, IX. knjiga.
Če kdo, ki ima upnike, manumitira več sužnjev, podelitev svobode vsem ne bo nična, ampak bodo svobodni postali le prvi
osvobojeni; če bo ostalo dovolj za poplačilo terjatev upnikov. To pravilo je pogosto navajal Julijan. Če sta na primer
manumitirana dva sužnja in bi bili upniki ogoljufani, če bi odobrili svobodo obema, ne pa če bi jo odobrili kateremu od njiju,
eden od njiju ne bo dobil svobode; to je običajno tisti, ki je manumitiran kot drugi, razen če je prvi navedeni vrednejši;
drugega pa ne bo treba spraviti v suženjstvo, če bo vrednost prvega poplačala dolgove, saj bo v tem primeru do svobode
upravičen samo tisti, ki je naveden na drugem mestu.
248. Papinianus, Mnenja, knjiga V.
Kadar je svoboda podeljena z oporoko v goljufiji upnikov, čeprav so lahko prvi upniki zadovoljeni, je podelitev svobode
neveljavna, kar zadeva druge upnike.
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249. Scaevola, Mnenja, IV. knjiga.
Dedič dolžnika je odpustil sužnja, ki je bil dan v zastavo. Postavilo se je vprašanje, ali je postal svoboden. Odgovor je bil, da
glede na navedena dejstva, če dolg še ni bil plačan, z manumisijo postane svoboden. Paulus: Če bi bil torej denar plačan, bi
bil svoboden.
250. Hermogenianus, Epitome prava, I. knjiga.
Suženj je manumitiran zaradi goljufije upnikov in mu je prepovedano postati svoboden, ne glede na to, ali je dan za plačilo
dolga že nastopil, ali pa je dolg plačljiv v določenem času ali pod nekim pogojem. Drugačen je primer zapuščine, zapuščene
pod določenim pogojem, saj zapuščenec ne bo vključen med upnike, dokler pogoj ne bo izpolnjen. Lex Aelia Sentia se v tem
pogledu uporablja za upnike vseh vrst, pri čemer je bilo odločeno, da je mednje vključen tudi upravičenec do zapuščine.
251. Sužnja, ki je dan v zastavo, ni mogoče manumitirati brez soglasja upnikov, preden so njihove terjatve izpolnjene.
Soglasje upnika, ki je suženj brez pooblastila svojega skrbnika, ne koristi pri podelitvi svobode, tako kot ne koristi, če v
podobnih okoliščinah z manuminacijo soglaša skrbnik, ki je uživalec.
252. Paulus, Mnenja, III. knjiga.
Dejanje dediča, ki manuminira lastnega sužnja, ki mu ga je zapustnik zapustil, je neveljavno, ker je bilo odločeno, da se ne
sme upoštevati niti njegova vednost niti njegova nevednost glede oporoke.
253. Gaj, O manuminacijah, I. knjiga.
Kadar je suženj dan v zastavo, na splošno ni dvoma, da pripada dolžniku in da lahko od njega zakonito pridobi svobodo, če
tega ne preprečuje Lex Aelia Sentia; to je, če je lastnik plačilno sposoben in če se ne zdi, da so bili njegovi upniki z njegovim
dejanjem ogoljufani.
254. Če je suženj zapuščen pod določenim pogojem, pripada dediču absolutno, dokler pogoj traja; vendar od njega ne more
dobiti svobode, da ne bi povzročil škode zapustniku.
255. Ulpianus, O Lex Aelia Sentia, IV. knjiga.
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Če bi kdo kupil sužnja pod pogojem, da ga bo manumitiral, in ker tega ne bi storil, bi suženj dobil svobodo po ustavi Božjega
Marka, poglejmo, ali ga je mogoče obtožiti nehvaležnosti. Lahko se reče, da ker ga kupec ni manumitiral, ni upravičen do te
pravice do tožbe.
256. Če bi moj sin z mojo privolitvijo manumitiral mojega sužnja, lahko dvomimo, ali ga imam pravico obtožiti
nehvaležnosti zaradi tega, ker ga nisem manumitiral. Vendar pa bi se moralo šteti, da sem ga manumitiral.
257. Če pa moj sin manumitira sužnja, ki je del njegovega castrense peculium, ni dvoma, da te pravice ne bom imel, ker ga
sam nisem manumitiral. Jasno je, da ga lahko moj sin sam obtoži.
258. Vsakdo lahko obtoži osvobojenca nehvaležnosti, dokler ostaja njegov patron.
259. Če pa želi več patronov obtožiti svojega svobodnjaka nehvaležnosti, poglejmo, ali bo potrebno soglasje vseh ali pa
lahko to stori le eden. Boljše mnenje je, da če je svobodnjak izkazal nehvaležnost samo proti enemu od svojih patronov, ga
lahko obtoži; vendar bo potrebno soglasje vseh, če so vsi v enaki meri.
260. Če bi oče dodelil svobodnjaka enemu od svojih otrok, Julijan pravi, da ga le ta lahko obtoži nehvaležnosti, saj je le on
njegov zaščitnik.
261. Terencij Klemens, O Lex Julia et Papia, V. knjiga.
Pojavilo se je vprašanje, kakšno bi bilo pravilo, če bi patron prisilil svojo svobodnjakinjo, da priseže, da se ne bo poročila,
dokler so njeni otroci pod starostjo pubertete? Julijan pravi, da ne bi veljalo, da je ravnal v nasprotju z zakonom Lex Aelia
Sentia, saj ji ni naložil, da mora ostati večna vdova.
262. I. knjiga, O zakonu o Juliji in Papiji, I. knjiga.
Če bi tisti, ki je pod nadzorom zaščitnika, prisilil žensko, da priseže, ali sklenil določilo, da se ne bo poročil proti soglasju
zaščitnika, razen če ta žensko odveže prisege ali obljube, bo prišel pod določbe zakona, saj se bo štelo, da je sam ravnal v
slabi veri.
263. Lex Aelia Sentia patronom ne prepoveduje, da bi prejemali plače svojih svobodnih podložnikov, vendar jih ne smejo
prisiliti, da bi se jim odpovedali. Če torej osvobojenec prostovoljno izplača plačo svojemu patronu, v skladu s tem zakonom
ne bo imel nobenega pravnega sredstva zoper njega.
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264. Ta zakon ne velja za osvobojenca, ki je obljubil določene dni dela ali denarno vsoto, saj lahko z opravljanjem dela
postane svoboden. Oktavijan odobrava to mnenje in dodaja, da se razume, da je patron prisilil svojega svobodnjaka, da mu
plača plačilo za njegovo delo, če njegova dejanja kažejo, da je bil njegov namen le dobiti omenjeno plačilo, tudi če je določil
dneve dela.

Tit. 10. O pravici do nošenja zlatega prstana.

265. Papinianus, Mnenja, I. knjiga.
Če je svobodnjaku skupaj z nekaterimi drugimi prepuščena preskrba za preživljanje, mu ta ne preneha pripadati, ker je od
cesarja pridobil pravico do nošenja zlatega prstana.
266. Drugačno mnenje prevladuje v primeru osvobojenca, ki je bil po sodni poti razglašen za svobodnega in je bil vrnjen v
prejšnje stanje zaradi razkritega dogovarjanja drugega varovanca, ki želi zase pridobiti podporo, ki se ji je tretji varovanec
odpovedal; v tem primeru je bilo namreč določeno, da osvobojenec izgubi pravico do nošenja zlatega prstana.
267. Isti, Mnenja, knjiga XV.
Odločba, izdana v zvezi s svobodnim rojstvom osvobojenca v petih letih, je bila razveljavljena. Podal sem mnenje, da je
izgubil pravico do nošenja zlatega prstana, ki ga je prejel in se mu odpovedal, preden je bila izdana odločba.
268. Marcijan, Inštituti, I. knjiga.
Božanski Komod je prav tako odvzel pravico do nošenja zlatega prstana tistim, ki so ga dobili brez vednosti ali soglasja
svojih pokroviteljev.
269. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.

2495

Tudi ženske lahko pridobijo pravico do nošenja zlatega prstana in pravico, da se štejejo za svobodno rojene, ter se jim
povrnejo privilegiji, ki jim pripadajo po rojstvu.
270. Paulus, O Lex Julia et Papia, knjiga IX.
Kdor je pridobil pravico do nošenja zlatega prstana, se šteje za svobodno rojenega; čeprav njegov patron morda ni bil
izključen iz dedovanja.
271. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, I. knjiga.
Svobodnjak, ki je pridobil pravico do nošenja zlatega prstana (čeprav lahko pridobi pravico, ki je vezana na pogoj, da je
svobodnjak, pri čemer si pridrži pravice svojega patrona), še vedno velja za svobodnjaka. To je božanski Hadrijan navedel v
nekem zapisu.

Tit. 11. O povrnitvi roditeljskih pravic.

272. Ulpianus, Mnenja, II. knjiga.
Kadar se za koga, ki je cesarju izjavil, da se je rodil svoboden, in mu je ta povrnil pravice, do katerih je bil upravičen po
rojstvu, izkaže, da se je rodil sužnjici, se šteje, da ni ničesar pridobil.
273. Marcijan, Inštituti, I. knjiga.
Osebe, ki se rodijo kot sužnji, včasih pridobijo pravice tistih, ki so rojeni kot svobodni, na podlagi poznejšega zakona; kot
kadar cesar osvobojencu povrne pravice, do katerih je upravičen po rojstvu; povrne mu namreč te pravice, do katerih so
prvotno upravičeni vsi ljudje, vendar jih sam ni mogel uveljavljati po rojstvu, saj se je rodil kot suženj. Navedene pravice
pridobi v celoti in je v enakem položaju, kot če bi se rodil svoboden, zato njegov varovanec ne more naslediti njegovega
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premoženja. Zaradi tega cesarji običajno nikomur ne povrnejo njegovih rojstnih pravic, razen če s tem soglaša njegov
zaščitnik.
274. Scaevola, Mnenja, VI. knjiga, je podal naslednje mnenje.
Sprašujete, če bi naš presvetli in plemeniti cesar komu povrnil prvotno rodbinsko pravico, ali lahko uživa vse pravice tistega,
ki se je rodil svoboden. To ne dopušča in nikoli ni dopuščalo nobenega dvoma, saj je bilo ugotovljeno, da se tistemu, ki od
cesarja pridobi ta privilegij, povrnejo vse pravice človeka, ki se je rodil svoboden.
275. Paulus, Mnenja, knjiga IV.
Osvobojencu ni mogoče povrniti njegovih rodbinskih pravic brez soglasja sina njegovega zavetnika; kajti kakšna je razlika,
ali je bila krivica storjena zavetniku ali njegovim otrokom?
276. Modestin, Pravila, knjiga VII.
Osvobojenec, ki želi, da se mu povrne njegova naravna rodbinska pravica, mora pridobiti soglasje svojega zaščitnika, saj je
zaščitnikova oblast nad njim izgubljena, če jo pridobi.
277. Osvobojenec, ki mu je vrnjeno njegovo naravno rojstvo, se v vseh pogledih obravnava, kot da bi postal svoboden in
medtem ne bi prenašal sramote suženjstva.

Tit. 12. O dejanjih v zvezi s svobodo.

278. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIV.
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Če oseba, ki je svobodna, a jo imajo v posesti kot sužnja, ne želi iti na sodišče, da bi ugotovila svoje resnično stanje, iz
razloga, ker želi sebi ali svoji družini storiti kakšno krivico, je v tem primeru edino pravično, da se določenim osebam dovoli,
da nastopijo v njenem imenu, kot na primer očetu, ki trdi, da je njegov sin pod njegovim nadzorom; kajti če sin noče sprožiti
postopka, lahko on to stori namesto njega. Ta pravica se očetu podeli, tudi če sin ni pod njegovim nadzorom, saj je vedno v
interesu starša, da njegov sin ne bi bil spravljen v suženjsko razmerje.
279. Po drugi strani pa pravimo, da je ista pristojnost podeljena otrokom v imenu njihovih staršev tudi proti privolitvi
slednjih, saj za sina ni majhna sramota, če je njegov oče suženj.
280. Iz istega razloga je bilo odločeno, da je ta moč podeljena tudi drugim krvnim sorodnikom,
281. Gaj, O ediktu mestnega pretorja, naslov,: o dejanjih, ki se nanašajo na svobodo.
Kajti suženjstvo, ki so mu podvrženi naši sorodniki, nam povzroča žalost in škodo.
282. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIV.
Jaz grem še dlje in menim, da bi bilo treba to pravico podeliti tudi naravnim sorodnikom, tako da lahko oče, če ima sina v
suženjstvu, ki je pozneje manumitiran, zahteva njegovo svobodo, če bi bil spet v suženjstvu.
283. Vojak se lahko pojavi na sodišču tudi v primeru, ko gre za svobodo katerega od njegovih bližnjih sorodnikov.
284. Kadar se na sodišču ne pojavi nihče takšen, ki bi lahko deloval v korist zainteresirane stranke, je treba pooblastiti njeno
mater, hčere ali sestre, pa tudi druge ženske, ki so z njo v krvnem sorodstvu, ali celo njeno ženo, da nastopijo pred pretorjem
in predstavijo zadevo; tako se ji lahko po izkazanem ustreznem razlogu odobri olajšava tudi proti njeni privolitvi.
285. Enako pravilo velja, če bi trdil, da je zadevna stranka moj podložnik ali podložnica. 4. Gaj o ediktu mestnega pretorja,
naslov: (Dejavnosti v zvezi s svobodo).
Pravico do nastopa na sodišču pa je treba patronu priznati le, če gre za svobodo njegovega svobodnjaka, ki se je pustil prodati
brez patronove vednosti.
286. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIV.
V našem interesu je namreč, da ohranimo svoje pravice nad osvobojenci in osvobojenkami.
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287. Kadar se na sodišču v imenu sužnja pojavi več zgoraj omenjenih oseb, mora pretor posredovati, da izbere tistega, ki se
mu zdi primernejši. To pravilo je treba upoštevati tudi, kadar se v ta namen pojavi več pokroviteljev.
288. Gaj, O ediktu mestnega pretorja, II. knjiga.
Še bolj pravično bo tako ravnanje, če je oseba, ki je bila spravljena v suženjstvo, nora ali je dojenček; kajti takrat tega
privilegija ne bi smeli podeliti le bližnjim sorodnikom, temveč tudi tujcem.
289. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIV.
Če so se svobodni ljudje, zlasti tisti, ki so starejši od dvajset let, pustili prodati ali so bili v suženjstvo spravljeni iz katerega
koli drugega razloga, ne bo ovir, ki bi jim preprečile zahtevati svobodo, razen če so se pustili prodati, da bi si razdelili
kupnino.
290. Če se dvajsetletni mladoletnik pusti prodati, da bi si razdelil kupnino, mu to ne škodi, ko dopolni dvajset let. Če pa se je
dovolil prodati in pridobil del kupnine po dopolnjenem dvajsetem letu starosti, mu je mogoče odreči svobodo.
291. Če bi kdo zavestno kupil človeka, ki je svoboden, se pravica zahtevati svobodo ne odreče tistemu, ki je bil prodan, v
nasprotju s kupcem, ne glede na to, pri kateri starosti je bil kupljen; iz razloga, ker tisti, ki ga je kupil, ni opravičljiv, tudi če
je tisti, ki je bil predmet prodaje, ob tem dobro vedel, da je svoboden. Če pa bi ga drug, ne da bi se tega zavedal, pozneje
kupil od tistega, ki je to vedel, mu je treba svobodo odreči.
292. Če bi dve osebi skupaj kupili sužnja, pri čemer bi ena od njiju vedela, da je svoboden, druga pa tega ne bi vedela,
poglejmo, ali bo tisti, ki je vedel za domnevni suženjski položaj, škodoval tistemu, ki tega ni vedel. To je dejansko boljše
mnenje. Kajti v nasprotnem primeru bi bilo vprašanje, ali bo tisti, ki ni vedel za njegovo stanje, upravičen le do svojega
deleža v njem ali do celotnega domnevnega sužnja. Ali bo to, kar smo navedli glede deleža drugega, veljalo tudi za kupca, ki
je vedel? Tisti, ki je kupil človeka, čeprav je vedel, da je svoboden, pa ni vreden imeti ničesar. Spet tisti, ki ni vedel za
njegovo resnično stanje, ne more imeti večjega deleža lastništva, kot ga je kupil. Rezultat bo torej ta, da bo nevednost enega
koristila drugemu, ki je kupil človeka z zavedanjem, da je svoboden.
293. Obstajajo tudi drugi razlogi, zaradi katerih se zavrne pravica zahtevati svobodo; kot na primer, kadar je po določilih
oporoke suženj označen za svobodnega, pretor pa prepove odpreti oporoko, ker naj bi oporočitelja ubili njegovi sužnji; kajti
tisti, ki se želi pojaviti na sodišču in ki bi mu morda lahko grozila kazen, ne bi smel imeti pravice do sodbe, ki bi mu dala
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svobodo. Če pa je treba pravico priznati, ker ni gotovo, ali je kriv ali nedolžen, je treba odločitev odložiti, dokler se ne
ugotovi, kdo je odgovoren za oporočiteljevo smrt, saj se bo takrat pokazalo, ali bo moral biti kaznovan ali ne.
294. Kadar kdo, ki je v suženjstvu, zahteva svojo svobodo, zavzema mesto tožnika. Če pa se, čeprav je na svobodi, zahteva
kot suženj, oseba, ki trdi, da je njen suženj, prevzame mesto tožnika. Zato je treba v primeru dvoma, da bi se postopek vodil v
ustreznem vrstnem redu, vprašanje predložiti sodniku, ki je pristojen za zadeve, povezane s svobodo, da se ugotovi, ali je
treba domnevnega sužnja iz svobode spraviti v suženjstvo ali, po drugi strani, ali ga je treba, ker je v suženjstvu, osvoboditi.
Če pa se izkaže, da je bil tisti, ki trdi, da je svoboden, v tem stanju, ne da bi bil kriv goljufije, bo tisti, ki trdi, da je njegov
lastnik, stopil na stran tožnika in bo moral dokazati, da je njegov suženj. Če pa se odloči, da domnevni suženj v času uvedbe
postopka ni bil svoboden ali da je svobodo pridobil z goljufijo, mora tisti, ki trdi, da je svoboden, dokazati, da je temu tako.
295. Isto, O ediktu, knjiga LV.
Pravica nastopiti v zadevi, ki zadeva svobodo, je dodeljena užitkarju, tudi če lastnik (torej tisti, ki trdi, da je lastnik), prav
tako želi sprožiti postopek v zvezi s statusom sužnja.
296. Če več oseb zahteva lastništvo nad sužnjem in trdi, da jim pripada v skupni lasti, jih je treba poslati pred istega sodnika.
To je odredil senat. Če pa bi vsak od njih trdil, da mu pripada celoten suženj in ne le delež na njem, se odlok senata ne bo
uporabljal. Tedaj namreč ne bo razloga za bojazen, da bodo izdane različne odločbe, saj vsak od domnevnih lastnikov trdi, da
je suženj njegova individualna lastnina.
297. Kadar pa ena oseba trdi, da ima na sužnju pravico uporabe, druga pa, da je lastnik, ali kadar ena oseba trdi, da je lastnik,
druga pa, da ji je bil suženj zastavljen, mora o zadevi odločiti isti sodnik; pri tem je malo pomembno, ali mu je sužnja
zastavila ista oseba, ki trdi, da je lastnik, ali kdo drug.
298. Gaj, O ediktu mestnega pretorja, naslov: (Ukrepi v zvezi s svobodo).
Kadar sta dve stranki, to je domnevni uživalec in domnevni lastnik, hkrati toženi zoper tistega, ki je vložil tožbo za pridobitev
svobode, se lahko zgodi, da je ena od njiju odsotna. Lahko se pojavi dvom, ali lahko pretor v takih okoliščinah dovoli, da
tisti, ki je navzoč, nastopa sam proti domnevnemu sužnju, saj pravice tretjega ne smejo biti prizadete zaradi dogovora ali
malomarnosti drugega. Bolj pravilno je mogoče presoditi, da lahko eden od njiju ravna tako, da bodo pravice drugega ostale
nedotaknjene. Če se odsotna stranka pojavi, preden se zadeva konča, jo je treba poslati k istemu sodniku, razen če navede
tehten razlog, zakaj se to ne bi smelo storiti; na primer če trdi, da je sodnik njen sovražnik.
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299. Pravimo, da bo enako pravilo veljalo, kadar so od dveh ali več oseb, ki trdijo, da so lastniki domnevnega sužnja,
nekatere navzoče, druge pa odsotne.
300. Zato moramo v obeh primerih razmisliti, če bi bil tisti, ki je prvi sprožil postopek, poražen, ali bo to koristilo drugemu,
ki je pridobil njegov primer, ali obratno; to je, če bi kateri od njiju uspel, ali bo to koristilo drugemu; tako kot dedič
osvobojenca pridobi korist zaradi dejstva, da je bil njegov varovanec ogoljufan z manumisijo sužnjev. Če velja, da bo sodba,
izdana v korist enega, koristila drugemu; posledica tega bo, da se mu bo, če bo slednji ponovno vložil tožbo, lahko
nasprotovalo z replikacijo z utemeljitvijo, da je bilo o zadevi že odločeno. Če se namreč presodi, da mu odločba ne prinaša
nobene koristi, se bo pojavil dvom, ali to, kar je zahtevala stranka, ki je zadevo izgubila, pripada kateri od njiju, ali je do tega
upravičen tisti, zoper katerega je bila vložena tožba, ali tisti, ki je uspel; in očitno je, da bi morala biti pretorska tožba
odobrena stranki, ki je zadevo dobila, saj pretor nikakor ne sme dovoliti, da bi bil človek delno suženj in delno svoboden.
301. Ulpianus, O ediktu, knjiga LV.
Kar smo rekli v zvezi z domnevnim sužnjem, ki dokazuje, da je bil svoboden, je treba razumeti tako, da tisti, ki zahteva svojo
svobodo, ne mora dokazati, da je bil popolnoma svoboden, temveč da je imel svojo svobodo v posesti brez kakršne koli
goljufije z njegove strani. Toda poglejmo, kaj bi se štelo za goljufijo z njegove strani. Julijan pravi, da vsi tisti, ki verjamejo,
da so svobodni, niso krivi prevare, če se obnašajo kot svobodnjaki, čeprav so dejansko sužnji. Varus pa pravi, da tistega, ki
ve, da je svoboden, in pobegne, ni mogoče šteti za svobodnega brez goljufije z njegove strani; toda v trenutku, ko se preneha
skrivati kot pobegli suženj in ravna, kot da je svoboden, začne biti svoboden brez goljufije z njegove strani. Meni namreč, da
je treba tistega, ki ve, da je svoboden, potem pa se obnaša kot pobegli suženj, šteti za sužnja že od samega dejstva, da je
pobegnil.
302. Gaj, O ediktu mestnega pretorja, naslov: (Dejanja v zvezi s svobodo).
Čeprav je med begom deloval kot svobodnjak, menimo, da bo veljalo isto pravilo.
303. Ulpianus, O ediktu, knjiga LV.
Zato je treba upoštevati, da je lahko oseba, ki je svobodna, goljufivo na svobodi in da je lahko suženj na svobodi, ne da bi bil
kriv goljufije.
304. Otrok, ki je ukraden v otroštvu, je v dobri veri služil kot suženj, čeprav je bil svoboden; potem pa je, čeprav ni vedel za
svoj položaj, zapustil gospodarja in skrivaj začel živeti na svobodi. Ne ostane na svobodi, ne da bi bil kriv goljufije.
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305. Tudi suženj je lahko na svobodi, ne da bi zagrešil goljufijo, kot na primer, kadar dobi svobodo z oporoko in se ne
zaveda, da je oporoka nična; ali kadar jo pred sodnikom dobi od nekoga, za katerega je mislil, da je njegov lastnik, čeprav to
ni bil; ali kadar je bil vzgojen kot svoboden, čeprav je bil v resnici suženj.
306. Na splošno velja, da kadar kdo misli, da je svoboden, ne da bi bil kriv prevare, ne glede na to, ali ga k temu spodbujajo
dobri ali slabi motivi, in ostane na svobodi, je treba šteti, da je v enakem položaju, kot če bi bil svoboden, ne da bi bil kriv
prevare, in zato lahko uživa vse prednosti imetnika svobode.
307. Dokazovanje dobre vere pa se nanaša na čas, ko je bil na prostosti, ne da bi bil kriv goljufije, torej ko je bil pravni
postopek v zvezi z njim prvič sprožen.
308. Če so storitve sužnja dolžne komu, lahko tudi on izkoristi tožbo v zvezi s svobodo.
309. Če mi je oseba, ki se sklicuje na svobodo, v času, ko mi je v dobri veri služila kot suženj, povzročila kakršno koli škodo
(kot na primer, če so me res, misleč, da sem njegov lastnik, tožili v noxalni tožbi in je bila zoper mene izdana sodba, jaz pa
sem plačal ocenjeno škodo, namesto da bi domnevnega sužnja izročil kot odškodnino), se zoper njega izda sodba v mojo
korist.
310. Gaj, O ediktu mestnega pretorja, naslov: (tožbe v zvezi s svobodo).
Gotovo je, da je treba v obravnavani tožbi in factum izreči sodbo le za znesek škode, ki je bila povzročena z goljufijo, in ne
za tisto, ki je bila posledica malomarnosti. Zato, tudi če bi bil domnevni suženj oproščen odgovornosti v tovrstnem primeru,
se lahko proti njemu pozneje vloži tožba po akvilejskem pravu, saj bo po tem pravu odgovoren tudi za malomarnost.
311. Ponovno je gotovo, da se v tej tožbi lahko kot posojeno ali najeto zahteva ne le naša lastnina, temveč tudi lastnina
drugega, za katero smo odgovorni. Jasno pa je, da se ta postopek ne nanaša na premoženje, ki je pri nas zgolj deponirano v
hrambo, saj ni na našo odgovornost.
312. Ulpianus, O ediktu, knjiga LV.
Pretor zelo pravilno nasprotuje goljufivemu ravnanju tistih, ki, čeprav vedo, da so svobodni, goljufivo dovolijo, da jih
prodajo kot sužnje; zoper njih namreč odobri tožbo.
313. Ta tožba bo mogoča vedno, kadar bo tisti, ki je dovolil, da ga prodajo kot sužnja, v takem položaju, da mu ni mogoče
odreči dovoljenja, da bi zahteval svojo svobodo.
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314. Menimo, da ni ravnal v slabi veri tisti, ki kupca ni prostovoljno obvestil o goljufiji, temveč le, če ga je sam prevaral.
315. Paulus, O ediktu, knjiga LV.
To se pravi, ne glede na to, ali je oseba, ki se je pustila prodati, moškega ali ženskega spola; pod pogojem, da je v starosti, pri
kateri je mogoče zakonito storiti goljufijo.
316. Ulpianus, O ediktu, knjiga LV.
Enako pravilo velja za tistega, ki se pretvarja, da je suženj, in je kot tak prodan z namenom, da bi prevaral kupca.
317. Če pa je bil tisti, ki je bil prodan, pod vplivom sile ali strahu, pravimo, da ni bil kriv goljufije.
318. Kupec je upravičen do te tožbe, če ni vedel, da je domnevni suženj svoboden, kajti če je vedel, da je svoboden, in ga je
nato kupil, je prevaral samega sebe.
319. Če torej sin pod očetovskim nadzorom opravi takšen nakup in je sam vedel za dejstva, njegov oče pa zanje ni vedel, ne
bo upravičen do tožbe v očetovo korist, če je nakup opravil z ozirom na svoj peculium. V tem primeru pa se postavlja
vprašanje, ali bo oče, če mu je naročil, naj opravi nakup, oškodovan zaradi vednosti svojega sina. Menim, da mu bo to
škodovalo, tako kot bi škodovalo zastopniku.
320. Če sin ni vedel, da je človek, ki je bil prodan, svoboden, njegov oče pa je to vedel, menim, da je jasno, da oče ne bo
mogel vložiti tožbe, tudi če je sin opravil nakup s sklicevanjem na svoj peculium; če je bil oče navzoč in bi lahko sinu to
preprečil.
321. Paulus, O ediktu, knjiga LI.
Isto pravilo bo veljalo v primeru sužnja in v primeru, ko je bil nakup opravljen po našem navodilu s strani zastopnika; in je
enako, kot če bi jaz ukazal nakup nekega človeka, vedoč, da je svoboden, čeprav se tisti, ki mu je bilo naročeno, da ga kupi,
tega morda ni zavedal, saj tožba v njegovo korist ne bo mogla biti vložena. Če pa se po drugi strani nisem zavedal, da je
človek svoboden, vendar je zastopnik to vedel, mi tožba ne bo zavrnjena.
322. Ulpianus, O ediktu, knjiga LV.
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Ta bo torej odgovarjal za toliko, kolikor je plačal, ali za znesek, za katerega se je zavezal, se pravi za dvojno ceno.
323. Vendar pa poglejmo, ali je treba podvojiti samo kupnino ali tudi vse, kar ji je bilo morda dodano. Menim, da bi se
moralo podvojiti vse, kar je bilo plačano zaradi prodaje,
324. Paulus, O ediktu, knjiga LI.
ali pa tisto, kar je bilo zamenjano ali pobotano namesto kupnine (saj se tudi razume, da je bilo v teh okoliščinah dano kot
tako);
325. Ulpianus, O ediktu, knjiga LV.
In kar se je zavezal plačati, naj se podvoji.
326. Če je torej kupec komu kaj zakonito plačal, da bi pridobil to dejanje, je treba reči, da to spada pod pogoje tega edikta in
se bo podvojilo.
327. Kadar je rečeno, da se je kdo zavezal, moramo razumeti, da je to storil bodisi prodajalcu bodisi komu drugemu; kajti
vse, kar je bodisi sam bodisi prek drugega dal prodajalcu samemu ali po njegovem naročilu kakšni drugi osebi, je enako
vključeno.
328. Menili bi, da je kupec zavezan, če se ne more zavarovati z izjemo, če pa to lahko stori, velja, da ni zavezan.
329. Včasih se zgodi, da bo tisti, ki opravi nakup, upravičen do tožbe za štirikratno vrednost nepremičnine. V njegovo korist
bo namreč vložena tožba za dvojno odškodnino zoper samega domnevnega sužnja, ki je kot svoboden zavestno dovolil, da se
proda; poleg tega bo upravičen do tožbe za dvojno odškodnino zoper prodajalca ali zoper tistega, ki mu je obljubil dvojno
odškodnino.
330. Modestin, O kaznih, I. knjiga.
Zato bo treba plačati dvojno vsoto tistega, kar je kupec bodisi plačal bodisi se je zavezal v zvezi s prodajo. V skladu s tem,
kar koli bi katera koli od strank plačala, ne bo vplivalo na oprostitev druge stranke; ker je bilo odločeno, da je ta tožba
kazenska. Zato se ne odobri po preteku enega leta in se ne more vložiti zoper naslednike zavezanca, saj gre za kazensko
tožbo. Zato se lahko zelo pravilno reče, da tožba, ki izhaja iz tega edikta, ne ugasne z manumissionom, saj je res, da
prodajalca ni mogoče tožiti, potem ko so bili sprejeti pravni ukrepi zoper tistega, ki je zahteval njegovo svobodo.
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331. Ulpianus, O ediktu, knjiga LV.
S to tožbo in factum lahko sproži postopek ne le kupec sam, temveč tudi njegovi dediči.
332. Razumemo, da vsakdo opravi nakup, tudi če to stori po drugem, kot na primer prek zastopnika.
333. Če pa nakup opravi več oseb, bodo sicer vse upravičene do te tožbe, vendar pa lahko, če so kupile različne deleže,
vložijo tožbo sorazmerno z zneski cene, ki so jo plačale; če pa je vsak kupil celoten delež sužnja, bo vsak upravičen do tožbe
za izterjavo celotnega zneska; prav tako ne bo vednost ali nevednost katerega od njih koristila ali škodila drugim.
334. Če kupec ni vedel, da je prodani človek svoboden, in je to pozneje izvedel, njegove pravice ne bodo prizadete, ker tega
takrat ni vedel. Če pa je to vedel, ko je bila prodaja opravljena, in je pozneje podvomil o njeni resničnosti, mu to ne bo
koristilo.
335. Znanje ne škoduje, ne koristi pa dedičem in drugim naslednikom kupca v ničemer.
336. Če pa bi kdo opravil nakup po zastopniku, ki ve, da je človek svoboden, mu bo to škodilo; Labeo pa meni, da bo vednost
skrbnika v teh okoliščinah škodila njegovemu varovancu.
337. Ta tožba se ne odobri po enem letu, saj je tako pravična kot kazenska.
338. Pauliis, O ediktu, knjiga L.
Če prodam in prenesem nate užitek v človeku, ki je svoboden, pravi Kvintus Mucij, da bo postal suženj, vendar lastništvo ne
bo postalo moje, razen če prodam užitek v dobri veri, kajti sicer ne bo lastnika.
339. Z eno besedo, treba je opozoriti, da to, kar je bilo povedano v zvezi z moškimi, ki so bili prodani kot sužnji in jim je bila
odvzeta pravica do svobode, velja tudi za tiste, ki so bili podarjeni in dani kot doto; prav tako kot za tiste, ki so se pustili dati
v zastavo.
340. Če mati in njen sin zahtevata svobodo, je treba njune primere združiti ali pa sinov primer odložiti, dokler se ne odloči o
materinem primeru; tako je odredil božanski Hadrijan. Če je namreč mati sprožila postopek pred enim sodnikom, njen sin pa
pred drugim, je Avgust določil, da je treba najprej ugotoviti stanje matere, nato pa obravnavati primer sina.

2505

341. Isto, O ediktu, knjiga LI.
Potem ko so bili zakonito izpolnjeni predhodni pogoji za tožbo, ki vključuje zahtevo po svobodi, se tisti, ki jo je vložil, da bi
ugotovil svoj status, šteje za svobodnega, in tožbe proti tistemu, ki trdi, da je njegov lastnik, mu ne bodo zavrnjene, ne glede
na to, kakšne tožbe bi želel vložiti. Kaj pa, če gre za tožbe, do katerih pravica ugasne s potekom časa ali s smrtjo? Zakaj mu
ne bi bilo treba podeliti pooblastila, da te postopke sproži v zavarovanje, potem ko je bila izdaja pridružena?
342. Poleg tega Servij pravi, da je treba v primerih, ko pravica do vložitve tožbe zastara po preteku enega leta, leto šteti od
dneva, ko je bila zadeva v zvezi s svobodo rešena.
343. Če pa se zdi zaželeno, da se tožbe vložijo proti drugim, ne bo treba čakati, da se odloči o prvi zadevi, da se medtem ne
bi našla sredstva, kako te tožbe preprečiti z uvedbo nekoga, ki bo izpodbijal pravico domnevnega sužnja, da je svoboden. Na
podoben način je tožbo mogoče zakonito vložiti ali ne glede na odločitev v zadevi, ki zadeva svobodo zadevne stranke.
344. Če bi domnevni lastnik vložil tožbo, se pojavi vprašanje, ali se bo tožena stranka morala pridružiti vprašanju. Več
organov meni, da mora, če vloži tožbo in personam, prevzeti obrambo zadeve, vendar je treba sodbo odložiti, dokler se ne
odloči o vprašanju njegove svobode; prav tako ni mogoče šteti, da je njegov poskus pridobitve svobode prizadet ali da ostaja
na prostosti s soglasjem gospodarja. Kajti po tem, ko je bilo odločeno o zadevi, vloženi za ugotovitev njegove svobode, se
šteje, da je medtem svoboden; in ker lahko sam vlaga tožbe, se lahko tožbe vlagajo tudi proti njemu; vendar bo odvisno od
izida, saj bo sodba bodisi veljavna, če bo v njegovo korist, bodisi bo nična, če bo v škodo njegovi svobodi.
345. Kadar je tisti, ki zahteva svojo svobodo, obtožen kraje ali neupravičene škode s strani kogar koli, Mela pravi, da mora
vmes predložiti jamstvo, da bo navzoč, ko bo izdana odločba, da se prepreči, da bi bil položaj tistega, katerega svoboda je
vprašljiva, ugodnejši od položaja osebe, katere svoboda je gotova; vendar je treba sodbo odložiti, da ne bi storili kakšne
krivice zoper svobodo. Podobno je treba odložiti odločanje o zadevi, kadar je vložena tožba zaradi tatvine zoper posestnika
osebe, za katero se domneva, da je suženj, in je ta pozneje tožena v imenu tistega, ki je zahteval njegovo svobodo ; tako da se
lahko, če se ugotovi, da je slednji svoboden, zadeva zoper njega prenese, in če je sodba neugodna, se mu lahko odobri tožba
za njeno izvršitev.
346. Gaj, O ediktu mestnega pretorja: naslov: "Tožbe, ki se nanašajo na svobodo".
Če je bila opcija zapuščena komu, ki na sodišču zahteva svojo svobodo, bo vse, kar je bilo navedeno v zvezi z zapuščino
premoženja, veljalo tudi za opcijo.
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347. Včasih je podeljena pravica vložiti drugo tožbo za pridobitev svobode; kot na primer, kadar stranka trdi, da je prvo
tožbo izgubila, ker je bila njena svoboda odvisna od pogoja, ki prej ni bil izpolnjen.
348. Čeprav se običajno navaja, da se po odločitvi o zadevi, ki zadeva svobodo, oseba, katere stanje je bilo sporno, šteje za
svobodno; kljub temu je gotovo, da bo, če je v resnici suženj, kljub temu pridobila za svojega gospodarja vse, kar ji je bilo
izročeno ali obljubljeno, tako kot če ne bi bilo vprašanja o njeni svobodi. Videli bomo, da glede njegove posesti ni nobenega
spora, saj ga njegov gospodar po odločitvi o zadevi preneha posedovati. Boljše mnenje je, da pridobi posest, čeprav ga ta ne
poseduje. In ker je bilo odločeno, da pridobimo posest po svojih sužnjih, tudi če so pobegli, zakaj bi se čudili, da pridobimo
posest tudi po tistem, ki mu odrekamo pravico do svobode?
349. Isto, O deželnem ediktu, knjiga XX.
Če kdo osebo, ki je na svobodi, razglasi za svojega sužnja in vloži tožbo le zato, da bi imel regres v primeru izselitve, ga ni
mogoče tožiti v odškodninski tožbi.
350. Ulpianus, O dolžnostih konzula, II. knjiga.
Božji bratje so v reskriptu, naslovljenem na Prokula in Munatija, navedli naslednje: "Ker je Romulus, katerega stanje je
sporno, blizu pubertete in je bila na prošnjo njegove matere Varie Hado ter s soglasjem njegovega skrbnika Variusa Hermesa
sodba v tej zadevi odložena, dokler otrok ne doseže pubertete, je vaši presoji prepuščena odločitev, kaj bo koristno za
mladoletnika, pri čemer je treba upoštevati položaj zainteresiranih strank."
351. Če se oseba, ki je sprožila vprašanje o stanju drugega, ne pojavi na sojenju, je tisti, ki zahteva njegovo svobodo, v
enakem položaju, kot je bil, preden je v zvezi z njim prišlo do spora. Vendar pa je deležen koristi v tej meri, in sicer da bo
tisti, ki je izpodbijal njegov status, izgubil svojo zadevo. Vendar zaradi tega dejstva ne postane svoboden tisti, ki prej ni bil
tak, kajti to, da nasprotnik ni nastopil, ne daje pravice do svobode. Menim, da bodo sodniki ravnali zakonito in pravilno, če
bodo sledili rednemu vrstnemu redu; tako da se v primeru, ko stranka, ki trdi, da je človek njen suženj, ne nastopi, njenim
nasprotnikom omogoči, da se zadeva nadaljuje ali pa se obravnava in odloči. Če sodniki zadevo obravnavajo, morajo
odločiti, da se zdi, da zadevna stranka ni suženj tega in tega. Ta odločitev nikomur ne daje neupravičene prednosti, saj se ne
ugotovi, da je oseba, katere premoženje je predmet spora, svobodno rojena, temveč se le ugotovi, da ni suženj. Kadar pa
nekdo, ki je v suženjstvu, zahteva svojo svobodo, je za sodnike bolje, da nadaljujejo postopek, da bi se izognili odločitvi, da
se zdi, da je omenjena oseba rojena kot svobodna, če se ne pojavi noben nasprotnik, razen če bi obstajal utemeljen razlog,
zaradi katerega bi sodili, da je jasno, da je treba razsoditi v korist svobode; kot je navedeno tudi v Hadrijanovem reskriptu.
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352. Če pa se tisti, ki zahteva svobodo, ne pojavi, njegov nasprotnik pa je navzoč, je bolje, da se zadeva nadaljuje in se izreče
sodba. Če nasprotnik ponudi zadostne dokaze, sodnik odloči proti svobodi. Lahko pa se zgodi, da bo odsotna stranka
uspešna, saj se lahko izda odločba v korist svobode.
353. Pomponij, O Kvintu Muciju, XII. knjiga.
Za sužnja se ne šteje, da je na svobodi s soglasjem gospodarja, če ta ne ve, da mu pripada. To povsem drži; kajti suženj je v
takšnih okoliščinah svoboden le, če pridobi lastnost svobode s soglasjem svojega gospodarja.
354. Arrius Menander, O vojaških zadevah, V. knjiga.
Kadar kdo sproži postopek za pridobitev svobode in se vpiše v vojsko, preden je sprejeta odločitev, je treba šteti, da ima enak
položaj kot drugi sužnji, in ne bo razbremenjen, ker v nekaterih pogledih velja za svobodnega. In čeprav se je morda zdel
svoboden, je lahko nečastno odpuščen, tj. odpuščen iz vojske, in izgnan iz tabora kot tisti, ki je zahteval svobodo, medtem ko
je bil v suženjstvu, ali ki je bil na svobodi zaradi goljufije. Kdor pa je bil lažno in zlonamerno razglašen za sužnja, mora
ostati v službi.
355. Če se kdo, ki je bil po sodni poti razglašen za svobodnega, vpiše v vojsko in se odločitev v petih letih razveljavi, se vrne
svojemu novemu gospodarju.
356. Julijan, O Miniciju, V. knjiga.
Če dve osebi ločeno zahtevata, da je nekdo njun suženj, in vsaka od njiju trdi, da ima v lasti polovico tega človeka, in je z eno
sodbo razglašen za "svobodnega, z drugo pa za sužnja, bo najprimerneje, če bosta sodnika prisiljena doseči soglasje. Če tega
ni mogoče storiti, Sabinus navaja, da je veljalo, da mora človeka kot sužnja sprejeti stranka, ki je zadevo dobila. Kasij (in tudi
jaz) to mnenje sprejema in res je smešno, da bi človeka imeli za polovičnega sužnja, hkrati pa bi ga ščitili pri uživanju
polovične svobode. Vendar pa je primerno odločiti, da je bil svoboden zaradi ugodnosti, priznane svobodi, in ga prisiliti, da
stranki, ki je zadevo dobila, plača polovico svoje vrednosti, kot jo je ocenil zanesljiv državljan.
357. Ulpianus, Mnenja, I. knjiga.
Sinu, ki nastopa kot očetov dedič, je prepovedano zahtevati kot sužnja tistega, ki ga je oče manumitiral.
358. Paulus, Pravila, VI. knjiga.
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Senat je sprejel odlok o premoženju tistih, ki so kot sužnji ali osvobojenci pridobili status svobodnih oseb. Glede tistih, ki so
bili prej v suženjskem stanju, jim dovoljuje, da s seboj vzamejo le tisto, kar so prenesli v hiše svojih domnevnih gospodarjev,
in glede tistih, ki so si po manumunizaciji želeli povrniti svoje prvotne pravice. Tudi to je bilo priznano, in sicer da lahko vse,
kar so pridobili po svoji manumunizaciji (vendar ne ničesar, kar so pridobili s posredovanjem osebe, ki jih je osvobodila),
vzamejo s seboj; vse drugo premoženje pa morajo pustiti tistemu, iz čigar gospodinjstva so odšli.
359. Isto, dejanja, povezana s svobodo.
Kdor zavestno kupi človeka, ki je svoboden, tudi če ta dovoli, da se proda, mu kljub temu ne more nasprotovati, če zahteva
svojo svobodo. Kadar pa človeka proda drugi osebi, ki ni bila seznanjena z dejstvi, domnevni suženj ne bo smel zahtevati
svoje svobode.
360. Ulpianus, Pandekti.
Cesar Antonin je odločil, da nihče ne sme zahtevati svobode, če pred tem ni podal poročila o upravi, ki jo je vodil, ko je bil v
suženjstvu.
361. Papinianus, Mnenja, IX. knjiga.
Ugotovljeno je bilo, da so sužnji, namenjeni oskrbi templja, ki ga je nameravala zgraditi Titija in ki niso bili manumitirani,
pripadli njenemu dediču.
362. Isti, Mnenja, XII. knjiga.
Gospodarja, ki je dobil svojo zadevo in želi odvzeti sužnja, ni mogoče prisiliti, da namesto sužnja sprejme ocenjeno vrednost.
363. Kalistrat, Vprašanja, II. knjiga.
Zasebni dogovor ne more nikogar narediti niti za sužnja niti za osvobojenca drugega.
364. Paulus, Mnenja, knjiga XV.
Paulus je podal svoje mnenje, da če (kot je navedeno) je kupec po brezpogojni prodaji prostovoljno poslal pismo, s katerim je
izjavil, da bo po določenem času manumitiral sužnja, ki ga je kupil, se to pismo nikakor ne nanaša na ustavo Božjega Marka.
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365. Prav tako je podal svoje mnenje, da se Ustava božjega Marka nanaša na primere sužnjev, ki so bili prodani pod
pogojem, da bodo po določenem času manumitirani; in da je sužnja, za katero je njen gospodar prejel denar z namenom, da
jo manumitira, upravičena do enake ugodnosti svobode, saj bi imel tudi on oblast nad njo kot svojo osvobojenko.
366. Postavilo se je vprašanje, ali lahko kupec svojemu sužnju zakonito podeli svobodo, če njegova cena še ni bila plačana.
Paulus je odgovoril, da če je prodajalec izročil sužnja kupcu in je dobil varščino za svojo ceno, bi ta pripadal kupcu, tudi če
denar še ni bil plačan.
367. Gaj Seij je prodal Stiha, svojega sužnja, pod pogojem, da ga bo Titius po treh letih manumitiral, če mu bo v tem času
neprekinjeno služil. Stichus je pobegnil, še preden so minila tri leta, in se vrnil kmalu po Titijevi smrti. Sprašujem, ali bi bilo
Stihu onemogočeno, da dobi svobodo v skladu s pogoji prodaje, če bi pobegnil pred iztekom treh let? Paulus je izrazil
mnenje, da bi moral biti Stichus v skladu z navedenimi dejstvi manumitiran in da je upravičen do svobode po izteku
predpisanega roka.
368. Isto, Mnenja, knjiga V.
Tisti, od katerega se ne zahteva, da predloži dokaze o svojem svobodnem rojstvu, naj bo zaslišan, če jih sam prostovoljno želi
ponuditi.
369. Sodniki, ki obravnavajo zadeve v zvezi s svobodo rojstva, lahko izrečejo kazni do izgona proti vsakomur, ki
nepremišljeno in zlonamerno sproži postopek.
370. Skrbniki ali kuratorji ne smejo postavljati vprašanj o stanju varovancev, katerih skrbništvo in premoženje so upravljali.
371. Možu ni prepovedano postaviti vprašanja o stanju njegove žene ali njegove podanice.
372. Hermogenianus, Epitome prava, V. knjiga.
Če se dvajsetletni mladoletnik pusti prodati na podlagi dogovora o delitvi cene, ne more po manuminaciji zahtevati, da se
razglasi za svobodnega.
373. Paulus, Članki, ki se nanašajo na tožbe za svobodo.
Če obstaja kakršen koli dvom o stanju osebe, ki zahteva svojo svobodo, jo je treba najprej zaslišati, če želi dokazati, da je
sama v lasti svobode.
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374. Sodnik, ki je pristojen za zadeve, v katerih gre za svobodo, naj spozna tudi premoženje, ki je bilo ukradeno, ali resno
škodo, ki jo je storil tožnik. Lahko se namreč zgodi, da si je v prepričanju, da bo dobil svobodo, drznil ukrasti, pokvariti ali
zapraviti premoženje tistih, ki jim je služil kot suženj.
375. Labeo, Zadnja dela, knjiga IV.
Če suženj, ki ste ga kupili, zahteva svobodo in sodnik izda krivično sodbo v njegovo korist, gospodar omenjenega sužnja pa
vas naredi za svojega dediča, potem ko je bilo v zadevi odločeno proti vam, ali če suženj postane vaš na kak drug način, ga
lahko ponovno zahtevate za svojega; in proti vam se ni mogoče sklicevati na pravilo o pravnomočnosti sodbe. Javolenus
pravi, da je to mnenje pravilno.
376. Pomponij, Odloki senata, III. knjiga.
Cesar Hadrijan je objavil reskript v zvezi s tistimi, ki so ukradli premoženje oseb, ki so jim služili kot sužnji, in nato zahtevali
njihovo svobodo; besedilo tega reskripta je naslednje: "Ker ni pravično, da suženj v pričakovanju svobode vzame
premoženje, ki pripada njegovemu gospodarju, kadar mu je treba podeliti svobodo pod pogoji zaupanja, ni treba iskati
razlogov za zavlačevanje podelitve svobode." Zato bi bilo treba najprej imenovati razsodnika, v navzočnosti katerega bi bilo
treba ugotoviti, kaj je mogoče ohraniti za dediča, preden ga je mogoče prisiliti k manumitu sužnja.
377. Venulej, Dejanja, knjiga VII.
Čeprav je bilo prej vprašljivo, ali lahko samo suženj ali svobodnjak od svojega zavetnika zahteva, da priseže, da bo spoštoval
pogoje, ki so mu bili naloženi v zameno za njegovo svobodo, je vendarle bolje trditi, da ga ni mogoče zavezati v večji meri
kot svobodnjaka. Zato je običajno, da se ta prisega zahteva od sužnjev, da bi jih lahko omejevala vera in da bi se od njih
zahtevalo, da ponovno prisegajo, ko postanejo lastni gospodarji; pod pogojem, da prisegajo ali dajo obljubo prav v času, ko
so manumitirani.
378. Poleg tega je zakonito vpisati ime žene v zvezi s kakršno koli donacijo, darilom ali vsakodnevnim delom, ki ga mora
dati ali opraviti manumitirani suženj.
379. Pretorsko tožbo zaradi dela, ki ga je treba opraviti, je treba odobriti zoper tistega, ki je, preden je dosegel polnoletnost,
dal prisego, se pravi, če je bil za to pravno sposoben; saj lahko deček, ki še ni dosegel polnoletnosti, opravlja storitve, če je
bodisi nomenklator bodisi igralec.
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Tit. 13. O tistih, ki ne smejo zahtevati svoje svobode.

380. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, I. knjiga.
Tisti, ki so starejši od dvajset let, ne smejo zahtevati svobode, če bi v njihove roke prišel kakšen del cene, za katero so bili
prodani. Če se je kdo pustil prodati iz katerega koli drugega razloga, čeprav je morda starejši od dvajset let, lahko zahteva
svojo svobodo.
381. Pravice zahtevati svobodo ne bi smeli odreči mladoletniku, mlajšemu od dvajset let, iz zgoraj navedenega razloga, razen
če je ostal v suženjstvu, potem ko je dopolnil dvajset let; kajti potem, če je bil deležen cene, je treba reči, da mu bo pravica
zahtevati svobodo odrečena.
382. Marcellus, Digeste, knjiga XXIV.
Neki človek je od Titiusa z nasiljem izsilil sužnja in mu ukazal, naj se po svoji volji osvobodi. Suženj ne bo postal svoboden,
tudi če je oporočitelj umrl plačilno sposoben; sicer bo Titius ogoljufan, saj lahko proti pokojnikovemu dediču vloži tožbo, ker
je bila oporoka svobode nična; če pa bo suženj dobil svobodo, Titius ne bo upravičen do tožbe, ker se bo štelo, da dedič ni
ničesar pridobil s pokojnikovo prevaro.
383. Pomponij, Pisma in različni odlomki, knjiga XI.
Dovoljenje, da zahtevajo svobodo, se odreče tistim, ki so se pustili prodati. Sprašujem, ali ti odloki senata veljajo tudi za
otroke, rojene ženskam, ki so se pustile prodati. Nobenega dvoma ni, da se ženski, starejši od dvajset let, ki se je dala prodati,
zavrne dovoljenje, da bi zahtevala svobodo. Prav tako ne sme biti odobrena otrokom, ki so se ji rodili v času njenega
suženjstva.
384. Paulus, Vprašanja, XII. knjiga.
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"Licinnius Rufinus Juliju Paulu: suženj, ki je bil upravičen do svobode v skladu s pogoji zaupanja, se je pustil prodati, potem
ko je dopolnil dvajseto leto. Sprašujem, ali mu je prepovedano zahtevati svobodo." Primer človeka, ki je svoboden, mi
povzroča nekaj težav; če bi namreč suženj dovolil, da ga prodajo, potem ko je pridobil svobodo, mu ne bi dovolili, da jo
zahteva; prav tako ga ne bi smeli razumeti, da je bil v boljšem položaju, ko je v suženjstvu dovolil, da ga prodajo, kot če bi to
storil, potem ko je pridobil svobodo. Po drugi strani pa se pojavi težava, saj je v obravnavanem primeru prodaja veljavna in
človeka je mogoče prodati, v primeru svobodnega človeka pa je prodaja neveljavna in ni ničesar, kar bi bilo mogoče prodati.
Zato vas prosim, da mi v zvezi s to zadevo posredujete čim bolj popolne informacije. Odgovor je bil, da se lahko sklene
pogodba tako za prodajo sužnja kot za prodajo svobodnega človeka in da se lahko sklene klavzula, ki določa, da se ne sme
izseliti. V tem primeru namreč nimamo v mislih nikogar, ki zavestno kupi človeka, ki je svoboden, saj mu pravica zahtevati
njegovo svobodo ni odvzeta v razmerju do kupca. Tistega, ki je še vedno suženj, pa je mogoče prodati tudi proti njegovi
privolitvi, čeprav ravna goljufivo, ko prikriva svoje stanje, saj je v njegovi moči, da takoj pridobi svobodo, vendar ga ni
mogoče obtožiti, če še nima pravice biti svoboden. Recimo, da suženj, ki naj bi bil pogojno svoboden, dopusti, da ga prodajo;
nihče ne bo rekel, da nima pravice zahtevati svobode, če se pogoj, ki ni v njegovi moči, izpolni ; in dejansko mislim, da bi
veljalo isto pravilo, če bi bilo v njegovi moči, da ga izpolni. V predlaganem primeru bo bolje sprejeti mnenje, da mu ne bi
smeli dovoliti zahtevati svobode, če bi jo lahko zahteval in bi se raje pustil prodati; ker ni vreden pomoči pretorja, ki je
pristojen za skrbništvo.

Tit. 14. Kadar se odloči, da je kdo svoboden.

385. Marcellus, Digeste, knjiga VII.
Če je osvobojenec ene osebe razglašen za svobodno rojenega zaradi tožbe, ki jo je vložila druga oseba, lahko njegov
varovanec zoper njega uveljavlja isti zahtevek, ne da bi mu to preprečevala izjema, ki temelji na zastaranju.
386. Saturnin, O dolžnostih prokonzula, I. knjiga.
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Božanski Hadrijan je odločil, da se vsakomur, ki je bil polnoleten in se je pustil prodati, da bi dobil del kupnine, prepove
vložiti tožbo za pridobitev svobode; vendar lahko to stori pod določenimi pogoji, če vrne svoj del kupnine, ki je bil plačan.
387. Tisti, ki so osvobojenci in uveljavljajo pravico do svobode po rojstvu, ne smejo biti zaslišani po preteku petih let od
dneva njihove manuminacije.
388. Tisti, ki po preteku petih let trdijo, da so odkrili listine, ki dokazujejo njihove pravice, da se štejejo za svobodne po rodu,
se morajo zateči k cesarju, ki bo preučil njihove zahteve.
389. Pomponij, Odloki senata, V. knjiga.
Z naslednjimi besedami: "Njihovo rojstvo je bilo priznano" je treba razumeti, da se senatni odlok nanaša samo na tiste, ki bi
veljali za svobodno rojene.
390. S stavkom: "Bi ostali" je treba razumeti, da je treba tem osebam vrniti vse, kar so pridobile iz premoženja tistega, od
katerega so bile manumitirane. Poglejmo, na kakšen način je treba to razlagati, ali morajo vrniti vse, kar so pridobile s
premoženjem svojih gospodarjev ali kar so od njih odtujile brez njihove vednosti, ali pa to vključuje tudi premoženje, ki so
jim ga podelile in podarile osebe, ki so jih manumitirale. Slednje je boljše mnenje.
391. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXII.
Reskript, ki prepoveduje, da bi se po preteku petih let od dneva manuminacije pri konzulih ali guvernerjih provinc zahtevala
svoboda rojstva, ne izključuje nobenih primerov ali oseb.
392. Isto, Mnenja, knjiga X.
podal sem mnenje, da patron ne bi smel zastarati po preteku petih let od datuma izreka sodbe v korist svobode, če ne ve, da je
bila takšna sodba izdana.
393. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Kadarkoli nastane spor o tem, ali je kdo svobodnjak, ali se od njega zahtevajo storitve, ali se od njega zahteva poslušnost, ali
kadar je treba vložiti tožbo, ki implicira neslavje, ali je tisti, ki trdi, da je patron, povabljen na sodišče, ali se postopek začne
brez utemeljenega razloga, se vloži škodna tožba. Ista predsodna tožba bo dovoljena tudi, če oseba prizna, da je osvobojenec,
vendar zanika, da jo je osvobodil Gaj Seij. Odobrena bo tudi, če jo bo zahtevala ena ali druga stranka, vendar mora tisti, ki se
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predstavlja kot patron, vedno nastopiti na strani tožnika, saj mora dokazati, da je zadevna oseba njegov svobodnjak, in če
tega ne bo storil, bo izgubil tožbo.

Tit. 15. Nobeno vprašanje glede stanja pokojnih oseb se ne sme sprožiti po preteku petih let po njihovi smrti.
394. Marcianus, O obveščevalcih.
Niti zasebniki niti državna blagajna ne smejo sprožiti nobenega vprašanja v zvezi s civilnim stanjem umrlih oseb po preteku
petih let od njihove smrti.
395. Prav tako ni mogoče ponovno preučiti stanja tistega, ki je umrl v petih letih, če bi bil s tem prizadet status tistega, ki je
umrl pred več kot petimi leti.
396. Prav tako ni mogoče postaviti nobenega vprašanja v zvezi s stanjem tistega, ki je živ, če bo s tem prizadeto stanje
tistega, ki je umrl pred več kot petimi leti. O tem je odločil božanski Hadrijan.
397. Včasih pa ni dovoljeno postaviti vprašanja s sklicevanjem na stanje umrlega v petih letih od njegove smrti. V reskriptu
božjega Marka je namreč določeno, da če je bil kdo sodno razglašen za svobodnega, je mogoče dovoliti revizijo odločbe,
izdane za časa življenja osebe, ki je bila razglašena za svobodno, ne pa tudi po njeni smrti. To velja v tolikšni meri, da tudi če
se je revizija zadeve začela, s smrtjo ugasne; kot je zapisano v istem reskriptu.
398. Če kdo pregleda takšno odločitev, da bi osebo spravil v slabši položaj, je treba temu nasprotovati v skladu s tem, kar
sem že navedel. Kaj pa, če je bil namen izboljšati njegov položaj, kot na primer, da bi ga namesto za sužnja razglasili za
osvobojenca; zakaj tega ne bi smeli dovoliti? Kako je treba ravnati, če je suženj, ki je izvor sužnje, ki je umrla pred več kot
petimi leti? Zakaj ne bi bilo treba dokazati, da je bila svobodna; saj je to že samo po sebi v korist umrlega? Marcellus je v
peti knjigi o dolžnostih prokonzula navedel, da je to treba storiti. Enako mnenje sem sprejel tudi v dvorani za poslušanje.
399. Papinianus, Mnenja, XIV. knjiga.
Določeno je, da se pri ponovnem odločanju o zadevi ne sme postavljati nobenega vprašanja v zvezi s svobodo otrok, ki bi
lahko vplivalo na ugled njihovih mater ali očetov, potem ko so ti že več kot pet let mrtvi.
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400. V takšni zadevi, ki je vredna javnega nadzora, bi bilo treba mladoletnikom, ki sprožijo postopek za vrnitev v prejšnje
stanje, odobriti olajšave, če v petih letih niso imeli skrbnikov, ki bi delovali namesto njih.
401. Na ta petletni prekluzivni rok, ki varuje status umrlih oseb, ne vpliva vložitev tožbe pred smrtjo; če je mogoče dokazati,
da je pravica do vložitve navedene tožbe ugasnila zaradi dolgega molka tistega, ki jo je prvotno vložil in nato opustil.
402. Hermogenianus, Epitome prava, VI. knjiga.
Stanje osebe, ki je umrla pred več kot petimi leti, se šteje za bolj častno kot ob njeni smrti, in nikomur ne bo preprečeno, da
bi to zahteval zanjo. Zato se lahko dokaže, da je bil ob smrti svoboden, tudi če je umrl v suženjstvu, čeprav je preteklo pet let.
403. Kalistrat, O pravicah državne blagajne.
Božanski Nerva je bil prvi med vsemi, ki je z ediktom prepovedal, da bi se po petih letih od smrti kogar koli postavljalo
kakršno koli vprašanje o njegovem stanju.
404. Tudi božanski Klavdij je v reskriptu, naslovljenem na Klavdijana, določil, da je treba preiskavo ustaviti, če se zdi, da je
zaradi postavljenega denarnega vprašanja nastala kakršnakoli škoda za status pokojnika.

Tit. 16. V zvezi z odkrivanjem tajnega dogovarjanja.

405. Gaj, O ediktu mestnega pretorja, naslov: Ukrepi v zvezi s svobodo.
Da bi preprečili, da bi pretirana popustljivost nekaterih gospodarjev do svojih sužnjev kontaminirala najvišji red v državi s
tem, da bi njihovi sužnji trpeli, da se sklicujejo na pravico do svobodnega rojstva in da bi bili sodno razglašeni za svobodne,
je bil v Domicijanovem času sprejet senatni odlok, s katerim je bilo določeno, da "Če lahko kdo dokaže, da je bilo neko
dejanje posledica dogovora in je bil človek, ki je bil razglašen za svobodnega, v resnici suženj, bo slednji pripadel tistemu, ki
je razkril dogovor."
406. Ulpianus, O dolžnostih konzula, II. knjiga.
Cesar Markus je odločil, da je mogoče koluzijo odkriti v petih letih po odločitvi, s katero je bila oseba razglašena za
upravičeno do privilegija svobodnega rojstva.
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407. Razumemo, da mora biti teh pet let neprekinjenih.
408. Če je jasno, da je treba zaradi starosti tistega, ki je obtožen zvijače, preiskavo preložiti na čas pubertete ali na kak drug
čas, je treba šteti, da petletni rok ne teče.
409. Poleg tega menim, da rok petih let ni bil predpisan za zaključek preiskave, temveč za njen začetek. Drugače pa je glede
tistega, ki kot osvobojeni suženj zahteva, da se mu podelijo pravice osebe, ki je rojena svobodno.
410. Z reskriptom božjega Marka je določeno, da se tudi tujcem, ki imajo pravico uveljavljati zahtevke za druge, dovoli
razkriti kolobocijo.
411. Callistratus, O sodnih preiskavah, IV. knjiga.
Kadar je kdo, ne da bi imel pravnega nasprotnika, sodno razglašen za upravičenega do pravic svobodne osebe, bo odločba
brez učinka in prav taka, kot da ne bi bila izdana. To določajo cesarske ustave.
412. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, I. knjiga.
Če je bil svobodnjak zaradi spora razglašen za upravičenega do pravic svobodnjaka in je bil spora ugotovljen, se v nekaterih
pogledih šteje za svobodnjaka. Vendar se v vmesnem času, preden je bila kolaboracija razkrita in ko je bila izdana odločba v
zvezi z njegovimi pravicami kot svobodne osebe, šteje za svobodnega.
413. Hermogenianus, Epitome prava, knjiga V.
Sodbo, izdano v zvezi s pravico do svobodnega rojstva, je pod pretvezo koluzije dovoljeno revidirati le enkrat.
414. Kadar se zaradi dokazovanja koluzije pojavi več oseb hkrati, je treba ob ustreznem razlogu izdati odločbo po
upoštevanju morale in starosti vseh vpletenih; zlasti je treba ugotoviti, katera od njih ima največji interes za razkritje koluzije.
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Knjiga XLI
1. O pridobivanju lastništva nepremičnin.
2. O pridobitvi ali izgubi lastništva.
3. Glede prekinitve zastaranja in uzurpacije.
4. Glede posesti, ki jo pridobi kupec.
5. Glede posesti kot dedič ali kot posestnik.
6. Glede posesti na podlagi darila.
7. Glede posesti na podlagi opustitve.
8. Posest na podlagi zapuščine.
9. O posesti na podlagi dote.
10. O posesti na podlagi lastninske pravice.

Tit. 1. Glede pridobitve lastninske pravice na nepremičnini.
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1. Gaj, Dnevnik ali Zlate zadeve, II. knjiga.
Lastništvo določene lastnine pridobimo z zakonom narodov, ki se po nareku naravnega razuma povsod upošteva med ljudmi;
lastništvo drugih stvari pa pridobimo s civilnim zakonom, to je z zakonom naše države. In ker je pravo narodov
starodavnejše, saj je bilo razglašeno v času nastanka človeškega rodu, je prav, da ga preučimo najprej.
(0) Zato vse živali, ki jih ujamemo na kopnem, na morju ali v zraku, to je divje zveri in ptice, pa tudi ribe, postanejo last
tistih, ki jih ujamejo.
23. Florentin, Inštituti, VI. knjiga.
Isto pravilo velja tudi za njihove potomce, ki se rodijo, ko so v naših rokah.
23. Gaj, Dnevne ali zlate zadeve, II. knjiga.
Kajti tisto, kar po naravnem pravu ne pripada nikomur, postane last tistega, ki to prvi pridobi.
(1) Kar zadeva divje živali in ptice, tudi ni razlike, ali jih kdo vzame na svojem ali na tujem zemljišču; jasno pa je, da mu
lahko lastnik, če vstopi na zemljišče drugega z namenom lova ali odvzema divjadi, to zakonito prepove, če se ta zaveda
njegovega namena.
(2) Ko enkrat pridobimo katero od teh živali, se razume, da nam pripadajo, dokler so v naši posesti; če namreč pobegnejo iz
našega varstva in si povrnejo naravno svobodo, nam prenehajo pripadati in spet postanejo last tistega, ki jih prvi vzame,
4. Florentin, Inštituti, VI. knjiga.
Razen če se po tem, ko so bile ukročene, navadijo odhajati in se vračati.
0. Gaj, Dnevne ali zlate zadeve, II. knjiga.
Za divje živali velja, da si povrnejo svojo naravno svobodo, ko jih naše oči ne morejo več zaznati; če pa jih lahko vidimo, je
njihovo zasledovanje oteženo.
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(65536) Vprašano je bilo, ali se razume, da divja žival, ki je bila ranjena tako, da jo je mogoče ujeti, takoj postane naša last.
Trebatius je menil, da nam takoj pripada in da nam pripada še naprej, dokler jo zasledujemo, če pa jo nehamo zasledovati, ne
bo več naša in bo spet postala last tistega, ki jo prvi ujame. Če jo torej v času, ko jo zasledujemo, vzame nekdo drug z
namenom, da bi se sam okoristil z njenim ulovom, se bo štelo, da je proti nam zagrešil krajo. Številne oblasti menijo, da nam
ne bo pripadal, če ga ne bomo ujeli, saj se lahko zgodi veliko stvari, ki nam to preprečijo. To je boljše mnenje.
(65537) Tudi narava čebel je divja. Zato, če se naselijo na enem od naših dreves, ne velja, da nam pripadajo, dokler jih ne
zapremo v panj, tako kot ne velja za ptice, ki so si naredile gnezda na naših drevesih. Če torej čebele zapre kdo drug, postane
njihov lastnik.
(65538) Podobno, če čebele delajo med, si ga lahko vsakdo prisvoji, ne da bi bil kriv tatvine. Toda, kot smo že navedli, če
kdo s takšnim namenom vstopi na zemljišče drugega, mu lahko lastnik to zakonito prepove, če se ta zaveda njegove namere.
(65539) Roj čebel, ki je zapustil naš panj, se razume kot naš, dokler je na vidiku in dokler njegovo zasledovanje ni težavno; v
nasprotnem primeru postane last tistega, ki se ga prvi polasti.
(65540) Tudi narava pavov in golobov je divja. Prav tako ni pomembno, ali imajo navado odleteti in se vrniti ali ne; kajti
čebele, katerih narava je bila določena kot divja, počnejo isto. Nekatere osebe imajo jelene, ki so tako krotki, da odhajajo v
gozdove in se vračajo, in nihče ne zanika, da je njihova narava divja. Poleg tega je bilo v zvezi z živalmi, ki imajo navado
oditi in se vrniti, sprejeto naslednje pravilo: "Razume se, da nam pripadajo, dokler imajo namen se vrniti, če pa tega namena
ne bodo več imele, ne bodo več naše in bodo postale last prvega prebivalca." Šteje se, da se ne nameravajo več vrniti, če so
izgubili navado, da bi se vrnili.
(65541) Narava piščancev in gosi ni divja, saj je znano, da obstajajo divji piščanci in divje gosi. Zato, če moje gosi ali
piščanci, ki so bili iz kakršnegakoli razloga prestrašeni, odletijo tako daleč, da ne vem, kje so, bom kljub temu ohranil
lastništvo nad njimi, in za vsakogar, ki jih vzame z namenom, da bi se s tem okoristil, se bo štelo, da je storil tatvino.
(65542) Prav tako vse, kar je odvzeto sovražniku, po zakonu narodov takoj postane last tistega, ki to vzame.
65536. Florentin, Inštituti, VI. knjiga.
Podobno nam po istem zakonu pripada tudi prirastek živali, katerih lastniki smo.
(65536) Gaj, Dnevnik ali Zlate zadeve, II. knjiga.
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To velja do te mere, da tudi svobodni ljudje postanejo sovražnikovi sužnji; a vseeno, če pobegnejo iz sovražnikove oblasti, si
povrnejo prejšnjo svobodo.
65536. Poleg tega vse, kar reka doda našemu zemljišču kot naplavino, pridobimo po pravu narodov. Vendar se šteje, da je to
dodano z naplavinami, ki se dodajajo postopoma, tako da ne moremo zaznati količine, ki je dodana v vsakem trenutku.
65537. Če pa vam sila potoka odvzame del vaše zemlje in jo pripelje na mojo, je očitno, da bo ta še naprej vaša. Če pa ostane
na mojem zemljišču dlje časa, tako da se drevesa, ki jih je prinesel s seboj, ukoreninijo v moji zemlji, se bo štelo, da je od
takrat del mojega zemljišča.
65538. Če v morju nastane otok (kar se zgodi le redko), postane last prvega prebivalca; velja namreč, da ne pripada nikomur.
Kadar nastane otok v reki (kar se dogaja zelo pogosto) in zavzame sredino struge, postane skupna last tistih, ki imajo
zemljišča ob bregovih na obeh straneh struge, in sicer sorazmerno z obsegom zemljišč posameznih oseb ob bregovih. Če je
otok bližje eni strani kot drugi, pripada samo tistemu, ki ima zemljišče ob bregu na tej strani potoka.
65539. Če se reka prelije na eni strani in začne teči v novi strugi, potem pa se nova struga vrne v staro, ostane njiva, ki je
vključena med obe strugi in tvori otok, last tistega, ki mu je prej pripadala.
65540. Če pa potok, potem ko je zapustil svojo naravno strugo, začne teči drugje, bo nekdanja struga pripadla tistim, ki imajo
zemljišča ob bregu, sorazmerno z obsegom zemljišč, ki se tam nahajajo, za novo strugo pa bo veljalo isto pravo kot za samo
reko, to je, da bo postala javna po pravu narodov. Če pa se po določenem času reka vrne v svojo prvotno strugo, bo nova
struga spet pripadla tistim, ki imajo v lasti zemljišča ob bregovih. Če nova struga zavzema celotno zemljišče, čeprav se je
reka morda vrnila v svojo nekdanjo strugo, tisti, ki mu je zemljišče pripadalo, strogo gledano ne more uveljavljati nobene
pravice do struge potoka; ker je zemljišče, ki mu je prej pripadalo, prenehalo biti njegovo, saj je izgubilo svojo prvotno
obliko; in ker nima sosednjega zemljišča, zaradi sosedstva ne more imeti pravice do nobenega dela opuščene struge. Vendar
bi bilo togo upoštevanje tega pravila težko.
65541. Pravilo je drugačno, kadar je nikogaršnja njiva v celoti prekrita z vodo, saj zalitje ne spremeni oblike zemljišča; in
jasno je, da ko voda popusti, zemljišče pripada tistemu, ki je bil prej njegov lastnik.
65542. Kadar kdo v svojem imenu izdela predmet iz materialov, ki pripadajo drugemu, Nerva in Prokul menita, da bo
njegova last pripadla tistemu, ki ga je izdelal, in sicer iz razloga, ker to, kar je bilo izdelano, prej ni pripadalo nikomur. Sabin
in Kasij menita, da bo v skladu z naravnim razumom tisti, ki je lastnik materialov, tudi lastnik tega, kar je bilo iz njih
izdelano, ker nobenega izdelka ni mogoče izdelati brez materialov; kot na primer, če bi jaz izdelal vazo iz tvojega zlata,
srebra ali medenine; ali ladjo, omaro ali klop iz vaših desk; ali oblačilo iz vašega blaga; ali medico iz vašega vina in medu;
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ali mavec ali očesno maslo iz vaših zdravil; ali vino iz vašega grozdja ali žita; ali olje iz vaših oljk. Vendar pa obstajajo
zmerna mnenja ljudi z dobro presojo, ki menijo, da če je mogoče izdelek zmanjšati na njegovo prvotno obliko in material, je
res, kar trdita Sabin in Kasij, če pa tega ni mogoče storiti, je treba sprejeti mnenje Nerve in Prokulusa; na primer, če je vazo
iz zlata, srebra ali bakra mogoče stopiti in ji vrniti prvotno grobo kovinsko maso, vina, olja ali žita pa ni mogoče vrniti v
grozdje, oljke in klasje, iz katerih so bili pridobljeni; medice ni mogoče vrniti v med in vino, iz katerih je sestavljena, prav
tako ni mogoče rešiti mavca ali očesne tekočine v zdravila, iz katerih sta bila sestavljena. Kljub temu se mi zdi, da so
nekatere avtoritete zelo pravilno menile, da v zvezi s tem ne bi smel obstajati noben dvom, če je bila pšenica pridobljena iz
klasov drugih, ki so jim slednji pripadali, "iz razloga, ker zrnje ohrani klas v svoji popolni obliki in tisti, ki ga mlači, ne
proizvaja novega izdelka, ampak le izloči to, kar že obstaja.
65543. Če se dva lastnika dogovorita, da bosta zmešala snovi, ki jima pripadajo, postane celotna spojina njuna skupna last, ne
glede na to, ali so snovi istega značaja ali ne; tako kot če zmešata vino ali stopita srebro ali združita različne vrste snovi; ali
če eden prispeva vino in drugi med ali eden zlato in drugi srebro, čeprav sta spojini medice in elektra proizvoda različnega
značaja.
65544. Enako pravno pravilo velja, kadar se snovi, ki pripadajo dvema osebama, mešajo brez njune privolitve, ne glede na to,
ali so iste ali različne narave.
65545. Kadar ena oseba postavi stavbo na svojem zemljišču iz materialov, ki pripadajo drugi osebi, se razume, da je lastnik
stavbe, ker je vse, kar je pripadajoče zemljišču, ki je na njem zgrajeno. Kljub temu tisti, ki je bil lastnik materialov, zaradi
tega ne preneha biti lastnik, vendar medtem ne more vložiti tožbe za njihovo vračilo ali prisiliti k njihovi izdelavi v skladu z
zakonom dvanajstih tabel, ki določa, da nikogar ni mogoče prisiliti k odstranitvi lesa, ki pripada drugemu in je bil uporabljen
pri gradnji njegove lastne hiše, temveč mora plačati dvojno njegovo vrednost. Z izrazom "les", iz katerega so zgrajene stavbe,
so mišljeni vsi materiali. Zato lahko lastnik, če bi bila hiša iz kakršnega koli razloga porušena, nato vloži tožbo za izterjavo
materialov in zahteva, da se ti izdelajo.
65546. Zelo pravilno je bilo zastavljeno vprašanje, ali bi imel lastnik še vedno pravico zahtevati materiale kot svoje, če bi
oseba, ki je v takih okoliščinah zgradila hišo, to hišo prodala in bi jo potem, ko bi bila dolgo časa v lasti kupca, porušili.
Razlog za dvom je v tem, da čeprav je mogoče po preteku dolgega časa celotno stavbo pridobiti na podlagi zastaranja, iz tega
ne sledi, da je mogoče pridobiti tudi posamezne materiale, iz katerih je bila stavba sestavljena. Slednje mnenje ni bilo
sprejeto.
65547. Po drugi strani pa, če kdo zgradi stavbo na tujem zemljišču s svojimi materiali, postane stavba last osebe, ki ji pripada
zemljišče. Če je vedel, da je zemljišče v lasti drugega, se razume, da je prostovoljno izgubil lastninsko pravico na materialih;
zato jih v primeru rušenja hiše ne bo imel pravice zahtevati. Če pa lastnik zemljišča zahteva stavbo in drugemu ne povrne
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vrednosti materiala in plače delavcev, se mu lahko zaradi goljufije onemogoči uveljavljanje pravice; če pa tisti, ki je zgradil
stavbo, ni vedel, da zemljišče pripada drugemu, in jo je zato postavil v dobri veri, je treba vsekakor ravnati v tej smeri. Če je
namreč vedel, da zemljišče pripada drugemu, je mogoče trditi, da je kriv, ker je nepremišljeno zgradil hišo na zemljišču, za
katero je vedel, da ni njegovo.
65548. Če na svojem zemljišču posadim grm, ki pripada drugemu, bo pripadel meni. Če pa posadim svoj grm na zemljo
drugega, bo pripadel njemu; pod pogojem, da se je v obeh primerih ukoreninil; v nasprotnem primeru namreč ostane last
tistega, ki je bil prej njegov lastnik. V skladu s tem, če drevo, ki pripada drugemu, potisnem v svojo zemljo, tako da se
ukorenini, bo postalo moje drevo; kajti razum ne dopušča, da bi drevo veljalo za pripadajoče drugemu, če se ne ukorenini v
njegovi zemlji. Če torej drevo, posajeno blizu mejne črte, pošlje svoje korenine v sosednjo zemljo, postane skupna last obeh
lastnikov,
65536. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.
Sorazmerno z mestom, ki ga zaseda na vsakem zemljišču.
131072. Če pa se kamen oblikuje na mejni črti dveh zemljišč, ki sta v skupni lasti, vendar nerazdeljena, bo tudi nerazdeljeni
kamen pripadel solastnikoma, če bo odstranjen iz zemlje.
10. Gaj, Dnevnik ali zlate zadeve, II. knjiga.
Zato rastline, ki so se ukoreninile na zemlji, pripadajo zemlji, in tudi za žito, ki je bilo posejano, velja, da je del zemlje. Poleg
tega se lahko, tako kot v primeru nekoga, ki gradi na zemljišču, ki pripada drugemu, če ta vloži tožbo za vračilo stavbe, z
izjemo zaradi goljufije zaščiti; tako se lahko z izjemo zaščiti tudi tisti, ki je na lastne stroške posejal seme na zemljišču
drugega.
11. Tudi pisma, četudi so morda zlata, so del papirusa in pergamenta, na katerem so napisana; tako kot so materiali, iz katerih
so zgrajene hiše, sestavni del zemljišča, in po istem načelu so del zemljišča tudi posejana semena. Če torej napišem svojo
pesem, zgodovino ali govor na papirus ali pergament, ki pripada tebi, se ne bom jaz, ampak ti razumel kot lastnik tega dela.
Če pa zoper mene vložite tožbo za vračilo svojih knjig ali pergamenta in mi zavrnete plačilo stroškov, nastalih s pisanjem, se
lahko zavarujem z izjemo zaradi goljufije, če sem pridobil posest predmetov v dobri veri.
12. Slike običajno niso del tablic, na katerih so naslikane, kot so pisma del papirusa in pergamenta, na katerih so napisana; po
drugi strani pa je bilo odločeno, da je tablica dodatek k sliki. Kljub temu je vedno povsem primerno, da se lastniku table
odobri pretorska tožba zoper tistega, ki je sliko naslikal, pod pogojem, da ima tablico v posesti; to tožbo lahko učinkovito
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izkoristi, če ponudi stroške naslikanja slike: v nasprotnem primeru mu bo preprečena izjema zaradi goljufije, saj bi zagotovo
moral plačati stroške, če bi bil dobronamerni imetnik tablice. Pravimo pa, da bo tožba za vračilo table pravilno vložena v
korist/za tistega, ki jo je naslikal, zoper lastnika, vendar bi mu moral ponuditi vrednost table; v nasprotnem primeru bo
izključena z ugovorom zaradi goljufije.
13. Lastnino, ki postane naša z izročitvijo, pridobimo po pravu narodov; nič namreč ni tako v skladu z naravno pravičnostjo,
kot to, da je treba upoštevati željo lastnika, ki namerava svojo lastnino prenesti na drugega.
14. Pri tem pa ni razlike, ali lastnik sam osebno izroči stvar drugemu ali pa to stori kdo drug z njegovim soglasjem. Če torej
oseba, ki namerava odpotovati na potovanje v oddaljeno državo, svobodno vodenje svojih zadev zaupa komur koli in ta v
okviru rednega poslovanja kaj proda in izroči kupcu, prenese lastninsko pravico na tistega, ki jo prejme.
15. Včasih za prenos lastninske pravice brez izročitve zadostuje že sama želja lastnika, kot na primer, če sem vam posodil ali
najel nek predmet in vam ga potem, ko sem vam ga deponiral, prodam. Kajti čeprav vam ga iz tega razloga nisem izročil, ga
vseeno naredim za vašo lastnino že s tem, da dovolim, da ostane v vaših rokah zaradi tega, ker je bil kupljen.
16. Prav tako, če kdo proda blago, ki je shranjeno v skladišču, in hkrati izroči ključe skladišča kupcu, prenese nanj lastnino
nad blagom.
17. Poleg tega včasih lastnikova volja prenese lastninsko pravico na osebo, ki ni določena; na primer, če nekdo vrže karkoli v
množico, ker ne ve, koliko od tega lahko kateri koli posameznik pobere; in ker kljub temu želi, da vse, kar lahko kdo pobere,
pripada njemu, ga takoj naredi za lastnika tega.
18. Pravilo je drugačno, kadar je blago med nevihto vrženo v morje, da bi olajšalo ladjo, saj ostane lastnina lastnika, ker ni
bilo vrženo čez krov z namenom, da bi se ga odrekel, ampak da bi se lastnik skupaj z ladjo lažje izognil nevarnostim morja.
Zato, če kdo pridobi lastnino na morju ali potem, ko jo je sila valov vrgla na kopno, in jo odnese z namenom, da bi se z njo
okoristil, stori tatvino.
0. Isto, Inštituti, II. knjiga.
Lastnine za nas ne pridobivamo le mi sami, ampak tudi tisti, ki jih imamo v svoji moči; kot na primer sužnji, na katerih
imamo pravico do uporabe, pa tudi svobodnjaki in sužnji, ki pripadajo drugim in jih imamo v dobri veri v posesti. Vsakega
od teh primerov si podrobno oglejmo.
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13. Zato vse, kar naši sužnji pridobijo z izročitvijo ali kar določijo ali pridobijo na kakršen koli drug način, pridobimo mi;
kajti kdor je v oblasti drugega, ne more imeti ničesar lastnega. Če je torej naš suženj imenovan za dediča, ne more vstopiti v
zapuščino, razen po našem ukazu, in če mu to naročimo, zapuščino pridobimo mi, tako kot če bi bili mi sami imenovani za
dediče. V skladu s tem načelom tudi zapuščino pridobimo prek svojega sužnja.
14. Poleg tega za nas ne pridobijo lastnine le tisti, ki jih imamo pod svojim nadzorom, temveč tudi posest; ko namreč
pridobijo posest nad lastnino kogar koli, se šteje, da jo imamo tudi mi sami; zato za nas pridobijo lastnino tudi z dolgotrajno
posestjo.
15. V zvezi s tistimi sužnji, v katerih imamo le pravico uporabe, je bilo odločeno, da kadar kaj pridobijo z uporabo naše
lastnine ali z lastnim delom, je to pridobljeno za nas. Če pa kaj pridobijo na kakršen koli drug način, to pripada tistemu, ki
ima nad njimi lastninsko pravico. Če je torej tak suženj imenovan za dediča ali če mu je kaj zapuščeno ali podarjeno, tega ne
bom pridobil jaz, temveč lastnik premoženja.
16. Isto pravilo, ki je bilo sprejeto v zvezi z užitkarjem, velja tudi za tistega, ki ga imamo v dobri veri, ne glede na to, ali je
svoboden ali suženj, ki pripada drugemu; in je na voljo v primeru dobronamernega posestnika. Zato bo vse, kar je
pridobljeno na kakršen koli drug način, razen dveh zgoraj navedenih, pripadlo bodisi osebi sami, če je svobodna, bodisi
njenemu gospodarju, če je suženj.
17. Še vedno pa, kadar dobronamerni posestnik pridobi sužnja z uzurpacijo, zaradi tega, ker v teh okoliščinah postane njegov
lastnik, lahko prek njega pridobi lastnino na vsak način. Uživalec pa ne more pridobiti sužnja z uzurpacijo; prvič, ker ga
dejansko nima v posesti, ampak ima le pravico, da ga uporablja in uživa; drugič, ker ve, da suženj pripada drugemu.
14. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.
Za pridobitev premoženja varovanec ne potrebuje pooblastila svojega skrbnika, vendar ne more ničesar odtujiti, če njegov
skrbnik ni navzoč in ne soglaša; niti (kot so menili sabinijanci) ne more niti prenesti posesti, čeprav je ta lahko naravna. To
mnenje je pravilno.
15. Kalistrat, Inštituti, II. knjiga.
Čeprav se jezera in ribniki včasih povečajo in včasih izsušijo, še vedno ohranijo svoje prvotne meje, zato se v zvezi z njimi
pravica naplavine ne priznava.
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(1) Če je kakršnakoli posoda izdelana tako, da se moj baker in tvoje srebro stopita skupaj, ne bo postala naša skupna last; ker
sta baker in srebro različna materiala, ju lahko umetniki ločijo in vrnejo v prejšnje stanje.
16. Neratius, Pravila, VI. knjiga.
Če moj zastopnik po mojem navodilu kaj kupi zame in mu je to izročeno v mojem imenu, pridobim lastninsko pravico na tem
predmetu, se pravi lastninsko pravico na njem, tudi če se tega ne zavedam.
(1) Skrbnik varovanca moškega ali ženske, prav tako kot zastopnik, pridobi premoženje zanj tako, da ga kupi v imenu
varovanca, tudi če se ta tega ne zaveda.
0. Isto, Pergamenti, V. knjiga.
Karkoli kdo zgradi na obali morja, bo pripadalo njemu; kajti obale morja niso javne kot lastnina, ki je del dediščine ljudi,
ampak so podobne tistemu, kar je najprej oblikovala narava in še ni bilo podvrženo nikogaršnji lastnini. Njihovo stanje
namreč ni drugačno od stanja rib in divjih živali, ki takoj, ko so ulovljene, nedvomno postanejo last tistega, pod čigar
nadzorom so se znašle.
(0) Kadar se odstrani stavba, ki je bila postavljena na morski obali, je treba upoštevati, kakšno je stanje zemljišča, na katerem
je stala, to je, ali bo ostalo last tistega, ki mu je stavba pripadala, ali pa se bo vrnilo v prejšnje stanje in spet postalo javno;
tako kot če ne bi bilo nikoli pozidano. Slednje bi bilo treba šteti za boljše mnenje, če ostane v prejšnjem stanju kot del obale.
23. The Same, Rides, knjiga V.
Kdor postavi hišo na bregu potoka, ga s tem ne naredi za svojega.
23. Florentin, Inštituti, VI. knjiga.
Ugotovljeno je, da pravica naplavine ne obstaja v zvezi z zemljišči, ki imajo meje. To je odločil tudi božanski Pij. Trebatius
pravi, da bo v primeru, ko je zemljišče, odvzeto osvojenim sovražnikom, podeljeno pod pogojem, da bo pripadlo nekemu
mestu, upravičeno do pravice do aluzije in nima določenih meja; zemljišče, ki so ga odvzeli posamezniki, pa ima predpisane
meje, tako da je mogoče ugotoviti, kaj in komu je bilo dano, pa tudi, kaj je bilo prodano in kaj je ostalo javno.
20. Ulpianus, O Sabinu, I. knjiga.
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Kadar dva gospodarja izročita premoženje sužnju, ki je v njuni skupni lasti, ta pridobi za enega od gospodarjev delež
drugega.
21. Isti, O Sabinu, IV. knjiga.
Premoženja, ki je del posesti, dedič ne more pridobiti prek sužnja, ki pripada isti posesti, še manj pa lahko na ta način pridobi
samo posest.
0. Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.
Aristo pravi, da bo svobodnjak, ki mi v dobri veri služi kot suženj, nedvomno pridobil zame vse, kar bo zaslužil s svojim
delom z uporabo moje lastnine. Vse, kar mu kdo da ali kar pridobi pri poslovanju, pa bo pripadalo njemu. Pravi pa, da
kakršne koli zapuščine ali dediščine, ki je bila zapuščena, ne bom pridobil po njem, ker ne izvira iz moje lastnine ali iz
njegovega dela; za pridobitev zapuščine namreč ni opravil nobenega dela in je do neke mere dediščina, ker jo je sprejel. O
tem je nekoč dvomil Varius Lucullus. Vendar je boljše mnenje, da zapuščina ni pridobljena, čeprav je oporočitelj morda
želel, da bi mi pripadla. Toda tudi če je domnevni suženj ne pridobi zame, bi mi morala biti posest izročena, če je bil
zapustnikov očitni namen, da se to zgodi. Trebatij meni, da bo v primeru, ko svobodnjak komu v dobri veri služi kot suženj
in vstopi v posest po naročilu tistega, ki mu služi, sam postal dedič; ni namreč pomembno, kaj je človek nameraval storiti,
temveč kaj je storil. Labeo je nasprotnega mnenja, če je bil prisiljen to storiti; če pa je to želel storiti, bo postal dedič.
23. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIX.
Izročitev premoženja ne sme in ne more prenesti na tistega, ki ga prejme, več pravice na njem, kot jo je imel tisti, ki ga je
izročil. Zato lahko vsakdo, ki je lastnik zemljišča, to prenese z izročitvijo; če pa ni imel lastninske pravice na njem, ne
prenese ničesar na tistega, ki ga prejme.
(1) Ko se lastninska pravica prenese na tistega, ki jo prejme, se prenese v enakem stanju, v kakršnem je bila, ko jo je imel v
posesti dajalec. Če je predmet služnosti, se prenese s služnostjo; če je prosta, se prenese v takem stanju; če pa na zemljišču, ki
se prenaša, veljajo služnosti, se prenese skupaj s pravicami do služnosti, ustanovljenih v njegovo korist. Če torej kdo trdi, da
je neko zemljišče prosto, in odda del, ki je obremenjen s služnostjo, ne zmanjša ničesar od pravice do služnosti, ki se nanaša
na navedeno zemljišče, vendar se kljub temu zaveže in mora zagotoviti, kar se je zavezal storiti.
(2) Če Titius in jaz kupiva nepremičnino in se izročitev opravi Titiusu posamično in tudi kot mojemu zastopniku, menim, da
nepremičnino pridobim tudi jaz, saj je ugotovljeno, da je posest vsake vrste nepremičnine in posledično lastništvo nad njo
mogoče pridobiti s posredovanjem osebe, ki je svobodna.
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24. Pomponij, O Sabinu, XI. knjiga.
Če ti moj suženj služi v dobri veri in kupi nekaj, kar mu je izročeno, Prokul pravi, da to ne bo postalo moje, ker suženj ni v
moji posesti; prav tako to ne bo tvoje, ker ni bilo pridobljeno s pomočjo tvoje lastnine. Če pa svobodnjak kaj kupi, medtem
ko ti služi kot suženj, bo to pripadlo njemu osebno.
25. Če imaš v posesti premoženje, ki mi pripada, in želim, da bi bilo tvoje, bo postalo tvoje, čeprav morda ni prišlo v moje
roke.
26. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XL.
Nihče, ki ima sužnja v posesti bodisi na silo bodisi na skrivaj, bodisi na podlagi negotovega naslova, ne more pridobiti
pravice do njega s kakršnim koli določilom, ki ga lahko sklene, ali z izročitvijo lastnine.
0. Isto, O Sabinu, XLIII knjiga.
Kdor komu v dobri veri služi kot suženj, pa naj bo ta suženj drugega ali svoboden, pridobi za svojega lastnika vse, kar
pridobi s premoženjem slednjega, medtem ko v dobri veri služi kot suženj. Na podoben način bo zanj pridobil vse, kar bo
zaslužil z lastnim delom, saj to do določene mere velja za lastnino prvega, ker svoje delo dolguje tistemu, ki mu služi v dobri
veri.
(23) Vendar bo za svojega lastnika pridobival lastnino le, dokler mu v dobri veri služi kot suženj; takoj ko pa ugotovi, da
pripada nekomu drugemu ali da je svoboden, preverimo, ali bo zanj še naprej pridobival lastnino. Pri preučevanju tega
vprašanja moramo določiti, ali bomo upoštevali začetek posesti ali vse trenutke, ki so vanjo vključeni. Boljše mnenje je, da je
treba upoštevati ves čas.
(24) Na splošno je treba reči, da vse, česar tisti, ki služi v dobri veri, ne more pridobiti z lastnino svojega posestnika, bo
pridobil zase; česar pa ne more pridobiti zase z lastnino, ki ni lastnina njegovega posestnika, bo pridobil za tistega, ki mu v
dobri veri služi kot suženj.
(25) Če kdo v dobri veri služi dvema osebama kot suženj, bo pridobil lastnino za obe osebi, vendar za vsako od njiju
sorazmerno z uporabo svojega kapitala. Lahko pa se pojavi vprašanje, ali bo to, kar pridobi s kapitalom enega od njiju,
deloma pripadlo osebi, ki ji v dobri veri služi kot suženj, deloma pa njegovemu lastnemu gospodarju, če je suženj; ali pa bo,
če je svoboden, pripadlo tistemu, ki mu služi v dobri veri, ali pa naj pridobi celoten znesek v korist tistega, katerega
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premoženje je uporabil. Scaevola o tem razpravlja v Drugi knjigi vprašanj. Pravi, da če suženj, ki pripada drugemu, v dobri
veri služi dvema osebama in pridobi lastnino z uporabo nečesa, kar pripada enemu od njiju, je smiselno trditi, da jo pridobi
samo zanj. Pravi tudi, da če suženj navede ime tistega, v zvezi s čigavo lastnino sklene določilo, ni dvoma, da pridobiva
izključno zanj; če bi namreč določilo izrecno v imenu enega od svojih gospodarjev v zvezi z njegovo lastnino, bi pridobil
celoten znesek v njegovo korist. Nato je sprejel mnenje, da kadar kdo v dobri veri kot suženj služi več gospodarjem, bo
pridobil samo zame, tudi če ne bi določil glede moje lastnine, bodisi v mojem imenu bodisi po mojem izrecnem ukazu; kajti
ugotovljeno je bilo, da kadar koli suženj v skupni lasti ne more pridobiti lastnine za vse svoje lastnike, jo lahko pridobi samo
za tistega, ki bo imel od tega korist. Večkrat sem že navedel, da je Julijan menil to mnenje: ki ga tudi mi odobravamo.
23. Paulus, O Sabinu, XIV. knjiga.
V zvezi z vsem, kar je mogoče povrniti v prejšnje stanje, je treba reči: če snov ostane takšna, kot je bila, in se spremeni le
oblika (kot na primer, če iz mojega brona narediš kip ali iz mojega srebra skodelico), bom lastnik tega:
23. Kalistrat, Inštituti, II. knjiga.
Razen če je to storjeno v imenu drugega s privolitvijo lastnika; kajti potem bo na podlagi njegove privolitve celoten predmet
pripadel tistemu, v čigar imenu je bil narejen.
23. Paulus, O Sabinu, XIV. knjiga.
Če pa boš iz mojih desk zgradil ladjo, ti bo pripadala, in sicer iz razloga, ker ciprese, katere del so bile, ni več, tako kot ni več
volne, kadar je iz nje narejeno oblačilo; ampak je nastala nova oblika, sestavljena iz ciprese ali volne, ?
23. Prokulus nas obvešča, da se ljudje običajno držijo pravila, ki sta ga sprejela Servij in Labeo; to pomeni, da v primerih, ko
se upošteva kakovost lastnine, vse, kar je dodano, postane pripadajoče vsem, kot kadar se kipu doda noga ali roka, skodelici
dno ali ročaj, postelji podpora, ladji deska ali stavbi kamenje, saj bodo vsi pripadali tistemu, ki je bil prej lastnik lastnine.
24. Če je drevo izruvano s koreninami in odloženo na zemljišču drugega, bo pripadalo prejšnjemu lastniku, dokler se ne
ukorenini; ko pa to stori, bo postalo dodatek k zemljišču, in če ga korenine izruvajo drugič, se ne bo vrnilo prejšnjemu
lastniku: verjetno je namreč, da je postalo drugo drevo zaradi različne prehrane, ki jo je prejemalo od zemlje.
25. Labeo pravi, da če mojo volno pobarvaš na vijolično, bo še vedno moja, ker ni razlike med volno, potem ko je bila
pobarvana, in tisto, kjer je padla v blato ali umazanijo in je zaradi tega izgubila prejšnjo barvo.
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2. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXX.
Priznati je treba, da če masi te kovine, katere lastnik si, dodaš srebro, ki pripada drugemu, ne bo vse pripadalo tebi. Po drugi
strani pa, če svojo skodelico spajkate s svincem ali srebrom, ki pripada drugemu, ni dvoma, da bo skodelica vaša in da jo
lahko zakonito zahtevate nazaj s tožbo.
3. Kadar se hkrati prispeva več zdravil, ki pripadajo različnim osebam, in se iz njih sestavi podobno zdravilo ali kadar
naredite mazilo z združitvijo različnih parfumov, v tem primeru nihče od prejšnjih lastnikov ne more pravilno zahtevati, da
izdelek pripada njemu; zato je najbolje, da velja, da pripada tistemu, v imenu katerega je bil narejen.
4. Kadar sta dva dela predmeta, ki pripadata različnim lastnikom, spajkana skupaj, se postavi vprašanje, komu pripadata?
Kasij pravi, da je to treba določiti glede na velikost ali vrednost vsakega od delov; če pa nobenega od njih ni mogoče šteti za
pripadajočega drugemu, poglejmo, ali ga ni mogoče šteti za maso, ki je bila stopljena, ali pa bo pripadal tistemu, v imenu
katerega sta bila dela spajkana. Tako Prokul kot Pegaz menita, da bo vsak del pripadal tistemu, ki ga je imel v lasti, preden je
bil spajkan z drugim.
5. Isti, O Sabinu, knjiga LIII.
Če tvoj sosed gradi na tvojem zidu, Labeo in Sabinus pravita, da bo to, kar bo zgradil, pripadlo njemu. Prokul pa meni, da bo
pripadlo tebi, tako kot postane tvoja last vse, kar drug zgradi na tvojem zemljišču. To je boljše mnenje.
6. Paulus, O Sabinu, knjiga XVI.
Ko v potoku nastane otok, postane skupna last tistih, ki imajo zemljišča ob bregu, ne nerazdeljena, ampak ločena z jasnimi
mejami; vsak od njih bo namreč imel pravico do tistega dela otoka, ki je nasproti njegovega zemljišča na bregu potoka, tako
kot če bi skozi otok potegnili ravno črto.
7. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXIV.
Če torej nastali otok pripada mojemu zemljišču in prodam spodnji del slednjega, ki ni nasproti otoka, kupcu ne bo pripadal
noben del otoka, in sicer iz razloga, ker na začetku ne bi bil njegov, tudi če bi bil v času nastanka otoka lastnik tega dela
mojega zemljišča.
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8. Celsus, sin, pravi, da če drevo raste ob bregu reke, kjer je moje zemljišče, bo pripadalo meni, ker je sama zemlja moja
individualna lastnina, javnost pa ima pravico le do njene uporabe; če se torej struga reke izsuši, bo postala last sosedov, in
sicer iz razloga, ker je ljudje ne uporabljajo več.
9. Otok v reki nastane na tri različne načine; prvič, ko potok obteče zemljišče, ki prvotno ni spadalo v njegovo strugo; drugič,
ko pusti kraj, ki je bil prej njegova struga, suh in začne teči okoli njega; tretjič, ko z odstranjevanjem zemlje po malem dvigne
visoko mesto nad strugo reke in ga poveča z naplavinami. Na zadnja dva načina postane otok zasebna last tistega, čigar
zemljišče mu je bilo najbližje, ko se je prvič pojavil. Narava reke je namreč takšna, da spremeni svojo strugo, ko spremeni
svoj tok, in ni nobene razlike, ali se spremeni samo zemlja, ki tvori strugo, ali pa se ta dvigne z odlaganjem zemlje, saj je
vedno enake narave. V prvem primeru se stanje nepremičnine ne spremeni.
10. Alluvij povrne polju stanje, v katerem je bilo, preden ga je sila potoka v celoti odstranila. Če torej polje, ki leži med javno
cesto in reko, prekrije voda zaradi prelivanja potoka, ne glede na to, ali je poplavljeno po malem ali ne, in ga ista sila z
umikom reke ponovno vzpostavi, bo pripadlo prejšnjemu lastniku. Reke namreč opravljajo naloge uradnikov, ki določajo
meje zemljišč in jih določajo včasih od zasebnikov k javnosti, včasih pa od javnosti k zasebnikom. Zato, ker je zgoraj
omenjeno zemljišče postalo javno, ko je služilo kot struga reke, bi moralo zdaj spet postati zasebno in pripadati svojim
prvotnim lastnikom.
11. Če v morje zabijam pilote in na njih gradim, bo zgradba takoj moja; kajti kar ne pripada nikomur, postane last prvega
posestnika.
12. Paulus, O ediktu, knjiga XXXI.
Zgolj izročitev predmeta ne prenese njegovega lastništva, saj se to zgodi le, če pred izročitvijo pride do prodaje ali kakšnega
drugega upravičenega razloga.
13. Zaklad je starodavni depozit denarja, na katerega ni več spomina, tako da zdaj nima lastnika. Zato postane last tistega, ki
ga najde, saj ne pripada nikomur drugemu. Po drugi strani pa, če kdo zaradi dobička ali zaradi strahu, da bi ga ohranil, skrije
denar v zemljo, to ni zaklad in vsakdo, ki si ga prisvoji, je kriv tatvine.
14. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XI. knjiga.
S pomočjo svojih sužnjev pridobivamo na skoraj vse načine, tudi proti naši privolitvi.
15. Ulpianus, Razprave, IV. knjiga.
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16. Marcellus v dvajseti knjigi razpravlja o tem, za koga velja določilo ali zapuščina, če jo je sklenil suženj, ki je del
castrense peculium sina pod očetovskim nadzorom, ki je služil v vojski, preden je bila zapuščina vpisana. Menim, da je
pravilno mnenje, ki ga je zastopal Scaevola in o katerem je razpravljal sam Marcellus, in sicer: če je zapuščina vpisana, je
pridobljeno vse, kar je del te zapuščine, če je suženj njen del; če pa ni vpisana, je treba šteti, da je pridobitev opravil očetov
suženj. Če je takemu sužnju zapuščena užitna pravica, se včasih šteje, da je zapuščena očetu, včasih pa dediču, ne da bi se
štelo, da je prešla z ene od teh oseb na drugo.
16. Enako razlikovanje velja, kadar je bilo premoženje odvzeto, da bi se ugotovilo, ali bo tožba zaradi tatvine dovoljena ali
ne; ker če bo dedič vstopil v posest, se ne bo štelo, da mu je bilo premoženje odvzeto; če pa v posest ne bo vstopil, bo očetu
priznana tožba zaradi tatvine in tudi osebna tožba za vrnitev premoženja.
17. Kadar suženj, ki pripada zapuščini, sklene določilo ali pridobi premoženje z izročitvijo, njegovo dejanje učinkuje prek
zapustnikove osebe; tako meni Julijan, katerega mnenje, da je treba v tovrstnih primerih upoštevati zapustnikovo osebo, je še
vedno sprejeto,
18. Isto, O davkih, knjiga IV.
Dediščina namreč ne predstavlja osebe dediča, temveč osebo pokojnika, kar je bilo določeno s številnimi predpisi civilnega
prava.
19. Isto, Disputations, knjiga VII.
Če moj zastopnik ali skrbnik varovanca izroči svoje premoženje, ki kot pripadajoče meni ali varovancu, drugemu, mu ne bo
odvzeta lastninska pravica na njem, saj je odtujitev nična, ker nihče ne more izgubiti svojega premoženja zaradi napake.
20. Julianus, Digest, knjiga XIII.
Kadar se strinjamo glede izročene lastnine, ne strinjamo pa se glede razlogov za njen prenos, ne razumem, zakaj izročitev ne
bi bila veljavna; na primer, če menim, da sem ti dolžan prenesti zemljišče v skladu z določili oporoke, in ga prenesem, ti pa
imaš vtis, da bi to moral storiti na podlagi določila. Če vam namreč plačam denarni znesek z namenom, da bi vam ga podaril,
vi pa menite, da vam ga nameravam posoditi, je določeno, da bo lastninska pravica prešla na vas, in dejstvo, da sva se
razlikovala glede razloga za podaritev in prejem, ne bo ovira za njegov zakonit prenos.
21. Isto, Digest, knjiga XLIV.
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Posesti lastnine upnik ne pridobi s sužnjem, ki je bil dan v zastavo, in sicer iz razloga, ker ne na podlagi določila, ne na
podlagi pooblastila, ne na kakršen koli drug način ne more ničesar pridobiti, četudi ima morda sužnja v posesti.
22. Če eden od več gospodarjev da denar sužnju, ki je v skupni lasti, je v njegovi moči, da ta denar podari omenjenemu
sužnju, ki je v skupni lasti, na kakršen koli način želi; kajti če bi to storil le zato, da bi ga odštel od svojih računov in bi bil
del peculiuma sužnja, bo še vedno ostal last omenjenega gospodarja. Če pa bi ta denar podaril sužnju, ki je v skupni lasti, na
enak način, kot smo navajeni darovati sužnjem drugih, bo postal skupna lastnina solastnikov v sorazmerju z deležem, ki ga
ima vsak od njih v sužnju.
23. Da pa bi lahko obravnavali naslednje vprašanje, predpostavimo, da je en solastnik podaril vsoto denarja sužnju, ki je v
skupni lasti, da bi ohranil svojo lastnino na nepremičnini; in če bo suženj z omenjenim denarjem kupil kos zemlje, bo ta
postala skupna last solastnikov v sorazmerju z deležem, ki ga ima vsak v sužnju; kajti tudi če je skupni suženj kupil kos
zemlje s krajo denarja, bo ta postal last solastnikov glede na njihov delež v sužnju. suženj, na katerem ima nekdo pravico
uporabe, ne pridobi lastnine za svojega lastnika zaradi pravice uporabe; prav tako suženj v skupni lasti ne more pridobiti
lastnine za enega gospodarja s pomočjo tiste, ki pripada drugemu. Toda prav tako kot se v teh okoliščinah pridobiva lastnina
od drugih, se položaj sužnja, ki ima uzurpatorja, razlikuje od sužnja v skupni lasti (na primer eden od njih ne pridobiva
lastnine za uzurpatorja, drugi pa jo pridobiva za svoje gospodarje), saj bo v primeru, ko se kaj pridobi z uporabo lastnine
uzurpatorja, to pripadalo samo njemu, kar pa pridobi suženj v skupni lasti s pomočjo lastnine enega gospodarja, bo pripadalo
obema.
24. Kakor suženj v skupni lasti z izrecno določitvijo za enega od svojih gospodarjev pridobi premoženje samo zanj, tako tudi
pridobi premoženje samo zanj s tem, da ga prejme z izročitvijo.
25. Kadar suženj, ki pripada eni osebi, prejme premoženje z izročitvijo, pri čemer trdi, da ga prejema za svojega gospodarja,
in Titius, pridobi polovico premoženja za svojega gospodarja, njegovo dejanje glede druge polovice pa je neveljavno.
26. Če bi suženj, ki je podvržen užitku, trdil, da je premoženje, pridobljeno z užitkom, prejel z izročitvijo, za svojega
lastnika, bo vse pridobil zanj; če namreč sklene določilo glede premoženja, ki pripada užitku, ga bo pridobil za svojega
lastnika.
27. Če mi želiš podariti premoženje in ti naročim, da ga izročiš sužnju, ki je v skupni lasti Titiusa in mene, in ga suženj
prejme z namenom, da ga pridobi za Titiusa, bo posel ničen; ali če izročiš premoženje mojemu zastopniku z namenom, da
postane moje, on pa ga prejme z namenom, da postane njegovo, bo tudi ta posel ničen. Če suženj v skupni lasti r.eje
premoženje z namenom, da ga pridobi za oba gospodarja, bo posel, kolikor zadeva enega od njiju, brez veljave in učinka.
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28. Alfenus Varus, Epitome Pavlovih razprav, knjiga IV.
Attius je imel zemljišče ob javni cesti; za cesto je bila reka in njiva, ki je pripadala Luciju Titiusu. Reka je postopoma
obkrožila polje, ki je ležalo med cesto in reko, in nato prekrila cesto, nato se je po malem umaknila in se z naplavinami vrnila
v svojo staro strugo. Ker je reka prekrila tako polje kot cesto, je bilo ugotovljeno, da je polje postalo last tistega, ki je imel
zemljišče na drugi strani potoka, nato pa se je, potem ko se je po malem umaknila v svojo nekdanjo strugo, odvzelo zemljišče
tistemu, čigar last je postalo, in bilo dodano tistemu, ki je bil na drugi strani ceste, saj je bilo njegovo zemljišče najbližje reki.
Vendar pa avtocesta, ki je bila javna, ni mogla pripadati nikomur. Sklenjeno je bilo, da avtocesta ne predstavlja nobene ovire,
ki bi preprečila, da bi polje, ki je ostalo na drugi strani avtoceste zaradi naplavin, postalo last Acija, saj je bila tudi sama
avtocesta del njegovega zemljišča.
29. Julijan, O Miniciju, III. knjiga.
Tudi suženj, ki je bil ukraden, pridobi za kupca v dobri veri, če se ta dogovori ali z izročitvijo prejme kaj, kar je bilo
pridobljeno s pomočjo njegove lastnine.
30. Africanus, Vprašanja, VII knjiga.
Postavljeno je bilo vprašanje, ali lahko dedič pridobi kakšno premoženje z njegovim posredovanjem, če oseba, ki ji je
svobodnjak v dobri veri služil kot suženj, umre in zapusti dediča, ki je vedel, da je domnevni suženj svoboden. Ni mogoče
reči, da je dobronamerni posestnik, saj se, ko začne posedovati, zaveda, da je človek svoboden; če bi mu namreč kdo podaril
zemljišče in bi dedič vedel, da je bilo podarjeno, ni dvoma, da pridelki z zemljišča ne postanejo njegovi; veliko več razlogov
za uporabo tega načela pa je, če je imel zapustnik zemljišče v posesti v dobri veri, saj ga je kupil od tistega, ki ni bil lastnik.
Isto pravilo je treba upoštevati glede dela in posredovanja sužnjev; tako da ne glede na to, ali so naši ali pripadajo tujcem in
ali so bili zapuščeni ali manumitirani z oporoko, z njimi dediči ne bodo ničesar pridobili, če ti niso vedeli za njihov status;
kajti hkrati je treba priznati, da bo v primeru, ko dobronamerni posestnik naredi pridelke, ki jih je uporabil in ki so bili
pridobljeni iz zemlje, za svoje, dobiček njegovega dela ali njegove lastnine zanj pridobil tudi suženj.
31. Ulpianus, O ediktu, IX. knjiga.
Trebatij in Pegaz menita, da kipi, postavljeni v mestu, ne pripadajo meščanom; pretor pa mora poskrbeti, da tega, kar je bilo
tam postavljeno z namenom, da postane javno, ne sme odstraniti nobena zasebna oseba, niti tisti, ki ga je postavil. Zato bodo
meščani upravičeni do izjeme zoper vsakogar, ki bo zahteval kipe, in do tožbe zoper vsakogar, ki jih ima v posesti.
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32. Paulus, O ediktu, knjiga XI.
Zamenjava, ki se še ni zgodila, se ne šteje za del naše lastnine.
33. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
Človek, ki je v dobri veri posedovan kot suženj, ne pridobi za posestnika ničesar, kar pridobi s pomočjo kapitala drugega.
34. Jasno je, da breztelesna lastnina ni sposobna izročitve in užitka.
35. Če suženj, katerega užitek pripada drugemu kot lastniku, sam kupi sužnja, ki mu je izročen, preden plača ceno, ni gotovo,
za koga pridobi lastninsko pravico. Če bi namreč plačal ceno iz peculiuma, ki pripada užitkarju, se razume, da bo suženj
postal njegov; če pa jo plača iz peculiuma, do katerega je upravičen lastnik, se šteje, da suženj pripada slednjemu.
36. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIX.
Pomponij razpravlja o naslednji točki. Volkovi so mojim pastirjem odnesli nekaj prašičev; najemnik sosednje kmetije, ki je
volkove preganjal z močnimi in zmogljivimi psi, ki jih je imel za zaščito svojih čred, je prašiče odnesel volkovom ali pa so
jih psi prisilili, da so jih zapustili. Ko je moj pastir zahteval prašiče, se je pojavilo vprašanje, ali so postali last tistega, ki jih je
dobil nazaj, ali so še vedno moji, saj so bili pridobljeni z določeno vrsto lova. Uveljavljeno je bilo mnenje, da tako kot živali,
ki so bile ujete na morju ali kopnem in so ponovno pridobile naravno svobodo, prenehajo pripadati tistim, ki so jih ujeli, tako
tudi, kadar nas morske ali kopenske živali prikrajšajo za lastnino, ta preneha biti naša, ko omenjene živali pobegnejo mimo
našega pregona. Dejansko, kdo lahko reče, da je vse, kar odnese ptica, ki leti čez moje dvorišče ali mojo njivo, še vedno moja
last? Če torej stvar preneha biti moja in pade iz ust živali, bo pripadla prvemu prebivalcu; prav tako, ko riba, divji prašič ali
ptica pobegne izpod našega nadzora in jo vzame drugi, postane last slednjega. Pomponij se nagiba k mnenju, da je lastnina še
naprej naša, dokler jo je mogoče povrniti; čeprav je res, kar navaja v zvezi s pticami, ribami in divjimi zvermi. Pravi tudi, da
če se kaj izgubi zaradi brodoloma ladje, to ne preneha biti takoj naše in da je vsakdo, ki to odnese, odgovoren za štirikratno
vrednost. In res, bolje je trditi, da bo vse, kar odnese volk, ostalo naše, dokler ga bo mogoče dobiti nazaj. Zato menim, da bo
tožba zaradi kraje, če je še vedno naša, upravičena. Če je namreč najemnik preganjal volkove, ne z namenom, da bi ukradel
lastnino (čeprav je morda imel tak namen), ampak če priznam, da jih ni preganjal s tem namenom, vseeno, ker prašičev ni
vrnil mojemu pastirju, ko jih je zahteval, velja, da jih je zatajil in skril; zato menim, da bo zoper njega mogoče vložiti tožbo
zaradi tatvine, pa tudi tožbo za predložitev lastnine sodišču; ko bo to storjeno, pa bo prašiče mogoče od njega izterjati.

37. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
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Kadar suženj v skupni lasti kaj pridobi s pomočjo lastnine enega od svojih gospodarjev, bo to kljub temu pripadalo obema;
vendar lahko tisti, s pomočjo čigar lastnine je bilo to pridobljeno, izterja celoten znesek z delitveno tožbo; dobra vera namreč
zahteva, da ima vsak od lastnikov prednostno pravico do vsega, kar je suženj pridobil s pomočjo njegove lastnine; če pa bi
suženj to pridobil na drug način, bo to pripadalo vsem solastnikom sorazmerno z njihovim lastništvom.
38. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXV.
V tem, da lahko kdo na drugega prenese lastninsko pravico na premoženju, ki ga nima, ni nič nenavadnega; upnik namreč s
prodajo zastavne pravice na kupca prenese lastninsko pravico, ki je sam ni imel.
39. Paulus, O ediktu, knjiga L.
Posesti ne more pridobiti užitkar prek sužnja, saj posest ne more biti sestavljena iz storitev sužnja.
40. Isti, O Placiju, VII. knjiga.
Dobronamerni pridobitelj nedvomno pridobi kot svoje vse dobičke, ki jih je vmes pridobil s pomočjo tuje lastnine, kar pa se
ne nanaša le na tiste, ki so pridobljeni z njegovo prizadevnostjo in delom, temveč tudi na vse druge, saj glede dobičkov
praktično zaseda položaj lastnika; kajti še preden pridobi pridelke in takoj po tem, ko so ločeni od zemlje, postanejo last
dobronamernega pridobitelja. Prav tako ni nobene razlike v tem, ali je to, kar kupim v dobri veri, mogoče pridobiti na podlagi
zastaranja ali ne; kot na primer, če pripada podložniku ali je bilo pridobljeno z nasiljem ali je bilo dano guvernerju province v
nasprotju z zakonom proti izsiljevanju in ga je ta nato prenesel na dobronamernega kupca.
41. Po drugi strani pa, če sem v času, ko mi je bila nepremičnina izročena, mislil, da pripada prodajalcu, nato pa sem
ugotovil, da pripada nekomu drugemu, se postavi vprašanje, ali sem upravičen do dobička, ker je posest trajala dolgo časa.
Pomponij pravi, da se je treba bati, da takšen kupec ni dobronameren, čeprav ima morda nepremičnino v posesti, saj se
zastaranje nanaša na pravo, ali ima nepremičnino v dobri ali slabi veri, pa je stvarno vprašanje. Tega tudi ni mogoče
izpodbijati z zatrjevanjem, da je preteklo veliko časa; saj ima po drugi strani tisti, ki ne more pridobiti nepremičnine na
podlagi zastaranja zaradi pomanjkljivosti lastninske pravice, še vedno pravico do njenega dobička.
42. Prirastek ovc je dobiček, zato pripada dobronamernemu posestniku, tudi če so bile prodane, ko so bile breje, ali če so bile
ukradene, ko so bile v takem stanju. In dejansko ni mogoče dvomiti, da je dobronamerni posestnik upravičen do mleka,
čeprav so bile živali morda prodane pripravljene za molžo. Enako pravilo velja za volno.
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43. Isto, O Plautiju, IX. knjiga.
Vse, kar uporabnik sužnja da iz svoje lastnine, ostane njegovo. Če pa je to storil z namenom, da bi lastnina pripadla lastniku,
je treba reči, da jo bo pridobil on. Če pa mu ga da tujec, bo nedvomno pridobljen samo za lastnika. Enako trdimo glede
svobodnega človeka, ki v dobri veri služi kot suženj, tako da bo, če mu kaj dam, to še naprej ostalo moje. Zato Pomponij
pravi, da tudi če bi sužnju dal svoje delo, bo vse, kar z njim pridobi, kljub temu pridobil zame.
44. Pomponij, O Plautiju, VI. knjiga.
Čeprav bo vse, kar bomo zgradili na javni obali ali v morju, pripadalo nam, je vendarle treba pridobiti pretorjev dekret, da se
to dovoli; in res, če bi kdo storil kaj takega, kar bi drugim povzročalo nevšečnosti, mu to lahko preprečimo s silo; ne dvomim
namreč, da tisti, ki bo zgradil stavbo, ne bo imel pravice do civilne tožbe.
45. Celsus, Digeste, II. knjiga.
Dezerterja lahko zajamemo na podlagi vojnega prava.
46. Vsaka sovražnikova lastnina, ki je morda v naših rokah, ne pripada javnosti, temveč prvemu uživalcu.
47. Modestin, Pravila, VII. knjiga.
48. Razume se, da imamo premoženje za svoje, kadarkoli imamo, ker smo v posesti, pravico do izjeme ali kadar smo, potem
ko smo premoženje izgubili, upravičeni do tožbe za njegovo vračilo.
48. Isti, O Kvintu Muciju, XIV. knjiga.
Lastnino, pridobljeno po civilnem pravu, pridobimo prek tistih, ki so pod našim nadzorom; kot na primer v primeru določila.
Kar je pridobljeno po naravni poti, kot je na primer posest, lahko pridobimo s posredovanjem kogar koli, če to želimo
pridobiti.
49. Isto, O Kvintu Muciju, knjiga XXXI.
Svobodni človek ne more pridobiti posesti namesto nas. Kdor nam v dobri veri služi kot suženj, jo lahko za nas pridobi, če se
je tega lotil prostovoljno in se v celoti zaveda svojega položaja. Če pa bi vanjo vstopil po našem ukazu, je ne bo pridobil niti
zase niti za nas, če je ni imel namena pridobiti zase. Če pa je imel tak namen, bo premoženje pridobil zase.
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50. Podobno se lahko svobodnjak, ki nam v dobri veri služi kot suženj, pravno zaveže, če z nami sklene pogodbo, ki
vključuje nakup, prodajo, najem ali zakup.
51. Če nam kakor koli stori krivico, bo odgovoren za tožbo zaradi škode, in v tem primeru lahko od njega izterjamo večjo
odškodnino kot od tujca.
52. Če tovrstne osebe opravljajo kakršne koli posle v zvezi z našim premoženjem po našem navodilu ali opravljajo kakršna
koli dejanja kot zastopniki v času naše odsotnosti, je treba zoper njih odobriti tožbo, ne le če smo jih kupili kot sužnje, ampak
tudi če so nam bili podarjeni; ali so bili pridobljeni kot doto ali s tem, da so nam bili zapuščeni; ali nam pripadajo iz
zapuščine; ne le, če mislimo, da so naši, ampak tudi, če so sužnji v skupni lasti ali so predmet užitka; tako da za nas ne
pridobijo več, kot bi pridobili, če bi bili dejansko sužnji v skupni lasti ali predmet užitka drugih.
53. Česar svobodnjak ali suženj, ki pripada drugemu, ali tisti, ki nam v dobri veri služi kot suženj, ne more pridobiti za nas,
lahko svobodnjak pridobi zase, suženj, ki pripada drugemu, pa za svojega gospodarja; le da svobodnjak, ki služi v dobri veri,
komaj lahko pridobi lastnino z uzurpacijo na podlagi posesti, ker se ne razume, da ima posest tisti, ki je sam v posesti.
Lastnik sužnja, ki ga imamo v posesti v dobri veri, prav tako ne more z uzurpacijo nezavedno pridobiti tega, kar je vključeno
v peculium sužnja, tako kot tega ne more storiti s pobeglim sužnjem, ki ga nima v posesti.
54. Prokul, Pisma, II. knjiga.
Divji prašič se je ujel v past, ki si jo nastavil za lov, in ko se je ujel, sem ga izpustil in odnesel; ali meniš, da sem ti odnesel
divjega prašiča? In če bi menili, da je vaš, jaz pa bi ga izpustil in spustil v gozd, ali bi v tem primeru prenehal biti vaš ali bi še
vedno ostal vaša last? Če bi prenehal biti vaš, vas sprašujem, do kakšne tožbe bi bili upravičeni zoper mene in ali bi bila
potrebna tožba in factum? Odgovor je bil, da bi morali najprej upoštevati past in ali ni razlike, ali sem jo nastavil na javnem
ali zasebnem zemljišču; če sem jo nastavil na zasebnem zemljišču, ali sem to storil na svojem ali na tujem zemljišču, in če
sem jo nastavil na tujem zemljišču, ali sem to storil z dovoljenjem lastnika navedenega zemljišča ali brez njega. Poleg tega je
treba upoštevati, ali se je divji prašič ujel v past tako, da se ni mogel osvoboditi, ali pa bi se mu lahko z daljšo borbo uspelo
rešiti. Menim, da bi bilo treba skleniti, da če je bil divji prašič pod mojim nadzorom, je postal moja last; če pa ste mu s
svojim dejanjem vrnili naravno svobodo, mi je prenehal pripadati; in bil bi upravičen do tožbe in factum; kot je bilo odločeno
v primeru, ko je oseba vrgla skodelico, ki je pripadala drugemu, z ladje v morje.
55. Isti, Pisma, VIII. knjiga.
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V reki nasproti mojega zemljišča je nastal otok. Sprva v dolžino ni presegal meje slednje, nato pa se je otok po malem
povečeval in štrlel nasproti meje mojih zgornjih in spodnjih sosedov. Sprašujem, ali mi povečanje pripada, ker meji na moje
zemljišče, ali pa bi bilo pravilo prava enako, kot če bi bil otok na začetku tako dolg, kot je zdaj. Prokul je odgovoril, da če
velja zakon o naplavinah za reko, v kateri je, kot ste navedli, nastal otok nasproti meje vaše posesti tako, da ni presegel
dolžine slednje, otok pa je bil najprej bližje vašim prostorom kot tistim tistega, ki je imel zemljišče na drugi strani potoka,
postane vse to vaše in vse, kar se je pozneje z naplavino na otoku povečalo, postane tudi vaše, čeprav je bilo povečanje
takšno, da je otok segal nasproti meje vaših zgornjih in spodnjih sosedov ali da je bil celo bližje lastnini tistega, ki je imel
zemljišče na drugi strani reke.
56. Sprašujem tudi, če otok nastane v bližini mojega brega in potem celotna reka začne teči med mojim zemljiščem in
omenjenim otokom, potem ko je zapustila svojo strugo, po kateri je tekel njen večji del, ali imate kakršen koli dvom, da otok
ostaja moj, in ali bo kljub temu del same struge, ki ga je pustila reka, postal moja last. Prosim vas, da mi o tem napišete svoje
mnenje. Prokul je odgovoril, da če je bil otok najprej bližje vašemu zemljišču in je reka, potem ko je zapustila svojo glavno
strugo, ki jo je zasedala med otokom in zemljiščem soseda, ki je bil na drugi strani potoka, začela teči med omenjenim
otokom in vašim zemljiščem, bo otok še naprej vaša last; vendar je treba strugo, ki je bila med otokom in sosedovim
zemljiščem, razdeliti po sredini, tako da se bo del, ki je bil bližje vašemu otoku, štel za vašo last, del, ki je bližje sosedovemu
zemljišču, pa za njegovo last. Menim, da je struga reke, ki se je izsušila na drugi strani otoka, prenehala biti otok; da pa bi
zadevo bolje razumeli, bo v tem primeru polje, ki je bilo prej otok, še vedno tako označeno.
57. Paulus, O Plavciju, VI. knjiga.
Julijan pravi, da s sužnjem, ki ga je podaril mož, ni mogoče pridobiti ničesar, niti s premoženjem žene, ki ji je bil suženj
podarjen; to se namreč dopušča le v primeru tistih, ki v dobri veri služijo kot sužnji.
58. Javolen, O Kasiju, XI. knjiga.
Vse, kar je vzeto iz morja, ne začne biti last tistega, ki to pridobi, dokler lastnik omenjene lastnine ne začne šteti za opuščeno.
59. Kalistrat, Vprašanja, II. knjiga.
Lastnina, kupljena po mojem naročilu, ne postane moja, dokler mi je tisti, ki jo je kupil, ne izroči.
60. Scaevola, Mnenja, I. knjiga.
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Titius je na Seijevo zemljišče postavil premično kaščo za pšenico, zgrajeno iz lesenih desk. Postavlja se vprašanje, kdo je
lastnik kašče? Odgovor je, da glede na navedena dejstva ne postane last Seiusa.
61. Hermogenianus, Epitome prava, VI. knjiga.
Posest se v pravu pogosto obravnava kot lastnik, zato se vse, kar pridobi suženj, ki je del te posesti, šteje, da ga je pridobil kot
njegov gospodar. Jasno je, da v zadevah, v katerih je bistveno dejanje ali delo osebe, ni mogoče ničesar pridobiti za
zapuščino s posredovanjem sužnja; in zato, čeprav je suženj, ki pripada zapuščini, lahko imenovan za dediča, moramo, ker je
za vstop v zapuščino potreben osebni ukaz njegovega gospodarja, počakati, da se pojavi dedič.
62. Tako kot užitka ni mogoče ustanoviti, ne da bi ga nekdo užival, ga tudi za posest ni mogoče pridobiti s pomočjo sužnja.
63. Paulus, Priročniki, II. knjiga.
Nekatere stvari se same po sebi ne morejo odtujiti, ampak preidejo po splošnem običaju; tako na dediča preidejo dotalna
zemljišča in nepremičnine, ki niso predmet trgovanja; čeprav mu jih ni mogoče zapustiti, po njegovem imenovanju vendarle
postanejo njegove.
64. Tryphoninus, Disputations, knjiga VII.
Če kdo, ki je pod nadzorom drugega, najde zaklad, je treba glede osebe, za katero je bil pridobljen, reči, da če ga prvi najde
na zemljišču drugega, bo upravičen do polovice; če pa ga najde na zemljišču svojega očeta ali gospodarja, bo ves pripadel
slednjemu; (in le polovica, če ga odkrije na zemljišču nekoga drugega).
65. Če suženj v skupni lasti najde zaklad na zemljišču drugega, ali ga bo pridobil v sorazmerju z deleži svojih gospodarjev ali
pa ga bo vedno pridobil za oba enako? Ta primer je podoben primeru, ko se sužnju izroči premoženje, ki izvira od države, je
zapuščina ali ga podarijo tujci, saj se zaklad šteje za darilo bogastva; zato bo del, do katerega je upravičen najditelj, pripadel
solastnikom sorazmerno z deležem, ki ga ima vsak od njih v sužnju.
66. Če suženj v skupni lasti najde zaklad na zemljišču enega od svojih gospodarjev, ne more nastati noben dvom glede
deleža, do katerega je gospodar vedno upravičen, saj ta pripada samo lastniku zemljišča. Po drugi strani pa je treba razmisliti,
ali drugi solastnik ne bo imel pravice do dela preostale polovice in ali ni primer podoben tistemu, ko suženj po naročilu enega
od svojih gospodarjev nekaj določi ali dobi z izročitvijo ali posebej za drugega. Slednje mnenje je boljše.
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67. Če suženj, v katerem ima kdo pravico uporabe, najde zaklad na zemljišču tistega, ki je lastnik sužnja, ali mu vse pripada?
In če ga najde na zemljišču drugega, ali bo polovico pridobil za svojega lastnika ali za tistega, ki ima pravico do užitka? V
tem primeru je treba preveriti, ali lahko uživalec pridobi lastnino z delom sužnja. Recimo, da je suženj s kopanjem v zemlji
našel zaklad; potem lahko rečemo, da ta pripada uživalcu. Če pa bi ga nenadoma našel skritega na nekem odmaknjenem
kraju, medtem ko ni počel ničesar drugega kot hodil naokoli, bo pripadel lastniku premoženja. Vendar pa menim, da polovica
zaklada ne bi smela pripadati užitkarju, saj nihče ne išče zaklada z delom sužnja in suženj ni kopal v zemlji zaradi njega,
temveč je opravljal delo za drug namen in mu je sreča namenila nekaj drugega. Če bi torej sam našel zaklad na zemljišču
uživalca, menim, da bo slednji kot lastnik zemlje upravičen le do polovice zaklada, druga polovica pa bo pripadla tistemu, ki
je lastnik sužnja.
68. Če upnik najde zaklad na zemljišču, ki mu je bilo zastavljeno, se bo štelo, da ga je našel na zemljišču drugega. Zato lahko
vzame polovico zaklada sam, drugo polovico pa da dolžniku; ko je izposojeni denar plačan, pa lahko polovico, ki jo je vzel iz
zaklada, obdrži po pravici najditelja in ne po pravici upnika. V tem primeru, če je upnik začel imeti zemljišče kot svoje na
podlagi lastninske pravice, se bo na podlagi pooblastila cesarja štelo, da terjatev do zastavne pravice obstaja v času,
določenem za plačilo; po preteku tega časa pa bo dolžnik upravičen do zaklada, ki ga je našel na zemljišču, preden je bil
denar plačan. Če pa je znesek dolga plačan v zakonsko določenem roku, mora upnik vrniti zaklad, saj je treba vrniti vse, kar
pripada zemljišču, tako kot v primeru, ko ga vrne posestnik; vendar ga bo moral izročiti le polovico, saj je določeno, da je
najditelj vedno upravičen do polovice.
69. Quintus Mucius Scaevola, Definicije.
Ko kdo v svoje račune za obdavčitev vpiše premoženje, ki pripada drugemu, to nikakor ne postane njegovo.
70. Labeo, Epitome o verjetnostih, avtor Paulus.
Če ti pošljem pismo, ne bo postalo tvoje, dokler ti ne bo dostavljeno. Paulus: Jaz sem nasprotnega mnenja, kajti če mi pošlješ
svojega tajnika, jaz pa ti v odgovor pošljem pismo, bo pismo postalo tvoje takoj, ko ga bom izročil tvojemu tajniku. Enako se
zgodi v primeru pisma, ki vam ga pošljem zgolj kot uslugo; na primer, če ste me prosili, naj vas nekomu priporočim, in vam
v ta namen pošljem pismo.
71. Če je otok v reki v tvoji lasti, nič od tega ni javna lastnina. Paulus: Prav nasprotno, kajti pri tovrstnih otokih so bregovi
reke in obale morja do neke mere javna lastnina; enako pravilo velja tudi za polje, ki meji na breg ali obalo.
72. Če se v javnem potoku, ki je v bližini vašega zemljišča, ustvari otok, vam pripada. Paulus: Če to ne drži za otok, ki ne
meji na strugo reke, ampak je z vejami ali drugim lahkim materialom obešen nad strugo, tako da ga zemlja ne doseže in otok
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lahko spreminja svoj položaj, poglejmo, ali to ne drži za otok, ki je v lasti države. Takšen otok je do neke mere javna lastnina
in pripada reki sami.
73. Paulus: Če otok, ki je nastal v reki, postane tvoj, nato pa med prvim in nasprotnim bregom nastane še en otok, bo mera
odmerjena od tvojega otoka in ne od tvojega zemljišča, zaradi katerega je otok postal tvoja last; kajti kakšna je razlika,
kakšen značaj ima morda zemljišče, zaradi katerega položaja se zahteva lastništvo zadnjega otoka?
74. Labeo v isti knjigi pravi, da če kaj nastane ali je zgrajeno na javnem kraju, postane javno, in da je treba tudi otok, ki je
nastal v javnem potoku, šteti za javno lastnino.
75. Venulej, Interdikti, VI. knjiga.
Kadar je noseča ženska zapuščena, pridobljena z izročitvijo ali kako drugače odtujena in rodi otroka, bo ta postal last tistega,
ki jo je kupil, in ne tistega, ki mu je pripadala, ko je spočela.

Tit. 2. O pridobitvi ali izgubi posesti.

76. Paulus, O ediktu, knjiga LIV.
Posest, kot pravi Labeo, izhaja iz izraza sedes ali položaj, ker jo naravno ima tisti, ki jo ima; in to Grki označujejo z izrazom
katoxyn.
77. Nerva, sin, trdi, da je lastništvo premoženja nastalo iz naravne posesti in da sled tega še vedno ostaja pri vsem, kar je
vzeto na zemlji, na morju in v zraku, saj to takoj pripada tistim, ki to prvi pridobijo v posest. Podobno tudi plen, vzet v vojni,
in otok, ki je nastal v morju, dragulji, dragi kamni in biseri, najdeni na obali, postanejo last tistega, ki jih prvi pridobi v
posest.
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78. Posest pridobimo tudi sami.
79. Norec ali varovanec ne more začeti pridobivati posesti brez pooblastila svojega kuratorja ali skrbnika; kajti čeprav se prvi
lahko s telesom dotaknejo lastnine, nimajo dispozicije, da bi jo obdržali, tako kot kadar kdo da kaj v roke človeku, ki spi.
Pooblaščenec lahko začne pridobivati posest na podlagi pooblastila svojega skrbnika. Ofilij in sin Nerva pa pravita, da
skrbnik ne more začeti pridobivati posesti brez pooblastila svojega skrbnika, saj je posest stvar dejanskega in ne pravnega
značaja. To mnenje je mogoče sprejeti, če je skrbnik tako star, da je sposoben razumeti, kaj počne.
80. Kadar mož da ženi posest z namenom, da bi jo podaril, več organov meni, da je v dejanski posesti, saj civilno pravo ne
more razveljaviti dejanskega stanja. In res, kakšen smisel bi imelo trditi, da žena nima posesti, saj jo je mož takoj izgubil, ko
je ni hotel več obdržati ?
81. Posest pridobimo tudi s pomočjo sužnja ali sina, ki je pod našim nadzorom; tako je tudi v primeru premoženja, ki
predstavlja njegov peculium, tudi če tega ne vemo, kot je menil Sabinus. Kasij in Julijan: ker se za tiste, ki smo jim dovolili
imeti peculium, razume, da so v posesti z našim soglasjem. Zato lahko dojenček in nora oseba pridobita posest premoženja,
ki tvori peculium, in ga lahko pridobita z uzurpacijo; to lahko stori tudi dedič, kadar suženj, ki pripada zapuščini, opravi
nakup.
82. Posest lahko pridobimo tudi prek kogar koli, ki ga v dobri veri posedujemo kot sužnja, čeprav pripada drugemu ali je
svoboden. Če pa ga imamo v posesti goljufivo, menim, da ne moremo pridobiti posesti z njegovim posredovanjem. Kdor je v
posesti drugega, ne more pridobiti lastnine niti za svojega gospodarja niti zase.
83. Kadar smo solastniki sužnja, lahko prek njega posamično pridobimo lastnino v celoti, kot da bi bil eden od naših lastnih
sužnjev, če namerava opraviti pridobitev za enega od svojih gospodarjev; prav tako kot v primeru pridobitve lastninske
pravice.
84. Preko sužnja, v katerem imamo pravico uporabe, lahko pridobimo lastnino na enak način, kot je navajen, da za nas
pridobiva lastnino s svojim delom; prav tako ni nobene razlike, če ga dejansko nimamo v lasti, saj enako pravilo velja za
sina.
85. Poleg tega mora biti tisti, prek katerega želimo pridobiti posest, taka oseba, da lahko razume, kaj posest pomeni.
86. Če torej pošljete sužnja, ki je blazen, da prevzame posest, se nikakor ne bo štelo, da ste jo pridobili.
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87. Če pošlješ dečka, ki še ni dopolnil pubertete, da bi si pridobil posest, jo boš začel pridobivati; tako kot si posest pridobi
varovanec, zlasti pa po pooblastilu svojega skrbnika.
88. Nobenega dvoma ni, da lahko pridobite posest s pomočjo ženske sužnje.
89. Skrbnik lahko pridobi posest s pomočjo sužnja, ne glede na to, ali je ta dosegel puberteto ali ne, če mu naroči, naj
prevzame posest s pooblastilom svojega skrbnika.
90. Nerva, sin, pravi, da ne moremo pridobiti posesti z enim od naših sužnjev, ki je na begu, čeprav je veljalo, da je v naši
posesti, dokler ni v posesti drugega, in da torej lahko v tem času pridobi lastnino z uzurpacijo. Vendar je to mnenje sprejeto
zaradi javne koristi, tako da se lahko uzurpacija izvede, dokler nihče ne pridobi posesti nad sužnjem. Mnenje Kasija in
Juliana je, da lahko posest pridobi tako suženj kot tisti, ki jih imamo v pokrajini.
91. Julijan pravi, da ne moremo pridobiti posesti s sužnjem, ki je bil dejansko dan v zastavo, saj velja, da ga ima dolžnik v
posesti v enem pogledu, to je za namen užitka. Prav tako suženj, ki je zastavljen, ne more pridobiti lastnine za upnika, saj ta,
čeprav ga ima lahko v posesti, ne more pridobiti lastnine prek njega na podlagi določila ali na kakršen koli drug način.
92. Stari so menili, da lahko prek sužnja, ki pripada premoženju, pridobimo kar koli, ker je del tega premoženja. Zato se je
pojavila razprava, ali ne bi bilo treba tega pravila razširiti še dlje, tako da bi v primeru, ko so bili nekateri sužnji zapuščeni,
druge lahko pridobili z dejanjem enega od njih. Razpravljalo se je tudi o tem, ali bi to veljalo, če bi bili vsi skupaj kupljeni ali
podarjeni. Boljše mnenje je, da v takih okoliščinah ne morem pridobiti posesti z dejanjem enega od njih.
93. Če je suženj delno zapuščen imenovanemu dediču, lahko ta na podlagi zapuščine pridobi posest na zemljišču zapuščine
zanj v sorazmerju z njegovim deležem v omenjenem sužnju.
94. Isto pravilo bo veljalo, če naročim sužnju v skupni lasti, da sprejme zapuščino, ker dobim posest svojega deleža na njej
zaradi deleža, ki ga imam v njem.
95. Kar smo navedli v zvezi s sužnji, velja tudi, kadar sami želijo pridobiti posest za nas; če namreč svojemu sužnju naročiš,
naj sprejme posest, on pa to stori z namenom, da posesti ne pridobi za tebe, ampak za Titiusa, posest ni pridobljena zate.
96. Posest pridobimo s pomočjo zastopnika, skrbnika ali kuratorja. Kadar pa ti prevzamejo posest v svojem imenu in ne z
namenom, da bi zgolj opravljali svoje storitve, ne morejo pridobiti posesti za nas. Po drugi strani pa, če rečemo, da tisti, ki
pridobijo posest v našem imenu, je ne pridobijo za nas, bo posledica tega, da niti tisti, ki mu je bila stvar izročena, ne bo
pridobil posesti, ker tega ni imel namena, niti je ne bo obdržal tisti, ki je stvar izročil, ker se je odpovedal posesti.
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97. Če prodajalcu naročim, naj izroči stvar mojemu zastopniku, medtem ko je ta v naši navzočnosti, Priscus pravi, da bo
veljalo, da mi je bila izročena. Enako pravilo bo veljalo, če svojemu dolžniku naročim, naj drugemu plača znesek, ki mi
pripada, saj ni treba telesno in dejansko prevzeti posesti, ampak se to lahko stori zgolj z očmi in namenom. Dokaz za to se
pojavi v primeru premoženja, ki ga zaradi njegove teže ni mogoče premakniti, kot so na primer stebri; saj se šteje, da so bili
izročeni, če se stranki strinjata, s stebri pred seboj; za vina pa velja, da so bila izročena, ko so bili kupcu izročeni ključi
vinske kleti.
98. Občine same ne morejo imeti ničesar v posesti, ker se vsi državljani ne morejo strinjati. Ne posedujejo forumov in
templjev ter drugih podobnih stvari, temveč jih promiskuitetno uporabljajo. Sin Nerva pravi, da lahko pridobivajo,
posedujejo in z uzurpacijo pridobivajo peculium svojih sužnjev; drugi pa menijo nasprotno, saj sami nimajo v posesti
sužnjev.
99. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.
Sedanje pravilo je, da imajo občine lahko tako posest kot pridobijo z uzurpacijo in da to lahko storijo prek sužnja ali osebe, ki
je svobodna.
100. Paulus, O ediktu, knjiga LXX.
Poleg tega je mogoče posedovati samo telesno lastnino.
101. Posest pridobimo s pomočjo telesa in uma, ne pa z njima ločeno. Ko pa pravimo, da pridobimo posest s telesom in
umom, tega ne smemo razumeti tako, da mora nekdo, kadar želi pridobiti posest nad zemljiščem, obhoditi vsako polje, saj bo
dovolj, če bo vstopil na katerikoli del zemljišča, če je njegov namen pridobiti posest nad vsem, kolikor segajo njegove meje.
102. Nihče ne more pridobiti posesti nepremičnine, ki je negotova; kot na primer, če imaš namen in željo posedovati vse, kar
ima Titius.
103. Neratij in Prokul menita, da posesti ne moremo pridobiti zgolj z namenom, če ne pride prej do naravne posesti. Če torej
vem, da je na moji zemlji zaklad, ga takoj posedujem, takoj ko imam namen to storiti; kajti namen mi priskrbi tisto, kar
manjka naravni posesti. Tudi mnenje Bruta in Manilija, ki menita, da je vsakdo, ki je imel zemljišče v posesti dlje časa, imel
v posesti tudi vsak zaklad, ki se je tam nahajal, čeprav ni vedel za njegov obstoj, ni pravilno. Kdor namreč ne ve, da je tam
kakšen zaklad, ga nima v posesti, čeprav ima morda v posesti zemljišče; in če se je zavedal njegove prisotnosti, ga ne more
pridobiti z dolgo posestjo, ker ve, da je last nekoga drugega. Več avtoritet meni, da je Sabinovo mnenje boljše; namreč da
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tisti, ki ve, da je na njegovem zemljišču zaklad, ne pridobi njegove posesti, razen če je bil odstranjen s svojega mesta, ker ni v
naši posesti. S tem mnenjem se strinjam.
104. Isto stvar imamo lahko v posesti z več različnimi naslovi; nekatere avtoritete na primer menijo, da tisti, ki pridobi
lastnino z uzurpacijo, tega ne stori le kot kupec, temveč tudi kot lastnik. Če sem namreč dedič tistega, ki ima posest kot
kupec, imam isto lastnino, vendar kot kupec in kot dedič; kajti medtem ko je lastništvo mogoče vzpostaviti le z enim
naslovom, to ne velja za posest.
105. Po drugi strani pa več oseb ne more imeti posesti iste stvari brez delitve; kajti res je v nasprotju z naravo, da medtem ko
imam jaz nekaj v posesti, velja, da imaš tudi ti to v posesti. Sabin pa pravi, da tisti, ki podari lastnino, ki jo ima z negotovim
naslovom, poseduje sam, prav tako kot tisti, ki jo je prejel s tveganjem. Tudi Trebatius odobrava to mnenje, saj meni, da ima
lahko ena oseba posest upravičeno, druga pa neupravičeno, da pa je ne moreta imeti obe niti neupravičeno niti upravičeno.
Labeo mu nasprotuje, saj v primeru popolne posesti ni velike razlike, ali ima kdo posest pravično ali nepravično. To je
pravilno, saj iste posesti ne moreta imeti dve osebi, tako kot za tebe ne more veljati, da stojiš na istem mestu, na katerem
stojim jaz, ali da sediš točno tam, kjer sedim jaz.
106. Kadar se posest izgubi, je treba upoštevati namen stranke v posesti. Zato, čeprav ste lahko na zemljišču, še vedno, če ga
ne nameravate obdržati, takoj izgubite posest. Zato je posest mogoče izgubiti zgolj na podlagi namere, čeprav je na ta način
ni mogoče pridobiti.
107. Če pa imate posest zgolj na podlagi namere, boste, čeprav je na zemljišču lahko še kdo drug, še vedno imeli posest nad
njim.
108. Če bi kdo sporočil, da so v hišo vdrli roparji, in lastnik, ki ga je premagal strah, ne bi hotel pristopiti k njej, je
ugotovljeno, da je izgubil posest hiše. Če pa suženj ali najemnik, s pomočjo katerega dejansko posedujem lastnino, umre ali
odide, obdržim posest po namenu.
109. Če izročim predmet drugemu, izgubim njegovo posest; saj je bilo odločeno, da imamo posest, dokler se ji prostovoljno
ne odrečemo ali dokler nam je ne odvzamejo s silo.
110. Če suženj, ki ga imam v posesti, trdi, da je svoboden, kot je to storil Spartak, in je pripravljen na sodišču zagovarjati
svojo svobodo, se ne bo štelo, da je v posesti gospodarja, ki se mu pripravlja upreti. Vendar je to pravilno le, če je že dalj
časa na svobodi; sicer, če zaradi svojega suženjskega stanja zahteva svobodo in prosi za sodno odločitev o tem, kljub temu
ostane pod mojim nadzorom in ga imam namenoma v posesti, dokler ni razglašen za svobodnega.
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111. Kraje, kamor se zatečemo poleti in pozimi, posedujemo z namenom, čeprav jih ob določenih časih zapustimo.
112. Poleg tega imamo lahko posest po namenu in tudi telesno, s pomočjo drugega, kot smo navedli v primeru najemnika in
sužnja. Dejstvo, da določeno lastnino posedujemo, ne da bi se tega zavedali (kot v primeru, ko sužnji pridobijo peculium), ne
bi smelo predstavljati nobene težave, saj velja, da jo posedujemo tako z namenom kot z dejanskim posredovanjem sužnjev.
113. Nerva, sin, meni, da lahko imamo premičnine, razen sužnjev, v posesti, dokler so v naši lasti; to pomeni, dokler jih
lahko dobimo v naravno posest, če bi to želeli. Če se namreč izgubi čreda ali pade vaza tako, da je ni mogoče najti, takoj
preneha biti v naši posesti, čeprav je nihče drug ne more dobiti v posest; drugače pa je, kadar ni mogoče najti ničesar, kar je v
moji posesti, saj to še vedno ostaja v soseščini in bo skrbno iskanje to odkrilo.
114. Prav tako so v naši posesti divje živali, ki jih zapremo v ograde, in ribe, ki jih vržemo v ribnike. Ribe, ki so v jezeru, ali
divje živali, ki se sprehajajo po gozdovih, ograjenih z živo mejo, pa niso v naši posesti, saj so prepuščene svoji naravni
svobodi; sicer bi namreč veljalo, da ima kdo v posesti vse živali v gozdu, če bi ga kupil, kar pa je napačno.
115. Poleg tega imamo v posesti ptice, ki smo jih zaprli ali ukrotili in jih podvrgli svojemu nadzoru.
116. Nekatere avtoritete zelo pravilno menijo, da imamo v posesti golobe, ki odletijo od naših stavb, in čebele, ki zapustijo
naše panje in imajo navado, da se vrnejo.
117. Labeo in sin Nerva sta podala mnenje, da mi preneha pripadati vsak kraj, ki ga je preplavila reka ali morje.
118. Če si prisvojiš kakšno premoženje, ki je bilo shranjeno pri tebi, z namenom, da bi ga ukradel, ga preneham imeti v
posesti. Če pa je ne premakneš z mesta in imaš namen zanikati, da je bila deponirana pri tebi, več antičnih avtoritet, med
njimi Sabin in Kasij, zelo pravilno meni, da še vedno obdržim posest, in sicer iz razloga, ker se kraja ne more izvršiti, ne da
bi ravnali s predmetom, niti se kraja ne more izvršiti zgolj z namenom.
119. Pravilo, da nihče ne more sam spremeniti svojega lastninskega upravičenja do posesti stvari, so določile antične
avtoritete.
120. Če pa bi tisti, ki je pri meni deponiral nek predmet ali mi ga posodil, isto stvar prodal ali mi jo dal, se ne bo štelo, da sem
spremenil pravni naslov, na podlagi katerega imam posest, saj je nisem imel v posesti.
121. Vrst posesti je toliko, kolikor je načinov pridobivanja lastnine, ki nam ne pripada; kot na primer z nakupom, z
darovanjem, z zapuščino, z doto, kot dedič, z izročitvijo kot povračilo za storjeno škodo, z zasedbo, kot v primeru, ko
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pridobimo lastnino z zemlje ali morja, od sovražnika ali ki jo sami ustvarimo. Za konec naj povem, da obstaja le ena vrsta
posesti, vendar je vrst neskončno veliko.
122. Posest lahko razdelimo na dve vrsti, saj jo pridobimo bodisi v dobri bodisi v slabi veri. Mnenje Kvinta Mucija, ki je med
različne vrste posesti uvrstil tudi tisto, ki je dana po ukazu sodnika z namenom, da se ohrani lastnina, ali kadar pridobimo
posest, ker ni zagotovljeno zavarovanje pred grozečo škodo, je popolnoma smešno. Kadar namreč kdo upniku podeli posest z
namenom, da bi ohranil premoženje, ali kadar to stori, ker ni bilo zagotovljeno zavarovanje pred grozečo škodo, ali v imenu
nerojenega otroka, v resnici ne podeli posesti, temveč le skrbništvo in nadzor nad premoženjem. Kadar torej sosed ne
zagotovi zavarovanja pred grozečo škodo in smo postavljeni pod nadzor, to stanje pa traja dlje časa, nam bo pretor ob
izkazanem ustreznem razlogu dovolil, da dobimo dejansko posest nad premoženjem.
123. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVII.
Oče takoj poseduje vse, kar njegov sin pridobi kot del svojega peculiuma, čeprav se morda ne zaveda, da je pod njegovim
nadzorom. Poleg tega je treba isto pravilo sprejeti tudi, če je sin v posesti drugega kot suženj.
124. Paulus, O ediktu, knjiga LXIII.
Če sem ti dolžan Stichusa po določilih določila in ti ga ne izročim, ti pa ga dobiš v posest na kak drug način, si izropanec.
Prav tako, če ti prodam kakšno premoženje in ti ga ne izročim, ti pa ga pridobiš v posest brez mojega soglasja, tega ne storiš
kot kupec, ampak kot depradator.
125. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.
Pravimo, da ima kaj v tajni posesti tisti, ki si jo prikrito pridobi, ker sumi, da bo druga stranka, ki ne ve, kaj je storila, sprožila
spor, in se boji, da bo izpodbijala njegovo pravico. Tisti, ki pa ne prevzame posesti na skrivaj, temveč se skriva, je v takem
položaju, da se ne šteje, da ima prikrito posest. Kajti ni treba upoštevati načina, na katerega je pridobil posest, temveč začetek
njegove pridobitve, prav tako pa ne začne pridobivati posesti na skrivaj tisti, ki to stori v dobri veri, z vednostjo ali soglasjem
tistega, ki mu lastnina pripada, ali iz katerega koli drugega utemeljenega razloga. Zato Pomponij pravi, da tajno posest
pridobi tisti, ki v strahu, da bo v prihodnosti prišlo do kakšnega spora, oseba, ki se je boji, pa tega ne ve, pridobi posest na
skrivaj.
126. Labeo pravi, da če gre nekdo na trg in nikogar ne pusti doma, ko se vrne s trga, pa ugotovi, da se je nekdo polastil
njegove hiše, se šteje, da je ta človek pridobil prikrito posest. Zato tisti, ki je šel na trg, še vedno obdrži posest, če pa kršitelj
ob vrnitvi ne prizna lastnika, se bo štelo, da je pridobil posest prej s silo kot na skrivaj.
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127. Paulus, O ediktu, knjiga LIV.
Če se lastnik ne bo hotel vrniti na zemljišče, ker se bo bal uporabe višje sile, se bo štelo, da je izgubil posest. To je navedel
tudi Neratij.
128. Isto, O ediktu, knjiga LXV.
Kakor posesti ni mogoče pridobiti drugače kot z namenom in telesnim dejanjem, je tudi ni mogoče izgubiti, razen v primeru,
ko se zgodi nasprotje obojega.
129. Gaj, O ediktu, knjiga XXV.
Na splošno velja, da imamo stvar v posesti, kadar jo ima kdo kot zastopnik, gospodar ali prijatelj v našem imenu.

130. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIX.
Kadar kdo da lastnino v zakup in jo nato zahteva z negotovim naslovom, se šteje, da je opustil zakup. Če jo sprva zahteva s
prekarnim naslovom, nato pa jo da v zakup, se šteje, da ima posest na podlagi zakupa; kajti kar je bilo storjeno nazadnje, je
treba raje upoštevati. Tega mnenja je tudi Pomponij.
131. Pomponij razpravlja o zelo lepem vprašanju, namreč o tem, ali človek, ki daje zemljišče v zakup, a ga zahteva na
podlagi negotovega naslova, tega ne stori z namenom, da bi ga imel v posesti, temveč zgolj zato, da bi ostal v posesti; gre
namreč za veliko razliko, saj je eno imeti v posesti, povsem drugo pa biti v posesti. Osebe, ki so dane v posest z namenom, da
bi ohranile lastnino, kot volilojemniki ali sosedje zaradi grozeče škode, ne posedujejo lastnine, temveč so v posesti z
namenom, da bi skrbele zanjo. Pri tem se oba zgoraj navedena načina združita v enega.
132. Kadar kdo daje zemljišče v zakup in zahteva, da se ga da v posest na podlagi negotovega naslova, če ga je dal v zakup
za en sestercij, ni dvoma, da ga ima v posesti po svoji volji, saj je zakup samo za ta znesek ničen. Če pa jo je dal v zakup za
pošteno najemnino, je treba ugotoviti, kaj je bilo storjeno prej.
133. Paulus, O ediktu, knjiga LXV.
Pravično poseduje tisti, ki to stori po pooblastilu pretorja.
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134. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.
Za tistega, ki ima pravico do uporabe lastnine, velja, da jo ima naravno.
135. Lastništvo nima ničesar skupnega s posestjo, zato se interdikt Uti possidetis ne zavrne tistemu, ki je začel postopek za
vrnitev nepremičnine, saj za tistega, ki to stori, ne velja, da se je odpovedal posesti.
136. Isto, O ediktu, knjiga LXXII.
Pomponij pripoveduje, da so bili kamni zaradi brodoloma ladje potopljeni v Tiberi in so bili nato najdeni; in sprašuje, ali je
lastništvo ostalo nespremenjeno v času, ko so bili v reki. Menim, da se je ohranilo lastništvo, ne pa tudi posest. Ta primer ni
podoben primeru pobeglega sužnja, saj za sužnja velja, da ga posedujemo, da bi mu preprečili, da bi nas prikrajšal za posest;
vendar je primer kamnov drugačen.
137. Kadar kdo uporabi posredovanje drugega, mora to storiti z obveznostmi in pomanjkljivostmi, ki so s tem povezane. Zato
glede na čas, v katerem je imel prodajalec v posesti stvar, upoštevamo tudi vprašanja nasilja, tajnosti in negotovega
lastništva.
138. Poleg tega se v primeru, ko kdo vrne sužnja prodajalcu, pojavi vprašanje, ali se lahko slednji okoristi s časom, ko je bil
suženj v posesti kupca. Nekatere avtoritete menijo, da ne more, ker vrnitev sužnja razveljavi prodajo; druge menijo, da ima
kupec lahko korist od časa, ko ga je imel v posesti prodajalec, prodajalec pa od časa, ko ga je imel v posesti kupec. Menim,
da je treba sprejeti to mnenje.
139. Če svobodnjak ali suženj, ki pripada drugemu, ki služi v dobri veri, kupi nepremičnino in tretja oseba pridobi njeno
posest, se ne domnevni suženj, ko postane svoboden, ne dejanski lastnik ne moreta okoristiti za čas, ko je bila nepremičnina v
rokah dobronamernega posestnika.
140. Če dedič ni imel posesti na prvem mestu, se je pojavilo vprašanje, ali se lahko okoristi s posestjo zapustnika. In res je
posest med strankama prodaje prekinjena, vendar pa številni organi niso enakega mnenja v zvezi z dediči, saj je dedna
pravica veliko obsežnejša od nakupne. Vendar je v skladu z liberalno razlago prava bolj primerno, da se glede dedičev
sprejme enako pravilo, kot velja za kupce.
141. Ne samo, da ima dedič korist od posesti zapustnika, ki jo je imel ob svoji smrti, ampak ima ta učinek tudi tista, ki jo je
imel kadar koli.
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142. Tudi v zvezi z doto, če je bilo premoženje dano ali prejeto kot tako, čas posesti koristi bodisi možu bodisi ženi, odvisno
od primera.
143. Če je kdo prenesel premoženje z negotovim lastništvom, se postavi vprašanje, ali se lahko okoristi s časom, ko je bilo
premoženje v posesti osebe, na katero je bilo preneseno. Menim, da tisti, ki jo je prenesel s prekernim naslovom, ne more
imeti koristi od časa posesti, dokler je naslov še naprej prekeren; če pa ponovno pridobi posest in prekerni naslov ugasne, ima
lahko korist od posesti v času, ko je bila nepremičnina v posesti s prekernim naslovom.
144. V nekem primeru je bilo postavljeno vprašanje, ali lahko manumitirani suženj, če ima v posesti premoženje, ki je del
njegovega peculiuma (njegov peculium mu ni bil dan), in njegov gospodar želi imeti dobiček v času, ko ga je imel v posesti
osvobojenec, ki se je posesti odpovedal, ali lahko to stori. Odločeno je bilo, da se mu ne sme priznati ugodnost časa posesti,
ker je bilo njegovo ravnanje prikrito in nepošteno.
145. Če mi je bilo premoženje vrnjeno s sklepom sodišča, je bilo odločeno, da sem upravičen do koristi časa, ko ga je imel v
posesti moj nasprotnik.
146. Vendar je treba upoštevati, da je volilojemnik upravičen do koristi za čas, ko je bilo premoženje v rokah zapustnika.
Poglejmo pa, ali mu bo koristil čas, ko je bilo premoženje v posesti dediča. Menim, da je treba ne glede na to, ali je bila
zapuščina zapuščena absolutno ali pogojno, odločiti, da ima lahko volilojemnik korist od časa, ko je bilo premoženje v
posesti dediča, preden je bil pogoj izpolnjen ali premoženje izročeno. Čas, v katerem je bilo premoženje v posesti zapustnika,
bo vedno koristil volilojemniku, če je zapuščina ali skrbništvo resnično.
147. Poleg tega ima tisti, ki mu je premoženje podarjeno, pravico do koristi od časa, ko ga je imel v posesti tisti, ki ga je
podaril.
148. Čas posesti velja za tiste, ki sami posedujejo tisto, kar je njihovo; vendar nihče ne bo upravičen do tega privilegija, če ni
bil sam v posesti.
149. Tudi čas posesti ne bo koristil, če je posest pomanjkljiva; posest, ki ni pomanjkljiva, pa ne povzroča škode.
150. Paulus, O ediktu, knjiga LXVIII.
Če bi moj suženj ali moj sin, ki je pod mojim nadzorom, opravil prodajo, se mu prizna korist časa, ko je bil v moji oblasti; to
je pod pogojem, da je deloval z mojo privolitvijo ali da je svobodno upravljal svoj peculium.
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151. Če kaj proda skrbnik ali kurator, bo kupec upravičen do ugodnosti časa, v katerem je imel varovanec ali nora oseba to
premoženje v posesti.
152. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXVI.
Razume se, da prenehamo posedovati premoženje, ki nam je bilo ukradeno, tako kot če bi nam bilo odvzeto s silo. Če pa nam
kdo, ki je pod našim nadzorom, kaj ukrade, ne izgubimo posesti nad tem, dokler je to v njegovih rokah; iz razloga, ker nam
posest pridobijo osebe te vrste. Zato velja, da imamo v posesti pobeglega sužnja; kajti kakor nam ne morejo odvzeti posesti
drugih stvari, ki jih ima, tako nam na podoben način ne morejo odvzeti tudi njega.
153. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVII.
Vse, kar žena da svojemu možu ali mož svoji ženi, ima ta kot posestnik.
154. Isti, O ediktu, knjiga LXXVI.
Če je kdo nasilno odvzet, je treba šteti, da je ostal v posesti, saj jo lahko zaradi nasilja pridobi nazaj z interdiktom.
155. Razlika med lastništvom in posestjo je v tem, da lastništvo traja še naprej, tudi proti volji lastnika; posest pa se izgubi,
takoj ko se kdo odloči, da je ne želi obdržati. Če torej nekdo izroči posest z namenom, da mu bo lastnina pozneje vrnjena, jo
preneha posedovati.
156. Celsus, Digeste, knjiga XXIII.
Kar imam v svojem imenu, lahko imam v imenu drugega. Ne spremenim namreč lastninske pravice na svoji posesti, kadar jo
imam v posesti prek drugega, ampak premoženje preneham posedovati in ga s svojim dejanjem naredim za posestnika. Ni
isto posedovati osebno in posedovati v imenu drugega; kajti poseduje tisti, v imenu katerega se poseduje. Zastopnik posodi
svoje zastopstvo v posest drugega.
157. Če izročite lastnino blaznežu, za katerega mislite, da je pri svojih zmožnostih, iz razloga, ker se je v vaši navzočnosti
zdelo, da je miren in da ima nezakaljen um, čeprav ne bo pridobil posesti, jo boste "izgubili". Zadostuje namreč, da ste se
odpovedali posesti, tudi če je niste pravno prenesli, saj bi bilo absurdno reči, da se ji kdo ni nameraval odpovedati, če je ni
pravno prenesel; in dejansko se prav zato, ker misli, da jo je prenesel, pokaže njegov namen, da bo posest predal.
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158. Če prodajalcu, od katerega sem kupil stvar, naročim, naj mi jo dostavi na dom, je gotovo, da imam stvar v posesti,
čeprav se je še nihče ni dotaknil. Ali če mi prodajalec z mojega stolpa pokaže sosednje zemljišče, za katerega pravi, da mi
izroča posest, začnem posedovati omenjeno zemljišče, in to tako, kot da bi postavil nogo v njegove meje.
159. Če, ko sem na eni strani svojega zemljišča, neka druga oseba vstopi na nasprotno stran z namenom, da bi na skrivaj
pridobila posest, se ne šteje, da sem takoj izgubil posest, saj jo lahko zlahka izženem iz prostorov, takoj ko sem obveščen o
njenem dejanju.
160. Če vojska z veliko silo vstopi na zemljišče, bo pridobila posest le na tistem delu, ki ga je zasedla.
161. Marcellus, Digeste, knjiga XVII.
Človek, ki je v dobri veri kupil zemljišče od drugega, je potem to isto zemljišče najel od lastnika. Sprašujem, ali jo je
prenehal posedovati ali ne. Odgovoril sem mu, da je to takoj prenehal početi.
162. Ko staroselci trdijo, da nihče ne more sam spremeniti naslova svoje posesti, je verjetno, da so imeli v mislih tistega, ki
se je, ko je imel posest telesno in tudi po namenu, odločil, da jo bo imel pod kakšnim drugim naslovom; in ne tistega, ki se je
odpovedal posesti pod svojim prvim naslovom in želel drugič pridobiti posest pod drugim naslovom.
163. Isto, Digest, knjiga XIX.
Kadar kdo, ki je posodil stvar v uporabo, to stvar proda in naroči, naj se izroči kupcu, izposojevalec pa je ne izroči; v
nekaterih primerih velja, da je lastnik izgubil posest, v drugih pa ne. Lastnik bo namreč izgubil posest le, če posodenega
predmeta ne bo vrnil, ko ga bo zahteval. Kaj pa, če je obstajal upravičen in razumen razlog za vrnitev in ne le to, da je
posojilojemalec želel obdržati posest nad stvarjo?
164. Javolen, O Kasiju, VII. knjiga.
Včasih lahko drugemu izročimo v posest premoženje, ki ga sami nimamo; kot na primer, ko tisti, ki ima neko stvar kot dedič,
in preden postane lastnik te stvari, jo zahteva pod negotovim naslovom od pravega dediča.
165. Lastnine, ki je bila ob brodolomu ladje vržena čez krov, ni mogoče pridobiti z uzurpacijo, saj ni bila opuščena, temveč
le izgubljena.
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166. Menim, da enako pravno pravilo velja za premoženje, ki je bilo vrženo v morje, da bi olajšali ladjo, saj ni mogoče šteti
za zapuščeno tisto, ki je bilo začasno opuščeno zaradi varnosti.
167. Kadar kdo zahteva tujo lastnino na podlagi negotovega naslova in jo od njega vzame v zakup, se posest nad njo vrne
lastniku.
168. Isti, O Kasiju, knjiga XIII.
Kdor pridobi posest na tak način, da je ne more obdržati, se šteje, da je sploh ni pridobil.
169. I, Pisma, I. knjiga.
Ko smo imenovani za dediče in je bila zapuščina sprejeta, vse pravice do nje preidejo na nas; posest pa nam ne pripada,
dokler je naravno ne prevzamemo.
170. Kar zadeva tiste, ki padejo v roke sovražnika, je zakon, ki se nanaša na njihovo ohranitev lastninske pravice, poseben,
saj izgubijo telesno posest nad njo, prav tako pa ni mogoče trditi, da imajo kaj v posesti, če jih sami posedujejo drugi; iz tega
sledi, da je ob vrnitvi potrebna nova pridobitev posesti, tudi če medtem nihče ni imel v posesti njihove lastnine.
171. Sprašujem se tudi, ali imam, če verižim svobodnega človeka, da bi ga posedoval, prek njega v posesti vse, kar ima on.
Odgovor je, da če zahtevate svobodnjaka, menim, da ga ne posedujete; in ker je tako, je veliko manj razlogov, da bi njegovo
lastnino posedovali vi; narava stvari tudi ne dopušča, da bi lahko kaj posedovali s posredovanjem tistega, ki ga pravno nimam
v svoji oblasti.
172. Isti, Pisma, XIV. knjiga.
Vsega, kar tvoj suženj pridobi v posest z nasiljem, brez tvoje vednosti, ne poseduješ, ker tisti, ki je pod tvojim nadzorom, ne
more pridobiti telesne posesti, če se tega ne zavedaš; lahko pa pridobi pravno posest, kot na primer poseduje tisto, kar pride v
njegove roke kot del njegovega peculiuma. Kadar se namreč reče, da gospodar poseduje po svojem sužnju, za to obstaja
odličen razlog, saj to, kar ima suženj v posesti, dejansko in iz upravičenega razloga pripada njegovemu peculiumu, in za
peculium, ki ga suženj ne more posedovati kot državljan, ampak ga ima naravno, se šteje, da ga poseduje njegov gospodar.
Vse, kar suženj pridobi z nezakonitimi dejanji, pa gospodar ne poseduje, ker to ni vključeno v suženjski peculium.
173. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXV.
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Prenehamo posedovati vse, kar je bilo v naši posesti in kar se je tako popolnoma izgubilo, da ne vemo, kje je.
174. Posedujemo prek naših kmetov, naših najemnikov in naših sužnjev. Če umrejo, postanejo nori ali jih najamejo drugi, se
razume, da jih še vedno obdržimo v posesti. V tem pogledu ni nobene razlike med našim najemnikom in našim sužnjem, s
pomočjo katerih obdržimo posest nad lastnino.
175. Kadar posedujemo lastnino samo z namenom, se postavlja vprašanje, ali jo posedujemo še naprej, dokler v njo dejansko
ne vstopi kdo drug, tako da njegova dejanska posest postane boljša; ali pa (in to je boljše mnenje), ali jo posedujemo, dokler
nam ob naši vrnitvi kdo ne prepreči vstopa; ali pa prenehamo posedovati z namenom, ker sumimo, da nas bo oseba, ki si je
lastnino prisvojila, pregnala. To se zdi bolj razumno mnenje.
176. Isti, O Kvintu Muciju, knjiga XXVI.
Določen del zemljišča se lahko poseduje in pridobi z dalj časa trajajočo posestjo, prav tako pa se lahko na ta način pridobi
tudi določen del, ki je nedeljiv in ki ga pridobimo z nakupom, z daritvijo ali na kakršen koli drug način. Dela, ki ni posebej
določen, pa ni mogoče niti izročiti niti prejeti; kot na primer, če vam prenesem "ves tak in tak del zemljišča, do katerega sem
upravičen"; kajti kdor ne pozna dejstev, ne more niti prenesti niti prejeti nečesa, kar je negotovo.
177. Paulus, Pisma, knjiga V.
Če oseba, ki je postala nora, obdrži posest gozda, ga ne izgubi v posesti, dokler je v takem stanju, saj norec ne more izgubiti
namena posesti.
178. Tertulijan, Vprašanja, I. knjiga.
Ali izgubim posest, če imam lastnino in jo nato dam v najem? V tem primeru je zelo pomembno, kakšen je bil namen
oporočitelja. Najprej je pomembno ugotoviti, ali vem, da imam premoženje v posesti, ali tega ne vem; in ali premoženje
oddam v zakup kot svoje ali kot tuje, in če vem, da je moje, ali ga oddam v zakup z ozirom na lastništvo ali zgolj zato, da bi
pridobil posest. Če imaš namreč v posesti mojo nepremičnino, jaz pa jo od tebe kupim v posest ali sklenem pogodbo v zvezi
z njo, bosta tako nakup ?kot tudi pogodba veljavna; posledica tega je, da bosta obstajala tako prekarna lastnina kot zakup, če
je obstajal izrecni namen zgolj zakupiti posest ali namen zahtevati jo na podlagi prekarne lastnine.

179. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.
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Odločeno je bilo, da lahko varovanec izgubi posest brez pooblastila svojega skrbnika, vendar ne preneha posedovati
nepremičnine z namenom, kot to stori z izvršitvijo telesnega dejanja, saj lahko izgubi tisto, kar je odvisno od dejanja.
Drugače je, kadar želi izgubiti posest z namenom, saj tega ne more storiti.
180. Paulus, O Sabinu, knjiga XV.
Kadar kdo poseduje celotno hišo, se ne šteje, da poseduje različne predmete, ki so v stavbi.
181. Posest izgubimo na več načinov; kot na primer, če pokopljemo truplo na kraju, ki ga posedujemo, kajti kraja, ki je verski
ali sveti, ne moremo posedovati, tudi če preziramo vero, in ga še naprej imeti v zasebni lasti. Enako pravilo velja za
svobodnega državljana, ki ga imamo za sužnja.
182. Labeo pravi, da lastnik stavbe izgubi posest proti svoji volji, ko pretor odredi odvzem posesti, kadar ni zagotovljeno
zavarovanje pred grozečo škodo.
183. Prav tako ne prenehamo posedovati zemljišča, ki ga zaseda morje ali reka, ali če kdo, ki ima posest, pride pod nadzor
drugega.
184. Spet na več načinov prenehamo posedovati premoženje, ki je premično, kot na primer, če ga ne želimo posedovati ali če
na primer manumitiramo sužnja. Poleg tega, če posedujem stvar in se njena oblika spremeni, kot je na primer oblačilo
narejeno iz volne, velja isto pravilo.
185. Vsega, kar imam v posesti kot najemnik, moj dedič ne more imeti v posesti, razen če dejansko pridobi posest, kajti
posest lahko obdržimo, ne moremo pa je pridobiti zgolj z namenom. Kar imam v posesti kot kupec, pa lahko moj dedič
pridobi z uzurpacijo s posredovanjem zakupnika.
186. Če ti kaj posodim, ti pa to posodiš Titiusu in on misli, da je to tvoje, bom še naprej ostal v posesti. Isto pravilo bo
veljalo, če bo moj najemnik dal mojo zemljo v podnajem ali če bo tisti, pri katerem sem premoženje deponiral, spet deponiral
pri drugem; isto pravilo je treba upoštevati, tudi če to stori več oseb.
187. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXII.
Če najemnik zapusti zemljišče, ne da bi se nameraval odpovedati posesti, in se vrne, velja, da ima posest isti najemodajalec.
188. Paulus, O Sabinu, XV. knjiga.
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Čeprav varovanec ni vezan brez pooblastila svojega skrbnika, lahko vseeno obdržimo posest po njem.
189. Če zakupnik proda nepremičnino, jo od kupca vzame v zakup in plačuje najemnino obema zakupodajalcema, prvi, ki jo
je dal v zakup, zakonito obdrži posest prek zakupnika.
190. Dojenček lahko zakonito poseduje kar koli, če to pridobi s soglasjem svojega skrbnika, kajti pomanjkanje razsodnosti
dojenčka nadomesti skrbnikova avtoriteta. To mnenje je bilo sprejeto zaradi njegove priročnosti, saj sicer dojenček, ki dobi
posest stvari, ne bi vedel, kaj počne. Kljub temu lahko varovanec pridobi posest brez pooblastila svojega skrbnika, dojenček
pa lahko poseduje peculium s pomočjo sužnja.
191. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXII.
Tudi če bi prodajalec zemljišča nekomu naročil, naj kupca spravi v popolno posest, kupec sam ne more zakonito pridobiti
posesti, dokler se to ne zgodi. Podobno velja, če prodajalčev prijatelj, ki ne ve, da je prodajalec mrtev, kupca spravi v posest,
ne da bi mu dediči to preprečili, bo posest zakonito izročena. Če pa je to storil, vedoč, da je lastnik mrtev, ali če se je zavedal,
da dediči tega ne želijo, bo veljalo nasprotno pravilo.
192. Ulpianus, Disputations, knjiga VII.
Če me postaviš v popolno posest kornelijske posesti in mislim, da sem postavljen v posest sempronijske posesti, a vstopim v
kornelijsko posest, ne pridobim posesti, razen če sva se zmotila le v imenu in se strinjava glede posesti. Ker pa se glede
posesti strinjamo, se lahko pojavi dvom, ali ne izgubiš posesti; Celsus in Marcellus namreč pravita, da lahko posest izgubimo
in spremenimo zgolj z namero. In če lahko posest pridobimo z namero, ali jo lahko pridobimo tudi v tem primeru? Mislim,
da je oseba, ki se moti, ne more pridobiti. Zato tisti, ki se posesti le pogojno odreče, je ne izgubi.
193. Če pa posesti ne izročite meni, ampak mojemu zastopniku, je treba razmisliti, ali bom posest pridobil jaz, če se jaz
zmotim, moj zastopnik pa ne. Ker velja, da jo lahko pridobi oseba, ki ne pozna dejstev, jo lahko pridobi tudi tisti, ki se moti.
Če pa se moj zastopnik zmoti, jaz pa ne, je boljše mnenje, da bom posest pridobil jaz.
194. Moj suženj prav tako pridobi posest zame brez moje vednosti. Kajti tudi suženj, ki pripada drugemu, kot pravi Vitellij,
lahko pridobi posest zame, če vzame posest v mojem imenu, ne glede na to, ali ga posedujem jaz ali nihče drug. Tudi to je
treba priznati.
195. Isto, O vseh sodiščih, V. knjiga.
2557

Spor za posest je končan takoj, ko sodnik odloči, katera stranka ima posest. To se stori tako, da lahko tisti, ki izgubi posest,
zavzame položaj tožnika in nato vloži tožbo zoper lastnika.
196. Julianus, Digest, knjiga XIII.
Za tistega, ki zemljišče prenese na upnika z zastavno pravico, se razume, da obdrži posest nad njim. Toda tudi če bi jo
zahteval na podlagi prekarnega naslova, lahko s potekom časa pridobi tudi dobro; ker upnikova posest ne ovira zastaranja, je
manj razlogov, da dolžnikova zahteva na podlagi prekarnega naslova ne bi predstavljala ovire, saj ima veliko večjo pravico
tisti, ki zahteva lastnino na podlagi prekarnega naslova in je v posesti, kot tisti, ki sploh nima posesti.
197. Marcianus, O hipotekarni formuli.
Kadar je zemljišče dano v zastavo in je izročena posest, nato pa je upnik nepremičnino dal v zakup in je dogovorjeno, da se
tisti, ki jo je obremenil, šteje za zakupnika na deželi in zakupnika v mestu, se šteje, da ima upnik nepremičnino v posesti prek
dolžnika, ki jo je dal v zakup.
198. Julianus, Digeste, knjiga XLIV.
Gospodar, ki piše odsotnemu sužnju, naj ostane na prostosti, nima namena takoj odstopiti od posesti sužnja; ampak svojo
namero raje odloži do časa, ko bo suženj o tem obveščen.
199. Kadar kdo izroči posest zemljišča tako, da nima namena, da bi nam jo izročil, razen če je zemljišče njegova last, se ne
šteje, da je izročil posest, če je zemljišče last drugega. Poleg tega je treba razumeti, da se posest lahko izroči pogojno, tako
kot se lastnina prenese pod pogojem in ne preide na tistega, ki jo prejme, če pogoj ni izpolnjen.
200. Če človek, ki je prodal sužnja Tiju, tega izroči njegovemu dediču, lahko slednji s pomočjo sužnja pridobi posest nad
posestjo; ne zato, ker je suženj prišel v njegove roke iz posesti, temveč zato, ker je upravičen do kupoprodajne tožbe. Če
namreč suženj pripada oporočitelju v skladu s pogoji določila ali oporoke in ga dedič prejme, mu ne bo prepovedano, da bi s
pomočjo sužnja pridobil posest premoženja zapuščine.
201. Isto, O Miniciju, II. knjiga.
Menim, da je pomembno, s kakšnim namenom je premoženje položeno v roke razsodnika; če je to storjeno z namenom
odpovedi posesti in je to jasno dokazano, posest razsodnika strankam ne bo koristila za namen uzurpacije. Če pa je bilo
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premoženje položeno v hrambo, je določeno, da se lahko tisti, ki zadevo pridobi, okoristi s posestjo, da bi pridobil
premoženje na podlagi zastaranja.
202. Africanus, Vprašanja, knjiga VII.
Če te tvoj suženj izžene z zemljišča, ki sem ti ga dal v zastavo, ko je bilo v moji posesti, velja, da ga imaš še naprej v posesti,
saj še vedno ohranjaš posest po tem istem sužnju.
203. Če najemnik, po katerem ima lastnik posest, umre, je bilo zaradi javne koristi odločeno, da se posest ohrani in nadaljuje
s posredovanjem najemnika. Ne sme se šteti, da se posest s smrtjo slednjega takoj prekine, saj temu ni tako, razen če lastnik
pozabi prevzeti posest. Drugačnega mnenja je treba biti, če se najemnik prostovoljno odpove posesti. Vendar to velja le, če v
vmesnem času v posesti ni bil tujec, temveč vedno ostane kot del najemnikove posesti.
204. Tvojega sužnja sem od Titiusa kupil v dobri veri in ga imel v posesti, ko je bil izročen, nato pa sem ga, ko sem ugotovil,
da je tvoj, skril, da bi ti preprečil, da bi ga zahteval. Zaradi njega velja, da se ne bi smelo šteti, da sem ga v tem času skrivaj
posedoval. Če bi namreč zavestno kupil vašega sužnja od nekoga, ki ni njegov lastnik, in bi ga nato obdržal v tajni posesti
tudi po tem, ko sem vas o tem obvestil, zaradi tega ne bi prenehal imeti sužnja v tajni posesti.
205. Če od dobronamernega kupca na skrivaj odvzamem svojega sužnja, je bilo odločeno, da se ne bi smelo šteti, da ga imam
v prikriti posesti, ker ga lastnik nima v negotovi posesti niti v zakupu svoje lastnine; in ni drugih načinov za pridobitev
prikrite posesti.
206. Paulus, Inštituti, I. knjiga.
Kdor vstopi na zemljišče kot prijatelj na podlagi pravice poznanstva, se ne šteje za posestnika, ker ni vstopil z namenom, da
bi to storil, čeprav ima lahko dejansko posest zemljišča.
207. Ulpianus, Pravila, IV. knjiga.
Kadar sužnja v skupni lasti poseduje eden od solastnikov v imenu vseh, se šteje, da ga posedujejo vsi.
208. Kadar zastopnik kupi nepremičnino po naročilu svojega naročitelja, jo takoj pridobi v posest zanj. To ne velja, če jo
kupi na lastno odgovornost, razen če njegov principal potrdi prodajo.
209. Marcijan, Pravila, III. knjiga.
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Julianus pravi, da če kdo kupi zemljišče, za katerega ve, da majhen del pripada drugemu, in je vedel, da je bil omenjeni
majhen del razdeljen; lahko preostanek zemljišča pridobi na podlagi zastaranja. Če pa je bil omenjeni del nerazdeljen, lahko
pridobi zemljišče tudi po zastaranju, čeprav morda ni vedel, kje je bil zadevni del; kajti tisto, za kar je mislil, da pripada
prodajalcu, preide po zastaranju na kupca, ne da bi zaradi tega nastala kakršnakoli škoda.
210. Tudi Pomponij v peti knjigi Raznih odlomkov pravi, da lahko kupec, če ve ali misli, da ima pravico uporabe
nepremičnine nekdo drug, to pravico pridobi z dalj časa trajajočo posestjo.
211. Isto pravilo velja, kot pravi, če kupim nepremičnino, za katero vem, da je bila zastavljena.
212. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXIII.
Če je človek, ki se je odpravljal na daljše potovanje, zakopal svoj denar v zemljo, da bi ga shranil, in se po vrnitvi ni mogel
spomniti kraja, kjer je bil zaklad skrit, se je pojavilo vprašanje, ali ga je prenehal posedovati, ali pa bi, če bi pozneje našel
kraj, takoj začel pridobivati posest. Menil sem, da glede na to, da denar ni bil skrit za kakršen koli drug namen kot za
hrambo, se ne sme šteti, da je bil tisti, ki ga je skril, prikrajšan za pravico do posesti; prav tako ne more škodovati njegovi
izgubi spomina, saj si denarja ni prisvojil nihče drug. Po drugi strani pa bi lahko menili, da izgubimo posest nad svojimi
sužnji v času, ko jih ne vidimo več. Prav tako ni nobene razlike, ali denar skrijem na svojem ali na tujem zemljišču; kajti če
bi kdo skril svojo lastnino na mojem zemljišču, je ne bi pridobil v posest, razen če bi to storil tam, kjer je nad zemljo. Zato mi
dejstvo, da zemljišče pripada drugemu, ne odvzame lastne posesti, saj ni razlike, ali imam posest nad zemljo ali pod njo.
213. Postavlja se vprašanje, zakaj suženj pridobi posest nepremičnine, ki pripada njegovemu peculiumu, za svojega
gospodarja, ne da bi ta vedel. Rekel sem, da je bilo to pravilo sprejeto zaradi javne koristi, da bi gospodarjem preprečili, da bi
nenehno spraševali o premoženju, ki spada v peculium njihovih sužnjev, in o razlogu, zakaj je bilo najdeno tam; tako da v
tem primeru ni mogoče trditi, da je bila posest pridobljena zgolj z namenom. Če se namreč pridobi kakšna lastnina, ki ni del
peculiuma, je potrebna vednost gospodarja, posest pa se pridobi zgolj z dejanjem sužnja.
214. Po pojasnitvi teh zadev pride na vrsto vprašanje o izgubi posesti; menim, da je zelo pomembno, ali imamo posest sami
ali s posredovanjem drugih. Kajti kar zadeva posest, ki jo imamo na podlagi lastnega dejanja, jo lahko izgubimo bodisi z
namenom bodisi z našim dejanjem, če se ji odrečemo v pričakovanju, da je ne bomo več imeli; posesti do stvari, ki jo
pridobimo z dejanjem sužnja ali najemnika, pa ne izgubimo, razen če si jo je prilastil kdo drug; to pa se lahko zgodi tudi brez
naše vednosti. Za izgubo posesti velja še eno razlikovanje, saj se posest zimskih in poletnih letovišč ohrani zgolj z namero,
215. Isto, Opredelitve, II. knjiga.
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Čeprav sužnja ali najemnika ne pustimo tam, ko odidemo.
216. Isto, Vprašanja, knjiga XXIII.
Tudi če je morda nekdo drug vstopil v lastnino z namenom, da bi si jo prisvojil, velja, da prejšnji posestnik obdrži posest,
dokler ne ve, da si jo je prisvojil nekdo drug. Kakor se namreč obveznost razreši na enak način, kot je bila sklenjena, tako se
tudi v primeru, ko je posest zgolj z namenom, ne sme odvzeti brez vednosti kogar koli.
217. Isto, Vprašanja, knjiga XXVI.
Če se odločite, da ne boste vrnili premičnine, ki je bila pri vas deponirana ali ki vam je bila dana v posest kot posojilo, je
veljalo, da druga stranka takoj izgubi posest, tudi če ne ve za vaš namen. Razlog za to je, da je v primeru, ko je skrb za
premičnine zanemarjena ali opuščena, čeprav si jih nihče drug ne prisvoji, prejšnja posest običajno prizadeta. To je navedel
sin Nerva v svojih Knjigah o navadnem lastništvu. Pravi tudi, da je drugače, če ni bila uporabljena ustrezna skrb, če je bil
suženj posojen; kajti posest le tega bo trajala, dokler si ga ne prisvoji kdo drug, to je, ker lahko suženj obdrži posest za
svojega gospodarja, če ima namen vrniti se k njemu; podobno lahko pridobimo posest druge lastnine z njegovim
posredovanjem. Zato je posest takih predmetov, ki so brez razuma ali življenja, takoj izgubljena, posest sužnjev pa se ohrani,
če imajo namen, da se vrnejo.
218. Isto, Mnenja, knjiga X.
Neki moški je podaril del zemljišča skupaj s sužnji, ki so mu pripadali, in v pismu izjavil, da izroča posest nepremičnine. Če
bi eden od podarjenih sužnjev prišel v roke tistega, ki je prejel hišo, in bi ga nato poslal nazaj na zemljišče, je bilo odločeno,
da je bila posest zemljišča in drugih sužnjev pridobljena na zgoraj omenjene načine.
219. Isto, Opredelitve, II. knjiga.
Posest lahko pridobim prek sužnja, v katerem imam pravico užitka, če se to zgodi s pomočjo moje lastnine ali sužnjevih
storitev; slednje namreč naravno pripada užitkarju, posest pa si marsikaj sposodi od prava.
220. Tisti, ki so pod nadzorom drugih, lahko imajo premoženje, ki pripada njihovemu peculiumu, ne morejo pa ga
posedovati; iz razloga, ker posest ni samo stvar dejstva, ampak je tudi stvar prava.
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221. Čeprav lahko naročnik pridobi posest prek zastopnika brez njegove vednosti, pa ima lahko od izselitve korist le tisti, ki
ve, da je bila posest prevzeta; kljub temu pa se naročniku proti prodajalcu brez soglasja zastopnika ne prizna izselitvena
tožba, lahko pa ga k temu prisili z mandatno tožbo.
222. Hermogenianus, Epitome prava, knjiga V.
Niti posesti niti lastništva niti česar koli drugega ne more pridobiti z uporabo moje lastnine tisti, ki sem ga napeljal, da ga
zmotno štejem za svojega sina pod mojim nadzorom.
223. Posest lahko za nas pridobi pobegli suženj, če se ga ni polastil kdo drug in če ne misli, da je svoboden.
224. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, V. knjiga.
Labeo pravi, da lahko pridobimo posest nad nekaterimi stvarmi z namero; kot na primer, če kupim kup lesa in mi prodajalec
naroči, naj ga odstranim, se bo štelo, da je bil prenesen name, takoj ko bom nad njim postavil stražo. Enako pravilo velja za
prodajo vina, pri kateri so vsi kozarci skupaj. Toda, pravi, poglejmo, ali gre za dejansko izročitev, saj ni nobene razlike, ali
naročim, naj se hramba stvari izroči meni ali nekomu drugemu. Menim, da je vprašanje v tem primeru, da je treba kljub
temu, da kup lesa ali kozarci niso bili dejansko izročeni, šteti, da so bili izročeni. Menim, da ni nobene razlike med tem, ali za
kup lesa skrbim sam ali pa to po mojem navodilu stori nekdo drug. V obeh primerih je treba o tem, ali je bila posest
pridobljena ali ne, odločati glede na naravo namere.
225. Venulej, Interdikti, I. knjiga.
Naslovov posesti in užitka nepremičnine ne smemo mešati, tako kot ne smemo mešati posesti in lastništva. Kajti posest je
onemogočena, če jo ima drugi v uporabi in uživanju, prav tako ni mogoče izračunati užitka ene osebe, če ima nepremičnino v
posesti druga oseba.
226. Jasno je, da če je komu prepovedano graditi, mu je prepovedano tudi obdržati posest.
227. Eden od načinov, kako osebi dati v posest nepremičnino, je prepovedati, da se do nje pokaže kakršno koli nasilje, ko
vstopi vanjo. Sodnik namreč nasprotni stranki odredi, naj se takoj preda in odreče posesti, kar je veliko bolj odločilno, kot če
bi ji odredil le, naj jo vrne.
228. Isto, Interdicts, knjiga V.
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Posest, ki je pomanjkljiva, je navadno ugodna le proti tujcem.

Tit. 3. O prekinitvi zastaranja in užitku.

229. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XXI. knjiga.
Usukapitulacija je bila uvedena zaradi javne koristi in zlasti zato, da lastništvo določene lastnine ne bi ostalo dolgo časa in
skoraj za vedno nedoločeno; saj se lastnikom zagotovi dovolj časa, da se pozanimajo o svoji lastnini.
230. Paulus, O ediktu, knjiga LIV.
Uzurpacija je prekinitev uzurpacije. Oratorji imenujejo uzurpacijo pogosta uporaba.
231. Modestin, Pandekti, V knjiga.
Usukapcija je dodajanje lastništva z neprekinjeno posestjo za čas, ki ga določa zakon.
232. Paulus, O ediktu, knjiga LIV.
Na naslednjem mestu moramo govoriti o uzurpaciji; pri tem moramo nadaljevati po ustaljenem vrstnem redu in preučiti, kdo
lahko pridobi lastnino z uzurpacijo, kakšno lastnino je mogoče pridobiti na ta način in kakšen čas je za to potreben.
233. Z uzurpacijo lahko pridobi glava gospodinjstva; to lahko stori tudi sin pod očetovskim nadzorom; to še posebej velja,
kadar kot vojak z uzurpacijo pridobi premoženje, pridobljeno med služenjem vojaškega roka.
234. Skrbnik lahko pridobi premoženje z uzurpacijo, če ga prevzame v posest s soglasjem svojega skrbnika. Če prevzame
posest brez skrbnikovega soglasja, vendar ima še vedno namen to storiti, pravimo, da lahko pridobi premoženje z uzurpacijo.
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235. Norec, ki prevzame posest, preden se pokaže njegova norost, pridobi nepremičnino z uzurpacijo; vendar jo lahko taka
oseba na ta način pridobi le, če ima posest iz naslova, prek katerega lahko pride do uzurpacije.
236. suženj ne more imeti posesti kot dedič.
237. Če pridelki, otroci sužnjev in prirastek črede niso pripadali pokojniku, jih je mogoče pridobiti z uzurpacijo.
238. Atenski zakon določa, da ukradenega premoženja ni mogoče pridobiti z uzurpacijo, razen če se vrne v upravljanje osebi,
ki ji je bilo ukradeno; to je treba razumeti tako, da mora biti vrnjeno lastniku in ne tistemu, ki mu je bilo na skrivaj odvzeto.
Če je torej premoženje ukradeno upniku, ki mu je bilo posojeno ali zastavljeno, ga je treba vrniti lastniku.
239. Labeo tudi pravi, da če je peculium mojega sužnja ukraden brez moje vednosti in ga ta pozneje dobi nazaj, velja, da je
bil vrnjen v mojo posest. Točneje je reči: pod pogojem, da sem vedel, da mi je bila lastnina vrnjena. Kajti ni dovolj, da suženj
samo dobi nazaj premoženje, ki ga je izgubil brez moje vednosti, ampak moram tudi želeti, da je del njegovega peculiuma,
kajti če tega nisem želel, bom moral nad njim pridobiti dejanski nadzor.
240. Če mi torej moj suženj kaj ukrade in potem predmet vrne na svoje mesto, ga je mogoče pridobiti z uzurpacijo, kot da je
bil vrnjen pod moj nadzor, tako kot če ne bi vedel, da je bil ukraden; kajti če bi vedel, zahtevamo, da se moram zavedati, da
mi je bil vrnjen.
241. Poleg tega, če bi suženj kot del svojega peculiuma obdržal isto lastnino, ki jo je ukradel, se ne bo štelo, da mi je bila
vrnjena (kot pravi Pomponij), razen če jo imam v posesti na enak način kot pred krajo; ali če sem, ko sem izvedel, da je bila
odvzeta, privolil, da jo suženj vključi v svoj peculium,.
242. Labeo pravi, da če pri tebi deponiram kakršno koli premoženje in ga zaradi dobička prodaš, nato pa ga, potem ko se
pokesaš, ponovno odkupiš in ga obdržiš v enakem stanju, v kakršnem je bilo prej, ne glede na to, ali o transakciji ne vem ali
vem, se bo po mnenju Prokulusa, ki je pravilno, štelo, da je bilo ponovno vrnjeno v mojo posest.
243. Kadar je premoženje varovanca ukradeno, je treba šteti, da zadostuje, če je njegov skrbnik vedel, da je bilo premoženje
vrnjeno v hišo varovanca. V primeru blazne osebe bo zadostovalo, če bodo njegovi skrbniki vedeli, da je bilo premoženje
vrnjeno.
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244. Šteje se, da je bilo premoženje vrnjeno lastniku, če ga ponovno dobi v posest tako, da mu ga ni mogoče odvzeti. To je
treba storiti tako, kot da bi bila lastnina njegova; če namreč kupim predmet, ne da bi vedel, da mi je bil ukraden, se ne bo
štelo, da mi je bil vrnjen v nadzor.
245. Tudi če vložim tožbo za vrnitev stvari, ki mi je bila ukradena, in sprejmem plačilo zneska, na katerega je bila ocenjena
na sodišču, jo lahko pridobim z odtujitvijo, čeprav je nisem dobil v dejansko posest.
246. Isto pravilo je treba reči, da velja tudi, če je bila ukradena stvar z mojo privolitvijo izročena drugemu.
247. Dedič, ki nasledi pravice pokojnika, ne more z uzurpacijo pridobiti sužnje, katere mati je bila ukradena in je bila najdena
med premoženjem pokojnika, če ta za to ni vedel, če je spočela in rodila otroka, ko je bila v njegovi posesti.
248. Če moj suženj ukrade sužnjo in mi jo da v zameno za svojo svobodo, se postavi vprašanje, ali lahko z uzurpacijo
pridobim otroka omenjene sužnje, ki je spočela, ko je bila v moji posesti. Sabin in Kasij menita, da ne morem, ker bi
nezakonita posest, ki jo pridobi suženj, škodovala njegovemu gospodarju; in to je pravilno.
249. Če pa mi kdo da ukradeno sužnjo, da bi me spodbudil k manumitu sužnje, in ta sužnja zanosi in ima otroka, ko je v moji
posesti, tega otroka ne morem pridobiti z uzurpacijo. Isto pravilo velja tudi, če mi kdo da omenjeno sužnjo v zameno, kot
plačilo ali darilo.
250. Če kupec pred rojstvom otroka ugotovi, da suženjka pripada drugemu, pravimo, da otroka ne more pridobiti z
uzurpacijo, lahko pa ga pridobi, če za to ni vedel. Če pa bi izvedel, da pripada drugemu, ko je že začel pridobivati otroka z
uzurpacijo; moramo upoštevati začetek uzurpacije, kot je bilo odločeno v primeru kupljene lastnine.
251. Če je bila ukradena ovca strižena, ko je bila v lasti tatove, volne ni mogoče pridobiti z uzurpacijo. Drugače pa velja
pravilo v primeru dobronamernega kupca, saj uzurpacija ni potrebna, ker je volna dobiček, do katerega ima kupec takoj
pravico. Enako pravilo se lahko uporablja za jagnjeta, če so bila odtujena. To je res.
252. Če iz ukradene volne izdelaš oblačilo, je boljše mnenje, da bi morali upoštevati prvotni material, zato je oblačilo
ukradena lastnina.
253. Če dolžnik ukrade kaj, kar mu je dal v zastavo, in to proda, Kasij pravi, da je to mogoče pridobiti z uzurpacijo, ker se
šteje, da je to prišlo pod nadzor lastnika, ki je to zastavil, čeprav je zoper njega mogoče vložiti tožbo zaradi kraje. Menim, da
je to mnenje popolnoma pravilno.
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254. Če mi nasilno odvzameš posest nad zemljiščem in sam ne prevzameš posesti, ampak jo prevzame Titius, ki jo najde
nezasedeno, jo lahko pridobi z uzurpacijo zaradi poteka časa, kajti čeprav je res, da bo interdikt zaradi nasilja utemeljen, ker
sem bil nasilno izrinjen; vendar pa ni res, da je Titius pridobil posest z nasiljem.
255. Če pa me izženejo z zemljišča, ki ga imam v slabi veri, in ga prodajo, ga ni mogoče pridobiti z uzurpacijo, kajti čeprav
je res, da je bila posest pridobljena s silo, tega ni storil lastnik.
256. Isto pravilo je treba reči, da velja za primer tistega, ki je izrinil osebo, ki ima posest kot dedič, čeprav je vedel, da je
zemljišče del zapuščine.
257. Če bi nekdo zavestno izrinil drugega, ki ima v dobri veri v posesti zemljišče, ki pripada nekomu drugemu, ga ne more
pridobiti z uzurpacijo, ker je nasilno pridobil posest.
258. Kasij pravi, da če lastnik zemljišča nasilno izžene stranko v posesti, se ne bo štelo, da je zemljišče spet prešlo v njegovo
posest, saj si ga lahko tisti, ki je bil izženjen, povrne v posest z interdiktom, ki temelji na nasilju.
259. Če imam pravico poti prek vašega zemljišča in mi nasilno preprečite, da bi jo uporabljal, jo bom izgubil, če je dolgo ne
bom uporabljal, ker se šteje, da breztelesna pravica ni sposobna posesti; zato ni mogoče reči, da je na ta način komu odvzeta
pravica poti, tj. zgolj služnost.
260. Prav tako se ne bo štelo, da ste si prisilno prisvojili nepremičnino, če prevzamete posest na zemljišču, ki je prazno, in
potem preprečite lastniku, da bi vstopil na to zemljišče.
261. Res je, da je mogoče razrešitev služnosti pridobiti z uzurpacijo, saj je skribcijski zakon, ki je služnost ustanovil,
prepovedoval uzurpacijo; vendar pa ne daje razrešitve, če je služnost že ugasnila. Če torej dolgujem služnost, na primer tisto,
ki mi preprečuje, da bi zgradil svojo hišo višje, in sem jo imel zgrajeno višje predpisani čas, bo služnost ugasnila.
262. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XXI. knjiga.
Posest se seveda prekine, kadar je komu nasilno odvzeta ali mu je lastnina ukradena; v tem primeru se posest prekine ne le
glede na tistega, ki je lastnino ukradel, ampak tudi glede na vse druge. V teh okoliščinah tudi ni pomembno, ali je tisti, ki je
pridobil zakonito posest, lastnik stvari ali ne. Prav tako ni pomembno, ali ima zadevna oseba stvar v posesti kot lastnik ali
zgolj zato, da bi se z njo okoristila.
263. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.
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V primeru uzurpacije se čas ne šteje od trenutka do trenutka, ampak izračunamo celoten zadnji dan prepisa.
264. Isti, O Sabinu, knjiga XXVII.
Zato bo vsakdo, ki začne posedovati ob šesti uri dneva na kalende januarja, končal uzukapcijo ob šesti uri noči pred
kalendami januarja.
265. Paulus, O ediktu, XII. knjiga.
Labeo in Neratius sta menila, da je vse premoženje, ki so ga sužnji pridobili kot svoj peculium, mogoče pridobiti z
uzurpacijo, ker ga na ta način pridobijo njihovi lastniki, tudi če se ti tega ne zavedajo. Julijan pravi enako.
266. Pedij pravi, da oseba, ki ne more ničesar pridobiti z uzurpacijo v svojem imenu, tega ne more pridobiti po svojem
sužnju.
267. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IV. knjiga.
Za telesno lastnino velja zlasti uzurpacija, razen za svete in posvečene stvari in take, ki so javna last rimskega ljudstva in
mest, pa tudi za osebe, ki so svobodne.
268. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.
Če je bila lastnina, ki pripada drugemu, kupljena v dobri veri, se zaradi teka užitka postavi vprašanje, ali naj se zaradi
ohranitve dobre vere ta začne od začetka nakupa ali od izročitve. Sprejeto je bilo mnenje Sabina in Kasija, ki pravi, da začne
teči od trenutka izročitve.
269. Po naši praksi služnosti same po sebi nikoli ni mogoče pridobiti z odkupom, temveč je to mogoče storiti skupaj s
stavbami, na katerih so naložene.
270. Scaevola v enajsti knjigi vprašanj pravi, da je Marcellus menil, da če krava zanosi, ko je v posesti tatvine ali njegovega
dediča, in rodi, ko je v posesti dediča, teleta, ločenega od matere, dedič ne more pridobiti z uzurpacijo; prav tako pravi, da
tega ni mogoče storiti z otrokom sužnje. Scaevola pa navaja, da je po njegovem mnenju otroka mogoče pridobiti z
uzurpacijo, ker ni del ukradenega premoženja. Če pa bi bil del te stvari, ga je mogoče pridobiti z uzurpacijo, če se je rodil, ko
ga je imel v posesti dobronamerni kupec.
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271. Paulus, O ediktu, knjiga XIX.
Niti suženj niti gospodar, ki je v sovražnikovi oblasti, ne moreta pridobiti posesti s posredovanjem svojega sužnja.
272. Isti, O ediktu, XXI. knjiga.
Če kupiš lastnino od tistega, ki mu je pretor prepovedal, da bi jo odtujil, in se tega zavedaš, je ne moreš pridobiti z
uzurpacijo.
273. Isto, O Plautiju, knjiga V.
Z uzurpacijo ne moremo pridobiti premoženja, ki je bilo vzeto v zastavo, ker ga posedujemo v imenu drugega.
274. Odločeno je bilo, da lahko z uzurpacijo pridobi lastnino vsakdo, ki jo je v dobri veri kupil od blazne osebe.
275. Če ti naročim, naj kupiš zemljišče, ga lahko pridobiš z uzurpacijo, potem ko ti je bilo iz tega razloga izročeno, čeprav se
ne more šteti, da ga poseduješ kot svojega, saj dejstvo, da si odgovoren za mandatno tožbo, ne spremeni ničesar.
276. Isto, O Placiju, knjiga XIII.
Čas, v katerem je prodajalec posedoval nepremičnino, preden jo je prodal, je prednost za kupca, kajti če je prodajalec pridobil
posest pozneje, to kupcu ne bo v nobeno korist.
277. V zvezi z zapuščenim premoženjem velja, da ima volilojemnik enak položaj kot dedič, kar zadeva korist od časa, v
katerem je zapustnik posedoval premoženje.
278. Isto, O Plautiju, XV. knjiga.
Če osebo, ki je imela premoženje v posesti kot kupec, sovražnik ujame, še preden je prišlo do uzurpacije, poglejmo, ali bo
imel njen dedič kakšno korist od uzurpacije, saj je ta prekinjena; in če mu po vrnitvi ne prinaša nobene koristi, kako lahko
koristi njegovemu dediču? Res pa je, da je prenehal posedovati premoženje, zato mu pravica postliminium ne bo koristila v
obsegu, za katerega se lahko šteje, da ga je pridobil z uzurpacijo. Če bi suženj osebe, ki je bila v sovražnikovi oblasti, kupil
premoženje, Julijan pravi, da bo njegova uzurpacija ostala v mirovanju; če se namreč lastnik vrne, se šteje, da se je uzurpacija
zgodila. Če pa lastnik umre, ko je v rokah sovražnika, je mogoče dvomiti, ali bo lastnina pripadla njegovim naslednikom v
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skladu s kornelijanskim zakonom. Marcellus meni, da je pravno fikcijo mogoče uporabiti širše, saj ima tisti, ki se je vrnil po
pravu postliminium, večjo pravico do stvari, ki so jih pridobili njegovi sužnji, kot do tistih, ki jih je pridobil sam ali jih je
imel s pomočjo sužnjev, preden ga je zajel sovražnik; saj je bilo v nekaterih primerih odločeno, da premoženje nadomešča
osebo in da se zato pravica do uzurpacije prenese na dediče vojnih ujetnikov.
279. Če se suženj, ki ga imam v posesti, zateče in se predstavlja kot svoboden, se bo štelo, da je še vedno v posesti svojega
gospodarja. To pa je treba razumeti tako, da velja, kadar, če ga ujamejo, ni pripravljen na sodišču trditi, da je svoboden; kajti
če je to pripravljen storiti, se ne bo štelo, da je v posesti svojega gospodarja, proti kateremu bo nastopil kot nasprotnik.
280. Če dobronamerni posestnik ugotovi, da stvar pripada drugemu, potem ko jo je izgubil v posest, preden je pretekel čas,
potreben za uzurpacijo, in jo dobi v posest drugič, je ne more pridobiti z uzurpacijo, ker je začetek druge posesti pomanjkljiv.
281. Če nam je premoženje, do katerega smo upravičeni, izročeno v skladu s pogoji oporoke ali na podlagi določila, moramo
upoštevati čas, ko je bilo izročeno, saj je premoženje lahko predmet določila, tudi če ne pripada obljubitelju.
282. Javolen, O Placiju, IV. knjiga.
Kadar je vložena tožba za izročitev sužnja, ki je bil dan v zastavo, je treba postopek začeti zoper upnika in ne zoper dolžnika,
in sicer zato, ker ima tisti, ki je dal sužnja v zastavo, le tega v posesti na podlagi pravice užitka. V vseh drugih pogledih pa
ima lastnino v posesti tisti, ki jo prejme, in to velja do te mere, da je mogoče vključiti tudi posest tistega, ki je dal lastnino v
zastavo.
283. Marcellus, Digeste, knjiga XVII.
Če v primeru delitve začnem imeti posest na podlagi pomotoma izdane sodbe, ki se nanaša na zemljišče drugih, ki naj bi bilo
v skupni lasti, lahko navedeno zemljišče pridobim, če ga imam v posesti dalj časa.
284. Modestinus, Pravila, V. knjiga.
Čeprav uzurpacija nima nobene prednosti v razmerju do državne zakladnice, je bilo odločeno, da če nepremičnina brez
lastnika še ni bila prijavljena državni zakladnici in se pojavi kupec, ki je kupil zemljišče, ki je del navedene nepremičnine, jo
lahko zakonito pridobi z dalj časa trajajočo posestjo.
285. Javolen, Pisma, I. knjiga.
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Če kupiš sužnja z dogovorom, da bo ob izpolnitvi nekega pogoja prodaja nična, in ti je suženj izročen, izpolnitev pogoja pa
pozneje razveljavi posel, menim, da mora biti čas, ko je bil suženj v posesti kupca, v korist prodajalca, saj je tovrstna prodaja
podobna prepovedni klavzuli za vrnitev premoženja, ki je uvedena v prodajne pogodbe; in v takem primeru ne dvomim, da
bo čas, v katerem je kupec posedoval nepremičnino, koristil prodajalcu, saj pravilno gledano ni prišlo do prodaje.
286. Isto, Pisma, knjiga IV.
Posest oporočitelja bo koristila dediču, če v tem času ni imel posesti nihče drug.
287. Isto, Pisma, VI. knjiga.
Zemljišče sem dal v najem človeku, proti kateremu sem nameraval kot dedič uveljavljati svoj na zastaranju utemeljen
zahtevek. Sprašujem vas, ali menite, da ima ta zakup kakšno moč ali učinek. Če menite, da nima učinka, ali menite, da bo
pravica do užitka omenjenega zemljišča kljub temu še naprej obstajala? Sprašujem tudi, če bi zemljišče prodal, kakšno je
vaše mnenje o vprašanjih, ki sem jih pravkar navedel? Odgovoril sem, da če je tisti, ki ima zemljišče v posesti kot dedič, to
zemljišče dal v najem lastniku istega zemljišča, je najemna pogodba nična, ker je lastnik dal v najem svoje zemljišče. Iz tega
sledi, da najemodajalec ne obdrži posesti in da zastaranje, ki temelji na dolgotrajni uporabi, ne bo več obstajalo. Enako
pravno pravilo velja za prodajo, saj je tako kot v primeru zakupa nakup lastne nepremičnine ničen.
288. Isto, Pisma, knjiga VII.
Dediča in premoženje, čeprav imata dve različni imeni, še vedno obravnavamo kot eno osebo.
289. Isto, Pisma, IX. knjiga.
Mislim, da tisti, ki je kupil hišo, ne poseduje ničesar razen hiše same. Če namreč velja, da poseduje različne stvari, iz katerih
je hiša zgrajena, ne poseduje hiše same; saj potem, ko so materiali, iz katerih je sestavljena, ločeni, jih ni mogoče razumeti,
da predstavljajo celotno hišo. Če k temu dodamo, da če bi kdo rekel, da se posesti ločeni materiali, iz katerih je sestavljena
hiša, bo treba ugotoviti, da bo obstajal razlog za zastaranje premičnin, ki sestavljajo hišo, v za to določenem času, in da bo
potreben daljši čas, da se z uzurpacijo pridobi zemlja, na kateri hiša stoji. To je absurdno in nikakor ni v skladu s civilnim
pravom, da se ista stvar pridobi z uzurpacijo v različnih časih; kot na primer, ker je hiša sestavljena iz dveh različnih stvari,
zemlje in tega, kar je na njej zgrajeno, da bi njuna združitev spremenila čas, določen za uzurpacijo vseh nepremičnin z dalj
časa trajajočo posestjo.
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290. Če bi vam bil po sodni poti odvzet steber, ki je del vaše hiše, menim, da boste upravičeni do kupoprodajne tožbe zoper
prodajalca in boste na ta način lahko obdržali celotno nepremičnino.
291. Če pa je bila hiša porušena, da bi se lahko premičnine v celoti pridobile z odkupom, če je bila posest v za to
predpisanem roku, časa, v katerem je sestavljala stavbo, ni mogoče zakonito šteti; kajti tako kot niste imeli v posesti samo
materialov in ločeno od stavbe, tako tudi, ker je bila hiša porušena, ne morete ločeno in razločno imeti materialov, iz katerih
je bila zgrajena; prav tako ni mogoče šteti, da ste isto stvar hkrati posedovali kot nepremičnino in osebno lastnino.
292. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXIV.
Kadar zakon prepoveduje uzurpacijo, dobra vera posestnika zanj ni v nobeno korist.
293. Včasih je uzurpacija korist za dediča, čeprav je ni začel pridobivati pokojnik: kot na primer, kadar je bila odpravljena
pomanjkljivost, ki ne izvira iz osebe, temveč iz premoženja samega. Nastane iz premoženja, na primer, če je to prenehalo
pripadati zakladnici ali če je bila posest nad njim pridobljena s krajo ali nasiljem.
294. Licinij Rufin, Pravila, I. knjiga.
Običajna lastnina ne more biti pridobljena brez posesti.
295. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIX.
Stavbe ni mogoče nikoli pridobiti s pretekom časa ločeno od zemljišča, na katerem stoji.
296. Isti, O Sabinu, knjiga XXXI.
Celsus v štiriintrideseti knjigi pravi, da se motijo tisti, ki verjamejo, da lahko vsakdo, ki je v dobri veri pridobil posest nad
nepremičnino, to z uzurpacijo pridobi kot svojo; in da je vseeno, ali jo je kupil ali ne, ali mu je bila dana, če misli, da jo je
kupil ali mu je bila dana; iz razloga, da uzurpacija ne velja za zapuščino, darilo ali doto, če ni darila, dote ali zapuščine. Isto
pravilo velja za primer sodne cenitve, saj če se stranka ni strinjala s cenitvijo, ne more pridobiti premoženja z uzurpacijo.
297. Pomponij, O Sabinu, knjiga XVII.
Ugotovljeno je, da če je premoženje izročeno sužnju duševno bolne osebe ali dojenčku, ga ta lahko pridobi z uzurpacijo prek
sužnja.
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298. Isto, O Sabinu, knjiga XXII.
Če sem edini dedič neke nepremičnine, vendar verjamem, da si ti dedič polovice te nepremičnine, in ti izročim polovico
nepremičnine, je zelo verjetno, da ne moreš pridobiti nepremičnine z uzurpacijo, ker tega, kar je v posesti dediča, ne more na
ta način pridobiti drugi kot dedič; in nimaš drugega razloga za posest. To velja le, če je to storjeno v skladu s pogoji
poravnave. Menimo, da enako pravilo velja, če menite, da ste dedič; v tem primeru vam namreč posest pravega dediča
preprečuje, da bi premoženje pridobili z uzurpacijo.
299. Isto, O Sabinu, knjiga XXX.
Vprašamo se, ali mešanica različnih stvari prekine uzurpacijo, ki je začela teči glede na vsako od njih. Obstajajo tri vrste
stvari, ki jih je mogoče razdeliti; najprej tiste, ki so vključene v snov iste narave, ki jo Grki imenujejo hynwmenon, to je
združena, kot so suženj, kos lesa, kamen in druge tovrstne lastnine. Drugič, stvari, ki so združene s stikom, se pravi, ki so
skladne in povezane, kot so hiša, ladja, omara. Tretjič, take, ki so sestavljene iz različnih predmetov, kot so različna telesa, ki
niso združena, ampak so vključena pod enim imenom, na primer ljudstvo, legija, čreda. Glede uporabe prvega od teh
poimenovanj ni dvoma, glede drugega in tretjega pa obstaja dvom.
300. Labeo v Knjigi pisem pravi, da če kdo, ki mu je ostalo le deset dni, v katerih lahko pridobi uzurpacijo ploščic ali
stebrov, te uporabi pri gradnji hiše, bo do njih še vedno upravičen z uzurpacijo, če ima hišo v posesti. Kako je treba ravnati,
če predmeti niso povezani z zemljo, ampak ostanejo premičnine, kot je dragi kamen, ki je vdelan v prstan? V tem primeru je
res, da sta tako zlato kot dragi kamen v posesti in ju je mogoče pridobiti z uzurpacijo, če je posest nad obema še naprej
prisotna.
301. Upoštevajmo tretji razred stvari. Celotne črede se ne pridobi z uzurpacijo na enak način kot ločenih predmetov ali kot
tistih, ki so združeni. Kaj je torej treba storiti? Čeprav je narava črede takšna, da z dodajanjem novih živali še naprej obstaja,
se uzurpacija kljub temu ne more zgoditi glede črede kot celote, temveč se ravna po istem pravilu kot posest, ki velja za
posamezne posameznike, ki jo sestavljajo. Če namreč kupimo druge živali in jih pomešamo s čredo, da bi jo povečali, se
lastninska pravica do slednjih na podlagi posesti ne spremeni; tako da če mi pripada preostanek črede, so tudi kupljene ovce
moje; vendar bo vsaka od slednjih v posesti na podlagi lastninske pravice, tako da če je bila katera od tistih, vključenih v
čredo, ukradena, je ni mogoče pridobiti z uzurpacijo.
302. Paulus, O Sabinu, knjiga XXXII.

2572

V primerih uzurpacije pravna napaka nikoli ne koristi posestniku. Zato Prokul pravi, da če skrbnik zaradi napake svojemu
varovancu na začetku prodaje ali še dolgo po tem, ko je bila sklenjena, ne podeli pooblastila za njeno izvedbo, ne bo razloga
za uzurpacijo, ker gre za pravno napako.
303. Pri odtujitvi premičnin se čas računa neprekinjeno.
304. Suženj, četudi je na prostosti, nima ničesar v posesti, drugi pa po njem nima ničesar v posesti. Če pa pridobi posest v
imenu drugega, medtem ko je na prostosti, pridobi posest za tistega, v imenu katerega jo je pridobil.
305. Če ima moj suženj ali moj sin kaj v mojem imenu ali kot del svojega peculiuma, tako da se ne zavedam, da imam to v
posesti, ali celo, da imam pravico, da to pridobim z uzurpacijo, in postane nor, potem je treba razumeti, da lastnina ostane v
enakem stanju in da jo še vedno imam v posesti ter da imam pravico do uzurpacije, tako kot te pravice še naprej obstajajo v
našo korist, tudi ko stranki spita. Isto pravilo je treba reči, da velja za primer zakupnika ali najemnika, prek katerega
pridobimo posest.
306. Če je kdo pridobil posest bodisi z nasiljem, na skrivaj ali na podlagi negotovega naslova, potem pa postane nor, ostaneta
posest in naslov nespremenjena glede posesti, ki jo ima nora oseba na negotov način; prav tako lahko z interdiktom in s tožbo
za pridobitev posesti zakonito sprožimo postopek v imenu nore osebe zaradi posesti, ki jo je sama pridobila, preden se ji je
okvaril razum, ali jo je po začetku njene norosti pridobila s pomočjo drugega.
307. Čas, ki je pretekel, preden je bila zapuščina sprejeta, ali po tem, ko je bilo to storjeno, bo koristil dediču v užitku.
308. Julijan pravi, da če je pokojnik opravil nakup, dedič pa misli, da je imel to stvar v posesti kot darilo, lahko stvar pridobi
z uzurpacijo.
309. Pomponij, O Sabinu, XXXII. knjiga.
Če tat odkupi ukradeno stvar od njenega lastnika in jo ima za izročeno, jo preneha posedovati kot ukradeno in jo začne
posedovati kot svojo.
310. Kadar kdo misli, da po zakonu nima pravice, da bi z uzurpacijo pridobil premoženje, ki je v njegovi posesti, je treba
reči, da tudi če se moti, se z uzurpacijo ne more okoristiti; bodisi zato, ker se ne šteje, da ga ima v dobri veri, bodisi zato, ker
uzurpacija nima koristi, kadar obstaja pravna zmota.
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311. Nihče ne more posedovati deleža nečesa, katerega količina je negotova. Če ima torej več oseb v lasti zemljo in vsak ne
ve, kolikšen je njegov delež, Labeo pravi, da strogo gledano nihče od njih nima posesti.
312. Julianus, Digeste, knjiga XLIV.
Ne le dobronamerni kupci, temveč tudi vsi tisti, ki imajo posest na podlagi kateregakoli naslova, s katerim se običajno
pridobi užitek, lahko pridobijo kot svojega otroka sužnje; in mislim, da je bilo to pravilo pravno uveljavljeno. Kajti v vsakem
primeru lahko vsakdo pridobi sužnjo z uzurpacijo, razen če je to prepovedano z Zakonom dvanajstih tabel ali Atinskim
zakonom. Otroka takšne sužnje je mogoče pridobiti z uzurpacijo, če je bil spočet in rojen v času, ko domnevni lastnik ni
vedel, da je bila njegova mati ukradena.
313. Splošno mnenje, da oseba sama ne more spremeniti naslova svoje posesti, je pravilno le, kadar ve, da ni dobronamerni
posestnik, in jo pridobi z namenom pridobitve koristi. To je mogoče dokazati na naslednji način: Če kdo kupi zemljišče od
drugega, čeprav ve, da mu ne pripada, ga bo imel v posesti kot posestnik; če pa isto zemljišče kupi od lastnika, ga bo imel v
posesti kot kupec; prav tako se ne bo štelo, da je sam spremenil naslov svoje posesti. Isto pravilo bo veljalo, tudi če zemljišča
ni kupil od lastnika, če je menil, da je njegovo. Podobno velja, če ga je lastnik imenoval za dediča ali če je pridobil pretorsko
posest njegove posesti, bo imel zemljišče v posesti kot dedič. Nadalje, če je imel utemeljen razlog, da je mislil, da je dedič,
ali če je bil upravičen do pretorske posesti nepremičnine, bo zemljišče posedoval kot dedič in se ne bo štelo, da je sam
spremenil lastninsko pravico. Ker je treba to pravilo sprejeti glede tistega, ki ima posest, koliko bolj velja za primer
zakupnika, ki nima posesti niti za časa življenja niti po smrti lastnika zemljišča? In res, če je najemnik ob lastnikovi smrti
kupil zemljišče od tistega, za katerega je menil, da je dedič prejšnjega ali posestnik njegovega premoženja po Pretorskem
ediktu, bo začel posedovati nepremičnino kot kupec.
314. Če lastnik zemljišča misli, da prihajajo oboroženi možje, in se zaradi tega da na beg, se bo štelo, da je bil nasilno odvzet,
čeprav nihče od njih ne bi vstopil na zemljišče. Kljub temu lahko isto zemljišče pridobi z uzurpacijo dobronamerni posestnik,
še preden ponovno pride pod nadzor lastnika, saj Lex Plautia et Julia prepoveduje, da bi lastnino, ki je bila nasilno odvzeta,
pridobili z dolgotrajno posestjo, ne pa tudi tisti, ki so bili z nje pregnani z nasiljem.
315. Če mi bo Titius dal v posest zemljišče, za katerega sem imel namen vložiti tožbo, da bi ga od njega dobil nazaj, bom
imel dober razlog za uzurpacijo. Če pa mi tisti, od katerega sem nameraval zahtevati zemljišče zaradi določila, podeli posest
tega zemljišča in to stori z namenom poplačila svojega dolga, me postavi v tak položaj, da lahko zemljišče pridobim na
podlagi zastaranja.
316. Kdor da stvar v zastavo, jo lahko pridobi z uzurpacijo, dokler je v rokah njegovega upnika, če pa upnik prenese svojo
posest na drugega, se uzurpacija prekine. Kar zadeva uzurpacijo, je primer podoben primeru osebe, ki je stvar deponirala ali
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posodila; jasno je namreč, da jo preneha pridobivati na podlagi uzurpacije, če stvar, ki je bila posodena ali deponirana, izroči
tretji osebi tisti, ki jo je prejel kot posojilo ali depozit. Očitno je, da ga bo dolžnik še naprej pridobival z uzurpacijo, če ga je
upnik hipotekarno zastavil zgolj na podlagi dogovora.
317. Če v dobri veri posedujem stvar, ki ti pripada, in ti jo zastavim, ti pa ne veš, da je tvoja, jo preneham pridobivati z
uzurpacijo, ker se ne razume, da bi kdo imel svojo stvar v zastavi. Če pa bi bila zastavljena zgolj na podlagi dogovora, jo
bom še vedno še naprej pridobival z uzurpacijo, ker se na ta način ne šteje, da je bila lastnina zastavljena.
318. Če bi suženj ukradel premoženje, ki je bilo zastavljeno njegovemu gospodarju, saj ga ima upnik še vedno v posesti, se
dolžnikova uzurpacija ne bo prekinila, ker suženj svojemu gospodarju ne odvzame posesti. Če pa dolžnikov suženj ukrade
premoženje, čeprav ga upnik preneha imeti v posesti, bo dolžnikova uzurpacija ostala enaka, kot če bi upnik izročil
premoženje dolžniku. Kajti kar zadeva uzurpacijo, sužnji s krajo premoženja ne škodujejo pogojem svojih lastnikov.
Vprašanje bo lažje rešiti, če dolžnikov suženj, ki ima negotovo posest, ukrade premoženje; če ga namreč najame, bo rezultat
enak, kot če bi ostalo v rokah upnika, saj ima v tem primeru upnik premoženje v posesti. Če pa bi obstajala oba naslova, tj.
eden, ki je negotov, in drugi, ki temelji na najemu, se razume, da ima upnik posest, saj terjatev iz negotovega naslova v tem
primeru ni uvedena zato, da bi dolžniku omogočila posest, temveč le zato, da bi mu omogočila obdržati stvar.
319. Alfenus Verus, Epitome Pavlovih Digest, I. knjiga.
Če suženj brez vednosti svojega gospodarja proda premoženje, ki pripada njegovemu peculiumu, ga lahko kupec pridobi z
uzurpacijo.
320. Julianus, O Urseius Ferox, III. knjiga.
Če bi ukradli sužnja, katerega užitek je bil zapuščen in ki nikoli ni bil v posesti dediča, se postavi vprašanje, ali je mogoče
sužnja pridobiti z uzurpacijo, ker je dedič upravičen do tožbe zaradi kraje? Sabinus pravi, da pri premoženju, zaradi katerega
je mogoča tožba zaradi tatvine, ne more obstajati uzurpacija, ampak lahko to tožbo vloži tisti, ki je upravičen do uzurpacije.
To pa je treba razumeti tako, da velja za primer, ko lahko uživalec svojo pravico uporablja in uživa; sicer suženj ne bi bil v
stanju, v kakršnem bi moral biti. Če pa je bil suženj ukraden uživalcu, medtem ko je užival svojo pravico, lahko tožbo zaradi
kraje vloži ne le on sam, temveč tudi njegov dedič.
321. Gaj, Dnevnik ali Zlate zadeve, II. knjiga.
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Na več načinov se lahko zgodi, da oseba, ki dela v kakšni zmoti, proda ali odda kot svoje premoženje, ki pripada drugemu; v
takšnih okoliščinah ga lahko dobronamerni posestnik pridobi z odtujitvijo; na primer, če dedič proda premoženje, ki ga je
pokojniku posodil, vzel v zakup ali deponiral pri njem, v prepričanju, da pripada zapuščini.
322. Prav tako, če bi kdo, ki ga zavede neko mnenje in misli, da je upravičen do zapuščine, kar ni res, odtujil premoženje, ki
je del te zapuščine; ali če bi oseba, ki ji pripada užitek sužnje, v prepričanju, da so njeni otroci njegovi, iz razloga, ker je
prirast črede last užitkarja, prodala otroke;
323. Isto, Inštituti, II. knjiga.
Ne stori tatvine, kajti tatvine ni mogoče storiti brez namena ukrasti.
324. Vsakdo lahko brez nasilja pridobi tudi posest na zemljišču drugega, če je to postalo prazno zaradi malomarnosti lastnika
ali če je ta umrl, ne da bi zapustil dediča, ali če je bil dalj časa odsoten.
325. Isti, Dnevne ali zlate zadeve, III. knjiga.
Oseba sama v tem primeru ne more pridobiti lastnine z uzurpacijo, ker ve, da pripada drugemu, in je zato posestnik v slabi
veri; če pa jo prenese na nekoga drugega, ki jo dobi v dobri veri, jo ta lahko pridobi z uzurpacijo, in sicer iz razloga, ker je
pridobil posest lastnine, ki ni bila pridobljena s silo in ni bila ukradena: tako je bilo opuščeno mnenje nekaterih starodavnih
oblasti, ki so menile, da se lahko stori tatvina zemljišča ali hiše.
326. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.
Če zemlje ni mogoče pridobiti z ugrabitvijo, tudi tega, kar stoji na njej, ni mogoče pridobiti na enak način.
327. Neratius, Pravila, V. knjiga.
Ugotovljeno je bilo, da če je uzurpacijo začela pokojna oseba, jo je mogoče dokončati, preden je bila nepremičnina vpisana v
zemljiško knjigo.
328. Isti, Pergamenti, knjiga VII.
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Če moj zastopnik pridobi nazaj premoženje, ki mi je bilo ukradeno, čeprav je na splošno že skoraj dokončno določeno, da
lahko pridobimo posest s pomočjo zastopnika, premoženje kljub temu ne bo ponovno prešlo pod moj nadzor, da bi ga bilo
mogoče pridobiti z uzurpacijo, saj bi bila drugačna odločitev napačna.
329. Papinianus, Vprašanja, III. knjiga.
Če bi mož prodal dotalno zemljišče nekomu, ki je vedel ali.ni vedel, da je bila nepremičnina del dote, prodaja ne bo veljavna.
Če bi ženska pozneje umrla med zakonsko zvezo, je treba transakcijo potrditi, če je bila celotna doto dana v korist moža.
Enako pravilo velja, kadar tisti, ki je prodal ukradeno premoženje, pozneje postane dedič lastnika tega premoženja.
330. Isto, Vprašanja, knjiga XLII.
Če dedič tistega, ki je v dobri veri kupil premoženje, ve, da to pripada drugemu, ga ne more pridobiti z odtujitvijo, če mu je
bila posest izročena osebno; vendar dedičeva vednost ne škodi, kar zadeva trajanje posesti.
331. Gotovo je, da oče ne more pridobiti z uzurpacijo ničesar, kar je kupil njegov sin, če je on ali njegov sin vedel, da je to
last nekoga drugega.
332. Isto, Vprašanja, knjiga XXIII.
Ker me je prevarala verjetna zmota, menim, da je Titius moj sin in da je pod mojim nadzorom, vendar se je izkazalo, da je
bila njegova arogacija zame nezakonita. Menim, da v danih okoliščinah nima pravice prevzeti upravljanja moje lastnine, saj v
tem primeru ni bilo uveljavljeno enako pravilo kot v primeru svobodnega državljana, ki v dobri veri služi kot suženj; saj je
bilo zaradi stalnih in vsakodnevnih transakcij v zvezi s sužnji to pravilo uveljavljeno v javnem interesu. Pogosto namreč
kupujemo svobodnjake, ne da bi vedeli, da so takšni, posvojitev in dodelitev otrok pa ni tako enostavna in pogosta.
333. Določeno je, da če mi prodate lastnino, ki pripada drugemu, in vem, da je tako, ter jo izročite istočasno, ko lastnik potrdi
prodajo, je treba upoštevati čas izročitve in lastnina postane moja.
334. Čeprav je bilo odločeno, da je treba, kar zadeva uzurpacijo, upoštevati začetek posesti in ne čas, ko je bila sklenjena
pogodba; kljub temu se včasih zgodi, da ne upoštevamo začetka sedanje posesti, temveč razlog za prejšnjo izročitev, ki je
bila opravljena v dobri veri; na primer, kadar gre za pravico do otroka sužnje, katere mati je bila v posesti v dobri veri, saj
otroka nikakor ni mogoče pridobiti z odtujitvijo, čeprav je posestnik vedel, da je bila mati, preden se je otrok rodil, last
drugega. Enako pravilo velja za primer sužnja, ki se vrne na podlagi prava postliminium.
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335. Čas, ki je pretekel, preden se sprejem zapuščine odobri v korist uzurpacije, ne glede na to, ali je suženj, ki je pripadal
zapuščini, kupil kakšno premoženje ali pa je pokojnik začel pridobivati z uzurpacijo. To načelo je uveljavljeno kot poseben
privilegij.
336. Sin pod očetovskim nadzorom je kupil premoženje, ki je pripadalo drugemu, in nato, ko je postal vodja gospodinjstva,
ne da bi to vedel, začel posedovati premoženje, ki mu je bilo izročeno. Zakaj je ne more pridobiti z uzurpacijo, saj je ob
pridobitvi posesti ravnal v dobri veri, čeprav se je motil, ko je mislil, da ne more pridobiti premoženja, ki ga je pridobil kot
del svojega peculiuma? Isto pravilo je treba reči, da velja, če je imel dober razlog misliti, da je kupljeno premoženje prišlo v
njegove roke kot del očetovega premoženja.
337. Uzurpacija, ki se opravi v korist kupca ali dediča, upniku ne preprečuje uveljavljanja zastavne pravice; kajti tako kot
užitek ne more biti predmet uzurpacije, tudi pravica do uveljavljanja zastavne pravice, ki nikakor ni povezana z lastništvom,
ampak temelji samo na sporazumu, ne ugasne z uzurpacijo nepremičnine.
338. Mnenje, da lahko vsakdo, ki postane nor, in ki je prej začel pridobivati z uzurpacijo, to nadaljuje, dokler se ta ne konča
iz kakršnegakoli naslova, temelji na pomislekih o priročnosti, da se prepreči, da bi njegova duševna šibkost škodljivo
vplivala na njegovo lastnino.
339. Če suženj ali sin kupi premoženje, medtem ko je gospodar ali oče v rokah sovražnika, ali ga začne posedovati? Če ima
posest na podlagi svoje peculium, bo začela teči uzurpacija, prav tako mu ujetništvo očeta ali gospodarja ne bo nudilo nobene
ovire, saj njegovo poznavanje tega ne bi bilo potrebno, če bi bil doma. Če pa je bil nakup opravljen brez sklicevanja ;na
peculium, premoženja ni mogoče pridobiti z uzurpacijo, niti ga ni mogoče razumeti kot pridobljenega s pravico
postliminium; da bi se to lahko zgodilo, je namreč treba tisto, za kar se pravi, da je pridobljeno z uzurpacijo, že posedovati.
Če pa oče umre v ujetništvu, ker se šteje, da je čas njegove smrti nastopil na dan ujetja, je mogoče reči, da je imel sin posest
zase, in se lahko razume, da je premoženje pridobil z uzurpacijo.
340. Isto, Mnenja, knjiga X.
Zastaranje na podlagi dalj časa trajajoče posesti se običajno ne odobri za pridobitev krajev, ki so po pravu narodov javni. Tak
primer je, če kdo zapusti stavbo, ki jo je zgradil na morski obali, ali pa je bila ta porušena, in druga oseba, ki je na istem
mestu zgradila hišo, prvemu nasprotuje z izjemo, ki temelji na prejšnji posesti; ali če kdo zaradi tega, ker je bil sam dolga leta
navajen ribariti v določenem delu reke, na podlagi iste predkupne pravice drugemu to prepove.
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341. suženj, ki je pripadal posestvu, je po smrti svojega gospodarja pridobil posest premoženja, ki je bilo del njegovega
peculiuma. Začetek uzurpacije bo nastopil v času, ko je bila zapuščina vpisana, kajti kako je mogoče na ta način pridobiti
premoženje, ki prej ni bilo v posesti umrlega?
342. Hermogenianus, Epitome prava, knjiga V.
Premoženje, ki je bilo prejeto kot plačilo, je predmet uzurpacije, če je bilo pridobljeno za poplačilo dolga. Ne le to, kar je
dolgovano, ampak tudi vse, kar je dano v odplačilo dolga, je predmet uzurpacije.
343. Paulus, O Neratiju, III. knjiga.
Če moj zastopnik brez moje vednosti prevzame premoženje, kupljeno v mojem imenu, čeprav ga imam morda v posesti, ga
ne morem pridobiti z uzurpacijo; kajti čeprav lahko z uzurpacijo pridobimo premoženje, ne da bi vedeli, da ga imamo v
posesti, je bilo odločeno, da to velja le, kadar gre za nekaj, kar je del peculiuma.
344. Isto, Priročniki, II. knjiga.
Če ti v prepričanju, da sem ti dolžan, dam v plačilo premoženje, lahko pride do uzurpacije le, če sam misliš, da mi pripada.
Drugače pa je, če mislim, da sem zavezan zaradi prodaje, in vam zato izročim premoženje, saj zoper mene ne bo mogoče
vložiti tožbe, vi pa kot kupec ne boste upravičeni do uzurpacije. Razlog za razliko izhaja iz dejstva, da je treba v drugih
primerih upoštevati čas plačila. Prav tako ni pomembno, ali se v času, ko določim pogoj, zavedam, da lastnina pripada
drugemu, ali ne, saj zadostuje, če mislim, da je moja, ko mi jo izročite kot plačilo za nakup; vendar se ne upošteva le čas
sklenitve pogodbe, temveč tudi čas plačila, saj z uzurpacijo kot kupec ne more pridobiti lastnine nihče, ki je ni kupil, in tako
kot pri drugih pogodbah ne more reči, da jo je prejel kot plačilo.
345. Labeo, Epitome o verjetnostih, Paulus, V. knjiga.
Nepremičnine, ki je bila ukradena, ni mogoče pridobiti z uzurpacijo, preden je spet prišla pod nadzor lastnika. Paulus: Če bi
namreč ukradli premoženje, ki ste mi ga dali v zastavo, postane ukradeno, vendar ga je mogoče pridobiti z uzurpacijo takoj,
ko spet pride pod moj nadzor.
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Tit. 4. Glede posesti, ki jo pridobi kupec.

346. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VI. knjiga.
Posestnik, ki na sodišču ponudi ocenjeno vrednost nepremičnine, jo začne posedovati kot kupec.
347. Paulus, O ediktu, knjiga LIV.
Kot kupec ima posest tisti, ki je nepremičnino dejansko kupil, in ne bo dovolj, če bo zgolj menil, da jo ima v posesti kot
kupec, temveč mora dejansko obstajati lastninska pravica na nepremičnini, kot jo je kupil. Če pa menim, da vam nekaj
dolgujem, in vam to izročim, ne da bi vedeli, da to pripada nekomu drugemu, lahko to pridobite z užitkom. Zakaj je torej ne
morete pridobiti z uzurpacijo, če vam jo izročim, misleč, da sem vam jo prodal? To pa zato, ker se čas izročitve upošteva pri
vseh drugih pogodbah; če torej zavestno določim lastnino, ki pripada tretji osebi, jo lahko pridobim z uzurpacijo, če sem
mislil, da vam pripada, ko mi je bila izročena. Pri kupcu pa se upošteva čas sklenitve pogodbe, zato mora biti nakup
opravljen v dobri veri in tudi posest mora biti pridobljena na ta način.
348. Lastninska pravica in pravica do užitka se razlikujeta, saj se lahko za vsakogar po resnici reče, da je opravil nakup,
vendar ga je opravil v slabi veri; kdor namreč zavestno kupi stvar v slabi veri, jo ima v posesti kot kupec, čeprav je ne more
pridobiti z uzurpacijo.
349. Če je nakup opravljen pod pogojem, kupec ne more pridobiti nepremičnine z uzurpacijo, dokler pogoj traja. Enako
pravilo velja, če misli, da je pogoj izpolnjen, pa se to še ni zgodilo, saj je podoben osebi, ki misli, da je opravila nakup,
čeprav temu ni tako. Po drugi strani pa, če je bil pogoj izpolnjen in tega ne ve, lahko rečemo, da ga je pridobil z uzurpacijo,
kot je menil Sabinus, ki je menil, da je to mogoče storiti z upoštevanjem prej narave stvari kot zgolj mnenja. Vendar pa med
tema dvema primeroma obstaja določena razlika, saj kadar kdo misli, da drugemu pripada lastnina, ki dejansko pripada
prodajalcu, zavzema položaj pridobitelja. Kadar pa misli, da pogoj še ni izpolnjen, je to enako, kot če bi mislil, da še ni
opravil nakupa. Ta točka se lahko jasneje predstavi, če se posest izroči dediču, ki ne ve, da je pokojnik kupil nepremičnino,
ampak misli, da mu je bila izročena iz nekega drugega razloga; toda ali je treba šteti, da v takih okoliščinah ni mogoče
pridobiti užitka?
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350. Sabinus pravi, da če je bilo premoženje kupljeno tako, da bo prodaja neveljavna, če ne bo plačano v določenem roku, ga
ni mogoče pridobiti z uzurpacijo, razen če je bilo plačilo dejansko opravljeno. Poglejmo, ali gre za pogoj ali za dogovor; če
gre namreč za dogovor, bo rezultat lažje doseči s plačilom kot z upoštevanjem pogoja.
351. Če je treba poravnavo opraviti v določenem roku (to je, če kdo v tem roku ne ponudi boljše cene), Julijan meni, da je
prodaja popolna in da bo dobiček pripadel kupcu, ki bo imel pravico pridobiti lastnino z uzurpacijo; drugi pa so menili, da je
bila prodaja opravljena pod pogojem. On je dejal, da ni bila sklenjena pod pogojem, temveč da je bila razveljavljena pod
pogojem, kar je pravilno mnenje.
352. Prodaja je absolutna, če je dogovorjeno, da je nična, če kupec v določenem roku ne bo zadovoljen s premoženjem.
353. Kupil sem Stiha, namesto njega pa mi je bil po pomoti izročen Damas. Priscus pravi, da tega sužnja ne morem pridobiti
z uzurpacijo, ker tega, kar ni bilo kupljeno, kupec ne more pridobiti na ta način. Če pa je bil kupljen del zemljišča in je bil v
posesti večji del, kot je bil prenesen, ga je mogoče pridobiti s potekom časa, saj je v posesti celoten del zemljišča in ne
njegovi posamezni deli.
354. Odkupite premoženje osebe, pri kateri so bili shranjeni sužnji. Trebatius pravi, da omenjenih sužnjev ne moreš pridobiti
z uzurpacijo, ker niso bili kupljeni.
355. Skrbnik je na dražbi svojega varovanca kupil predmet, za katerega je mislil, da mu pripada. Servij pravi, da ga lahko
pridobi z uzurpacijo, in njegovo mnenje je bilo sprejeto zaradi tega, ker se stanje varovanca ne poslabša, če ima v svojem
skrbniku kupca, ki bo za stvar plačal več denarja. Če bi jo kupil za manj, bi bil odgovoren za tožbo na skrbništvo, tako kot če
bi jo prenesel na kakšno drugo osebo za manj, kot je bila vredna. To je, kot rečeno, odločil tudi božanski Trajan.
356. Številne avtoritete menijo, da če zastopnik kupi nepremičnino na dražbi po naročilu svojega naročitelja, da jo lahko
pridobi z izročitvijo kot kupec na podlagi javne koristi. Enako pravilo velja, če med opravljanjem poslov svojega naročitelja
opravi nakup brez vednosti slednjega.
357. Če vaš suženj za svoj peculium kupi stvar, za katero ve, da pripada drugemu, je ne morete pridobiti z uzurpacijo, tudi če
ne veste, da pripada komu drugemu.
358. Celsus pravi, da če si moj suženj brez moje vednosti pridobi lastnino za svoj peculium, jo lahko pridobim z uzurpacijo.
Če je ne pridobi kot del svojega peculiuma, je ne morem pridobiti, če ne vem, da jo je pridobil; in če ima posest, ki je pravno
pomanjkljiva, bo tudi moja posest pomanjkljiva.
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359. Pomponij v zvezi z lastnino, ki se poseduje v imenu lastnika, tudi pravi, da je treba upoštevati namen slednjega in ne
sužnja. Če suženj poseduje lastnino kot del svojega peculiuma, je treba upoštevati njegov namen; če pa jo suženj poseduje v
slabi veri in jo njegov gospodar pridobi, da bi jo posedoval v svojem imenu, na primer tako, da sužnju odvzame njegov
peculium, je treba reči, da obstaja isti razlog za posest, in torej, da gospodar ne more izkoristiti užitka.
360. Če bi moj suženj v dobri veri kupil lastnino za svoj peculium in bi ob prvem obvestilu vedel, da lastnina pripada
drugemu, Kasij pravi, da lahko pride do uzusakapcije, saj je bil začetek posesti brez kakršne koli pomanjkljivosti. Če pa sem
ob nakupu nepremičnine, čeprav je to storil v dobri veri, vedel, da pripada nekomu drugemu, je ne morem pridobiti z
uzurpacijo.
361. Če bi mi moj suženj v zameno za svojo svobodo dal neko premoženje, ki ga je kupil v slabi veri, ga ne morem pridobiti
z uzurpacijo; Celsus namreč pravi, da prva pomanjkljiva posest še vedno obstaja.
362. Če kupim od varovanca brez pooblastila njegovega skrbnika v prepričanju, da je dosegel polnoletnost, menimo, da lahko
pride do uzurpacije, saj se to prej nanaša na lastnino kot na mnenje. Če pa veste, da je prodajalec varovanec, in še vedno
verjamete, da imajo varovanci pravico sklepati lastne posle brez pooblastila svojih skrbnikov, premoženja ne boste pridobili z
uzurpacijo, saj pravna zmota nikomur ne koristi.
363. Če kupim nepremičnino od blazne osebe, za katero menim, da je razsodna, je bilo ugotovljeno, da jo lahko pridobim z
uzurpacijo na podlagi javne koristi, čeprav je bil nakup ničen; zato ne bom upravičen do tožbe, ki bi temeljila na izselitvi, niti
ne bo veljala publicistična tožba, niti ne bo iz prejšnje posesti izhajala kakšna korist.
364. Če mi prodate nepremičnino, ki jo nameravate pridobiti z uzurpacijo kot kupec, jaz pa vem, da pripada drugemu, je ne
morem pridobiti z uzurpacijo.
365. Čeprav ima lahko od posesti korist neposredni dedič pokojnika, pa bolj oddaljeni dedič ne more pridobiti posesti na
nepremičnini.
366. Če je pokojnik kupil premoženje v dobri veri, ga lahko pridobi z uzurpacijo, čeprav je dedič vedel, da pripada nekomu
drugemu. To pravilo je treba upoštevati ne le v primeru pretorijanske posesti, temveč tudi v primeru skrbništva, na podlagi
katerega se premoženje prenese na podlagi Trebellijevega odloka senata, pa tudi glede vseh drugih pretorijanskih
naslednikov.
367. Čas, ko je prodajalec posedoval nepremičnino, koristi kupcu pri pridobitvi užitka na njej.
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368. Če kupim premoženje, ki pripada drugemu, in medtem ko ga pridobivam z uzurpacijo, lastnik vloži tožbo, da bi ga od
mene izterjal, se moja uzurpacija ne prekine z združitvijo vprašanja v zadevi. Če pa bi raje plačal ocenjeno vrednost
nepremičnine na sodišču, Julijan pravi, da se lastninska pravica spremeni, kar zadeva tistega, ki je plačal vrednost
nepremičnine na sodišču. Enako pravilo velja, če lastnik podari nepremičnino tistemu, ki jo je kupil od tistega, ki ni njen
lastnik. To mnenje je pravilno.
369. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXV.
Plačilo ocenjene vrednosti nepremičnine na sodišču je podobno nakupu.
370. Javolenus, O Placiju, II. knjiga.
Kupec je vedel, da je del zemljišča, ki ga je kupil, pripadal drugemu. Podano je bilo mnenje, da ne more pridobiti nobenega
dela zemljišča na podlagi dolgotrajne posesti. Menim, da to drži, če kupec ni vedel, kateri del zemljišča pripada drugemu; če
je namreč vedel, da gre za določen del zemljišča, ne dvomim, da bi lahko preostanek pridobil na podlagi dalj časa trajajoče
posesti.
371. Enako pravno pravilo velja, če bi se človek, ki je kupil celotno zemljišče, zavedal, da nedeljivi del zemljišča pripada
nekomu drugemu; kajti ne le da lahko pridobi ta del na podlagi užitka, ampak mu tudi ne bo preprečeno, da bi pridobil
preostale dele na podlagi dalj časa trajajoče posesti.
372. Modestin, Pandekti, knjiga X.
Če sem pri tebi zastavil premoženje, nato pa ga ukradel in prodal, se pojavi dvom, ali ga je mogoče pridobiti z uzurpacijo.
Boljše mnenje je, da jo je mogoče tako pridobiti.
373. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXII.
Če je kdo, ki lahko z uzurpacijo pridobi kakšno premoženje, bodisi kot dedič bodisi kot kupec, to zahteval na podlagi
negotovega naslova, ga ne more pridobiti z uzurpacijo. Kajti kakšna je razlika med temi stvarmi, če je lastnino zahteval s
prekarnim naslovom, v obeh primerih preneha imeti posest na podlagi svojega prvega naslova?
374. Če od desetih sužnjev, ki sem jih kupil, mislim, da nekateri pripadajo drugim osebam, in vem, kateri so to, lahko druge
pridobim z uzurpacijo. Če pa ne vem, kateri od njih pripadajo drugim, z uzurpacijo ne morem pridobiti nobenega od njih.
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375. Ker je po smrti človeka, ki je kupil sužnja, čas za pridobitev z uzurpacijo potekel, čeprav dedič morda še ni začel
posedovati sužnja, bo ta vseeno postal njegov, če ga medtem ni dobil v posest kdo drug.
376. Julianus, Digeste, knjiga XLIV.
Neka oseba, ki je kot kupec posedovala del zemljišča, je umrla, preden se je iztekel rok za pridobitev zemljišča z uzurpacijo,
sužnji, ki so ostali v posesti nepremičnine, pa so odšli z namenom, da jo zapustijo. Postavilo se je vprašanje, ali bo čas
dolgotrajne posesti kljub temu še naprej koristil dediču. Odgovor je bil, da ima lahko dedič korist od tega časa, tudi če so
sužnji odšli.
377. Če kot kupec pridobim kornelijansko posest na podlagi dalj časa trajajoče posesti in ji dodam del nekega sosednjega
zemljišča, ali lahko ta del pridobim tudi kot kupec v preostalem času, ki je potreben za zastaranje; ali ga lahko pridobim z
uzurpacijo v času, ki ga določa zakon? Podal sem svoje mnenje, da ima sosednje zemljišče, ki je bilo dodano že kupljenemu,
svoje posebno in ločeno stanje, zato je treba posest obeh zemljišč pridobiti ločeno in jo pridobiti z daljšo posestjo v skladu z
zakonom predpisanim časom.
378. Moj suženj je Titiusu naročil, naj zanj kupi del zemljišča, in Titius je po njegovi manifestaciji prenesel posest na sužnja.
Postavilo se je vprašanje, ali jo je lahko pridobil z dolgoletno posestjo. Odgovor je bil, da če je moj suženj naročil Titiusu, naj
kupi zemljišče, in mu ga je Titius po njegovi manumunizaciji predal, ne glede na to, ali je verjel, da mu je bil dan suženjski
peculium, ali pa ni vedel, da mu ni bil dan, bi suženj kljub temu lahko pridobil zemljišče z dolgotrajno posestjo, ker je bodisi
vedel, da mu je bil dan njegov peculium, bodisi bi to moral vedeti; zato je podoben tistemu, ki se izdaja za upnika. Če pa je
Titius vedel, da njegov peculium ni bil dan sužnju, bi bilo treba razumeti, da je raje podaril zemljišče kot darilo, kot da bi se
mu odrekel zaradi poplačila dolga, ki ni bil zapadel.
379. Če skrbnik ukrade premoženje svojega varovanca in ga proda, do uzurpacije ne pride, dokler ni spet pod nadzorom
varovanca; saj se šteje, da skrbnik zaseda mesto lastnika glede premoženja svojega varovanca le, ko upravlja skrbniške
zadeve, in ne, ko svojega varovanca oropa.
380. Če kdo v dobri veri kupi zemljišče, ki pripada drugemu, in izgubi posest nad njim, potem pa, ko ga dobi nazaj, ugotovi,
da pripada nekomu drugemu, ga ne more pridobiti s potekom časa, ker je začetek druge posesti pomanjkljiv. Prav tako ni
podoben tistemu, ki je ob nakupu verjel, da zemljišče pripada prodajalcu, ko pa je bilo izročeno, je vedel, da pripada nekomu
drugemu; kajti če je bila posest enkrat izgubljena, je treba ponovno upoštevati začetek ponovno pridobljene posesti. Če je
torej suženj vrnjen v času, ko je kupec vedel, da pripada drugemu, do uzurpacije ne bo prišlo; čeprav je bil pred prodajo v
takem položaju, da bi ga lahko pridobil z uzurpacijo. Enako pravilo velja za tistega, ki je bil izgnan z zemljišča in ga, čeprav
je vedel, da pripada drugemu, pridobi nazaj v posest z uzurpacijo.
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381. Kdor zavestno kupi od tistega, ki mu je pretor prepovedal razpolagati s posestjo, ker ga sumijo, da ni dedič, je ne more
pridobiti z uzurpacijo.
382. Če tvoj zastopnik proda zemljišče le za trideset aurei, ki bi ga lahko prodal za sto, da bi ti povzročil škodo, in se ikupec
tega ne zaveda, ni dvoma, da lahko slednji pridobi zemljišče z užitkom; kajti tudi kadar kdo zavestno proda tuje zemljišče
tistemu, ki se tega ne zaveda, se užitek v daljši dobi ne prekine. Če pa se kupec dogovarja s posrednikom in ga zaradi nagrade
koruptivno napelje, da nepremičnino proda za manj, kot je bila vredna, se ne šteje, da je kupec ravnal v dobri veri, in ne more
pridobiti zemljišča po zastaranju. Če uporabi izjemo na podlagi tega, da je bilo zemljišče prodano s soglasjem lastnika, in ta
vloži tožbo za njegovo vračilo, lahko lastnik uporabi odgovor, ki temelji na goljufiji.
383. Za ukradeno lastnino se ne šteje, da je lastnik ponovno dobi pod nadzor, tudi če jo ponovno dobi v posest, če ne ve, da
mu je bila ukradena. Če bi torej dal v zastavo sužnja, ki ti je bil ukraden, ti pa ne veš, da je tvoj, in bi ga po plačilu dolga
prodal Titiusu, ga Titius ne more pridobiti z uzurpacijo.
384. Svobodnjak, ki nam v dobri veri služi kot suženj, medtem ko upravlja našo lastnino, lahko za nas pridobi drugo lastnino
na enak način, kot smo ga vajeni pridobivati s pomočjo lastnih sužnjev. Tako kot torej pridobimo lastninsko pravico na
premoženju bodisi z izročitvijo bodisi z uzurpacijo s posredovanjem svobodne osebe, tako lahko, če je kupoprodajna
pogodba sklenjena s pomočjo peculiuma sužnja, do katerega smo upravičeni, pridobimo premoženje z uzurpacijo, čeprav se
ne zavedamo, da je bil nakup opravljen.
385. Isto, O Miniciju, II. knjiga.
Kadar kdo kupi sužnje, vedoč, da bo prodajalec takoj zapravil denar, ki ga je plačal zanje, so mnoge avtoritete menile, da bo
kljub temu dobronamerni kupec v dobri veri; in to je res. Kajti kako bi lahko veljalo, da je ravnal v slabi veri tisti, ki je sužnje
kupil od njihovega gospodarja, razen če jih je kupil od človeka razuzdanega življenja, ki bo denar nemudoma podaril kurbi,
saj potem sužnjev ne more pridobiti z užitkom?
386. Isti, O Urseiusu Feroxu, III. knjiga.
Človek, ki je od svojega sužnja prejel sužnjo ženskega spola v zameno za podelitev svobode, lahko kot kupec z uzurpacijo
pridobi otroka omenjene sužnje.
387. Isto, O Miniciju, II. knjiga.
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Nek suženj je v zameno za svobodo dal svojemu gospodarju sužnjo ženskega spola, ki jo je ukradel. Ta je zanosila. Postavilo
se je vprašanje, ali lahko njen gospodar pridobi njenega otroka z uzurpacijo. Odgovor je bil, da lahko gospodar kot kupec
pridobi otroka z uzurpacijo, ker je nekaj dal za žensko, in med sužnjem in njegovim lastnikom je bila sklenjena nekakšna
prodaja.
388. Africanus, Vprašanja, knjiga VII.
Običajno pravijo, da tisti, ki misli, da je nekaj kupil, pa tega ni storil, tega kot kupec ne more pridobiti z uzurpacijo; vendar to
drži le do te mere, da kupec ne sme imeti upravičenega razloga za svoje napačno mnenje. Če bi namreč suženj ali zastopnik,
ki mu je bilo naročeno, naj kupi stvar, prepričal svojega naročitelja, da je to storil, in mu izročil stvar, je boljše mnenje, da bo
prišlo do uzurpacije.
389. Papinianus, Mnenja, knjiga X.
Kadar je bil volilojemnik postavljen v posest premoženja, lahko to pridobi z uzurpacijo dedič kot kupec, pri čemer si pridrži
pravico pretorijanske zastavne pravice.
390. Scaevola, Mnenja, knjiga V.
Neki moški je v dobri veri kupil zemljišče, ki je pripadalo drugemu, in začel na njem graditi hišo, preden je potekel rok za
pridobitev posesti na podlagi zastaranja; lastnik zemljišča pa je, potem ko ga je o tem obvestil pred iztekom zakonsko
določenega roka, še naprej obdržal posest. Sprašujem, ali je bila zastaralna doba prekinjena ali je, potem ko se je enkrat
začela, še naprej tekla. Odgovor je bil, da v skladu z navedenimi dejstvi ni bila prekinjena.
391. Isto, Digest, knjiga XXV.
Premoženje sestre, ki je umrla po smrti, je prešlo na njena dva brata, od katerih je bil eden odsoten, drugi pa navzoč. Prisotni
je deloval namesto odsotnega in je Luciju Titiju, dobronamernemu kupcu, prodal celotno zemljišče v svojem in bratovem
imenu. Postavilo se je vprašanje, ali lahko kupec, ki je vedel, da polovica zemljišča pripada odsotnemu dediču, pridobi
celotno zemljišče na podlagi zastaranja. Odgovor je bil, da bi to lahko storil, če bi verjel, da je bil prodan po pooblastilu
odsotnega brata.
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Tit. 5. Glede posesti kot dedič ali kot posestnik.

392. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXII.
Dedič ne more ničesar pridobiti z uzurpacijo iz premoženja živeče osebe, četudi je posestnik mislil, da pripada mrtvi osebi.
393. Julianus, Digesta, XLIV. knjiga.
Kadar je kdo postavljen v posest nepremičnine zaradi ohranitve zapuščine, ne prekine posesti tistega, ki pridobi z uzurpacijo
kot dedič, saj ima nepremičnino v hrambi. Kaj torej sledi? Premoženje obdrži na podlagi zastavne pravice tudi po preteku
časa, potrebnega za uzurpacijo, in se mu ne odreče, dokler mu zapuščina ni izplačana ali dokler ni njegova terjatev do nje
izpolnjena.
394. Splošno mnenje, da nihče ne more spremeniti lastninske pravice svoje lastnine, je treba razumeti tako, da ne velja samo
za civilno, ampak tudi za naravno posest. Zato je veljalo, da niti najemnik niti kdor koli, pri katerem je bilo premoženje
deponirano ali posojeno, ga kot dedič ne more pridobiti z uzurpacijo, da bi se z njim okoristil.
395. Servij zanika, da lahko sin kot dedič pridobi z uzurpacijo premoženje, ki mu ga je podaril oče, saj je menil, da je bila
naravna posest v rokah sina za časa očetovega življenja. Posledica tega je, da sin, ki ga je oče imenoval za dediča, z
uzurpacijo ne more pridobiti nobenega dela premoženja, ki mu ga je dal oče, če to lahko vpliva na deleže njegovih sodedičev.
396. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXIII.
Številne avtoritete menijo, da če sem dedič in mislim, da določeno premoženje spada v zapuščino, ki pa v resnici ni njen del,
ga lahko pridobim z uzurpacijo.
397. Paulus, O Lex Julia et Papia, knjiga V.
Ugotovljeno je, da lahko tisti, ki ima pravico napraviti oporoko, v vlogi dediča pridobi premoženje z uzurpacijo.
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Tit. 6. Glede posesti na podlagi daritve.

398. Paulus, O ediktu, knjiga LIV.
Tisti, ki mu je bila lastnina izročena kot darilo, jo pridobi z uzurpacijo zaradi darovanja. Ni dovolj, da mislimo, da je bilo
tako, ampak je potrebno, da je bila daritev dejansko opravljena.
399. Če oče daruje svojemu sinu, ki ga ima pod nadzorom, in nato umre, sin ne more pridobiti podarjenega premoženja z
uzurpacijo, ker je daritev nična.
400. Če je darilo dano med možem in ženo, do uzurpacije ne pride. Poleg tega Kasij pravi, da če bi mož podaril premoženje
ženi in bi nato prišlo do razveze zakonske zveze, uzurpacije ni mogoče pridobiti, ker žena sama ne more spremeniti
lastninske pravice. Trdi, da je pravilo drugačno in da lahko po razvezi zakonske zveze pridobi lastnino z uzurpacijo, če ji je
mož dovolil uporabljati lastnino, kot da bi se razumelo, da ji jo je podaril. Julijan pa meni, da ima žena v posesti premoženje,
ki ji ga je podaril mož.
401. Marcellus, Digest, knjiga XXII.
Če kdo daruje premoženje, ki pripada drugemu, in se odloči preklicati donacijo, čeprav je ta sprožil postopek za njegovo
vračilo, uzurpacija še naprej traja.
402. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXIV.
Kadar mož daruje svoji ženi ali žena svojemu možu, podarjeno premoženje pa pripada drugemu, je pravilno Trebatijevo
mnenje, da lahko posestnik pridobi premoženje z uzurpacijo, če stranka, ki je darovala, s tem ne postane nič revnejša.
403. Isti, O Sabinu, XXXII. knjiga.
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Če oče daruje hčeri, ki je pod njegovim nadzorom, in jo je razdedinil, dedinja pa daritev ratificira, jo lahko začne pridobivati
z uzurpacijo od dneva, ko je bila ratifikacija opravljena.
404. Scaevola, Mnenja, knjiga V.
Če je kdo začel pridobivati sužnja z uzurpacijo kot darilo in ga manumitira, je akt manumitiracije ničen, ker še ni pridobil
lastninske pravice na sužnju. Postavilo se je vprašanje, ali ga je prenehal pridobivati z uzurpacijo. Odgovor je bil, da se glede
na zadevno osebo zdi, da se je odpovedal posesti, zato je bila usukapcija prekinjena.
405. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
Kadar je bila opravljena prodaja, ki je dejansko darilo, se izročena lastnina pridobi z uzurpacijo kot nakup in ne kot darilo.

Tit. 7. Glede posesti na podlagi opustitve.

406. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.
Kadar se šteje, da je lastnina opuščena, takoj preneha biti naša in pripada prvemu uživalcu, saj nam preneha pripadati v istih
okoliščinah, v katerih jo pridobijo drugi.
407. Paulus, O ediktu, knjiga LIV.
Lastnino lahko pridobimo na podlagi opustitve, če vemo, da jo njen lastnik šteje za opuščeno.
408. Prokulus meni, da lastnina ne preneha pripadati lastniku, če posesti nad njo ne pridobi nekdo drug. Julijan pa meni, da
preneha pripadati lastniku, ko jo ta opusti, vendar pa ne postane last drugega, če ta ne pridobi posesti nad njo. To je pravilno.
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409. Modestin, Razlike, VII. knjiga.
Včasih se pojavi vprašanje, ali je mogoče del česa šteti za opuščenega. In res, če se solastnik odpove svojemu deležu skupne
lastnine, ta preneha pripadati njemu, tako da isto pravilo velja za delež, ki pripada vsem. Edini lastnik premoženja pa ne more
obdržati dela tega premoženja, preostalega pa opustiti.
410. Paulus, O Sabinu, knjiga XV.
Z uzurpacijo lahko pridobimo lastnino, za katero velja, da je opuščena, če mislimo, da je tako, čeprav ne vemo, kdo jo je
opustil.
5. Pomponij, O Sabinu, XXXII. knjiga.
Če imaš v posesti kakšno stvar, za katero se šteje, da je bila opuščena, in jo jaz, ki vem, da je tako, kupim od tebe, je
ugotovljeno, da jo lahko pridobim z uzurpacijo, in ugovora, da ni vključena v tvojo lastnino, ni mogoče uveljavljati. Če
namreč zavestno kupim premoženje, ki vam ga je dala vaša žena, iz razloga, ker ste to storili tako rekoč s soglasjem in
dovoljenjem lastnika, velja enako pravilo.
411. Kar kdo meni, da je bilo od njega samega opuščeno, postane takoj moje, če ga vzamem. Če torej kdo odvrže denar ali
izpusti ptice, čeprav namerava, da bodo pripadle vsakomur, ki jih lahko prevzame, vseeno postanejo last tistega, ki mu je
naklonjeno naključje; kajti kadar se kdo odpove lastništvu lastnine, se razume, da je nameraval, da bo pripadla komur koli
drugemu, ne glede na to, komu.
412. Julianus, O Urseius Ferox, III. knjiga.
Nihče ne more pridobiti lastnine z uzurpacijo na podlagi opustitve, če zmotno misli, da je bila opuščena.
413. Isto, O Miniciju, II. knjiga.
Kadar kdo najde blago, ki je bilo vrženo čez krov z ladje, se pojavi vprašanje, ali ga ne more pridobiti z uzurpacijo zaradi
tega, ker ga je treba šteti za zapuščeno. Boljše mnenje je, da ga ne more pridobiti z uzurpacijo zaradi opustitve.
414. Paulus, Mnenja, knjiga XVIII.
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Sempronij je poskušal sprožiti vprašanje o stanju neke Tetide, češ da je bila hči ene od njegovih sužnjev. Ker pa ga je
Prokula, Thetisina negovalka, tožila, da bi ga prisilila, da ji povrne stroške Thetisine preživnine, je odgovoril, da nima
sredstev za plačilo, temveč naj negovalka otroka vrne njenemu očetu Luciju Titiusu. Medicinska sestra je nato sprožila
postopek, da bi preprečila, da bi omenjeni Sempronij pozneje postavil kakršno koli vprašanje. Lucij Titius je potem, ko je
Seii Prokuli izplačal njen zahtevek za preživnino, otroka javno odvzel. Sprašujem, ali je mogoče preklicati svobodo, ki je bila
podeljena Tetidi. Paulus je odgovoril, da ker se je štelo, da je lastnik sužnje, ki se ji je rodila Thetis, slednjo zapustil, lahko
dobi svobodo iz rok Lucija Titija.

Tit. 8. Glede posesti na podlagi zapuščine.

415. Ulpianus, Razprave, VI. knjiga.
Šteje se, da je v posesti kot volilojemnik, ki mu je bila zapuščina zapuščena, kajti posest in užitek na podlagi zapuščine se
bosta izvršila le v korist osebe, ki ji je bila lastnina zapuščena.
416. Paulus, O ediktu, knjiga LIV.
Če posedujem nekaj, za kar mislim, da mi je bilo zapuščeno, pa temu ni tako, tega kot volilojemnik ne morem pridobiti z
uzurpacijo.
417. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXII.
Nič bolj kot v primeru, ko kdo misli, da je kupil nekaj, česar ni kupil.
418. Paulus, O ediktu, knjiga LIV.
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Lastnino je mogoče pridobiti z uzurpacijo na podlagi tega, da je bila zapuščina, kadar je bilo nekaj, kar je pripadalo drugemu,
zapuščeno ali kadar je pripadalo zapustniku in ni znano, da je bilo odvzeto s kodicilom; v takih primerih namreč obstaja
dober razlog, da uzurpacija učinkuje. Isto pravilo lahko rečemo, da velja, kadar je ime volilojemnika v dvomu, kot na primer,
kadar je zapuščina dana Titiusu in obstajata dve osebi s tem imenom, tako da eden od njiju misli, da je bil mišljen on, čeprav
temu ni bilo tako.
419. Javolen, O Kasiju, VII. knjiga.
Premoženje, izročeno kot zapuščina, je mogoče na tej podlagi pridobiti z uzurpacijo, čeprav je njegov lastnik morda še živ,
420. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXII.
Če oseba, ki ji je bilo premoženje izročeno, misli, da je zapustnik mrtev.
421. Javolenus, O Kassiju, VII. knjiga.
Nihče ne more pridobiti premoženja z uzurpacijo na račun zapuščine, razen če je imel sam pravico sestaviti oporoko v korist
zapustnika, saj je tovrstna posest odvisna od oporočne sposobnosti.
422. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXIII.
Če zapustnik prevzame posest zapuščine, ne da bi se pojavilo kakršno koli vprašanje, ki bi vplivalo na njegovo lastninsko
pravico, čeprav mu zapuščina ni bila izročena, bo upravičen, da z uzurpacijo pridobi premoženje, ki mu je bilo zapuščeno.
423. Hermogenianus, Epitome prava, knjiga V.
Oseba, ki ji je bila zapuščina zakonito zapuščena, pridobi premoženje z uzurpacijo kot volilojemnik. Če pa zapuščina ni bila
zapuščena v skladu z zakonom ali je bila odvzeta, je bilo po mnogih polemikah odločeno, da se premoženje lahko pridobi z
uzurpacijo na račun zapuščine.

Tit. 9. Glede posesti na podlagi dote.
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424. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXI.
Pravica do uzurpacije, in to izjemno pravična, je tista, ki naj bi obstajala zaradi dote, tako da lahko vsakdo, ki prejme
premoženje z doto, to pridobi z uzurpacijo po preteku časa, ki ga zakon običajno določa za tiste, ki na ta način pridobijo
premoženje kot kupci.
425. Ni razlike, ali se z doto dajo nekateri določeni predmeti ali celoten znesek premoženja.
426. Najprej razmislimo o tem, kdaj lahko kdo pridobi premoženje z odkupom kot doto; in ali se to začne po datumu
sklenitve zakonske zveze ali pred njo. Vprašanje, o katerem se pogosto razpravlja, je, ali lahko moški, ki je zaročen (to je
tisti, ki še ni poročen), pridobi premoženje z uzurpacijo, ker je to doto. Julijan pravi, da če zaročenka izroči premoženje drugi
stranki z namenom, da mu ne bo pripadalo, dokler ne bo sklenjena zakonska zveza, do uzurpacije ne bo prišlo. Če pa to
očitno ni bil namen, je treba šteti (tako pravi Julianus), da premoženje takoj postane njegovo; če pa pripada nekomu
drugemu, ga je mogoče pridobiti z uzurpacijo. To mnenje se mi zdi verodostojno. Toda preden pride do poroke, postane
uzukapcija operativna, ne zaradi dote, temveč na podlagi lastništva.
427. Med trajanjem zakonske zveze se uzurpacija izvrši med osebama, ki sta sklenili zakonsko zvezo, na podlagi dote. Če pa
zakonska zveza ne obstaja, Kasij pravi, da do uzukapcije ne more priti, ker ni dote.
428. Pravi tudi, da če mož misli, da je poročen, čeprav temu ni tako, ne more pridobiti premoženja z uzurpacijo, ker ni dote.
To mnenje je razumno.
429. Paulus, O ediktu, knjiga LIV.
Če se premoženje, ki je bilo ocenjeno, izroči, preden je bila sklenjena zakonska zveza, ga ni mogoče pridobiti z uzurpacijo
niti na podlagi nakupa niti na podlagi lastninske pravice.
430. Scaevola, Digest, knjiga XXV.
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Dve hčeri sta postali dedinji svojega očeta, ki je umrl za posledicami smrti, in vsaka od njiju je za doto dala sužnje, ki so jima
pripadali skupaj, nato pa sta nekaj let po očetovi smrti vložili tožbo za delitev. Ker sta zakonca več let imela v posesti sužnje,
dane z doto, kot dotalne sužnje, se je pojavilo vprašanje, ali se lahko šteje, da sta jih pridobila z uzurpacijo, če sta verjela, da
pripadajo tistim, ki so jih dali kot doto. Odgovor je bil, da v navedenem primeru ni bilo ničesar, kar bi preprečevalo, da bi jih
pridobili z uzurpacijo.

Tit. 10. Glede posesti na podlagi lastništva.

431. Ulpianus, O ediktu, knjiga XV.
Posest na podlagi lastništva obstaja, kadar menimo, da smo pridobili lastnino zase in jo imamo v posesti na podlagi naslova, s
katerim je bila pridobljena, pa tudi zaradi lastništva; kot na primer, kadar imam na podlagi nakupa posest kot kupec in kot
lastnik. Poleg tega imam posest kot volilojemnik in darovalec ter tudi na podlagi lastništva, kadar mi je bilo premoženje
podarjeno ali zapuščeno.
432. Kadar pa mi je bila lastnina izročena na podlagi dobrega naslova, na primer na podlagi nakupa, in jo pridobim na
podlagi užitka, jo začnem imeti v posesti kot svojo, še preden jo pridobim na podlagi užitka. Toda ali lahko nastane kakršen
koli dvom o tem, ali jo kot kupec preneham imeti v posesti, potem ko je prišlo do uzurpacije? Mavricijan pravi, da po
njegovem mnenju ne preneham imeti te stvari v posesti.
433. Paulus, O ediktu, knjiga LIV.
Obstaja vrsta posesti, ki naj bi temeljila na lastništvu. Na ta način namreč posedujemo vse, kar pridobimo iz morja, zemlje ali
zraka ali kar postane naše zaradi delovanja naplavin potokov. Prav tako posedujemo vse potomce premoženja, ki ga imamo v
imenu drugih; tako na primer posedujemo kot svojega otroka sužnje, ki pripada posestvu ali je bila kupljena; in na podoben
način posedujemo dobiček, ki izhaja iz premoženja, ki je bilo kupljeno ali podarjeno ali ki je del posestva.
434. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXII.
Izročil si mi sužnja, za katerega si zmotno menil, da sem do njega upravičen po določilih nekega sporazuma. Če sem vedel,
da mi nisi ničesar dolžan, sužnja ne morem pridobiti z uzurpacijo; če pa tega nisem vedel, je boljše mnenje, da ga lahko
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pridobim z uzurpacijo, saj izročitev, ki je bila opravljena za, po mojem mnenju, dobro plačilo, zadostuje, da lahko imam kot
svojo lastnino premoženje, ki mi je bilo izročeno. Neratij je sprejel to mnenje in mislim, da je pravilno.
435. Isti, O Sabinu, knjiga XXXII.
Če si v dobri veri kupil sužnjo, ki je bila ukradena, in imaš v posesti otroka omenjene sužnje, ki ga je spočela, ko je bila v
tvojih rokah, ter pred iztekom časa, določenega za uzurpacijo, ugotoviš, da je bila mati omenjenega otroka ukradena,
Trebatius meni, da je otroka, ki ga imaš na ta način, nedvomno mogoče pridobiti na podlagi zastaranja. Menim, da je treba v
tem primeru razlikovati, kajti če v roku, ki je z zakonom določen za uveljavitev uzurpacije, ne ugotoviš, komu suženj
pripada, ali če si to vedel, ne da bi lahko o tem obvestil lastnika suženj, ali če si ga lahko obvestil in si to storil, lahko suženj
pridobiš z uzurpacijo. Če pa ste vedeli, da je bila sužnja ukradena, in bi lahko obvestili lastnika, pa tega niste storili, bo
veljalo nasprotno pravilo; saj se bo štelo, da ste jo imeli v tajni posesti, saj ista oseba ne more imeti premoženja kot svojega
in hkrati v tajni posesti.
436. Kadar oče razdeli svoje premoženje med svoje otroke in ga ti po njegovi smrti obdržijo iz razloga, ker je bilo med njimi
dogovorjeno, da se ta delitev njegovega premoženja potrdi, bo uzurpacija na podlagi lastništva koristila, kolikor gre za
kakršno koli premoženje, ki pripada drugim in ga je mogoče najti med očetovimi stvarmi.
437. Če premoženje ni bilo zapuščeno, ampak ga je dedič po pomoti izročil kot tako, je določeno, da ga lahko z uzurpacijo
pridobi volilojemnik, ker ga ima kot lastnik.
438. Neratius, Pergamenti, knjiga V.
Usukapcija premoženja, ki smo ga pridobili iz drugih razlogov in ne zato, ker mislimo, da smo do njega upravičeni kot do
svojega, je bila določena zato, da bi se končali sodni spori.
439. Nekdo lahko z uzurpacijo pridobi lastnino, ki jo ima v posesti, misleč, da mu pripada; tudi če je to mnenje napačno. To
pa je treba razumeti tako, da verjetna zmota posestnika ne posega v njegovo pravico do uzurpacije; na primer, če imam nek
predmet, ker zmotno mislim, da ga je kupil moj suženj ali suženj nekoga, ki sem ga nasledil kot zakoniti dedič, saj je
nepoznavanje dejanja drugega opravičljiva zmota.
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Knjiga XLII
1. O pravnomočnosti in učinku odločb ter začasnih odredb.
2. O priznanjih.
3. O odstopu v korist upnikov.
4. O razlogih za odobritev posesti.
5. Glede posesti in prodaje premoženja s strani sodnega organa.
6. O privilegijih upnikov.
7. O ločitvi premoženja zapuščine.
8. O imenovanju skrbnika premoženja.
9. V zvezi z vrnitvijo v prejšnje stanje, če so bila proti upnikom storjena goljufiva dejanja.

Tit. 1. O pravnomočnosti in učinku odločb ter začasnih odredb.
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1. Modestinus, Pandekti, VII. knjiga.
Res judicata pomeni, da se spor konča s sodbo sodišča. To se doseže bodisi z negativno odločitvijo bodisi z razrešitvijo
odgovornosti.
(2) Ulpianus, O ediktu, VI. knjiga.
Sodnik, ki je pristojen za odločanje o tožbi, ne upošteva vedno roka, določenega z zakonom, saj ga včasih skrajša, včasih pa
podaljša, odvisno od narave zadeve, višine spornega premoženja ali poslušnosti ali trme strank; redko pa je sodba izvršena v
roku, ki ga določa zakon, kot na primer, kadar je treba odločiti o vprašanju preživnine ali dodeliti pomoč mladoletniku,
staremu petindvajset let.
3. Paulus, O ediktu, knjiga XVII.
Kdor ima moč obsoditi, ima tudi moč razrešiti odgovornosti.
4. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVIII.
Če zastopnik ne nastopi, bo tožba za izvršitev sodbe zoper njega zavrnjena in bo ugodeno njegovemu naročniku; če pa
nastopi, bo ugodeno njemu. Vendar v tem primeru ne velja, da se je na sodišču pojavil tisti, ki je bil imenovan za zastopnika
v zadevi, v kateri je zainteresiran; obstaja namreč še en razlog, zakaj ne more zavrniti tožbe za izvršitev sodbe, in sicer ker je
postal zastopnik v svojem imenu in ne v imenu drugega.
(1) Skrbnik in kurator sta v takem položaju, da se ne šteje, da sta nastopila pred sodiščem, in zato zoper njiju ne bi smela biti
vložena tožba za izvršitev sodne odločbe.
(2) Zastopnik občine se lahko izogne izvršbi v primeru, ko je bila izdana sodna odločba, saj je treba tožbi za izvršitev sodne
odločbe ugoditi zoper državljane.
(3) Pretor reče: "Odobril bom tožbo, da se stranki, zoper katero je bila izdana odločba, naloži plačilo denarja." Zato se od
stranke, ki je izgubila zadevo, zahteva, da plača. Toda kaj je treba storiti in kaj naj rečemo, če ni pripravljena plačati, temveč
je pripravljena zahtevek izpolniti na kak drug način ? Labeo pravi, da je treba dodati: "Če stranka, ki je izgubila svoj primer,
ne bi izpolnila zahtevka", saj se lahko zgodi, da ima plačilno sposobno osebo, ki se lahko ponudi namesto nje. Razlog za
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zahtevo plačila pa je, da pretor ni hotel, da bi iz prejšnje obveznosti nastala nova; zato določa, da se denar plača. Labeovo
mnenje je treba sprejeti zaradi dobrih in zadostnih razlogov.
(4) Če stranka, ki je izgubila zadevo, po odločitvi in po dogovoru strank v sporu predloži varščino, se pravilo v zvezi z njo
omili, če se sklene nova pogodba; če pa se to ne stori zaradi sklenitve nove pogodbe, velja sklep o izvršbi. Če pa se sprejmejo
zastavne pravice ali se predložijo varščine, da bi se zagotovila izvršitev sodne odločbe, bomo morali ugotoviti, da bo izvršba
ostala v veljavi, kot da je bilo odločitvi v zadevi nekaj dodano in nič umaknjeno iz nje. Enako pravilo je treba gbrž upoštevati
v primeru stranke, katere zastopnik je imel zoper njo izdano sodno odločbo.
(5) Kadar je zoper koga izdana odločba, s katero se od njega zahteva, da v določenem roku opravi plačilo, od katerega
datuma je treba računati rok za tožbo za izvršitev odločbe? Ali od dneva, ko je bila odločba izdana, ali od dneva, ko je
potekel rok, ki je predpisan za tovrstne primere? Če je sodnik določil krajši čas od zakonsko predpisanega, mora zakon
dopolniti tisto, kar manjka z njegovo odločbo. Če pa je sodnik pri določanju roka vključil večje število dni od zakonsko
dovoljenega, se stranki, ki ni uspela, poleg roka, ki ga določa zakon, prizna tudi tisti, ki ga je sodnik prizna.dodatno.
(6) Osebo, ki je bila obsojena, moramo razumeti kot osebo, zoper katero je bila pravnomočno izdana sodba tako, da bo
veljala. Če pa se iz kakršnegakoli razloga izkaže, da sodba nima učinka, je treba reči, da se izraz "obsodba" ne bo uporabljal.
(7) Razbremenitev odgovornosti moramo razumeti tako, da ne pomeni le, da stranka plača terjatev, ampak da je v celoti
oproščena obveznosti, na kateri je temeljila sodba.
(8) Celsus pravi, da če je bila zoper tebe izdana odločba v noxalni tožbi in si kot odškodnino odstopil sužnja, na katerem je
imel uzurpatorsko pravico drugi, boš še vedno odgovoren za tožbo za izvršitev sodbe; če pa bi uzurpatorska pravica ugasnila,
navaja, da boš oproščen.
5. Isto, O ediktu, knjiga LIX.
Pretor pravi: "Odločitev v zvezi s premoženjem je izdal sodnik, ki je imel pristojnost." Bolje bi bilo, če bi rekel: "Tisti, ki je
bil pristojen za zadevo", saj se beseda "pristojnost" nanaša tudi na sodnike, ki niso pristojni za ta vprašanja, imajo pa pravico
obravnavati nekatere druge zadeve.
1. Če bi sodnik zoper koga odločil takole: "Naj ta in ta izroči Tiju, kar je prejel na podlagi oporoke ali kodicila Maevija,"
moramo to razumeti enako, kot če bi izrecno navedel znesek, ki je bil zapuščen na podlagi oporoke ali kodicila. Enako
pravilo bo veljalo, če bi se odločil, da je treba izvršiti ustno oporoko.
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(6) Isti, O ediktu, knjiga LXVI.
Kadar je odločba izdana zoper vojaka, ki je odslužil vojaški rok, je ta prisiljen plačati le toliko, kolikor mu dopuščajo njegova
sredstva.
1. Če je bila stranka v postopku obsojena na plačilo desetih aurei ali na izročitev vzroka škode v povračilo, bo s tožbo za
izvršitev sodbe prisiljena plačati znesek desetih aurei, ker od zakona pridobi pooblastilo za izročitev živali, ki je povzročila
škodo. Tisti, ki je določil bodisi plačilo desetih aurei bodisi predajo živali ali sužnja kot odškodnino, pa ne more zahtevati
plačila desetih aurei, ker je vsaka od teh stvari vključena v pogodbo in smo jih lahko določili ločeno. Odločba, ki zahteva
predajo sužnja ali živali kot povračilo škode, bo nična, vendar sledi sodbi, ki zahteva plačilo denarja, zato je treba postopek
za izterjavo desetih aurei začeti na podlagi sodbe, saj se nanaša samo nanje, predajo živali ali sužnja kot povračilo škode pa
odobri zakon.
2. Tisti, ki po lastni presoji proda premoženje kogar koli, ki ga je premagal v sodnem postopku, bo odgovoren za tožbo zaradi
tatvine, pa tudi zaradi ropa z nasiljem.
3. Tožba za izvršitev sodne odločbe je trajna, vključuje pregon premoženja in velja tako za dediča kot proti njemu.
(7) Gaj, O ediktu mestnega pretorja, naslov: "O ediktu mestnega pretorja": O pravnomočnosti sodbe.
Trenutno ni dvoma, da je tisti, zoper katerega je bila izdana sodba, lahko na različne načine oproščen v roku, ki je določen za
izvršbo; čeprav v tem času zoper njega ni mogoče začeti izvršilnega postopka, ker je bil v primeru, ko je bilo o zadevi
odločeno, z zakonom določen čas določen v korist stranke, ki je zadevo izgubila, in ne v njeno škodo.
8. Paulus, O Placiju, V. knjiga.
Če suženj, za katerega se zahteva odškodnina v skladu s pogoji določila, umre po tem, ko je bila zadeva združena, toženec ne
bo oproščen odgovornosti, in odločeno je bilo, da mora izročiti račun o dobičku.
9. Pomponij, O Placiju, V. knjiga.
Sodnik ali razsodnik ne more izreči sodbe proti osebi, ki je blazna.
Marcellus, Digeste, II. knjiga.
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Človeku, ki se lažno predstavlja za vodjo gospodinjstva, si izposoja denar in ga je oče izobčil, je treba izreči sodbo proti
njemu, čeprav ne more plačati.
11. Celsus, Digeste, knjiga V.
Če sem se dogovoril, da bo nekaj opravljeno na kalende določenega meseca, sodba pa je bila izdana nekaj časa po kalendih
tega meseca, je treba višino odškodnine oceniti sorazmerno z mojim interesom, da bo delo opravljeno na zgoraj omenjeni
datum; če se namreč ocena opravi od tega časa, ne bi imel več interesa, razen tistega, kar bi lahko plačal pozneje.
12. Marcellus, Digest, knjiga IV.
V odločbah, ki se nanašajo na depozite ali posojila za uporabo, je običajno, da se kljub temu, da je bilo premoženje morda
izgubljeno zaradi goljufije toženca, le-temu odobri pomoč tako, da se lastnika prisili, da nanj prenese svoje pravice do tožbe.
13. Celsus, Digeste, VI. knjiga.
Če je kdo določil, da mora ena oseba plačati deset aurei, druga pa dati varščino, je treba višino odškodnine oceniti
sorazmerno z interesom tistega, ki je določil varščino, da se mu zagotovi. Ta interes lahko znaša toliko, kolikor je treba
plačati, ali manj, včasih pa celo nič, saj ni mogoče oceniti neutemeljenega strahu. Če pa bo dolg plačan, ne bo več treba
oceniti preostalih obresti, če pa je bil določen znesek plačan, se bo vrednost obresti sorazmerno zmanjšala.
1. Kadar kdo obljubi, da bo preprečil, da bi določevalec utrpel kakršno koli škodo, in to stori, določevalec pa ne utrpi nobene
škode, se šteje, da je storil, kar se je dogovoril. Če tega ne stori, se zoper njega izreče sodba za določen denarni znesek, ker ni
storil, kar je obljubil, kar se dogaja pri vseh vrstah obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje določenih dejanj.
14. Isto, Digest, knjiga XXV.
Vse, kar je pretor ukazal ali prepovedal storiti, lahko z nasprotno odločbo razveljavi ali obnovi; vendar to ne velja za
dokončne odloke.
15. Ulpianus, O dolžnostih konzula, III. knjiga.
Božanski Pij je v reskriptu, naslovljenem na magistrate rimskega ljudstva, navedel, da morajo tisti, ki imenujejo sodnike ali
razsodnike, dovoliti izvršitev sodb, ki so jih ti izdali.
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(1) Naš cesar in njegov oče sta v Reskriptu navedla, da lahko celo guverner province izvrši sodbo, izrečeno v Rimu, če mu je
to naročeno.
(2) Zato je treba pri sodni prodaji vsega, kar je bilo odvzeto v izvršbo, najprej prodati premičnine, kot so živali. Če cena tega
zadostuje za poplačilo terjatve, dobro; če pa ne, je treba odrediti, da se v izvršbi vzame in proda nepremičnina. Če pa
premičnin ni, je treba najprej zarubiti in prodati zemljišče. Sodišča so navajena odločati, da je treba, če ni premičnin, vzeti
zemljišče v izvršbo, saj na začetku ni običajno, da se vzame zemljišče. Če zemljišče ne zadostuje za plačilo dolga ali če ga
dolžnik nima, se v izvršbo vzamejo in prodajo morebitni krediti, ki jih ima. Na ta način guvernerji pokrajin izvršujejo sodbe.
(3) Če v izvršbi odvzeto premoženje ne najde kupca, je bilo v reskriptu našega cesarja in njegovega božanskega očeta
določeno, da se prisodi tistemu, v čigar korist je bila izdana odločba proti stranki, ki je zadevo izgubila. Premoženje se mu
prisodi sorazmerno z dolgovanim zneskom, kajti če upnik raje sprejme to premoženje v izpolnitev svoje terjatve, mora biti z
njim zadovoljen, in reskript določa, da ne more zahtevati več, kot mu pripada; če je namreč zadovoljen s premoženjem,
prevzetim v izvršbo, se šteje, da je sklenil sporazum za izpolnitev svoje terjatve; prav tako ne more reči, da je imel
premoženje v zastavi za določen znesek, in vložiti tožbe za izterjavo preostanka.
(4) Če pride do spora v zvezi s premoženjem, odvzetim v izvršbi, je naš cesar odločil, da morajo tisti, ki izvršujejo sodbo,
opraviti njegov pregled, in če ugotovijo, da pripada poraženi stranki, morajo sodbo izvršiti. Vendar je treba opozoriti, da
morajo ta pregled opraviti na hitro; njihova odločitev ne more škodovati dolžniku, če menijo, da je treba premoženje izdati
kot pripadajoče stranki, ki je sprožila spor, in ne tistemu, v imenu katerega je bilo odvzeto v izvršbo; prav tako tisti, ki mu je
bilo izročeno, ne sme biti takoj upravičen do njega na podlagi odločbe, če je premoženje tako, da ga je mogoče od njega
izterjati po rednem pravu. Posledica je torej, da zadeva ostane v prvotnem stanju in da lahko premoženje, ki ga prizadene
sodna odločba, prej omenjeni stranki koristi le z uzurpacijo. Vendar je treba povedati, da je treba v primeru spora v zvezi s
tem, kar je bilo odvzeto v izvršbi, to opustiti in odvzeti drugo premoženje, v zvezi s katerim ni spora.
(5) Če je bilo premoženje, odvzeto v izvršbi, zastavljeno, preverimo, ali ga je mogoče prodati, tako da se lahko, potem ko je
upnik poplačan, morebitni ostanek uporabi za sodno odločbo. In čeprav upnika ni mogoče prisiliti k prodaji premoženja, ki
ga je prejel v zastavo, ga je vendarle mogoče hraniti do izdaje sklepa o izvršbi, in če bi zaseženo premoženje našlo kupca, ki
je po tem, ko je upnik poplačan, pripravljen plačati preostanek, se lahko dovoli tudi prodaja tega premoženja. Ne velja, da se
upnikov položaj poslabša, ker je pridobil tisto, do česar je bil upravičen, niti da bi se morala njegova zastavna pravica
sprostiti, preden je bila njegova terjatev izpolnjena.
(6) Če se po tem, ko je bilo premoženje, odvzeto v izvršbi, prisojeno, pojavi kakršen koli spor v zvezi s kupcem, poglejmo,
ali bo sodnik, ki je izvršil sodbo, pristojen za odločanje o tej zadevi. Menim, da ni razloga za nadaljnje poizvedovanje, saj
mora tisti, ki je kupil nepremičnino, po tem, ko je bil nakup enkrat izvršen, prevzeti tveganje; in vsekakor je po tem, ko je
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bila kupcu izročena posest, sodnikova dolžnost končana. Enako pravilo velja, če je lastnina prisojena tistemu, v korist
katerega je bila izdana odločba.
(7) Če kupec, ki mu je sodišče prisodilo nepremičnino, ne plača cene, poglejmo, ali bi ga morali sodniki, katerih dolžnost je
izvršiti sodno odločbo, pozvati k odgovornosti. Menim, da ne morejo iti dlje, sicer bi postopek postal neskončen. Toda kaj
lahko rečemo v takem primeru? Ali naj izrečejo sodbo zoper kupca in proti njemu uvedejo izvršbo? Ali pa naj zadevo takoj
obravnavajo kot odločeno? In kaj je treba storiti, če kupec zanika, da je kupil nepremičnino, ali trdi, da jo je plačal? Boljše
mnenje bo, da se sodnik ne vmešava, zlasti ker stranka, v korist katere je bila izdana sodba, nima pravice do tožbe zoper
tistega, ki pridobi nepremičnino, in poleg tega ne utrpi nobene krivice; saj je treba, da je nepremičnina, ki je bila vzeta v
izvršbi in prodana, plačana v gotovini, in ne, da se denar plača po določenem času. In res, če bi sodišče poseglo, bi moralo to
storiti le v obsegu, da vzame in proda premoženje, ki je bilo prisojeno, tako kot če ne bi bilo oproščeno zastavne pravice iz
sodbe.
(8) Sodniki lahko izvršijo sodbo tudi tako, da vzamejo dolžnikove terjatve, če ni nič drugega, kar bi bilo predmet izvršbe, saj
je naš cesar v nekem reskriptu navedel, da se lahko v izvršbo vzame tudi zadolžnica.
(9) Toda poglejmo, ali je mogoče vzeti v izvršbo samo dobropis, ki ga dolžnik priznava, ali pa je to mogoče storiti, če
dolžnik zanika svojo obveznost. Boljše je mnenje, da se sme obračunati samo tisto, kar dolžnik priznava kot svojo obveznost.
Če pa bi zanikal, da dolguje terjatev, bi bilo povsem pravilno, da se ta ne bi vključila; razen če bi kdo po zgledu zaplembe
premičnin šel še dlje in rekel, da bi morali sodniki sami opraviti preiskavo terjatve, kot to storijo v primeru drugih osebnih
predmetov, vendar je v reskriptu navedeno drugače.
(10) Spet, kaj naj rečemo, če sodniki sami ukrepajo v zvezi s terjatvijo in zahtevajo plačilo zneska dolga na podlagi sodbe; ali
če bi morali terjatev prodati, kot imajo navado storiti, kadar se v izvršbi odvzame drugo osebno premoženje? Nujno je, da
storijo vse, kar se jim zdi najboljše za izvršitev sodne odločbe.
(11) Če ima stranka, zoper katero je izdana sodna odločba, pri bančnikih deponiran denar, se lahko tudi ta vzame v izvršbo.
In nadalje, če je v rokah koga drugega denar, ki bi moral biti izplačan stranki, ki je zadevo izgubila, je običajno, da se ga
obračuna in uporabi za plačilo sodne odločbe.
(12) Poleg tega se lahko denar, ki je bil deponiran pri komur koli v hrambo ali položen v skrinjo z istim namenom, zaseže za
izpolnitev sodne odločbe. Če je bil denar, ki pripada podžupanu, položen v skrinjo za nakup zemljišča, ga lahko sodnik, ki je
zadolžen za izvršitev sodbe, brez dovoljenja pretorja vzame in uporabi za plačilo terjatve.
16. Isto, O ediktu, knjiga LXIII.
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Obstajajo osebe, ki jih je mogoče tožiti le za zneske, ki jih lahko plačajo; to pomeni brez odbitka njihovih dolgov. Takšne
osebe so tiste, zoper katere je vložena tožba zaradi nekega partnerstva, kajti pod partnerstvom se razume vse premoženje.
Enako pravilo velja za ascendente,
(17) Isti, O ediktu, X. knjiga.
Kot tudi za patrona, patronko, njune otroke in njihove ascendente. Prav tako je mož, kadar ga tožijo za doto, odgovoren samo
za to, kar lahko plača.
18. Isto, O ediktu, knjiga LXVI.
Tudi vojak, ki mu je bila izrečena sodba, je po odpustu dolžan plačati le toliko, kolikor mu dopuščajo njegova sredstva.
(19) Paulus, O Plavciju, VI. knjiga.
Kadar je več oseb, ki jim je treba plačati denar iz istega razloga, je bolj ugoden položaj najbolj prizadevnega; od tega, kar je
treba plačati osebam z enakim položajem, se ne odšteje, kot je to v primeru tožbe De peculio; v tem primeru je namreč
najbolj ugoden položaj tistega, ki prvi nadaljuje. Vendar se dolg ne sme odšteti, če se tožba vloži proti očetu ali patronu,
zlasti če dolg pripada osebam v enakem položaju, kot so drugi otroci ali drugi svobodnjaki.
1. Tudi zoper tistega, zoper katerega je vložena tožba zaradi donacije, se lahko izreče sodba samo za znesek, ki ga je
sposoben plačati; in dejansko je on edini, v zvezi s katerim je treba odšteti dolg. Kar zadeva tiste, ki jim je treba iz istega
razloga plačati denar, je primernejši položaj najbolj prizadevnega. In res, ne mislim, da bi bilo treba od njega izterjati vse, kar
ima, ampak je treba paziti, da ne bi prišel v revščino.
20. Modestin, Razlike, II. knjiga.
Možu se lahko v primeru dote izreče sodba do višine, ki jo je sposoben plačati; kadar pa ga žena toži zaradi kakšne druge
pogodbe, se mu lahko po konstituciji božjega Pija izreče sodba tudi do višine njegovih sredstev. Pravičnost tudi nakazuje, da
bi moralo to isto pravilo veljati, kadar ženo toži njen mož.
21. Paulus, O Placiju, VI. knjiga.
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Poleg tega tako kot v primeru moža tudi za tasta ne more biti izdana sodba zoper njega, ki presega njegove plačilne
zmožnosti. Če pa je zoper tasta vložena tožba, ki temelji na njegovi obljubi dote, ali se mu lahko izreče sodba do višine
njegovih zmožnosti? To se zdi pravično, vendar to ni naša praksa, kot navaja Neratij.
22. Pomponij, O Kvintu Muciju, XXI. knjiga.
To pa se razume, kadar se tožba vloži zoper tasta, da bi izterjal doto, ki je bila obljubljena po razvezi zakonske zveze. Če pa
je tožba vložena za izterjavo dote v času trajanja zakonske zveze, je treba tašču ugoditi, da ne bi bil obsojen na več, kot je
zmožen plačati.
1. V zvezi s tem, kar je bilo navedeno v primeru partnerjev, namreč da se jim lahko izreče sodba v obsegu njihovih denarnih
sredstev, pretor v svojem ediktu pravi, da bo ukrepal, če se pokaže ustrezen razlog. To se bo zgodilo zato, da se prepreči, da
bi se olajšava dodelila komur koli, ki zanika, da je partner, ali ki je odgovoren zaradi goljufije.
23. Paulus, O Placiju, VI. knjiga.
Če se tožba za izterjavo dote vloži proti zastopniku moža in se sodba izda za časa njegovega življenja, je lahko le za znesek,
ki ga je sposoben plačati, saj se lahko zagovorniku moža izda sodba le za ta znesek; če pa je mož mrtev, bo sodba vključevala
celotno doto.
(24) Pomponij, O Plautiju, IV. knjiga.
Če je bilo poroštvo sprejeto za plačilo dolga ali sodbe, zanj ne bo nobena korist, če bo osebi, za katero se je zavezal, izdana
sodba za znesek, ki ga je sposobna plačati.
1. Če mož ne bi bil plačilno sposoben, lahko izkoristi dejstvo, da ni sposoben plačati; ta privilegij je namreč podeljen njemu
osebno in ne bo koristil njegovemu dediču.
25. Paulus, O ediktu, knjiga LX.
Opozoriti je treba, da dediči takšnih oseb niso odgovorni v obsegu svoje zmožnosti plačila, temveč za celoten znesek.
26. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXVII.
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Če bi se stranke v sporu dogovorile o znesku, za katerega se izda sodba, ne bo neprimerno, če bo sodnik odločil v skladu s
tem.
27. Modestin, Mnenja, I. knjiga.
Guverner neke province je izdal odločbo, da mora stranka plačati sestavljene obresti, kar je v nasprotju z zakoni in cesarskimi
ustavami, zato se je Lucij Titius pritožil zoper nepravično odločitev guvernerja. Ker Titius pritožbe ni vložil v skladu z
zakonom, sprašujem, ali je mogoče izterjati denar na podlagi sodbe. Modestin je odgovoril, da če je sodba izdana za določen
znesek, v navedenem primeru ni ničesar, zaradi česar ne bi bilo mogoče izdati izvršbe.
(28) Isti, Mnenja, knjiga II.
Dva sodnika sta izdala dve različni odločitvi. Modestin je podal mnenje, da morata ostati v suspenzu, dokler pristojni sodnik
ne potrdi ene od njiju.
29. Isto, Pandekti, knjiga VII.
Čas, ki je stranki odobren za izpolnitev sodbe, izdane zoper njo, je odobren tudi njenim dedičem in drugim naslednikom, vsaj
čas, ki še ni potekel, saj je privilegij priznan bolj zadevi kot osebi.
30. Pomponij, Različni odlomki, knjiga VII.
Kadar je kot darilo obljubljena določena vsota denarja in je verjetno, da bodo darovalčeva sredstva izčrpana do te mere, da
mu ne bo ostalo skoraj nič, je treba zoper njega odobriti tožbo za to, kar je sposoben plačati, tako da mu bo v rokah ostalo
dovolj, da bo lahko živel. To pravilo je treba na vsak način upoštevati med otroki in starši.
31. Kalistrat, Sodne preiskave, II. knjiga.
Čas za plačilo ne bi smeli odobriti le dolžnikom, ki to zahtevajo, temveč bi ga morali tudi podaljšati, če to zahtevajo
okoliščine. Kadar pa kdo odlaša s plačilom bolj zaradi trme kot zato, ker ne more dobiti denarja, ga je treba prisiliti k plačilu
tako, da se za poplačilo terjatve vzame njegovo premoženje v izvršbo, in sicer po naslednjem pravilu, ki ga je božanski Pij
predpisal prokonzulu Kasiju, namreč: "Čas za plačilo je treba dati tistim, ki priznavajo, da dolgujejo, ali ki morajo plačati na
podlagi sodbe, čas pa naj bo tak, kot se glede na njihova sredstva zdi zadosten. Če ne plačajo v roku, ki jim je bil odobren na
začetku, ali po njegovem podaljšanju, se njihovo premoženje <:an obdavči in proda, če v dveh mesecih ne izpolnijo terjatve
ali sodbe; in če kaj ostane od cene, se vrne tistemu, čigar premoženje je bilo odvzeto z izvršbo."
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32. Isto, Sodne preiskave, III. knjiga.
Če sodnik odloči proti ustavam, ki so navedene, iz razloga, ker meni, da jih ni mogoče uporabiti v obravnavani zadevi, se ne
šteje, da je proti njim odločil nepravilno, in je zato zoper njegovo odločitev mogoče vložiti pritožbo; sicer se šteje, da je bilo
o zadevi pravnomočno odločeno.
33. Isto, Sodne preiskave, knjiga V.
Božanski Hadrijan, ki mu je Julij Tarentin predložil prošnjo, v kateri je trdil, da je bila odločba izdana proti njemu, ker je bil
sodnik prevaran s ponarejenimi dokazi in zaroto njegovih nasprotnikov, ki so z denarjem podkupili priče, je cesar v reskriptu
navedel, da je upravičen do popolne restitucije, in sicer "Odredil sem, da se vam pošlje kopija prošnje, ki mi jo je predložil
Julij Tarentin. Če bo dokazal, da ga je zatirala zarota njegovih nasprotnikov in da so bile njihove priče podkupljene z
denarjem, mu boste naložili strogo kazen; če pa je bila sodnikova odločitev povzročena z lažnimi predstavami, boste odobrili
popolno restitucijo."
34. Licinij Rufin, Pravila, knjiga XIII.
Če kdo nasprotuje, da bi stranka, proti kateri je bila izdana sodba, obdržala kakšne zaloge ali svojo posteljo, je treba zoper njo
odobriti kazensko pretorsko tožbo; ali, kot menijo nekatere avtoritete, jo je mogoče tožiti za utrpelo škodo.
35. Papirius Justus, Konstitucije, II. knjiga.
Cesarja Antonin in Verus sta v nekem reskriptu izjavila, da čeprav ni treba ponovno začeti postopka na podlagi odkritih
novih listinskih dokazov, bosta v zadevah, ki se nanašajo na javne zadeve, vendarle dovolila uporabo takšnih dokazov, če se
pokaže ustrezen razlog.
36. Paulus, O ediktu, knjiga XVII.
Pomponij v sedemintrideseti knjigi O ediktu pravi, da kadar več sodnikov preiskuje zadevo, ki zadeva svobodo, in eden od
njih ni dovolj obveščen, da bi lahko sprejel odločitev, drugi pa se strinjajo; če prvi priseže, da ni dovolj obveščen, in ne
sodeluje več v postopku, lahko drugi, ki so se strinjali, izdajo sodbo; kajti četudi se omenjeni sodnik lahko ne strinja,
odločitev večine velja.
(37) Marcellus, Digest, V. knjiga.
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Razume se, da so vsi sodniki izdali odločbo, kadar so vsi navzoči.
38. Paulus, O ediktu, knjiga XVII.
Kadar je število sodnikov enako in so v zadevi, ki zadeva svobodo, podana različna mnenja, se razsodi v korist svobode (v
skladu z Ustavo božanskega Pija), v vseh drugih primerih pa se razsodi v korist obtoženca. To pravilo je treba upoštevati tudi
v kazenskih zadevah.
(1) Če sodniki izdajajo odločbe za različne zneske, Julijan pravi, da je treba sprejeti tisto za najmanjši znesek.
39. Celsus, Digeste, III. knjiga.
Kadar so za obravnavo neke zadeve določeni trije sodniki, dva od njih ne moreta odločiti o zadevi, če je eden odsoten, saj je
bilo vsem trem odrejeno, da jo obravnavajo. Če pa je tretji navzoč in se ne strinja z drugimi, velja sodba dveh. Zagotovo je
res, da so vsi izdali odločbo.
40. Papinianus, Mnenja, knjiga X.
Ugotovljeno je bilo, da se stranki, proti kateri je bila izdana sodba, odvzamejo ugodnosti, ki izhajajo iz nagrad, podeljenih na
račun svetih kron, osvojenih na javnih tekmovanjih, in da se ta denar lahko vzame v izvršbo za izpolnitev sodbe.
41. Paulus, Vprašanja, XIV. knjiga.
Nesennius Apollinaris: Če mi nameravaš podariti denar in te pooblastim, da plačaš mojemu upniku, ali je mogoče zoper tebe
vložiti tožbo za celoten znesek? In če te tožijo za celoten znesek, ali misliš, da bo drugače, če te ne bom pooblastil za plačilo
mojega upnika, ampak nekoga, ki mu želim podariti enak znesek? In kaj je treba storiti v primeru tistega, ki v želji, da bi dal
doto ženski, obljubi doto njenemu možu? Odgovor je bil, da se upniku ne more preprečiti izjema, čeprav jo lahko oseba, ki je
bila delegirana, uporabi proti tistemu, v imenu katerega je dala obljubo. Primer moža je enak; še zlasti pa, če tožbo vloži med
obstojem zakonske zveze. In kot lahko dedič darovalca doseže, da se zoper njega izreče sodba v celoti, tako se lahko tudi
porok, ki se je zavezal za donacijo, toži za celoten znesek, kakor tudi vsakdo drug, ki mu donacija ni bila dana.
(1) Določena oseba je podarila zemljišče. Če ga ni izročila, se lahko zoper njo izreče sodba tako kot zoper katerega koli
drugega posestnika. Če pa je zemljišče izročil, se lahko zoper njega izda sodba za celoten pridelek, če ga ni porabil, in ga ni
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mogoče odvezati odgovornosti, tudi če ga takoj izroči. Če je prenehal imeti posest zaradi goljufije, mora darovalec prisegati
na sodišču, sodba pa se izda v skladu z zneskom, na katerega je prisegel.
(2) Darovalec, zoper katerega je bila izdana sodba za celoten znesek donacije, ne odgovarja za znesek, ki presega njegovo
zmožnost plačila, kar je ugodnost, ki jo dajejo ustave.
42. Isto, Mnenja, III. knjiga.
Paulus je menil, da pretor ne more razveljaviti sodbe, ki jo je že izdal, lahko pa še isti dan, ko je bila izdana, dopolni vse, kar
je bilo v sodbi izpuščeno, bodisi v korist bodisi v škodo toženca, in kar se nanaša na zadeve, ki jih je vsebovala.
43. Isto, Mnenja, knjiga XVI.
Paulus je tudi menil, da če je bila zoper več strank izdana sodba za določen denarni znesek, jih z isto odločbo ni mogoče
prisiliti, da plačajo več, kot znašajo njihovi deleži. Če je bila izdana sodba zoper tri stranke in je Titius plačal svoj delež, je
bilo mogoče zoper njega na podlagi iste sodbe vložiti tožbo, s katero bi ga prisilili k plačilu deležev drugih strank.
(44) Scaevola, Mnenja, knjiga V.
Tožba je bila vložena zoper varovanko na podlagi pogodbe, s katero se je strinjal njen oče in ki jo je odobril njen skrbnik, in
tožbo je izgubila. Njeni skrbniki so nato povzročili, da je zavrnila očetovo premoženje, zato je to prešlo v roke nadomestne
dedinje oziroma njenih sodedičev.
Postavilo se je vprašanje, ali bodo na podlagi te odločbe odgovorni ali ne. Ugotovljeno je bilo, da je treba tožbi zoper njih
ugoditi, razen če je bila po krivdi njenih skrbnikov izdana sodna odločba zoper varovanko.
45. Paulus, Odločbe, knjiga I.
Začeti postopek se lahko prekine na dan sojenja, če se stranke strinjajo in sodnik to dovoli; pod pogojem, da zadeva ali tožba
ni bila pravnomočno končana.
1. Po izreku sodbe ni mogoče ničesar storiti za povečanje ali zmanjšanje kazenske odškodnine, razen če to dovoli cesar.
2. Proti mladoletnikom, ki niso zagovorniki in nimajo skrbnika ali kuratorja, ni mogoče izdati nobene sodbe.
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46. Hermogenianus, Epitomi prava, II. knjiga.
Ni prepovedano spreminjati procesnih vlog, če ostane vsebina odločbe nespremenjena.
47. Paulus, Odločbe, knjiga V.
48. V vsakem primeru mora biti sodba izdana v navzočnosti vseh zainteresiranih strank, sicer bo učinkovala le glede tistih, ki
so navzoči.
1. Če stranke, ki so bile večkrat pozvane, zanemarijo zagovarjanje svoje zadeve pred državno blagajno, so odgovorne za
tožbo na podlagi sodbe. To se razume kot primer, ko se po večkratnem obvestilu niso hotele zglasiti.
48. Tryphoninus, Disputations, Book II.
Pretor mora odločbe izdati v latinščini.
49. Paulus, Manuali, II. knjiga.
Sinu, ki je bil razdedinjen ali ki je zavrnil očetovo premoženje, se ne more izreči sodba na podlagi njegove lastne pogodbe za
več, kot je zmožen plačati. Poglejmo, v kolikšni meri naj se šteje za plačilno sposobnega, ali se to nanaša na tisto, kar ostane
po plačilu vseh njegovih dolgov, kot v primeru tistega, ki je tožen zaradi donacije, ali pa to velja za moža in varovanca,
katerih zadolženost se ne odšteje? Zakon nedvomno določa, da je treba plačilo opraviti tako kot v primeru moža ali mecena,
saj bi morali biti do darovalca bolj prizanesljivi kot do tistega, ki je dolžan poravnati dejanski dolg,
50. Tryphoninus, Disputations, knjiga XII.
Da bi preprečili, da bi darovalec zaradi svoje liberalnosti obubožal.
(51) Paulus, Manuali, II. knjiga.
Če bi kdo povzročil, da bi se njegovo premoženje goljufivo prodalo, bo za to v celoti odgovarjal.
(1) Če kdo upniku noče dovoliti, da bi prevzel njegovo premoženje, ki mu je bilo dodeljeno v hrambo, in prodajalec upniku
plača vse, do česar je upravičen, se postavi vprašanje, ali bo dolžnik oproščen. Menim, da bi nečastno ravnal tisti, ki bi želel
drugič dobiti, kar je že prejel.
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52. Tryphoninus, Disputations, knjiga XII.
Če je zoper moža vložena tožba, ker si je prisvojil premoženje svoje žene, čeprav naj bi ta postopek izviral iz partnerstva, ki
obstaja med možem in ženo, je treba moža obsoditi za celoten znesek, saj v tem primeru temelji na nezakonitem dejanju in
kaznivem dejanju.
53. Hermogenianus, Epitome prava, I. knjiga.
Prepirljivost tistih, ki niso hoteli ubogati poziva sodišča, se kaznuje z izgubo zadeve.
1. Za prepirljivega se šteje tisti, ki po tem, ko mu je bilo trikrat vročeno vabilo, ali pa tisto, ki se po navadi namesto trikrat
imenuje nujno, noče priti.
2. Kazni za kontumacijo ni dolžan plačati tisti, ki mu slabo zdravje ali posel velikega pomena prepreči, da bi se pojavil.
3. Osebe ne veljajo za kontumacijske, razen če so dolžne ubogati, pa to odklonijo; to je, če nočejo ubogati tistih, ki so nad
njimi pristojni.
54. Paulus, Odločitve, I. knjiga.
Neposredni poziv, izdan zoper vojščaka, ki ni branjen, osebo, ki je odsotna na službeni poti za državo, ali mladoletnika,
starega petindvajset let, je brez veljave in učinka.
1. Tisti, ki je pozvan pred višje sodišče, se ne šteje za kontradiktornega, če pusti zadevo nedokončano na nižjem sodišču.
55. Ulpianus, O Sabinu, knjiga LI.
Ko sodnik enkrat izda svojo odločitev, preneha biti sodnik, kar zadeva to zadevo. Po naši praksi sodnik, ki je enkrat izdal
sodbo za večjo ali manjšo vsoto, kot je bila zahtevana, te ne more spremeniti, saj je enkrat za vselej dobro ali slabo opravil
dolžnost svoje službe.
56. Isto, O ediktu, knjiga XXVII.
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V skladu z reskriptom božjega Marka ni mogoče ničesar zahtevati po tem, ko je bila izdana odločba ali ko je bila zadeva
rešena s prisego ali ko je toženec priznal sodbo na sodišču, in sicer iz razloga, ker se priznanje sodbe na sodišču šteje za isto
kot sodba.
57. Isto, Razprave, II. knjiga.
Svetovali so se, ali je veljavna odločba, ki jo je izdal sodnik, ki je mlajši od petindvajset let. Popolnoma pravilno je, da je
takšna odločba veljavna, razen če je bil star manj kot osemnajst let. Če funkcijo sodnika opravlja mladoletna oseba, je treba
vsekakor reči, da se o njegovi pristojnosti ne bi smelo dvomiti. Če je sodnik, ki je mladoleten, imenovan s soglasjem strank,
ki poznajo njegovo starost in se strinjajo, da bo vodil zadevo, je najbolj pravilno, da je njegova odločba veljavna. Če torej
pretor ali konzul, ki je mladoleten, razloži zakon in poda mnenje, bo njegovo dejanje veljavno; cesar, ki ga je imenoval za
sodnika, mu je namreč s svojim odlokom podelil pooblastilo za opravljanje vseh poslov, ki so v njegovi službi.
58. Isti, Razprave, knjiga VII.
Premoženje, ki je bilo odvzeto v izvršbi in prodano, se lahko vrne, če je bilo to storjeno, ne da bi bila prej izdana sodba.
59. Isto, O vseh sodiščih, IV. knjiga.
Pri izreku sodbe zadostuje, če sodnik navede znesek in odredi, naj se plača ali priskrbi, ali uporabi kakršen koli drug izraz, ki
ima ta pomen.
1. Poleg tega je v reskriptu določeno, da tudi če znesek v odločbi ni naveden, vendar ga je stranka, ki je vložila tožbo,
omenila, in sodnik reče: "Plačaj, kar se zahteva," ali "Toliko, kolikor se zahteva," bo odločba yalid.
2. Kadar sodniki izdajo sodbo za glavnico in v zvezi z obrestmi dodajo: "Če se dolgujejo obresti, naj se plačajo", "Ali naj se
plača, kar se dolguje", njihova sodba ni veljavna; morali bi namreč ugotoviti znesek obresti in ga določiti s svojo odločbo.
3. Če je komu, ki je prejel nujni poziv, sodba izdana po njegovi smrti, ne bo veljavna, ker nujni poziv po smrti toženca nima
učinka; zato mora sodnik zadevo obravnavati, kot da bi stvari ostale nespremenjene, in odločiti, kakor se mu zdi najbolje.
60. Julianus, Digest, knjiga V.
Postavljeno je bilo naslednje vprašanje. Ena od več pravdnih strank, ki jo je napadla vročina, se je umaknila iz zadeve; če
sodnik izda odločbo v njeni odsotnosti, se bo štelo, da je ravnal v skladu z zakonom? Odgovor je bil, da nevarna bolezen
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zahteva odlog, tudi če ga stranke in sodnik nočejo odobriti. Poleg tega se za nevarno šteje bolezen, ki nudi oviro za
opravljanje poslov komur koli. Kaj pa je lahko večja ovira za sodni postopek od upora telesa proti naravi, ki ga označujemo
kot vročino? Če ima ena od strank v času izdaje odločbe vročino, se šteje, da odločba sploh ni bila izdana. Kljub temu je
mogoče reči, da obstaja precejšnja razlika v vročini, saj če je oseba sicer zdrava in močna, v času izdaje odločbe pa ima rahel
napad vročine ali če ima kronično ali kvartarno vročino in je kljub temu sposobna opravljati svoje zadeve, je mogoče reči, da
njena bolezen ni resna.
(61) Isto, Digest, knjiga XLV.
V tožbi za izvršitev sodbe tožnik, v korist katerega je bila najprej izdana odločba zoper toženca, nima prednostne pravice.
62. Alfenus Varus, Epitome Pavlovih Digest, VI. knjiga.
Postavljeno je bilo vprašanje, ali lahko sodnik, ki je izdal nepravilno odločbo, še isti dan izda drugo. Odgovor je bil, da tega
ne more storiti.
63. Macer, O pritožbah, II. knjiga.
V cesarskih ustavah je bilo pogosto navedeno, da sodbe, ki jih dobijo nekatere osebe, ne posegajo v pravice drugih. Vendar
to dopušča določeno razlikovanje, saj v nekaterih primerih sodba, izdana proti določenim osebam, škoduje drugim, ki zanjo
vedo, v drugih primerih pa ne škoduje niti tistim, proti katerim je bila izdana. Sodba ne škoduje tistim, ki zanjo vedo, kot na
primer kadar je zoper enega od dveh dedičev dolžnika izdana sodba; kajti pravica drugega, da se brani, ostaja neokrnjena,
tudi če je vedel, da je bil tožen skupaj s svojim sodedičem. Poleg tega, kadar se eden od dveh tožnikov, ki je izgubil tožbo,
strinja z odločbo, to ne posega v zahtevek drugega. To je bilo navedeno v reskriptu. Odločba, izdana v škodo določenih
strank, škoduje drugim, ki zanjo vedo, kadar kdo, ki ima pravico vložiti tožbo ali se braniti pred drugim, dopusti, da to stori
nekdo drug; kot na primer, kadar upnik dovoli svojemu dolžniku, da vloži tožbo, ki vključuje zastavno pravico; ali mož
dovoli svojemu svaku ali ženi, da sproži postopek za določitev lastništva premoženja, ki ga je dobil kot doto; ali posestnik
dovoli prodajalcu, da vloži tožbo za določitev lastništva premoženja, ki ga je kupil. Za te točke se šteje, da so bile urejene s
številnimi ustavami. Zakaj bi namreč znanje škodovalo tem strankam, če ne škoduje prej omenjenim? Razlog za to je, da če
kdo ve, da njegov solastnik vlaga tožbo, mu ne more preprečiti, da bi uporabil vsa sredstva, ki jih lahko uporabi za vložitev
ali obrambo tožbe, v kateri je zainteresiran. Kdor pa trpi, da nekdanji lastnik spornega premoženja brani tožbo, je zaradi svoje
vednosti izključen z izjemo, čeprav je bilo o tožbi odločeno v zvezi z drugimi; ker je bila odločitev izdana z njegovim
soglasjem, kar zadeva vsako pravico, ki izhaja iz stranke, ki nastopa v zadevi. Če je namreč zaradi mojega posredovanja
odločeno, da je moj osvobojenec suženj ali osvobojenec drugega, so moje pravice prizadete. Razlika pa nastane, če Titius
vloži tožbo proti tebi, da bi si povrnil del zemljišča, za katerega trdim, da mi pripada neposredno in ne prek Titiusa; kajti
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čeprav je bila sodba proti Titiusu izdana z mojo vednostjo, še vedno ne utrpim nobene škode za svoje pravice, saj ne
zahtevam zemljišča na podlagi istega naslova, na podlagi katerega je bil Titius poražen; in ne morem posredovati, da bi mu
preprečil izkoristiti njegovo domnevno pravico, tako kot je bilo v primeru zgoraj omenjenega sostanovalca.
64. Scaevola, Digeste, knjiga XXV.
Nekdo, ki je bil zaposlen pri opravljanju poslov drugih, se je po izreku sodbe zoper njega pritožil in zadeva dolgo ni bila
rešena. Ker je bilo ugotovljeno, da je bila pritožba vložena na nezadostni podlagi, in se je izvršitev sodbe podaljšala, se je
pojavilo vprašanje, ali je treba obresti obračunati za čas od izdaje prvotne sodbe do odločitve o pritožbi. Odgovor je bil, da je
treba glede na navedena dejstva ugoditi pretorski tožbi.

Naslov 2. O priznanjih.

(1) Paulus, O ediktu, knjiga LVI.
(2) Za tistega, ki se spove na sodišču, velja, da mu je bila izrečena sodba, saj je tako rekoč sam obsojen s svojo lastno sodbo.
2. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVIII.
Kdor se zmoti, se ne spove, razen če ne pozna zakona.
3. Paulus, O Placiju, IX. knjiga.
Julianus pravi, da je treba tistega, ki prizna, da dolguje zapuščino, na vsak način prisiliti, da jo plača, tudi če premoženje ni
nikoli obstajalo ali je prenehalo obstajati. Lahko pa se mu prisodi plačilo ocenjene vrednosti premoženja zaradi tega, ker se
za tistega, ki prizna, šteje, da je bila proti njemu izdana sodba.
4. Isto, O Plautiju, XV. knjiga.
Če tisti, zoper katerega je bil uveden postopek po akvilejskem zakonu, prizna, da je ubil sužnja, čeprav tega morda ni storil,
in se ugotovi, da je bil suženj ubit, bo odgovoren zaradi svojega priznanja.
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVII.
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Kadar kdo prizna, da je dolžan Stihu, je treba izreči sodbo" proti njemu; tudi če je Stih že mrtev ali pa je umrl po tem, ko je
bilo v zadevo vključeno vprašanje.
6. Isto, O vseh sodiščih, V. knjiga.
Za tistega, ki prizna, da dolguje določen denarni znesek, se šteje, da je bila proti njemu izdana sodba; vendar to pravilo ne
velja, kadar je znesek negotov.
1. Kadar kdo prizna, da dolguje nedoločen znesek denarja ali nekaj, kar ni posebej označeno, kot na primer, če pravi, da je
dolžan izročiti bodisi stihijo bodisi zemljišče, ga je treba pozvati, naj svoje trditve natančneje opredeli. Enako pravilo velja za
tistega, ki priznava, da dolguje neko premoženje, in ga je treba prisiliti, da navede znesek.
2. Če vložim tožbo za vrnitev zemljišča, ki je moje, in ti priznaš, da je moje, boš imel enak položaj, kot če bi bila izdana
sodba, s katero bi bilo razglašeno, da zemljišče pripada meni. In v vseh drugih vrstah civilnih ali častnih tožb ter v vseh
interdiktih za izročitev premoženja ali njegovo vrnitev, vključno s prepovednimi interdikti, če tožena stranka prizna dolg,
lahko rečemo, da mora pretor upoštevati določbo reskripta božjega Marka, in vse, kar prizna kot dolgovano, velja za sodno
odločeno. Zato se v tožbah, v katerih se odobri čas za vrnitev premoženja, odobri tudi za vrnitev premoženja stranki, ki
priznava sodno odločbo; če pa se vrnitev ne bi izvedla, se vrednost premoženja oceni na sodišču.
3. Če kdo v odsotnosti nasprotnika prizna, da je zahtevek veljaven, poglejmo, ali se ne bi smelo šteti, da je bila proti njemu
izdana sodba; kajti tisti, ki prisega v zvezi s svojimi storitvami, ni odgovoren in ni običajno, da bi koga obsodili v njegovi
odsotnosti. Gotovo je, da zadostuje, da je priznanje podano v navzočnosti zastopnika, skrbnika ali kuratorja.
4. Poglejmo, ali bo zadostovalo, da izpoved opravi zastopnik, skrbnik ali kurator. Menim, da to ne bo zadostovalo.
5. V primeru priznanja varovanca zahtevamo pooblastilo njegovega skrbnika, mladoletniku proti njegovemu priznanju
priznamo popolno restitucijo.
6. Tisti, ki so priznali sodbo, imajo po priznanju pravico do časa za plačilo, tako kot imajo stranke po izreku sodbe.
7. Africanus, Vprašanja, V. knjiga.
Kadar je bila vložena tožba za prisilno izvršitev zaupnice, ker je dedič priznal, da jo dolguje, je bil imenovan arbiter, ki je
poskrbel za izročitev premoženja in ugotovil, da ni ničesar dolžan. Postavilo se je vprašanje, ali je dediča mogoče odvezati
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odgovornosti. Odgovoril sem, da je pomembno izvedeti, zakaj ni bilo ničesar dolžno, saj če je bil razlog ničnost skrbništva,
dedič ne bi bil oproščen odgovornosti. Če pa je bil razlog v tem, da zapustnik ni bil plačilno sposoben, ali če je dedič pred
pretorjem trdil, da je vse plačano, in ker je prišlo do spora in je bil izračun težaven, je stanje stvari povzročilo imenovanje
razsodnika, bi lahko dediča razrešil, ne da bi prekoračil svoja pooblastila. Kajti dolžan je razrešiti dediča, če se po
opravljenem izračunu ne najde ničesar, s čimer bi bilo mogoče izvršiti zaupanje; vendar bi moral najprej poslati dediča pred
pretorja, da bi ga lahko razrešil.
8. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Stranka, ki prizna sodbo, ne bi smela dobiti absolutne odločbe v svojo škodo, če je priznala, da dolguje premoženje, katerega
obstoj je negotov.

Tit. 3. O odstopu v korist upnikov.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.
Privilegij izterjave denarja, posojenega za popravilo stavb, je podeljen upniku.
2. Isti, O ediktu, knjiga XXI.
V osebnih tožbah so tisti, ki so pozneje sklenili pogodbe in katerih denar je bil izplačan nekdanjim upnikom, podvrženi njim.
3. Isto, O ediktu, knjiga LVIII.
Tistemu, ki je opravil cesijo svoje lastnine, ta ni odvzeta pred prodajo; in zato, če je pripravljen postaviti obrambo, njegova
lastnina ne bo prodana.
(4) Isto, O ediktu, knjiga LIX.
Če tisti, ki opravi cesijo, pozneje pridobi kakšno premoženje, ga je mogoče tožiti do višine njegove plačilne sposobnosti.
1. Sabin in Kasij menita, da tistega, ki je opravil cesijo, ne morejo več nadlegovati niti drugi, ki jim je dolžan.
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5. Paulus, O ediktu, knjiga L.
Kdor se pokesa, da je opravil asignacijo, lahko z obrambo prepreči njeno prodajo.
6. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIV.
Če človek, ki je opravil asignacijo, po opravljeni prodaji pridobi še kaj malenkostnega, njegovega premoženja ni mogoče
prodati drugič. Toda na kakšen način lahko to ocenimo, da bi določili njeno vrednost? Ali jo je treba določiti na podlagi
količine pridobljenega premoženja ali njegove kakovosti? Menim, da je treba vprašanje rešiti glede na količino, če vemo, da
mu je nekaj ostalo zaradi sočutja, na primer znesek, ki ga je treba mesečno ali letno plačevati za njegovo preživljanje; v
takem primeru ni treba, da se njegovo premoženje proda drugič, saj mu ne sme biti odvzeto dnevno preživljanje.
Enako pravilo velja, če mu je bila dodeljena ali zapuščena užitna pravica na premoženju, od katerega prejema le znesek, ki
zadostuje za njegovo preživljanje.
7. Modestin, Pandekti, II. knjiga.
Kadar je dolžnikovo premoženje prodano; na zahtevo upnikov je dovoljena druga prodaja njegovega premoženja, dokler ni
poplačan celoten dolg, pod pogojem, da je dolžnik opravil pridobitve, ki zadostujejo, da pretor upraviči ukrepanje.
8. Ulpianus, knjiga XXVI.
Tisti, ki opravi cesijo, preden prizna svoj dolg in preden je proti njemu izrečena sodba ali se prizna na sodišču, ne sme biti
zaslišan.
(9) Marcijan, Inštituti, V. knjiga.
Cesija se lahko opravi ne le na sodišču, ampak tudi zunaj njega. Dovolj je, da se vzpostavi s pomočjo poslanca ali pisma.

Tit. 4. O razlogih za podelitev posesti.

1. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.
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Obstajajo približno trije razlogi, zaradi katerih je v navadi, da se upniku dodeli posest nad premoženjem njegovega dolžnika:
prvič, da bi ga zaščitil; drugič, da bi ohranil zapuščino; in tretjič, v imenu nerojenega otroka. Kadar se posest podeli zaradi
preprečitve grozeče škode, če ni zagotovljeno zavarovanje, ni vključeno vse premoženje, ampak samo tisto, za katerega se
pričakuje, da bo zaradi njegovega padca nastala škoda.
2. Isto, O ediktu, V. knjiga.
Pretor pravi: "Odredil bom, da se odvzame posest premoženja tistega, ki je dal poroštvo za svoj prihod na sodišče, če ne
dovoli dostopa do sebe in se ne brani."
(1) Dostopa do sebe ne omogoči tisti, ki ravna tako, da nasprotniku prepreči, da bi se mu približal. Če torej pretor odredi, da
se odvzame posest premoženja osebe, ki se skriva.
(2) Kaj pa, če se ta oseba ne skriva, ampak se zaradi svoje odsotnosti ne brani? Ali je mogoče trditi, da ne dovoli dostopa do
sebe?
(3) Šteje se, da se lahko brani tisti, ki s svojo odsotnostjo ne poslabša položaja svojega nasprotnika.
(4) Besede "če se ne brani" je mogoče razlagati širše in obsežneje, tako da ni dovolj, če se je stranka začela braniti, pa se
njena obramba ne nadaljuje; in ni zanjo neugodno, če se trenutno prvič ponudi braniti.
3. Isto, O ediktu, knjiga LIX.
Julijan je postavil naslednje vprašanje. Če ima oče mladoletne osebe premoženje v solastnini s Titijem in je zoper mladoletno
osebo vložena delitvena tožba, ki se ne brani, zaradi tega ne bo razloga, da bi bila sodba izdana zoper očeta; toda ali je treba
očetovo premoženje prodati ali ga je mogoče vzeti v posest zaradi njegove ohranitve v imenu tožnika? Julijan pravi, da če je
oče pobral kakšen pridelek ali povzročil, da se je zadevno premoženje pokvarilo, se lahko proda njegovo lastno premoženje.
Če pa ni razloga za prodajo očetovega premoženja, se lahko prevzame posest mladoletnikovega premoženja. Vendar pa
Marcellus ugotavlja, da bi bilo nepravično, če bi bil tisti, ki z mladoletnikom ni sklenil nobene pogodbe, prisiljen čakati, da ta
doseže puberteto; to mnenje je razumno. Ker torej pogodba izhaja od očeta, je treba šteti, da ni treba čakati, da mladoletnik
doseže puberteto.
1. Za pogodbo z mladoletnikom je mogoče govoriti, kadar je bila sklenjena s sužnjem, saj bo v tem primeru zoper njega
mogoče vložiti tožbo De peculio; zato je treba sprejeti pravilo, da je treba tožbi ugoditi v vsakem primeru, ko jo je mogoče
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vložiti zoper varovanca; veliko več razlogov za to pa je v primeru sužnja, ki je deloval v korist svojega gospodarja ali po
njegovem ukazu ali je bil imenovan, da ga zastopa pri nekem poslu.
2. Menim, da je v primeru, ko je bila sklenjena pogodba z njegovim skrbnikom, na podlagi katere je bila izdana tožba zoper
skrbnika, boljše mnenje, da bo obstajal razlog za uporabo edikta, tako kot če bi bila pogodba sklenjena neposredno s
skrbnikom.
3. Če mladoletnik postane dedič kogar koli in je zaradi tega zadolžen za plačilo zapuščine, poglejmo, ali obstaja razlog za
uporabo tega edikta. Boljše mnenje je, kot pravi Marcellus, da je mogoče vzeti v posest premoženje mladoletne osebe in da
imajo upniki zapuščine pravico izbrati, katero ravnanje bodo raje izbrali; za mladoletno osebo, ki še ni dopolnila
polnoletnosti, namreč velja, da sklene pogodbo, ko sprejme zapuščino.
4. Paulus, O ediktu, knjiga LVIII.
Prav tako velja, da sklene pogodbo tisti, ki se vmešava v zadeve, povezane s posestjo.
(5) Ulpianus, O ediktu, knjiga LIX.
Te stvari se zgodijo tudi, kadar mladoletnika ne brani nihče, niti skrbnik ali kurator, ne glede na to, ali ima skrbnika ali ne. Če
pa se pojavi nekdo, ki ga je pripravljen braniti, do posesti z namenom ohranitve premoženja ne pride.
1. Vedeti je treba, da mladoletnik ni zagovornik, in pretor mora ugotoviti to dejstvo, da se dovoli posest premoženja. To se
lahko izvede na naslednji način. Pred pretorja je treba poklicati skrbnike varovanca, da prevzamejo njegovo obrambo. Če
mladoletnik nima skrbnika, je treba v ta namen poklicati njegove sorodnike ali tiste, ki so z njim v sorodstveni zvezi, ali
kogar koli drugega, za katerega je verjetno, da ne bo opustil obrambe mladoletnika ali mladoletnice, bodisi zaradi bližnjega
sorodstva bodisi zaradi naklonjenosti, ki jo gojijo do njega ali nje, ali zaradi katerega koli drugega razloga. Tudi svobodnjaki,
če so "usposobljeni, so lahko poklicani in se od njih zahteva, da vodijo obrambo. Če pa tega nočejo storiti ali pa, čeprav tega
ne zavrnejo popolnoma, molčijo, pretor dovoli posest, dokler se mladoletnik ne brani. Takoj, ko se mladoletnik začne braniti,
se premoženje preneha posedovati na podlagi pretorjevega naloga. Enako pravilo velja v primeru duševno bolnih oseb.
2. Pretor pravi: "Če mladoletnik ali mladoletnica doseže starost pubertete in se ustrezno brani, odredim tistim, ki imajo v
posesti njegovo ali njeno lastnino, da se ji odpovedo."
3. Poglejmo, kaj pomenijo besede "ustrezno branjen": ali zadostuje, da se stranka pojavi in je pripravljena izpolniti sodbo, ali
pa je treba v vseh okoliščinah dati varščino. Določila edikta se ne nanašajo le na osebe strank, ki se želijo braniti, temveč se
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nanašajo tudi na samo premoženje. Besede "ustrezno braniti" pa pomenijo, da jih lahko branijo sami ali katera koli druga
oseba, ne glede na to, kdo jih brani. Če obrambo prevzame nekdo drug, je treba zagotoviti varščino, če pa se mladoletnik
brani sam, menim, da to ni potrebno; zato lahko pretor, če je obramba ponujena, stranko v posesti izžene z interdiktom.
6. Paulus, O ediktu, knjiga LVII
Upnik je običajno postavljen v posest, tudi če je denar obljubljen pogojno.
(1) Kjer je navedeno: "In njegovo premoženje, ki je v posesti upnikov, naj se proda, razen če je mladoleten ali odsoten zaradi
javnih zadev brez goljufije," moramo razumeti, da se lahko proda premoženje vsakogar, ki je odsoten z goljufivim namenom.
(2) Kadar koga ujame sovražnik, je treba njegovim upnikom dati v posest njegovo premoženje, vendar tako, da se ne proda
takoj, ampak se lahko medtem imenuje skrbnik.
7. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIX.
Fulcinij meni, da upniki, ki jim je premoženje dano v posest zaradi njegovega ohranjanja, ne bi smeli biti vzdrževani z
omenjenim premoženjem.
1. Pretor pravi: "Odredil bom, da se premoženje vsakogar, ki se goljufivo skriva, vzame v posest in proda, če se ne brani na
tak način, da bi ga odobril dober državljan."
2. Da bi ta edikt začel veljati, ne bo dovolj, da se stranka skrije, ampak mora to storiti z goljufivim namenom. Prav tako za
odobritev posesti in prodaje premoženja ne bo zadostovalo, da je kriva goljufije brez prikrivanja, ampak se mora prikriti z
namenom, da stori goljufijo. To je najpogostejši razlog za odobritev posesti, saj je običajno, da se premoženje dolžnikov, ki
se skrivajo, zaseže.
3. Če bi kdo pridobil posest nad premoženjem drugega z utemeljitvijo, da se ta skriva, čeprav tega v resnici ni storil, in bi ga
prodal, bo posledica tega, da bo prodaja veljala za brezpredmetno in brez učinka.
4. Poglejmo, kaj se razume pod pojmom prikrivanje. Skrivanje ni (kot ga opredeljuje Ciceron) nečastno skrivanje samega
sebe, saj se lahko vsakdo skriva iz nekega razloga, ki ni nečasten; kot na primer, če se boji krutosti tirana, nasilja sovražnikov
ali domačega upora.
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5. Kdor pa se nepošteno skriva, vendar ne zaradi svojih upnikov (čeprav tovrstno skrivanje goljufa upnike), še vedno ni v
takem položaju, da bi mu lahko na tej podlagi vzeli posest, saj se ne skriva z namenom, da bi goljufal svoje upnike. Zato je
treba ugotoviti, kakšen je bil namen osebe, da se skriva, in sicer, ali se skriva z namenom ogoljufati svoje upnike ali iz
kakšnega drugega razloga.
6. Kaj pa, če je imel dva ali več motivov za prikrivanje in med njimi motiv ogoljufati svoje upnike; ali se lahko prodaja
njegovega premoženja zakonito izvede? Menim, da bi bilo treba sprejeti mnenje, da če je bilo več razlogov za njegovo
prikrivanje in je bil med njimi namen ogoljufati njegove upnike, je to škodljivo in se njegovo premoženje zaradi tega lahko
proda.
7. Če pa se je nameraval skriti pred nekaterimi upniki, pred drugimi pa ne; kaj naj rečemo v tem primeru? Pomponij zelo
pravilno meni, da ni treba zahtevati, da se dolžnik skriva pred vsemi svojimi upniki, ampak da bo to zadostovalo, če se skriva
le pred enim od njih z namenom, da bi ga s svojim umikom prevaral in ogoljufal. Ali bodo potem vsi njegovi upniki imeli
pravico vzeti in prodati njegovo premoženje, ker ostaja skrit, torej tudi tisti, pred katerimi se ne skriva, samo zato, ker je
dejstvo, da se skriva; ali pa lahko to stori samo tisti upnik, ki se mu izogiba? In res je dejstvo, da je skrit zaradi goljufije,
čeprav se ne sme skriti pred menoj.
Če se skriva le pred menoj, Pomponij meni, da bi bilo treba razmisliti, ali bom imel samo jaz pravico prodati njegovo
premoženje iz tega razloga.
8. Izraz "skrivati se" se nanaša na skrivanje v daljšem časovnem obdobju; tako kot beseda factitare pomeni pogosto početi
karkoli.
9. Poleg tega prikrivanje v tolikšni meri zahteva obstoj goljufivega namena in želje stranke, ki se skriva, da je bilo zelo
pravilno ugotovljeno, da se duševno bolna oseba ne more iz tega razloga izločiti iz odgovornosti za prodajo svojega
premoženja, ker se človek, ki ni pri zdravi pameti, ne more prikriti.
10. Če je očitno, da se duševno bolna oseba ne brani, je treba zanjo imenovati kuratorja ali pa izrecno dovoliti, da se
prevzame posest njenega premoženja. Poleg tega Labeo pravi, da če za blazneža ni mogoče najti kuratorja ali zagovornika ali
če kurator, ki je bil imenovan, ne prevzame njegove obrambe, ga je potem treba odstraniti, pretor pa mora imenovati drugega
kuratorja, da se ne bi prodalo več premoženja omenjenega blazneža, kot je potrebno. Labeo meni, da je treba upoštevati
enake formalnosti kot v primeru, ko se v posest daje nerojen otrok.
11. Jasno je, da je treba včasih prodati njegovo premoženje po tem, ko je izkazan ustrezen razlog, če je plačilo njegovih
dolgov nujno in bi odlašanje lahko oškodovalo njegove upnike. Vendar je treba prodajo opraviti tako, da se morebitni
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presežek lahko vrne blaznežu; ker se stanje takega človeka ne razlikuje veliko od stanja mladoletne osebe. To mnenje ni
nerazumno.
12. Isto pravilo je treba reči, da velja za primer zapravljivca in za druge, ki potrebujejo storitve skrbnika, vendar nihče ne
more pravilno reči, da se skušajo prikriti.
13. Opozoriti je treba, da lahko vsakdo ostane v istem mestu in ostane skrit ali pa v drugem mestu in ni skrit. Poglejmo
namreč, ali lahko za tistega, ki je v drugem mestu in se kaže v javnosti ter se pojavlja povsod, velja, da leži skrit. Naša
sedanja praksa je, da se šteje, da se oseba skriva, če se izogiba srečanju s svojimi upniki v katerem koli kraju, kjer se
nahajajo, bodisi v istem mestu, kjer so oni, bodisi v drugem ali v oddaljeni državi. Skratka, starodavne oblasti so menile, da
je treba šteti, da se oseba skriva, tudi če je na javnem forumu in se skriva za stebri stavb, da bi se izognila svojim upnikom.
Vsakdo se lahko skrije pred enim upnikom, pred drugim pa ne. Poleg tega je bilo določeno, da je upnik, pred katerim se
dolžnik skriva, tisti, ki lahko proda njegovo premoženje.
14. Če se človek, ki ima dolg, ki ga je treba plačati po določenem času ali pod določenim pogojem, skrije, njegovega
premoženja ni mogoče prodati, preden nastopi ta čas ali se izpolni pogoj. Kajti kakšna je razlika med človekom, ki ni
dolžnik, in tistim, ki ga še ni mogoče tožiti ? Isto pravilo je treba sprejeti, če ni dolžnika; velja pa tudi, kadar je upnik
upravičen do tožbe, ki jo je mogoče preprečiti z izjemo.
15. Če se kdo, ki je zavezanec za tožbo De peculia zaradi svojega sina ali sužnja, skriva, je naša praksa, da dovolimo zaseg in
prodajo njegovega premoženja, čeprav v peculiumu ni mogoče najti ničesar, ker bi se tam sčasoma lahko kaj našlo; ob izdaji
sodbe pa preverimo, ali je v peculiumu kaj ali ne, in sicer iz razloga, ker bo tožba upravičena tudi, če v peculiumu ni ničesar.
16. Poglejmo, ali je mogoče premoženje človeka, ki se skriva, da bi se izognil nastopu v pravdi, vzeti v izvršbo in prodati.
Ohranjeno je Neratijevo mnenje, v katerem pravi, da se njegovo premoženje lahko proda. To je navedeno tudi v
Hadrijanovem reskriptu in je naša sedanja praksa.
17. Celsus je v odgovoru Sekstu podal svoje mnenje, da bi bilo, če ima Titius v posesti del zemljišča, za katerega nameravam
vložiti tožbo za vračilo, on pa je odsoten in se ne brani, bolje, če bi se mi dalo v posest omenjeno zemljišče, kot pa da se
obdavči vse njegovo premoženje. Vendar je treba opozoriti, da se je Celsus posvetoval z osebo, ki je bila odsotna, in ne z
osebo, ki se je namerno skrivala.
18. Celsus tudi meni, da bi bilo, če se oseba, od katere nameravam zahtevati premoženje, skriva, najboljši načrt, da bi me
postavili v posest premoženja, ki ga imam v vlogi dediča ali posestnika. Če pa je bil kriv goljufije, da bi se izognil temu, da
bi ostal v posesti, je treba vse njegovo premoženje obdavčiti in prodati.
2621

19. Božanski Pij je v nekem reskriptu v zvezi z moškim, ki se je kot imetnik posesti umaknil v samoto, navedel, da je treba
njegovemu nasprotniku podeliti posest premoženja posesti. V istem reskriptu je tudi določil, da je tisti, ki je postavljen v
posest premoženja posesti zaradi prepirljivosti nekdanjega posestnika te posesti, upravičen do dohodka iz omenjenega
premoženja.
(8) Isti, O ediktu, knjiga LX.
Če je dolgo časa negotovo, ali obstaja kakšen dedič zapuščine ali ne, je treba po izkazanem ustreznem razlogu izdati
dovoljenje za prevzem posesti nepremičnine z namenom, da se ta ohrani. Če je zadeva nujna ali je treba izpolniti pogoj, bi
bilo dobro pridobiti dovoljenje za imenovanje skrbnika.
9. Paulus, O ediktu, knjiga LVII.
Je eden od upnikov.
(1) Če eden od dveh dedičev premišljuje, ali bo sprejel zapuščino v roku, ki ga določa zakon, drugi pa je noče sprejeti,
poglejmo, kakšen korak morajo storiti upniki. Določeno je, da se jim medtem prepusti zapuščina, da bi skrbeli zanjo, dokler
se dedič, ki premišljuje, ne odloči, ali bo svoj delež sprejel ali zavrnil.
10. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXXI.
Če je zapustnik navzoč, vendar nima skrbnika, je treba šteti, da je odsoten.
(11) Paulus, O Plavciju, VIII. knjiga.
Če je bila zapuščina ali skrbništvo pogojno zapisano sinu pod očetovskim nadzorom, je treba reči.da bi moral biti v posest
postavljen tako on sam kot njegov oče, in sicer iz razloga, ker oba pričakujeta korist.
12. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXIII.
Kadar nam pretor zaradi ohranitve zapuščine ali zaupanja ali ker nam ni zagotovljena varnost pred grozečo škodo dovoli, da
prevzamemo posest premoženja, ali nas postavi v posest v imenu nerojenega otroka, dejansko nimamo posesti, ampak nam le
podeli pooblastilo, da premoženje varujemo in pazimo nanj.
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13. Papinianus, Mnenja, XIV. knjiga.
Človek, ki ga guverner province pošlje pred cesarsko sodišče, ni prisiljen zagovarjati nobene druge tožbe v Rimu, še vedno
pa ga je treba zagovarjati v provinci; kajti premoženje osebe, ki je kaznovana z začasnim izgonom, se lahko proda, če
zagovornik ne nastopi zanjo na sodišču.
14. Paulus, Vprašanja, II. knjiga.
Če bi kdo upniku preprečil, da bi dobil v posest premoženje svojega dolžnika, se zoper njega v korist upnika odobri tožba v
višini vrednosti premoženja.
1. Če je kdo postavljen v posest premoženja z namenom, da bi ohranil zapuščino, mu ne bo dovoljeno prevzeti posesti, če je
pogoj, od katerega je odvisna zapuščina, v suspenzu; in čeprav se morda ne bo izpolnil, je treba zapuščeno premoženje
vseeno oceniti, ker je v interesu zapustnika, da ima varnost.
2. Poleg tega upnik, katerega plačilo terjatve je pogojno, ne dobi posesti; posest namreč dobi le tisti, ki ima pravico prodati
premoženje na podlagi edikta.
15. Ulpianus, Trusti, VI. knjiga.
Tisti, ki je prejel premoženje v zameno, je podoben kupcu, in tudi tisti, ki prejme premoženje v plačilo, in tisti, ki sprejme
znesek njegove cenitve na sodišču, pa tudi tisti, ki kaj pridobi na podlagi določila in ne zaradi liberalnosti, zavzemajo isti
pravni položaj.
Tit. 5. V zvezi s posestjo in prodajo premoženja s strani sodne oblasti.

(1) Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXV.
Dolžnikovo premoženje je treba prodati v kraju, kjer naj bi se branil tožbe; to pomeni,
2. Paulus, O ediktu, knjiga LIV.
kjer ima stalno prebivališče:
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(3) Gaj, O deželnem ediktu, knjiga XXIII.
ali kjer je sklenil pogodbo. Vendar se pogodba ne razume kot sklenjena v kraju, kjer je bil sklenjen posel, temveč tam, kjer
naj bi bil plačan denar.
4. Paulus, O ediktu, knjiga LVII.
Če je bil suženj imenovan za dediča pod določenim pogojem ali če obstaja dvom, ali bo postal svoboden in dedič, ni
krivično, da se izda dekret, če to zahtevajo upniki; če pa ne postane dedič pred določenim časom, se vse nadaljuje tako, kot
da sploh ne bi bil imenovan. To se zelo pogosto zgodi, kadar je suženj imenovan za dediča pod pogojem, da bo določeni
osebi plačal določeno vsoto denarja, pri čemer za to ni bil določen noben datum. To pravilo se upošteva glede premoženja
posesti, ker pa bo suženj ob določenem času dobil svobodo, mu jo mora pretor ohraniti, čeprav je gotovo, da nikoli ne bo
dedič ali pridobil pretorske posesti nad posestjo.
1. Če pa se pojavi kdo, ki bi branil pokojnika, bodisi z obljubo, da bo dedič, bodisi s tem, da dovoli, da se proti njemu vložijo
tožbe, premoženja pokojnika ni mogoče prodati.
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga LX.
Petindvajsetletni mladoletnik, ki ima skrbnike, vendar ga ti ne branijo in ne najde nikogar drugega, ki bi se pojavil zanj, mora
trpeti prodajo svojega premoženja, tudi če se ne skriva; čeprav se za tistega, ki ni sposoben zaščititi svojih interesov, ne šteje,
da se je goljufivo skril.
6. Paulus, O ediktu, knjiga LVIII.
Če za mladoletnika ni priporočljivo, da bi obdržal premoženje svojega očeta, bo pretor dovolil, da se premoženje pokojnika
proda, da se vse, kar ostane, izroči mladoletniku.
1. Če bi mladoletnik, preden zavrne zapuščino, opravil kakršen koli posel v zvezi z njo, naj se to, kar je storil, šteje za
veljavno, če je ravnal v dobri veri.
2. Kaj pa, če bi potem, ko je poplačal nekatere svoje upnike, njegovo premoženje prodali drugi? Če se opravi poizvedba o
tem, ali je mogoče kaj izterjati, Julijan pravi, da je treba, če se pokaže ustrezen razlog, o zadevi odločiti tako, da se prepreči,
da bi bile pravice vestnega upnika prizadete bodisi zaradi malomarnosti bodisi zaradi nečimrnosti drugega. Če pa bi oba
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upnika hkrati zahtevala plačilo, varuh pa bi plačal samo tebi, bi bilo pravično, da dobim toliko, kolikor sem prejel, ali da
prispevaš od tega, kar si prejel. To pravi Julijan. Očitno pa je, da se nanaša na primer skrbnika, pri katerem je bilo plačilo
izvedeno iz premoženja iz zapuščine njegovega očeta. Kako bi bilo torej treba ravnati, če bi varovanec denar za plačilo
pridobil iz kakšnega drugega vira? Ali bi ga moral vrniti ali ne? In ali bi ga moral upnik vrniti ali bi ga moral vzeti iz
zapuščine? Naš Scaevola pravi, da je treba, če je kaj v zapuščini, v celoti odšteti; tako kot v primeru osebe, ki opravlja posle
drugega. Če pa v zapuščini ne ostane nič, ne bi bilo nepravično ugoditi tožbi za izterjavo od upnika za denar, ki je bil plačan,
ne da bi bil dolgovan.
(7) Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXIII.
Z dolgom zapuščine se razume tudi tisto, za kar ni mogoče vložiti tožbe zoper pokojnika, kot na primer, če je obljubil, da bo
plačal ob svoji smrti; pa tudi, če je nekdo, ki je postal porok za pokojnika, plačal dolg po njegovi smrti.
8. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXI.
V prodajo je vključen tudi užitek na nepremičnini, saj je užitkar vključen v izraz "lastnik".
1. Če ima kdo pravico vzeti pridelke z zemljišča svojega dolžnika, lahko upnik, ki je dobil zemljišče v posest, navedene
pridelke proda ali da v zakup. To pa je mogoče storiti le, če niso bili predhodno prodani ali dani v zakup; če je to storil
dolžnik, bo pretor podprl prodajo ali zakup, ki ga je opravil, čeprav so bili pridelki morda odtujeni za manj, kot so bili vredni;
razen če je bilo to storjeno z namenom ogoljufanja upnikov, saj lahko takrat pretor dovoli upnikom, da opravijo nov zakup ali
prodajo.
2. Isto pravilo velja za dohodke od drugih stvari, tako da je treba, če jih je mogoče dati v zakup, to storiti; kot na primer plače
sužnjev ali najemnina za tovorne živali ali dohodki od drugega premoženja, ki ga je mogoče dati v zakup.
3. Pretor ne pove ničesar o tem, koliko časa naj bi najem trajal. Zato velja, da je bila upnikom podeljena prosta oblast, da
premoženje dajo v najem, dokler se jim to zdi smotrno; prav tako imajo pravico prodati ali dati v najem po svoji presoji,
seveda če ne gre za goljufijo. Vendar pa niso odgovorni za malomarnost.
4. Če je eden od upnikov v posesti nepremičnine, bo vprašanje njenega dajanja v najem zlahka rešeno. Če pa ni samo eden,
ampak več upnikov, se lahko vprašamo, kateri od njih naj nepremičnino proda ali da v zakup? To bo zlahka rešeno, če se o
tem strinjajo, saj jo lahko dajo v zakup vsi ali pa za to imenujejo enega izmed njih. Če pa se ne strinjajo, potem je treba reči,
da mora pretor po predložitvi ustreznega razloga izbrati enega od njih, da jo da v zakup ali proda.
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9. Isto, O ediktu, knjiga LXII.
Pretor pravi: "Tožbo in factum bom odobril, če ima kdo v posesti nepremičnino in je zaradi tega zbral pridelke ter jih noče
vrniti tistemu, ki mu nepremičnina pripada, ali če mu noče povrniti stroškov, ki jih je imel brez goljufije, ali če se je stanje
nepremičnine zaradi goljufivih dejanj posestnika poslabšalo."
1. Kar pretor pravi v zvezi z dohodki, je treba razumeti tudi tako, da se nanaša na vse drugo, kar je pridobljeno iz
dolžnikovega premoženja. In res bi tako moralo biti, kajti kaj bi se zgodilo, če bi stranka, ki ima premoženje, pridobila kazen
bodisi s predložitvijo arbitraži bodisi na kakšen drug način? Morala bi vrniti kazen, ki jo je dobila.
2. Ko pretor pravi: "Če mu ne želi povrniti stroškov, ki jih je morda imel brez goljufije," to pomeni, da bi mu moral upnik, če
je sam imel kakšne stroške, te povrniti, če jih ni imel z goljufijo. Zato zadostuje, da so stroški nastali brez goljufije, tudi če
njihovo plačilo ni na noben način koristilo dolžnikovemu premoženju.
3. Z besedami "osebi, ki ji premoženje pripada" sta vključena skrbnik, določen za prodajo premoženja, in dolžnik sam, če do
prodaje ne bi prišlo. Upniku je prav tako priznana tožba proti osebam, ki smo jih omenili, če je imel kakršen koli strošek pri
spravilu pridelkov ali pri vzdrževanju in oskrbi sužnjev ali pri vzdrževanju in popravilu zemljišča ali pri odškodnini sosedu
za grozečo škodo ali pri obrambi sužnja v postopku z nokavtom, če ni bilo ugodneje predati sužnja, kot ga obdržati. Kajti če
je bolje, da ga preda, bo posledica tega, da ne bo mogel povrniti stroškov za njegovo obrambo.
4. Na splošno je treba reči, da lahko stranka v posesti izterja vse, kar je porabila za nepremičnino, če to ni bilo storjeno z
goljufijo. Ne more namreč vložiti tožbe na podlagi prostovoljnega posredovanja, kot če bi kot solastnik popravil stavbo v
skupni rabi, saj se tudi za upnika šteje, da je opravil posel, za katerega je bil sam skupaj zainteresiran, in ne posel drugega.
5. Poleg tega se je zastavilo vprašanje, ali bo posestnik odgovoren, če so se zemljišča poslabšala brez upnikove slabe vere; ali
če so bile pravice, ki se nanašajo nanje, izgubljene; ali če so bile stavbe porušene ali požgane; ali če za sužnje ali živino ni
bilo ustrezno poskrbljeno; ali če je bila posest predana drugemu brez goljufivega namena; ali bo posestnik odgovarjal. Očitno
je, da ne bo odgovoren, ker ni kriv goljufije. Njegov položaj bo boljši kot položaj upnika, kadar gre za zastavno pravico, saj
ni odgovoren le za goljufijo, ampak tudi za malomarnost. Enako pravilo velja za skrbnika premoženja, saj je tudi on
odgovoren tako kot upniki.
6. Pretor odobri tožbo in factum tudi zoper tistega, ki pridelkov na zemljišču ni niti dal v zakup niti prodal, in sodba bo
izrečena zoper njega za to, kar je pobral, ker tega ni niti prodal niti dal v zakup. Če pa je zbral le toliko npteh, kolikor bi jih
zbral, če bi pridelek dal v zakup ali prodal, ne bo za nič odgovoren. Vendar pa mora biti odgovoren za čas, v katerem je bil v
posesti sam ali kdo drug po njegovem navodilu, dokler se ji ni odpovedal. Upnika namreč ni treba šteti za odgovornega za to,
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da ni prevzel posesti ali da jo je opustil, saj posel opravlja prostovoljno kot svoj. Cenitev je treba opraviti sorazmerno z
interesom stranke, ki vloži tožbo.
7. Te tožbe niso začasne ter se odobrijo za in proti dedičem in drugim naslednikom. Če naj bi se stanje nepremičnine
poslabšalo zaradi goljufije stranke, ki je bila dana v posest, je treba zoper njo odobriti tožbo zaradi slabe vere; vendar se ta po
preteku enega leta ne odobri niti zoper dediče niti zoper druge naslednike, ker izhaja iz kaznivega dejanja in vključuje kazen:
10. Paulus, O ediktu, knjiga LIX.
Razen če je vložen za znesek, ki je prišel v njegove roke.
(11) Ulpianus, O ediktu, knjiga LXII.
Ta tožba je odobrena tudi dediču, saj vključuje pregon premoženja.
12. Paulus, O ediktu, knjiga LIX.
Kadar eden od več upnikov zahteva, da se mu da v posest dolžnikovo premoženje, se postavi vprašanje, ali lahko samo tisti,
ki poda zahtevo, prevzame posest. Ali pa bo v primeru, ko zahtevo vloži le eden in ji pretor ugodi, vsem upnikom dovoljeno
vstopiti v lastnino. Primerneje je trditi, da se šteje, da je pretor, ko postavi stranko v posest, dal dovoljenje ne le tistemu, ki je
vložil zahtevo, temveč tudi vsem upnikom. Tega mnenja je tudi Labeo. V tem primeru se ne šteje, da posest pridobi
svobodna oseba, saj tisti, ki mu pretor dovoli, da prevzame posest, ne pridobi ničesar zase, temveč opravi dejanje, ki je
običajno, in zato imajo drugi od tega korist. Jasno je, da če bi kdo, ki ni upnik, zahteval. posest, nikakor ni mogoče šteti, da
lahko upnik pridobi posest, saj takšna zahteva nima učinka. Drugače pa je, če upnik, ki mu je bilo dano dovoljenje za
prevzem posesti, pozneje prejme plačilo svojega dolga, saj lahko drugi upniki sledijo prodaji nepremičnine.
1. Tistemu, ki mu je bilo izdano dovoljenje za prevzem posesti, se razume, da mu je naročeno, naj to stori na nekem kraju, za
katerega je pristojno sodišče.
2. Če posesti ni mogoče prevzeti zaradi narave nepremičnine ali ker je zemljišče poplavljeno ali je v oblasti roparjev, se zelo
pravilno šteje, da ni ničesar, kar bi bilo mogoče prevzeti v posest.
(13) Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXIII.
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Čeprav morda ni dejanske posesti, ker ni ničesar, od česar bi bilo mogoče pridobiti posest, ali ker je ni mogoče pridobiti brez
spora, se šteje, da je upnik, ki je bil postavljen v posest, v enakem položaju, kot če bi jo bil pridobil sam.
14. Paulus, O ediktu, knjiga LIX.
Kadar je upnik postavljen v posest dolžnikovega premoženja, je treba imenovati kuratorja, če obstaja nevarnost, da bodo
pravice do tožbe ugasnile.
1. Zoper upnika, ki je bil postavljen v posest, je dovoljena tožba v zvezi s katerim koli dolžnikovim premoženjem, ki je
morda prišlo v njegove roke. Če še ni ničesar pridobil, mora odstopiti svoje pravice do tožbe. Zoper njega se prizna tožba in
factum, upnik pa se mora odpovedati vsemu, kar je vključeno v tožbo za prostovoljno posredovanje, če je to tožbo v danih
okoliščinah mogoče vložiti.
(15) Ulpianus, O ediktu, knjiga LXII.
Kadar več upnikov dobi v posest dolžnikovo premoženje, mora večina izmed njih izbrati enega, ki bo skrbel, da se ne bo
posegalo v njegove račune. Menim, da bi morali upniki sestaviti seznam listin, ki jih ima dolžnik; ne da bi morali sami
prepisovati listine, ampak da bi si morali delati zapiske v svojo korist in sestaviti tako rekoč popis, v katerem bi navedli
število omenjenih listin in na katere zadeve se nanašajo; to je postopek, ki bi ga morali imeti pravico izvajati v zvezi z vsem
drugim premoženjem. Poleg tega bi moral pretor včasih, če se izkaže ustrezen razlog, upnikom dovoliti, da naredijo izpiske
iz navedenih listin, če za to obstaja utemeljen razlog.
1. Poglejmo, ali je treba upnikom dovoliti, da pregledajo in preučijo dolžnikove listine samo enkrat ali večkrat. Labeo pravi,
da tega privilegija ne bi smeli odobriti več kot enkrat. Vendar meni, da je treba, če kdo priseže, da tega ne zahteva z
namenom nadlegovanja in da nima več izpiskov, ki jih je pregledal v tabelah, odobriti pooblastilo za ponovni pregled, vendar
se to ne sme storiti več kot dvakrat.

Tit. 6. O privilegijih upnikov.

1. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXIV.
Pri prodaji dolžnikovega premoženja ima upnik, ki je v krvnem sorodstvu, prednost pred tujcem. Če je upnikov več in vsi
niso dolžnikovi sorodniki, ima prednost tisti, ki mu pripada največji denarni znesek.
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(2) Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIII.
Pojavilo se je vprašanje, ali so pogrebni stroški privilegirani le, če je bila oseba, katere premoženje je bilo prodano,
pokopana, ali pa to velja tudi, če so nastali zaradi pokopa drugega. Sedanje pravilo je, da bo obstajal razlog za privilegij,
kadar bo kdo pokopan (to je, kadar je treba vložiti tožbo za pogrebne stroške, ne glede na to, ali se to stori za nekoga, čigar
premoženje se namerava prodati, ali za nekoga, ki je bil dolžan drugemu in zoper katerega bi se taka tožba lahko vložila, če
bi bil živ). Menimo, da je zelo malo pomembno, v kakšnem postopku se izterjajo tovrstni stroški, ali gre za postopek za
izterjavo pogrebnih stroškov, ali za tožbo za delitev ali kakšen drug postopek, če so stroški dejansko nastali zaradi pogreba.
Zato bo stranka ne glede na to, katera tožba je vložena v ta namen, upravičena tudi do tožbe, ki temelji na pogrebnih stroških.
Če so bili torej na podlagi določila odšteti stroški pogreba, je treba reči, da obstaja podlaga za privilegij, če nihče ni sklenil
določila z namenom, da bi se odpovedal privilegiju.
1. Če zaročenka da doto in do poroke ne pride, čeprav lahko doto izterja s tožbo, je vendarle pravično, da se ji dovoli uživati
ta privilegij, čeprav zakonska zveza ni bila sklenjena. Menim, da bo enako pravilo veljalo tudi, če se poroči mladoletnica,
mlajša od dvanajst let, čeprav je še ni mogoče šteti za ženo.
3. Paulus, O ediktu, knjiga LX.
V javnem interesu je, da dobi nazaj celotno doto, da se bo lahko poročila, ko ji bo starost to dopuščala.
(4) Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXI.
V tovrstnih primerih prav tako podelimo privilegij ženski.
1. Če kdo v času, ko ni bil varuh, opravlja posle kot varuh, je jasno, da bo obstajal razlog za privilegij. Prav tako ni
pomembno, ali je tisti, ki opravlja posel, sam kaj dolžan ali pa so dolžniki njegovi dediči ali drugi nasledniki. Poleg tega je do
privilegija upravičen skrbnik sam, njegovi dediči pa ne. Povsem pravično pa je, da imajo drugi, ki so jim dodeljeni skrbniki,
na primer tisti, ki so mladoletni ali zapravljivci, takšen privilegij,
(5) Paulus, O ediktu, knjiga XC.
ali pa so gluhi ali nemi,
6. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XIV.
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ali idiotski,
7. Ulpianus, O ediktu, knjiga LV.
bi morali uživati enak privilegij.
1. Kadar pa je kurator imenovan za premoženje osebe, ki je odsotna ali jo je zajel sovražnik, ali medtem ko imenovani dediči
razpravljajo o sprejemu zapuščine, ni treba, da bi bil privilegij podeljen, ker ne obstaja isti razlog.
8. Paulus, O ediktu, knjiga LX.
Kadar kdo iz prijateljskih nagibov opravlja posle z mladoletnikom, ki še ni dopolnil polnoletnosti, mu mora ob prodaji
njegovega premoženja ohraniti privilegij, do katerega je upravičen. To mnenje sem sprejel.
9. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIII.
Kadar je kurator imenovan za nerojenega otroka in otrok še ni rojen, privilegij ne bo začel veljati.
1. Božji Markus je izdal naslednji edikt: "Če bi upnik posodil denar za popravilo stavb, ali bo imel prednost pred drugimi
upniki do višine svojega posojila?" To velja le za tistega, ki je po navodilu lastnika nepremičnine priskrbel denar osebi, ki je
opravila popravilo.
2. Pri prodaji premoženja bankirja je bilo ugotovljeno, da bodo za prednostnimi upniki prišli na vrsto tisti, ki so v skladu z
javno vero položili svoj denar v banko. Tisti, ki so od bankirja prejeli obresti na svoje vloge, pa se ne bodo razlikovali od
navadnih upnikov; in to je razumno, saj je eno nekaj posojati denar, drugo pa ga deponirati. Če pa denar še vedno obstaja,
menim, da ga lahko dobijo nazaj tisti, ki so ga deponirali, in da bo tisti, ki ga zahteva, imel prednost pred privilegiranimi
upniki.
3. Prednost imajo tisti upniki, katerih denar je prišel v roke privilegiranih upnikov. Toda kako naj razumemo, da je bilo to
storjeno ? Ali tako, da je denar takoj prešel od drugih upnikov k tistim, ki so privilegirani, ali pa bomo menili, da je šel skozi
dolžnikovo osebo, torej da je bil plačan privilegiranemu upniku, preden je bil preštet, in je tako postal dolžnikova last? Ne da
bi bili preveč zahtevni, je to mogoče šteti za pravilo, če plačilo ni bilo opravljeno po dolgem časovnem razmaku.
10. Isto, O ediktu, knjiga LXXV.
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Pretor pravi: "Vsaka pogodba, ki je sklenjena po tem, ko se je stranka, katere premoženje se prodaja, odločila za goljufijo, če
se je tisti, ki je pogodbo sklenil, tega zavedal, ne dopušča ugoditve tožbi na tej podlagi."
11. Paulus, O kratkem ediktu, knjiga XVI.
Do tega privilegija je upravičen vsakdo, ki je posodil denar za namen gradnje, opremljanja ali celo nakupa ladje.
12. Ulpianus, O dolžnostih konzula, I. knjiga.
13. Če so magistrati koga postavili v posest z namenom izvrševanja zaupanja, lahko imenujejo arbitra z namenom, da proda
vsako premoženje, ki bi se zaradi odlašanja poslabšalo; da bi cena, pridobljena za navedeno premoženje, ostala v rokah
upravičenca v obliki depozita, dokler se ne ugotovi, kaj mu pripada v skladu s pogoji zaupanja.
13. Javolen, Pisma, I. knjiga.
Vodja gospodinjstva je zamenjal dediča za svojega sina, ki še ni bil polnoleten, če bi ta umrl, preden bi dosegel to starost. Sin
je zavrnil očetovo zapuščino, zato so upniki prodali pokojnikovo premoženje. Zapuščina je nato pripadla sinu, ki je umrl,
potem ko jo je sprejel. Sprašujem, ali pretor ne bi smel odobriti tožbe očetovim upnikom zoper omenjenega mladoletnika,
čeprav je ta pozneje pridobil zapuščino, ali pa bi moral odobriti tožbo očetovim upnikom zoper namestnika, ki ni pridobil
ničesar iz očetove zapuščine, ki je seveda prešla v roke upnikov, in ker ti niso imeli pravice do mladoletnikovega
premoženja, je bilo dedičem vseeno, ali se je v njegovo zapuščino vstopilo ali ne, saj premoženje, ki ga je našel namestnik v
sinovi zapuščini, ni pripadalo očetovim upnikom. To mnenje me izredno zmoti, saj so vaši predstojniki odločili, da je
obstajala samo ena oporoka. Odgovor je bil, da je pretor koristil sinu, ki ni sprejel očetovega premoženja, s tem, da ni dovolil,
da bi se po prodaji očetovega premoženja (čeprav je pozneje pridobil premoženje) zoper njega vložila tožba, s katero bi ga
prisilil, da plača upnikom; vendar pa se isto pravilo ne sme upoštevati v zvezi z dedičem, ki je nadomestil sina, saj se je
zadoščeno za čast slednjega s tem, da se je namesto njegovega premoženja prodalo očetovo. Zato bo upnikom zavrnjena
tožba, kar zadeva premoženje, ki ga je sin pozneje pridobil, ker je to premoženje prejel od drugega in ne od očeta. Če pa bi
nadomestni sin vstopil v očetovo premoženje, potem ko je mladoletnik v zvezi z njim opravil kakšno dejanje, bi očetovo in
sinovo premoženje postalo identično in dedič bi, tudi če tega ne bi hotel, odgovarjal za vse dolgove, ki sta jih imela bodisi
oče bodisi sin; in tako kot po sklenitvi obveznosti nikakor ni mogel preprečiti prodaje svojega premoženja, če se ni branil;
tako tudi dolgov očeta in sina ni bilo mogoče ločiti, saj bi v tem primeru upniki proti njemu morali vložiti tožbo. Če pa
nadomestni dedič ne bi vstopil v zapuščino, očetovim upnikom ne bi bilo treba odobriti tožbe v zvezi s premoženjem, ki ga je
zapustil mladoletnik, saj se premoženje slednjega ne bi smelo prodati za poplačilo očetovih dolgov, niti se premoženje, ki ga
je pridobil mladoletnik, ne bi smelo vključiti v premoženje njegovega očeta.
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14. Paulus, O Lex Julia et Papia, V. knjiga.
Aufidij pravi, da kipov, ki so postavljeni na javnih mestih z namenom počastitve koga, čigar premoženje so prodali njegovi
upniki, ne more pridobiti kupec, temveč so javni, ne glede na to, ali so bili podarjeni z namenom okrasitve mesta ali pa
ostajajo last tistega, v čigar čast so bili postavljeni, in da jih pod nobenim pogojem ni mogoče odstraniti.
15. Papirius Justus, O ustavah, I. knjiga.
16. Cesarja Antonin in Verus sta v reskriptu navedla, da naj tisti, ki zanikajo, da je bilo njihovo premoženje zakonito
prodano, vložijo tožbo in da bodo zaman prosili cesarja, naj razveljavi prodajo.
16. Ulpianus, O vseh sodiščih, II. knjiga.
Če upniki zapuščine menijo, da je dedič sumljiv, lahko od njega zahtevajo, naj da jamstvo za plačilo tistega, kar jim pripada,
pretor pa naj se seznani s primerom. Vendar pa ne bi smel brez ustreznega preverjanja izpostaviti dediča potrebi po
zagotovitvi varščine, razen če bi se po dokazanem ustreznem razlogu odločil zaščititi interese tistih, ki menijo, da je dedič
lahko sumljiv.
(1) Dedič se ne šteje za sumljivega v istem smislu kot skrbnik; zaradi goljufivih dejanj ali prevarantskega ravnanja v zvezi z
zadevami svojega varovanca je namreč sumljiv skrbnik, ne pa zaradi pomanjkanja sredstev, medtem ko je dedič sumljiv
samo zaradi slednjega.
(2) Jasno je, da je treba tiste, ki dediča obtožujejo, da je sumljiv, zaslišati le v kratkem času po njegovem sprejemu zapuščine.
Če pa se dokaže, da so dopustili, da je dalj časa ostal v posesti zapuščine, in mu ne morejo očitati ničesar kaznivega, kot na
primer, da je bil kriv kakšnega goljufivega dejanja, mu po preteku dolgega časa ne bi smeli naložiti, da mora dati varščino.
(3) Če dedič, ki mu je bilo odrejeno, da mora dati varščino zaradi suma, ne uboga odloka pretorja, ta nato odredi odvzem
posesti premoženja zapuščine in dovoli njegovo prodajo v skladu z ediktom.
(4) Očitno je, da mora pretor, če se ugotovi, da ni bilo prodano nič, kar pripada zapuščini, in da proti dediču ni mogoče
upravičeno uveljavljati nobenega drugega ugovora razen njegove revščine, zadovoljno odrediti, naj ne vzame ničesar iz
zapuščine.
(5) Če upniki ne morejo dokazati, da dedič trpi zaradi revščine, mu bodo v tožbi odgovarjali zaradi povzročene škode.
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17. Paulus, Mnenja.
Privilegiji upnikov se ne ocenjujejo glede na čas, temveč glede na naravo dolga; in če več upnikov ima dolg iz istega naslova,
bodo deležni enako, čeprav so njihove terjatve lahko različnih datumov.
18. Ulpianus, Pravila, III. knjiga.
Če je mladoletnik tožen na podlagi pogodbe in se ne brani ter zaradi tega njegovi upniki dobijo v posest njegovo premoženje,
je treba od njega odšteti znesek za njegovo preživljanje.
(1) Ker je dovoljeno zagovarjati dolžnika, preden so njegovi upniki pridobili posest nad njegovim premoženjem, je to
mogoče storiti tudi po pridobitvi posesti nad njim; in ne glede na to, ali se zagovora loti sam ali pa to zanj stori kdo drug, je
treba zagotoviti, da bo sodna odločba izpolnjena in posest odvzeta.
19. Marcijan, Pravila, knjiga V.
Vsakdo ima pravico biti privilegiran upnik po Zakladnici, če je posodil denar za gradnjo, popravilo, oborožitev ali opremo
ladje, pa tudi kadar vloži tožbo za izterjavo cene prodane ladje.
20. Isto, o hipotekarni formuli.
Ugotovljeno je, da lahko vsakdo, ki je dan v posest premoženja dolžnika, ki je odsoten zaradi javnega posla, to premoženje
zakonito zadrži do popolnega plačila dolga, če se izkaže, da je dolžnik goljufivo odsoten pod pretvezo, da opravlja posle za
državo. Če pa je dolžnik odsoten zaradi javnih zadev v dobri veri in ga upnik dobi v posest na podlagi izvršilnega naslova, je
postopek ničen, zato se mora dolžnik odpovedati posesti premoženja.
21. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLV.
Velja, da se vsakdo, ki se skriva za stebri, da bi se izognil svojemu upniku, skriva samega sebe. Prav tako velja, da se skriva
tisti, ki se umakne v samoto, se pravi, ki se skriva, da bi se izognil tožbi, ki je vložena proti njemu. Tak je tisti, ki zapusti
mesto, da bi ogoljufal svoje upnike; glede skrivanja namreč ni razlike, ali človek zapusti mesto ali ostane v Rimu in se ne
pojavlja v javnosti.
22. Papinianus, Mnenja, knjiga X.
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Odločeno je bilo, da je mesto Antiohija v Siriji ohranilo privilegij, ki mu ga je podeljeval poseben zakon v zvezi z
zasledovanjem premoženja umrlega dolžnika, ki je bilo odvzeto v izvršbi.
23. Paulus, Odločitve, I. knjiga.
Konkubina in njeni naravni otroci so izvzeti iz premoženja, ki ga lahko upniki prodajo.
(1) Kadar je upnik javnost, ima prednost pred vsemi drugimi, katerih terjatve so dokazane s pisnimi listinami.
24. Isto, Odločbe, knjiga V.
Če za mladoletnika ni zagotovljena obramba, dobijo njegovi upniki v posest njegovo premoženje, vendar je treba iz
navedenega premoženja poskrbeti za njegovo preživljanje, dokler ne doseže polnoletnosti.
(1) Premoženja kogarkoli, ki ga je zajel sovražnik, ni mogoče prodati za plačilo njegovih dolgov, dokler se ne vrne.
Tit. 7. V zvezi z ločevanjem premoženja zapuščine.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIV.
Opozoriti je treba, da se ločitev premoženja posesti običajno doseže z dekretom pretorja.
(1) Ločitev se navadno odobri upnikom iz naslednjih razlogov: na primer, če ima upnik za dolžnika Seija, ta pa umre in
zapusti dediča Titiusa; ker Titius ni plačilno sposoben, se njegovo premoženje ponudi v prodajo. Seijevi upniki trdijo, da
njegovo premoženje zadošča za poplačilo njihovih terjatev, Titijevi upniki pa se morajo zadovoljiti s premoženjem slednjega,
zato pride do prodaje premoženja dveh različnih dolžnikov. Lahko pa se zgodi, da je bil Seius plačilno sposoben in bi lahko
zadovoljil svoje upnike, če že ne za celoten dolg, pa vsaj za del dolga. Če pa se njihove obveznosti združijo z obveznostmi
Titijevih upnikov, ne bodo prejeli toliko, ker je bil Titius plačilno nesposoben, in še manj, ker jih je več. Zato je povsem
pravično, da se zaslišijo Seijevi upniki, ki želijo ločitev premoženja, in od pretorja pridobijo dovoljenje za plačilo vsakega
razreda upnikov posebej.
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(2) Po drugi strani pa Titijevi upniki ne morejo doseči ločitve premoženja, čeprav lahko vsakdo s pridobitvijo drugega upnika
poslabša položaj svojega prejšnjega upnika. Zato tisti, ki sprejme zapuščino mojega dolžnika, s tem ne bo poslabšal mojega
stanja, saj imam pravico doseči ločitev premoženja. Poslabšal pa bo položaj svojih upnikov, če bo sprejel zapuščino, ki ni
solventna, saj upniki ne morejo zahtevati ločitve premoženja.
(3) Poleg tega je treba opozoriti, da tudi če se domneva, da je zapuščino obremenil dedič z zastavno pravico ali hipoteko, še
vedno, če je premoženje pripadalo zapuščini, bi imel tisti, ki bi dosegel ločitev, iz tega razloga prednost pred upnikom, ki mu
je bilo premoženje zastavljeno. To sta Severus in Antoninus navedla v reskriptu.
(4) Ločitev premoženja je mogoče doseči tudi zoper državno blagajno ali katero koli občino.
(5) Pojavilo se je vprašanje, ali lahko upniki dediča včasih dosežejo ločitev premoženja, če je ta ob vstopu v zapuščino proti
njim storil goljufijo. Vendar jim ni na voljo nobenega pravnega sredstva, saj si morajo sami krivi, če so sklenili pogodbo s
takim človekom, razen če menimo, da lahko pretor uporabi izredni postopek za sodno varstvo zoper prevaro tistega, ki si je
izmislil takšno goljufijo. Vendar je takšno mnenje težko sprejeti.
(6) Če pa bi bil dedič, čeprav lahko trdi, da misli, da je zapuščina insolventna, prisiljen sprejeti in prenesti zapuščino, pa ni
nikogar, ki bi mu jo lahko izročil, saj se to v nekaterih okoliščinah zgodi, mu moramo priskočiti na pomoč (če jo zahteva), in
sicer proti upnikom zapuščine. To je božji Pij navedel v reskriptu, ki je omogočal prodajo zapustnikovega premoženja, kot da
zapuščina ne bi bila sprejeta. Menim, da bi bilo treba to olajšavo odobriti tudi dedičevim upnikom, če to zahtevajo, četudi je
dedič sam ni zahteval, tako kot se odobri vsaka ločitev terjatev.
(7) Poglejmo, ali lahko očetovi upniki v primeru, ko mladoletnik, ki še ni dopolnil polnoletnosti, postane dedič svojega očeta
in umre, preden dopolni to starost, premoženje v rokah nadomestnega dediča, ki je sprejel zapuščino po mladoletniku,
prodajo, zahtevajo ločitev premoženja." Menim, da to lahko storijo, in grem še dlje ter menim, da lahko ločitev zahtevajo tudi
upniki mladoletnika v razmerju do upnikov njegovega dediča.
(8) V skladu s tem poglejmo, če bi Primus imenoval Secundusa za svojega dediča, Secundus pa bi imenoval Tercija za
svojega dediča in bi Tercijevo premoženje prodali njegovi upniki, kateri upniki lahko zahtevajo ločitev premoženja. Menim,
da bi morali biti zaslišani, če to zahtevajo Primusovi upniki, in sicer tako proti Secundovim kot proti Tercijevim upnikom; če
ločitev zahtevajo Secundovi upniki, jo lahko dosežejo proti Tercijevim dedičem, ne pa tudi proti Primusovim. Z eno besedo,
Primusovi upniki lahko dosežejo ločitev premoženja proti vsem drugim upnikom; Secundusovi upniki jo lahko dosežejo proti
Tercijevim upnikom, ne pa tudi proti Primusovim.
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(9) Če upniki prodajo premoženje sina pod očetovskim nadzorom, ki ima castrense peculium, ali je mogoče ločiti med upniki
castrense peculium in drugimi upniki? Vsi bi morali biti priznani skupaj, razen če bi bilo morda treba ločiti terjatve tistih, ki
so sklenili pogodbo, preden je sin nastopil vojaško službo. Menim, da je treba to mnenje sprejeti. Če bi torej upniki, ki so
sklenili pogodbe, preden je sin nastopil vojaško službo, prodali kastrenško premoženje, ne morejo vstopiti skupaj s
poznejšimi upniki. Poleg tega, če je bilo katero koli premoženje uporabljeno v korist očeta, se upniku morda lahko prepreči,
da bi se dotaknil castrense peculium, saj ima pravico vložiti posebno tožbo zoper očeta.
(10) Opozoriti je treba, da lahko ločitev premoženja dosežejo le tisti upniki, ki se z dedičem niso dogovorili z namenom
sklenitve nove obveznosti. Če pa so se z njim dogovorili s tem namenom, bodo izgubili ugodnost ločitve premoženja, saj se
po pridobitvi dedičeve terjatve zdaj ne morejo ločiti od tistega, ki so ga do določene mere izbrali za svojega dolžnika. Če pa
so s tem, ko so dediča izbrali za svojega dolžnika, od njega v tej vlogi zahtevali obresti, je treba sprejeti enako pravilo.
(11) Prav tako se sprašuje, ali lahko dosežejo ločitev premoženja, če so od dediča prejeli varščino. Menim, da tega ne morejo
storiti, saj so sledili tistemu, ki jih je spodbudil k spremembi. Kaj pa, če so sprejeli nezadostno zavarovanje? Sami so si krivi,
ker niso sprejeli poroštva, ki bi bilo plačilno sposobno.
(12) Prav tako se je treba zavedati, da po združitvi premoženja zapuščine s premoženjem dediča ni mogoče doseči ločitve
premoženja, saj kadar je premoženje združeno in pomešano, ločitve ni mogoče zahtevati. Kaj pa, če bi bilo sestavljeno iz
ločenih zemljišč, sužnjev, živine ali česa drugega, kar je mogoče razdeliti? V teh okoliščinah je mogoče zahtevati ločitev,
prav tako pa ne bo mogoče slišati nikogar, ki trdi, da je premoženje združeno, saj zemljiških parcel ni mogoče združiti, razen
če je posest različnih oseb tako združena in pomešana, da ločitve ni mogoče doseči, kar se zgodi zelo redko.
(13) Ko smo navedli, da ločitve premoženja ni mogoče doseči po dolgem času, je treba to razumeti tako, da je ni mogoče
zahtevati po preteku petih let od sprejetja zapuščine.
(14) V vseh teh primerih je treba za ugotovitev, ali naj pride do ločitve premoženja ali ne, pridobiti mnenje pretorja ali
guvernerja in nikogar drugega, torej mnenje tistega, ki lahko odobri ločitev.
(15) Če bi upnik od dediča sprejel zastavno pravico, se mu ločitev premoženja ne sme dovoliti, ker pričakuje plačilo od
dediča. Ne sme se namreč slišati tistega, ki trdi, da je dedič odgovoren, ker ga je s tem namenom na kakršen koli način sprejel
za svojega dolžnika.
(16) Če je več upnikov, od katerih imajo nekateri terjatve do dediča kot svojega dolžnika, drugi pa ne, in slednji dosežejo
ločitev, se je pojavilo vprašanje, ali lahko prvim priznajo delež z njimi. Menim, da jim to ne bo koristilo, saj bi morali biti
vključeni med upnike samega dediča.
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(17) Opozoriti je treba tudi, da je splošno sprejeto stališče, da lahko upniki dediča dobijo kar koli od ostanka zapustnikovega
premoženja, ki se uporabi za poplačilo njihovih terjatev, upniki zapustnika pa ne morejo dobiti ničesar iz zapustnikovega
premoženja. Razlog za to je, da so tisti, ki so dosegli ločitev, lahko krivi le sami sebe, če so, ko je premoženje zapustnika
zadoščalo za njihovo poplačilo, dali prednost ločitvi zapustnikovega premoženja v njihovo korist, vendar pa upniki
zapustnika niso krivi za nič takšnega. Če pa pokojnikovi upniki zahtevajo, da bi bili deležni dedičevega premoženja, jih ne bi
smeli zaslišati, saj jih ločitev, ki jo sami zahtevajo, odvzame iz vsakršne udeležbe v navedenem premoženju. Če pa
pokojnikovi upniki brezbrižno zahtevajo ločitev premoženja, so opravičljivi, saj se lahko kot upravičen razlog za to navaja
njihovo nepoznavanje stanja zapuščine.
(18) Ne smemo pozabiti, da lahko suženj, ki je bil imenovan za nujnega dediča, s podelitvijo svobode doseže ločitev
premoženja; tako da bo, če se ne bo vmešaval v premoženje svojega varovanca, lahko imel vse, kar bo pozneje pridobil,
ločeno skupaj z vsem, kar mu pripada od zapustnika.
2. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXV.
Če je dedič zapuščino prodal, ni mogoče zakonito zahtevati njene ločitve, če ni suma goljufije; kajti vsa dejanja, ki jih je
dedič v vmesnem času opravil v dobri veri, se običajno štejejo za zakonita.
3. Isto, Vprašanja, knjiga XXVII.
Dolžnik je postal dedič svojega poroka, upniki slednjega pa so prodali njegovo premoženje. Čeprav je porokova obveznost
ugasnila, se vseeno dovoli ločitev premoženja na zahtevo tistega, ki mu je bil porok odgovoren, ne glede na to, ali je bil edini
upnik zapuščine ali pa jih je bilo več. Pravno pravilo, ki izključuje obveznost zavarovanja zaradi glavne obveznosti, ki je
večja, namreč ne sme posegati v pravice upnika, ki je skrbno poskrbel za svoj interes. (1) Kaj pa, če po ločitvi premoženja
poroka zastavitelj ne bi mogel izterjati celotne terjatve iz zapuščine? Ali se lahko njegov delež zahteva skupaj z deleži drugih
upnikov dediča ali pa mora ostati zadovoljen s premoženjem, ki ga je raje ločil? Ker pa bi bil ta porok lahko skupaj z upniki
dolžnika deležen morebitnega preostanka, ki bi ostal, če upnik glavnega dolžnika po prodaji premoženja poroka ne bi sprejel
premoženja poroka, razum ne dopušča, da bi bil v predlaganem primeru izključen. (2) Glede vsakega drugega upnika, ki je
dosegel ločitev premoženja, pa je ugodneje, če velja, da če ne more izterjati celotnega dolga iz zapuščine, lahko še vedno
nekaj izterja iz zapustnikovega premoženja, če so bili poplačani zapustnikovi osebni upniki, saj ni dvoma, da bi mu bilo treba
priznati delež z zapustnikovimi upniki, potem ko so bili poplačani upniki iz zapuščine.
4. Isto, Mnenja, knjiga XII.
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Ločitev premoženja se prizna tudi upnikom, če dolg zapade po določenem času ali pod kakšnim pogojem, zaradi katerega še
niso mogli vložiti tožbe za izterjavo denarja, saj je bilo z dvojnim zavarovanjem poskrbljeno tudi zanje.
(1) Ugotovljeno je, da se šteje, da imajo volilojemniki zastavno pravico le na tistem delu zapuščine, ki ostane po poplačilu
dolgov.
5. Paulus, Vprašanja, knjiga XIII.
Če upniki zapuščine dosežejo ločitev premoženja in se izkaže, da je zapuščina insolventna, dedič pa solventen, se ne morejo
zateči k slednjemu, temveč morajo vztrajati pri ločitvi, ki so jo že zahtevali. Če pa dedič pridobi premoženje po tem, ko je
bila dosežena ločitev, in je kaj od tega pridobljeno iz zapuščine, je treba tistim, ki so dosegli ločitev, skupaj z osebnimi upniki
dediča priznati delež pri tem, kar je bilo pridobljeno. Če pa so njihove terjatve poplačane, se morebitni preostanek izplača
upnikom dediča; če pa slednji pridobi premoženje iz kakšnega drugega vira, ga upniki zapuščine ne bodo smeli prevzeti. Če
pa so osebni upniki dediča v celoti poplačani, nekateri organi menijo, da je treba vse, kar ostane, predati upnikom zapuščine;
vendar tega mnenja ne sprejemam, saj ko so zahtevali ločitev premoženja, niso več pričakovali plačila od dediča osebno,
ampak so se zatekli k zapuščini in tako rekoč prodali premoženje zapuščine, ki se ni moglo povečati. Menim, da bi bilo treba
enako pravilo uporabiti, tudi če so bili upniki zavedeni glede ločitve premoženja in so dobili manj kot dedičevi osebni upniki.
Vendar imajo slednji kot jamstvo njegovo premoženje in njegovo osebo, ki ju lahko pridobijo za časa njegovega življenja.
6. Julianus, Digest, knjiga XLVI.
Kadar je dedič insolventen, je pravično, da ne le zapustnikovi upniki, temveč tudi tisti, ki jim je bila dana zapuščina, dobijo
ločitev premoženja, tako da lahko po popolnem poplačilu terjatev upnikov volilojemniki v celoti ali delno dobijo svojo
zapuščino.
(1) Če svobodna ženska, ki je bila imenovana za dedinjo, zahteva pretorsko posest v skladu z določbami oporoke zapustnika,
ki ni bil solventen, se postavi vprašanje, ali je treba njeno lastno premoženje ločiti od premoženja zapuščine. Odgovor je, da
je treba njenemu patronu odobriti olajšave, da ne bi bil utesnjen zaradi dolga, ki ga je njegova svobodna žena pridobila z
ohranitvijo posesti zapuščine v skladu z določbami oporoke.
7. Marcianus, Pravila, II. knjiga.
Upniki zapuščine, ki so vložili zahtevke zoper dediča, lahko kljub temu dosežejo ločitev premoženja, saj so se za ta korak
odločili iz nujnosti.

2638

Tit. 8. V zvezi z imenovanjem skrbnika premoženja.

1. Paulus, O ediktu, knjiga LVII.
Kadar je kustos imenovan pod določenim pogojem, ga je treba prisiliti, da ga izpolni, če to lahko stori; če pa reče, da
zapuščine ne bo sprejel, čeprav je pogoj izpolnjen, morajo upniki prodati pokojnikovo premoženje.
(1) Če pa dedič ne more storiti ničesar, je treba imenovati skrbnika zapuščine ali pa premoženje prodati.
(2) Če iz zapuščine izhaja precejšen dolg, ki se lahko poveča z dodatkom kazni, mora dolgove plačati kurator; tako kot se
običajno stori, kadar se noseči ženski v imenu njenega nerojenega otroka postavi posest ali je dedič mladoletna oseba, ki
nima skrbnika.
2. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXV.
Pri imenovanju kuratorja se po naši praksi obrnemo na pretorja, da s soglasjem večine upnikov imenuje enega ali več
kuratorjev, ali na guvernerja pokrajine, če je treba premoženje v njej prodati.
(1) Ratificirati je treba vse, kar je morda storil ali izvedel imenovani kurator ali kuratorji, to je vsa dejanja ali posle, ki so bili
opravljeni. Upravičeni so do tožb zoper druge, zoper njih pa bodo veljale pretorske tožbe. Če kuratorji imenujejo koga, da
vloži tožbo ali jo brani, odvisno od primera, se varščina, ki se od njega zahteva v zvezi z ratifikacijo njegovih dejanj ali
plačilom sodne odločbe, ne sme vzeti v imenu tistega, katerega premoženje se prodaja, temveč v imenu samega kuratorja, ki
ga je imenoval.
(2) Kadar pa je imenovanih več kuratorjev, Celsus pravi, da morajo tožiti in biti toženi skupaj in ne ločeno. Če pa so
omenjeni kuratorji imenovani za različna okrožja, eden na primer za premoženje v Italiji, drugi pa za premoženje v neki
pokrajini, menim, da bodo imeli nadzor nad svojimi okrožji.
(3) Postavlja se vprašanje, ali je mogoče kuratorja imenovati proti njegovi volji. Kasij pravi, da nikogar ni mogoče prisiliti,
da bi postal kurator premoženja proti svoji volji, kar je pravilno. Zato je treba najti tistega, ki to želi, razen če obstaja nujna
potreba; za imenovanje kuratorja proti njegovi volji pa se je treba sklicevati na cesarjevo oblast.
(4) Ni nujno potrebno, da je oseba, imenovana za kuratorja, upnik; lahko pa so imenovani tudi tisti, ki niso upniki.
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(5) Če so trije kuratorji in eden od njih ni opravil nobenega posla v zvezi s svojo funkcijo, ali se lahko zoper njega odobri
tožba? Kasij meni, da v takšnih okoliščinah tožniku ne bi smela biti naložena nobena omejitev in da lahko vsak upnik, ki to
želi, proti njemu sproži postopek. Menim, da je Kassijevo mnenje povsem pravilno in da je treba upoštevati, kaj je bilo
pridobljeno iz zapuščine, in ne, kaj je prišlo v roke enega od skrbnikov. Takšna je naša praksa, razen če je bil kurator
imenovan proti njegovi privolitvi; če je tako, je treba šteti, da zoper njega ni mogoče vložiti tožbe.
3. Celsus, Digeste, knjiga XXIV.
Če je za premoženje iste osebe imenovanih več kuratorjev, se tožba za izterjavo celotnega zneska odobri zoper katerega koli
od njih, ki ga izbere tožnik; prav tako kot lahko vsak od njih toži dolžnika zapuščine za celoten znesek, ki ga dolguje.
4. Papirius Justus, O ustavah, I. knjiga.
5. Cesarja Antonin in Verus sta v reskriptu navedla, da v primeru, ko je premoženje prodal kurator na podlagi odloka senata,
proti goljufivemu dolžniku ni mogoče vložiti tožbe zaradi dejanja, storjenega pred tem.
5. Julianus, Digeste, knjiga XLVII.
Če dolžnik propade v poslu in se zberejo njegovi upniki ter izberejo tistega, ki lahko proda njegovo premoženje, pri čemer se
iz izkupička od prodaje plača znesek, ki pripada vsakemu od njih, in se pozneje pojavi druga oseba, ki trdi, da je tudi ona
upnik, ne bo upravičena do tožbe proti kuratorju, temveč lahko skupaj s kuratorjem proda dolžnikovo premoženje, tako da se
lahko vse, kar se dobi od prodaje premoženja s strani kuratorja in omenjenega upnika, izplača vsem upnikom v sorazmerju z
njihovimi terjatvami.
Tit. 9. V zvezi z restitucijo, če so bila storjena goljufiva dejanja zoper upnike.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVI.
Pretor pravi: "Kustosu premoženja ali komur koli drugemu, ki mu je treba tožbo odobriti, bom v takem primeru v letu, v
katerem ima pravico sprožiti tak postopek, odobril tožbo, kadar je bilo storjeno kakršno koli dejanje z namenom goljufije pri
kom koli, ki ni vedel za to goljufijo, in to pravico do tožbe bom ohranil tudi proti "sami stranki, ki je to storila"."
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(1) Pretor je bil prisiljen uvesti ta edikt, da bi zaščitil pravice upnikov z razveljavitvijo vseh odtujitev premoženja, ki so bile
opravljene z namenom njihove prevare.
(2) Pretor pravi: "kadar je bilo katero koli dejanje storjeno z namenom goljufije." Te besede imajo splošno veljavnost in
vključujejo vse vrste goljufij, ki so storjene, pa tudi vsako odtujitev in vsako pogodbo. Zato velja, da je vse, kar je storjeno z
namenom goljufije, ne glede na to, kakšno je, preklicano s temi besedami, saj imajo široko uporabo. Če bi torej dolžnik
odtujil kakršno koli premoženje ali dal komu odvezo odgovornosti za dolg ali koga odvezal od pogodbe;
2. Isto, O ediktu, knjiga LXXIII.
Sprejeti je treba isto pravilo. In če odpusti zastavno pravico ali plača komu z namenom, da bi ogoljufal svoje upnike:
3. Isto, O ediktu, knjiga LXXI.
Ali če komu, ki mu je dolžan, zagotovi izjemo ali se zaveže z namenom, da bi ogoljufal svoje upnike; ali plača denar; ali stori
katero koli drugo dejanje, da bi jih ogoljufal; očitno je, da bo edikt postal operativen.
(1) Kot goljufiva dejanja ne smemo razumeti le takih, ki jih dolžnik opravi pri sklepanju pogodbe, ampak tudi, kadar se
namenoma ne pojavi na sodišču ali dopusti, da se postopek konča, ali ne vloži tožbe proti dolžniku, da bi se ta s potekom
časa razrešil, ali namenoma izgubi užitek ali služnost.
(2) Ta edikt velja tudi za osebo, ki stori kakršno koli dejanje z namenom, da bi se znebila premoženja, ki ga ima v rokah.
4. Paulus, O ediktu, knjiga LXVIII.
Razume se, da namerava dolžnik ogoljufati svoje upnike, ki ne stori tistega, kar bi moral storiti, na primer če ne izkoristi
služnosti, do katerih je upravičen.
5. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXVI.
Ali če bi opustil del svoje lastnine, da bi jo lahko kdo pridobil.
6. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVI.
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Ta edikt pa ne velja za osebo, ki ne uporabi sredstev, da bi pridobila premoženje, ki ga lahko dobi, saj se nanaša le na tiste, ki
zmanjšujejo svoje premoženje, ne pa na tiste, ki ravnajo tako, da ne postanejo premožnejši.
(1) Zato tisti, ki ne izpolni postavljenega pogoja, da določilo ne bi postalo veljavno, s tem ne povzroči, da bi ta edikt začel
veljati.
(2) Če torej kdo zavrne premoženje, najsi mu pripada po zakonu ali po določilih oporoke, ne bo dal vzroka za uporabo tega
edikta, kajti medtem ko zavrača pridobitev premoženja, ne zmanjšuje lastnega premoženja.
(3) Podobno je treba reči, da če dolžnik emancipira svojega sina, da bi mu omogočil sprejetje zapuščine po lastni presoji, se
ta edikt ne bo uporabljal.
(4) Sprejeti je treba tudi mnenje, ki ga je navedel Julijan; to je, da če dolžnik noče sprejeti zapuščine, ta edikt ne bo veljal.
(5) Če bi dolžnik prodal svojega sužnja, ki je bil imenovan za dediča, da bi lahko vstopil v zapuščino po naročilu kupca, pa
ne bi bila goljufiva prodaja, ampak le tisto, kar se je nanašalo na sprejem zapuščine, se edikt ne bo uporabljal, ker ima
pravico zavrniti zapuščino. Če pa je bila s prodajo sužnja povezana kakršnakoli goljufija, se ta razveljavi; prav tako kot če bi
ga dolžnik goljufivo manumitiral.
(6) Labeo je navedel, da se ne sme šteti, da je vsakdo, ki prejme, kar mu pripada, storil goljufijo, torej kadar kdo prejme dolg,
do katerega je upravičen; bilo bi namreč nepravično trditi, da lahko dolžnik, ki ga guverner proti njegovi volji prisili k
plačilu, nekaznovano zavrne to plačilo. Ta celoten edikt se nanaša na pogodbe, pri katerih pretor ne posreduje, kot so na
primer tiste, ki vključujejo zastavne pogodbe in prodaje.
(7) Opozoriti je treba, da je Julijan dejal (in to je tudi naša praksa), da kadar kdo prejme denar, ki mu pripada, preden se
prevzame posest dolžnikovega premoženja, čeprav se popolnoma zaveda, da je slednji plačilno nesposoben, ne spada pod
pogoje tega edikta, saj je poskrbel le za svoj interes. Vsakega upnika, ki prejme, kar mu pripada, potem ko je bilo dolžnikovo
premoženje zaseženo, pa je mogoče prisiliti, da prispeva svoj delež, in ga postaviti v enak položaj z drugimi upniki; saj jih ne
bi smel prikrajšati za nič, potem ko je bilo premoženje zaseženo v izvršbo, saj je zaradi tega položaj vseh upnikov enak.
(8) Ta edikt kaznuje tistega, ki, vedoč, da ima dolžnik namen ogoljufati svoje upnike, od njega prejme premoženje, katerega
so bili ogoljufani. Zato se šteje, da se določbe edikta ne uporabljajo, če je kakšno dejanje storjeno z namenom ogoljufati
upnike in tisti, ki je prejel premoženje, tega ni vedel.
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(9) Poleg tega je treba opozoriti, da če kdo bodisi kupi ali določi kakšno premoženje, ki pripada dolžniku, ki ima namen
ogoljufati njegove upnike (čeprav ti lahko dajo svoje soglasje), bodisi sklene katero koli drugo pogodbo, se ne bo štelo, da je
storil kar koli, da bi ogoljufal upnike; saj se ne šteje, da bi kdo ogoljufal tiste, ki se zavedajo dejstva in dajo svoje soglasje.
(10) Če je kakršen koli posel sklenjen z: mladoletnikom z namenom ogoljufati njegove upnike, Labeo pravi, da ga je treba na
vsak način razveljaviti, če so upniki ogoljufani; iz razloga, da nevednost mladoletnika, ki je posledica njegove starosti, ne bi
smela škodovati njegovim upnikom in koristiti njemu samemu. Takšna je naša praksa.
(11) Na podoben način pravimo, da v primeru, ko je donacija prevarantsko dana komur koli, ne bi smeli ugotavljati, ali se je
oseba, ki ji je bil predmet podarjen, zavedala narave posla ali ne, temveč le, ali so bili upniki ogoljufani. Za tistega, ki ni
vedel za goljufijo, se ne šteje, da je bil z njo oškodovan, saj je izgubil le vir dobička in mu ni bila povzročena škoda. Zoper
tiste, ki so doživeli velikodušnost tistega, za katerega niso vedeli, da je plačilno nesposoben, pa je treba tožbo odobriti le do
višine, do katere so se denarno okoristili, in ne dlje.
(12) Podobno, če suženj prejme predmet od osebe, za katero sam ve, da je insolventna, njegov gospodar pa tega ne ve, se
postavlja vprašanje, ali bo gospodar odgovoren? Labeo pravi, da bo odgovoren do te mere, da bo moral vrniti, kar je prišlo v
njegove roke; ali pa se proti njemu lahko vloži tožba De peculio, ali tožba De in rem verso, če se je s transakcijo okoristil.
Enako pravilo je treba sprejeti v primeru sina, ki je pod očetovskim nadzorom. Če pa se je lastnik sužnja zavedal, da je bil
dolžnik insolventen, ga je mogoče tožiti v njegovem lastnem imenu.
(13) Če je nujni dedič plačal zapuščino, nato pa je njegovo premoženje prodano, Prokul pravi, da bi bilo treba kljub temu, da
zapustniki niso vedeli za njegovo plačilno nesposobnost, ugoditi pravični tožbi. O tem ni dvoma.
(14) Razpoložljive dni v letu, v katerem je mogoče vložiti tožbo od dneva prodaje, bi morali izračunati v tej tožbi.
7. Paulus, O ediktu, knjiga LXII.
Če dolžnik z namenom, da bi ogoljufal svoje upnike, kupcu, ki se tega zaveda, proda zemljišče za manj, kot je njegova
vrednost, in nato upniki, ki jim je bila odobrena tožba za razveljavitev prodaje, zahtevajo zemljišče, se postavi vprašanje, ali
bi morali vrniti kupnino. Proculus meni, da je treba zemljišče na vsak način vrniti, tudi če se cena ne vrne. Prokulovo mnenje
je potrjeno z reskriptom.
8. Venulej Saturnin, Interdikti, VI. knjiga.
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Iz tega je mogoče razbrati, da se kupcu ne sme vrniti niti del cene, ki jo je plačal. Lahko pa rečemo, da mora zadevo raziskati
razsodnik, da bi lahko odredil vračilo denarja, če je ta še vedno med dolžnikovim premoženjem; ker tako nihče ne bo
ogoljufan.
9. Paulus, O ediktu, knjiga LXII.
Neki človek je zavestno kupil predmet od dolžnika, čigar premoženje je bilo zaseženo v izvršbi, in ga nato prodal
dobrovernemu kupcu. Postavilo se je vprašanje, ali je mogoče vložiti tožbo zoper drugega kupca. Sabinovo mnenje, da
dobronamerni kupec ni odgovoren, je boljše, saj naj bi goljufija škodovala le tistemu, ki jo stori, tako kot menimo, da kupec
ne bo odgovoren, če je, ker ni poznal dejstev, sam kupil premoženje od dolžnika. Toda tisti, ki jo je kupil z goljufijo in jo
nato prodal dobrovernemu kupcu, bo odgovoren za celoten znesek, ki ga je prejel za premoženje.

10. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIII.
Pretor pravi: "Če je Lucij Titius s tvojo privolitvijo in v tvojo korist odtujil kakršno koli premoženje z namenom, da bi
ogoljufal svoje upnike, tako da bo zoper njega na podlagi mojega edikta mogoča tožba za zadevno premoženje, ko ni preteklo
več kot leto dni, kolikor je mogoče vložiti tožbo v zvezi z navedenim premoženjem, moraš po dokazanem ustreznem razlogu
odobriti restitucijo; in tudi če se tega nisi zavedal, bom odobril tožbo in factum."
(1) Kadar je kar koli storjeno z namenom ogoljufanja upnikov, se to razveljavi le, če goljufija dejansko nastane, tj. če so
upniki, ki jih je oseba nameravala ogoljufati, prodali njeno premoženje. Če pa je zadovoljil terjatve tistih, ki jih je nameraval
ogoljufati, in se zavezal drugim upnikom ali če je preprosto plačal tistim, ki jih je nameraval ogoljufati, in se nato zadolžil pri
drugih, do razveljavitve ne bo prišlo; če pa je zadovoljil terjatve prvih, ki jih je nameraval ogoljufati, tako da jim je plačal
denar drugih, ki jih ni imel namena ogoljufati, Marcellus pravi, da bo obstajal razlog za razveljavitev posla. To razlikovanje
je omenjeno v reskriptu cesarjev Severa in Antonina in je priznano v naši sedanji praksi.
(2) Kadar pretor pravi: "zavedajoč se dejstva", moramo to razumeti tako, da vem, da izvajaš goljufijo; kajti če zgolj vem, da
imaš upnike, to ne bo zadostovalo, da bi bil odgovoren za tožbo in factum, saj moram sodelovati pri goljufiji.
(3) Če kdo ni udeleženec pri goljufiji, pa bi ga upniki ob prodaji dolžnikovega premoženja vseeno poklicali in mu v
navzočnosti prič sporočili, naj ne kupi premoženja, ali bo odgovoren za tožbo in factum, če bi to storil? Boljše mnenje je, da
bo odgovarjal, saj vsakdo, ki je v navzočnosti prič obveščen, naj ne kupuje, in to stori, ni prost goljufije.
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(4) Drugače pa je, kadar kdo ve, da ima drugi upnike, in z njim sklene absolutno pogodbo, ne da bi se zavedal goljufije; saj se
ne šteje, da je odgovoren za to tožbo.
(5) Pretor pravi: "zavedajoč se dejstva", to pomeni, da je mišljen tisti, zoper katerega je mogoče vložiti to tožbo. Kaj pa, če se
je skrbnik varovanca zavedal goljufije, njegov varovanec pa ne? Poglejmo, ali bo obstajala podlaga za tožbo na podlagi
vednosti skrbnika in ali bo enako pravilo veljalo za skrbnika blazne osebe ali mladoletne osebe? Menim, da bo vednost
skrbnika ali kuratorja oškodovala varovanca ali mladoletnika le do višine premoženja, ki pride v njune roke.
(6) Opozoriti je treba tudi, da je treba v primeru, ko se zatrjuje, da je mogoče razveljaviti prodajo premoženja, opravljeno z
namenom ogoljufanja upnikov, če so upniki isti, tudi če je eden od njih v številu tistih, ki so bili ogoljufani (ne glede na to,
ali je edini, ki je ostal, ali pa so bile terjatve drugih skupaj z njegovimi poplačane), šteti, da bo za to tožbo še vedno obstajala
podlaga.
(7) Gotovo je, da jo je mogoče vložiti, tudi če je pogodbena stranka vedela, da je bil eden od upnikov ogoljufan, čeprav ni
vedela, da to velja tudi za druge.
(8) Kaj pa, če je bil tisti, ki naj bi bil ogoljufan, plačan; ali bo lahko vložil tožbo iz razloga, ker ostali upniki niso bili žrtve
goljufije ? Menim, da je treba to mnenje sprejeti. In če bi kdo, da bi se izognil tožbi, rekel: "Ponudil sem, kar je treba plačati
tistemu, za katerega vem, da je upnik," ne bi smel biti uslišan.
(9) Če ima oseba, ki namerava zagrešiti goljufijo, dediča in če njegovi upniki prodajo njegovo premoženje, ker to nima
nobene zveze z zadevnim premoženjem, ta tožba ne pride v poštev.
(10) Če bi sin, ki" ima pravico zavrniti zapuščino, storil neko dejanje z namenom ogoljufati upnike in bi dobil popolno
povračilo, ker je posegel v posle zapuščine, ali če bi celo prostovoljni dedič storil goljufivo dejanje z istim namenom in je
upravičen do popolnega povračila zaradi svoje starosti ali katerega koli drugega utemeljenega razloga, je treba reči, da se
zoper njega lahko" vloži pravična tožba. Enako pravilo velja za sužnja, ki je nujni dedič. Labeo pa pravi, da je treba to
pravilo sprejeti z izjemo, kajti če upniki prodajo premoženje zapuščine in nujni dediči v času odsotnosti ali s soglasjem
upnikov storijo kakršno koli dejanje v zvezi z njim, bo goljufivo dejanje obeh strank, to je oporočitelja in njegovih sužnjev,
razveljavljeno. Če pa so upniki dovolili nujnemu dediču, da ukrepa, in so mu zaupali ali so mu zaradi možnosti visokih
obresti ali iz kakšnega drugega razloga zaupali, je treba šteti, da morebitne prodaje premoženja, ki jo je opravil oporočitelj, ni
treba razveljaviti.
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(11) Če mladoletnik, ki še ni dopolnil polnoletnosti, postane dedič svojega očeta in umre ter njegovi upniki prodajo njegovo
premoženje, potem ko je bila dosežena ločitev, je mogoče razveljaviti vsako goljufivo prodajo, ki jo je opravil varovanec ali
njegov skrbnik ali kurator.
(12) Kadar mi dolg zapade v določenem roku in ga oseba, ki namerava storiti goljufijo, plača pred zapadlostjo, je treba reči,
da bo korist, ki sem jo pridobil s plačilom vnaprej, podlaga za tožbo in factum, saj pretor razume, da je bila goljufija storjena
glede na čas.
(13) Če upnik ni bil poplačan, temveč je prejel zastavo kot zavarovanje za staro terjatev, bo odgovoren za to tožbo; kot je bilo
pogosto določeno v ustavah.
(14) Če se ženska z namenom ogoljufanja upnikov poroči z enim od svojih dolžnikov in ga oprosti obveznosti z namenom,
da bi dobila znesek kot doto, s čimer je ogoljufala svoje upnike, bo ta tožba dovoljena; z njo je mogoče izterjati ves denar, ki
ga je bil dolžan njen mož. Ženska ne bo upravičena do vložitve tožbe za izterjavo svoje dote, ker je bila dote ustanovljena s
prevaro njenih upnikov; to je popolnoma gotovo in je bilo pogosto objavljeno v ustavah. Učinek tožbe bo, da se ponovno
vzpostavi nespremenjena določba, od katere je bil njen mož oproščen.
(15) S to tožbo je mogoče uveljaviti tako uzurpacijo kot tudi določilo v naslednjem smislu: "Ali obljubiš, da boš vsako leto
plačeval deset aurei ?".
(16) Če zasledujem in aretiram svojega dolžnika, ki ima več upnikov in je pobegnil, ter izterjam denar, ki ga je ukradel, in
mu vzamem, kar mi pripada, je bilo po Julijanovem mnenju zelo pomembno, ali je bilo to storjeno, preden so dolžnikovi
upniki dobili v posest njegovo premoženje, ali pozneje. Če je bilo to storjeno prej, tožba in factum ne pride v poštev; če je
bilo to storjeno pozneje, bo obstajala podlaga za tožbo.
(17) Če je bilo premoženje umrlega s konstitucijo Božjega Marka prisojeno komur koli, je treba šteti, da zaradi ohranitve
svobode ta tožba ne bo mogoča; kajti tisti, ki mu je bilo premoženje prisojeno, ga deduje z razumevanjem, da je vse, kar je
storil umrli, bilo veljavno.
(18) Leto, v katerem je treba vložiti tožbo in factum, se šteje od dneva prodaje premoženja.
(19) S to tožbo je treba premoženje vrniti v prejšnje stanje, seveda z vsemi bremeni, ki so mu naložena.
(20) Pri tem se upoštevajo dohodki, ki izhajajo iz premoženja, ne le tisti, ki so bili izterjani, temveč tudi tisti, ki bi jih lahko
izterjala oseba, ki je kriva za goljufijo. To pravilo pa je mogoče spremeniti, saj je treba odšteti vse nastale stroške, ker ga z
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odločbo sodišča ni mogoče prisiliti, da bi vrnil premoženje, preden so mu bili povrnjeni potrebni stroški. To pravilo je treba
sprejeti tudi, kadar je katera koli druga oseba imela stroške s soglasjem porokov in upnikov.
(21) Menim, da je boljše mnenje, da je potomec sužnja vključen v to tožbo.
(22) Poleg tega je treba na splošno opozoriti, da je treba s to tožbo vse povrniti v prejšnje stanje, ne glede na to, ali gre za
premoženje ali za obveznosti, tako da se vse, kar je bilo morda storjeno, razveljavi, kot da ne bi prišlo do razrešitve. Zaradi
tega je treba vrniti vsak dobiček, ki bi ga dolžnik medtem pridobil, če ne bi bilo razrešitve; ali če niso bile plačane obresti, ki
niso bile vključene v določbo; ali če je bila pogodba take narave, da je bilo mogoče na njeni podlagi pobirati obresti, čeprav
niso bile dogovorjene.
(23) Če je bila obveznost pogojna ali se je nanašala na določen čas, jo je treba ponovno vzpostaviti s pogojem ali časom. Če
pa je bila take narave, da je čas, od katerega je bila odvisna, potekel, je mogoče reči, da je bilo mogoče zahtevati vrnitev v
času, ki je ostal, za izpolnitev obveznosti, ne da bi čakali, da se izteče leto.
(24) To tožbo je mogoče vložiti po izteku leta, če gre za kakršno koli premoženje, ki je prišlo v roke tistega, ki je njen
predmet; pretor je namreč menil, da bi bilo krivično dopustiti, da bi imel kakršno koli korist tisti, ki se je okoristil z goljufijo,
zato je odločil, da mu je treba odvzeti vso korist. Zato se lahko tožba vloži ne glede na to, ali je zadevna stranka sama storila
goljufijo ali se je z njo okoristil kdo drug, v zvezi s čimer koli, kar je prišlo v njene roke, ali če je ravnala goljufivo, da bi se
izognila pridobitvi tega.
(25) Ta tožba je odobrena v korist dediča in drugih dedičev ter zoper dediča in osebe te vrste.
11. Venuleius Saturninus, Interdicts, knjiga VI.
Kasij je uvedel tožbo, ki se nanaša na premoženje, ki pride v roke dediča.
12. Marcellus, Digeste, knjiga XVIII.
Če oče podeli brezplačno upravljanje svojega peculiuma sinu, ki je pod njegovim nadzorom, se ne šteje, da je to storil z
namenom, da bi ga odtujil in tako ogoljufal svoje upnike, saj sam nima pristojnosti za tovrstno odtujitev. Če pa oče podeli
peculium sinu z namenom, da bi ogoljufal svoje upnike, se bo štelo, da je to storil sam, in bo obstajala zadostna podlaga za
vložitev tožbe zoper njega. Kajti upniki sina so tudi upniki očeta, saj bodo upravičeni do tovrstne tožbe, če jim bo treba iz
peculiuma izplačati denar.
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13. Paulus, O ediktu, knjiga LXVIII.
Ugotovljeno je, da kdor ima zastavo, ni odgovoren po tej tožbi, ker jo ima v posesti po lastni pravici in je nima v posesti z
namenom, da bi ohranil lastnino.
14. Ulpianus, Razprave, VI. knjiga.
S to tožbo in factum se dolžniku ne povrne le lastništvo nad premoženjem, temveč tudi pravice do ukrepanja. Zato bo z njo
mogoče prisiliti tiste, ki nimajo lastnine, da jo vrnejo, in tudi proti tistim, ki imajo pravico do tožbe, da jih prisilijo, da jo
odstopijo. Če je torej tisti, ki je kriv goljufije, uvedel Titiusa, da bi nanj prenesel premoženje, ga je treba z mandatno tožbo
prisiliti, da svojo pravico odstopi. Če torej goljufivi dolžnik da komu doto za svojo hčerko, čeprav ve, da so s tem ogoljufani
njegovi upniki, bo odgovorna hči, ki bo morala odstopiti pravico do tožbe za izterjavo dote, do katere je upravičena proti
svojemu možu.
15. Julianus, Digeste, knjiga XLIX.
Če kdo, ki ima za upnika Titiusa in se dobro zaveda, da ni plačilno sposoben, oporočno podeli svobodo, nato pa, potem ko je
v celoti poplačal Titiusa, ima za upnika še Sempronija in umre, ne da bi kakor koli spremenil svojo oporoko, je treba potrditi
podeljeno svobodo, tudi če zapuščina ni plačilno sposobna; za razveljavitev podeljene svobode namreč potrebujemo obstoj
dveh pogojev, in sicer namen goljufije in njeno izvršitev. In če upnik, ki ga je bil namen ogoljufati na začetku, ni bil
ogoljufan, prvotno ni bilo namena ogoljufati tistega, ki je bil dejansko ogoljufan. Zato se potrdijo podelitve svobode:
16. Paulus, Mnenja Papinijana, V. knjiga.
Razen če so upniki, ki imajo predhodne terjatve, poplačani z denarjem poznejših upnikov.
17. Julianus, Digeste, knjiga XLIX.
Vsi dolžniki, ki so oproščeni z namenom, da bi ogoljufali upnike, so s tem dejanjem vrnjeni k svojim prejšnjim obveznostim.
(1) Lucij Titius, ki je imel upnike, je vse svoje premoženje prenesel na svoje osvobojence, ki so bili tudi njegovi naravni
otroci. Podano je bilo mnenje, da čeprav ni bilo predlagano, da bi Titius predlagal goljufijo, je treba, ker je vedel, da ima
upnike, in je odtujil vse svoje premoženje, razumeti, da jih je nameraval ogoljufati; in zato, čeprav njegovi otroci niso vedeli,
da je bil to namen njihovega očeta, bi bili odgovorni na podlagi te tožbe.
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(2) Če mož z namenom, da bi prevaral svoje upnike, po prenehanju zakonske zveze vrne ženino doto pred časom, ki je po
zakonu določen za njeno vrnitev, bo žena po tej tožbi odgovorna v višini interesa upnikov, da se ji doto vrne ob pravem času;
pretor namreč razume, da je plačilo, opravljeno pred določenim časom, goljufivo.
18. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXVI.
Če mož vrne zastavo, ki mu jo je dala žena, ali žena vrne zastavo, ki ji jo je dal mož, je boljše mnenje tistih, ki menijo, da ni
bila dana nobena daritev. Če pa je bilo to storjeno z namenom ogoljufanja upnikov, ni dvoma, da je prenos mogoče
razveljaviti s pretorijansko tožbo. Enako pravilo velja, kadar se kdo odpove zastavni pravici z namenom ogoljufanja upnikov
svojega dolžnika.
19. Isto, Mnenja, XI. knjiga.
podal sem mnenje, da oče ni ogoljufal svojih upnikov, ki je, ne da bi počakal na svojo smrt, prenesel zapuščino svoje žene, ki
je bila zapuščena v skrbništvo, na njunega sina, potem ko ga je razrešil nadzora, ne da bi upošteval falcidijski del; in menil
sem, da je oče v celoti izpolnil svoje skrbništvo in v celoti izpolnil dolžnost, ki se je od njega zahtevala.
20. Kalistrat, Vprašanja, II. knjiga.
Velja, da se za dolžnika, ki je prenesel celotno zapuščino v skladu s trebelijskim odlokom senata, ne šteje, da je ogoljufal
svoje upnike, če prenese tudi del, ki ga je bil po zakonu upravičen obdržati, temveč da je z največjo zvestobo izpolnil
pokojnikovo voljo.
21. Scaevola, Mnenja, I. knjiga.
Dolžnik je z namenom, da bi ogoljufal svojega upnika, s sosedom sklenil sporazum glede meja zemljišča, ki ga je imel v
hipoteki. Postavilo se je vprašanje, ali lahko tisti, ki je zemljišče kupil od upnika, vloži tožbo za določitev mej. Odgovor je
bil, da glede na navedena dejstva ne bi bil nič manj upravičen vložiti tožbo, ker je dolžnik sklenil dogovor brez vednosti
upnika.
22. Isto, Mnenja, knjiga V.
Če upnik prejme zastavno pogodbo za zavarovanje stare terjatve, sprašujem, ali je njegovo dejanje brez učinka, ker je bilo
opravljeno z namenom ogoljufati druge upnike. Odgovor je bil, da upniku ne bi smeli preprečiti, da bi uveljavljal zastavno
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pravico, ker se je strinjal, da se da v zavarovanje stare terjatve, razen če je bilo to storjeno z namenom ogoljufanja drugih
upnikov, in da je treba izvesti pravni postopek, s katerim se dejanja, ki ogoljufajo upnike, običajno razveljavijo.
23. Isto, Digest, knjiga XXXII.
Ko so nekateri dediči, imenovani na prvi stopnji, ugotovili, da premoženje pokojnika komaj zadostuje za poplačilo četrtega
dela njegovega dolga, so zaradi ohranitve njegovega ugleda s soglasjem upnikov in po pooblastilu guvernerja pokrajine
vstopili v premoženje pod pogojem, da bodo upnikom plačali le del svojih terjatev; je nastalo vprašanje, ali lahko sužnji,
manumitirani z oporoko, dobijo svobodo in sredstva za preživljanje, ki so jim bila zapuščena. Odgovor je bil, da bodo
podeljene svobode začele veljati, če niso bile zapuščene z namenom ogoljufanja upnikov, vendar zapuščine ne bodo zapadle,
če bo zapuščina insolventna.
24. Isto, vprašanja, o katerih se je razpravljalo v javnosti.
Mladoletnik je postal očetov dedič, plačal enega od upnikov in nato zavrnil očetovo zapuščino. Premoženje njegovega očeta
je bilo prodano. Ali je treba tisto, kar je upnik prejel, vrniti, da ne bi užival večje prednosti od drugih upnikov; ali pa je treba
razlikovati, če je to prejel kot uslugo, tako da se lahko, če so ga skrbniki obravnavali pristransko, njegov delež zmanjša
sorazmerno z deleži drugih upnikov? Če pa je svojo terjatev izterjal zakonito, drugi upniki pa so zanemarili izterjavo svojih
terjatev in se je medtem premoženje poslabšalo bodisi zaradi smrti, kraje premičnin bodisi zaradi zmanjšanja vrednosti
zemljišča; tega, kar je prejel navedeni upnik, nikakor ni mogoče izterjati, saj morajo drugi upniki plačati kazen za svojo
malomarnost. Kaj pa, če bi bile zadeve v takem stanju, da bi bilo premoženje mojega dolžnika tik pred prodajo, on pa bi mi
moral plačati dolg; ali je mogoče ta denar od mene izterjati s tožbo? Ali bi bilo treba razlikovati, če mi je denar ponudil in če
sem ga prisilil, da mi ga plača proti svoji volji? In če sem ga k plačilu prisilil neprostovoljno, ali ga je mogoče izterjati, če pa
ne, ali bo to mogoče storiti? Toda pazil sem na svoje interese; izboljšal sem svoje stanje; civilno pravo je bilo ustvarjeno za
tiste, ki skrbno varujejo svoje pravice; zato tega, kar sem prejel, ni mogoče izterjati.
25. Venulej, Interdikti, VI. knjiga.
Če goljufivi dolžnik da odpustek nekomu, ki mu je dolžan, z vednostjo poroka slednjega, glavni dolžnik pa tega ni vedel,
bosta odgovorni obe stranki ali vsaj tista, ki je bila seznanjena z okoliščinami. Če pa tisti, ki je bil oproščen, ni bil solventen,
poglejmo, ali je treba tožbi ugoditi zoper glavnega dolžnika, tudi če ta ni bil seznanjen z dejstvi, ker je dolg prejel kot darilo.
Po drugi strani, če je bil glavni dolžnik oproščen in je vedel za goljufijo, bo odgovoren tudi njegov porok, če je tudi on vedel
zanjo; če pa zanjo ni vedel, zakaj ne bi bilo mogoče tožbe ugoditi tudi proti njemu, saj ne utrpi večje škode kot pridobi
koristi? Če sta dva glavna dolžnika, je primer obeh enak.
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(1) Če zet sprejme doto od svojega tasta, čeprav ve, da namerava ogoljufati njegove upnike, bo odgovarjal na podlagi te
tožbe. Če bo premoženje vrnil, bo prenehal imeti doto, in Labeo pravi, da emancipirani hčeri po razvezi zakonske zveze ni
treba ničesar vrniti, saj je ta tožba odobrena z namenom, da se premoženje vrne, in ne za naložitev kazni; zato je toženec z
vrnitvijo odvezan odgovornosti. Če pa mora zet, preden upniki vložijo tožbo zoper tasta, vrniti doto hčeri, ga je mogoče tožiti
s tožbo na doto; Labeo pa meni, da bo še vedno odgovoren na podlagi te tožbe, ne da bi imel regresni zahtevek zoper žensko.
Toda poglejmo, ali bo imel pravico zahtevati kar koli, ne da bi sprožil sodni postopek. Če ni vedel za goljufivo namero tasta,
hči pa je to vedela, bo odgovorna ona; če pa sta to vedela oba, bosta odgovorna oba. Če tega ni vedel nobeden od njiju,
nekateri organi menijo, da bi bilo treba tožbo zoper hčer kljub temu odobriti, ker se razume, da je v njene roke prišlo nekaj v
obliki darila; ali pa bi morala v vsakem primeru dati jamstvo, da bo vrnila vse, kar bi lahko dobila. Vendar pa tožbe zoper
moža ne bi smeli odobriti, če ni vedel za nameravano goljufijo, saj se ne bi poročil z ženo, ki ni imela dote; prav tako ne bi
smeli odobriti tožbe zoper upnika, ki prejme, kar mu pripada, od dolžnika, ki namerava storiti goljufivo dejanje.
(2) Podobno, če tujec z namenom, da bi ogoljufal svoje upnike, da doto dekletu pod očetovskim nadzorom, bo njen mož
odgovoren, če se je zavedal njegovega namena, in tudi ženska, pa tudi njen oče, če se tega ni zavedal; tako da mora mož dati
varščino za vrnitev dote, če bi ta prišla v njegove roke.
(3) Če zastopnik brez vednosti svojega naročitelja ukaže sužnju, naj prejme premoženje od dolžnika, ki ima namen ogoljufati
svoje upnike, in se tega zaveda, bo za to dejanje odgovoren on sam in ne njegov naročitelj.
(4) Vrniti je treba ne le premoženje, ki je bilo odtujeno, temveč tudi vse pridelke, ki so se v času odtujitve ukoreninili v
zemlji, ker so del premoženja goljufivega dolžnika, pa tudi tiste, ki so bili nabrani po začetku postopka. Vendar pa vsi
pridelki, ki so bili zbrani v vmesnem času, ne bodo vključeni v vračilo.
Podobno tudi potomci sužnje, ki je bila goljufivo odtujena, rojeni v vmesnem času, ne bodo vključeni v restitucijo, ker niso
bili del premoženja zavezanca.
(5) Prokul pravi, da če suženjka zanosi po tem, ko je prišlo do odtujitve, in rodi otroka pred vložitvijo tožbe, ni dvoma, da
otroka ne bi smeli vrniti. Če pa je bila noseča v času, ko je bila prodana, je mogoče reči, da je treba vrniti tudi otroka.
(6) V zvezi s pridelki, ki so pritrjeni na zemljo, Labeo pravi, da s tem izrazom ni jasno, ali je pretor mislil na pridelke, ki so
zreli, ali tudi na tiste, ki še niso dozoreli. Poleg tega, če je imel v mislih tiste, ki so dozorele, posesti zaradi tega ni treba
vrniti, saj velja, da pri odtujitvi zemljišča zemljišče in vse, kar je nanj vezano, predstavljajo le eno stvar, to pomeni, da so
pridelki vključeni v kakršno koli odtujitev; prav tako se ne sme razumeti, da ima dve različni stvari tisti, ki ima pozimi
zemljišče, ki je vredno sto aurei, v času žetve ali trgatve pa lahko proda pridelke za deset aurei, kar pomeni, da je zemljišče
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vredno sto aurei, pridelki pa so vredni deset; toda tako kot ima le eno stvar, to je zemljišče, vredno sto aurei, ima tudi tisti, ki
lahko proda svojo hišo ločeno od zemljišča, le eno stvar.
(7) Ta tožba je odobrena tudi proti goljufivemu dolžniku, čeprav Mela meni, da tega ne bi bilo treba storiti, ker proti njemu ni
odobrena nobena tožba za nič, kar se je zgodilo pred prodajo njegovega premoženja, in bi bilo nepravično, če bi bila tožba
odobrena proti tistemu, ki mu je bilo odvzeto vse premoženje. Če pa bi jih nekaj izgubil in jih ne bi bilo mogoče na noben
način dobiti nazaj, bo tožba proti njemu kljub temu odobrena. Za pretorja ne velja, da bi upošteval ugodnost tega postopka v
primeru tistega, ki mu je bilo premoženje odvzeto zaradi kazni.
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Knjiga XLIII
1. O prepovedih ali izrednih postopkih, ki jih sprožijo.
2. O interdiktu quorum bonorum.
3. Glede interdikta quod legatorum.
4. O interdiktu, ki prepoveduje nasilje (..)
5. V zvezi s predložitvijo listin, ki se nanašajo na oporoko.
6. Glede interdikta, s katerim se prepreči, da bi se karkoli storilo na svetem kraju.
7. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na javne prostore in ceste.
8. Glede interdikta, ki prepoveduje, da bi se karkoli storilo na javnem kraju ali avtocesti.
9. V zvezi z odredbo, ki se nanaša na uživanje javnega kraja.
10. V zvezi z ediktom, ki se nanaša na javne ulice in vse, kar se na njih počne.
11. V zvezi z odredbo, ki se nanaša na popravila javnih ulic in cest.
12. O interdiktu, ki se nanaša na reke (...)
13. V zvezi z interdiktom, ki preprečuje, da bi se kar koli zgradilo na javni reki (...)
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14. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na uporabo javne reke za plovbo.
15. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na dvigovanje bregov potokov.
16. O prepovedi nasilja in oborožene sile.
17. O interdiktu uti possidetis.
18. O prepovedi, ki se nanaša na površino zemlje.
19. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na zasebne pravice poti.
20. O odredbi, ki se nanaša na vodo (...)
21. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na vodovode.
22. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na izvire.
23. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na kanalizacijo.
24. O prepovedi, ki se nanaša na dela, opravljena z nasiljem ali
na skrivaj.
25. V zvezi z umikom ugovora.
26. O negotovih najemnih razmerjih.
27. Glede interdikta, ki se nanaša na sekanje dreves.
28. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na pobiranje sadja, ki je padlo (...)
29. O prepovedi, ki se nanaša na proizvodnjo osebe, ki je svobodna.
30. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na proizvodnjo otrok in njihovo izterjavo.
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31. Glede interdikta utrubi.
32. Glede interdikta, ki se nanaša na odstranitev najemnikov.
33. O salvijskem interdiktu.

Tit. 1. O interdiktih ali izrednih postopkih, ki jih sprožijo.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVII.
Poglejmo, v katerih primerih so na voljo interdikti. Opozoriti je treba, da veljajo tako za božje kot za človeške zadeve; za
božje zadeve, kadar gre za svete ali verske kraje. Interdikti se izdajajo glede človeških zadev, kadar ima lastnina 6lastnika ali
kadar ne pripada nikomur. Svobodne osebe so vključene v tisto, kar ne pripada nikomur, in interdikti bodo veljali tam, kjer
jih je treba predložiti na sodišču ali kjerkoli voditi. Stvari, ki imajo lastnika, so lastnina javnosti ali posameznikov. Javno
lastnino sestavljajo javni prostori, ceste in reke; lastnina, ki pripada posameznikom, je taka, ki se nanaša na lastnino v celoti,
kot v primeru interdikta Quorum, bonorum, in tista, ki je ločena, kot v primeru interdikta Uti possidetis ali De itinere actuque.
(1) Obstajajo tri vrste interdiktov, in sicer ekshibitorni, prohibitorni in restitucijski. Obstajajo tudi nekateri interdikti, ki so
mešane narave in so tako prepovedni kot ekshibitorni.
(2) Nekatere interdikte se nanašajo na sedanji čas, druge pa na prihodnji čas. Interdikt Uti possidetis se nanaša na sedanji čas,
tisti De itinere actuque de aqua sestiva pa na prihodnji čas.
(3) Vsi interdikti so po svoji uporabi osebni, čeprav se zdi, da se nanašajo na lastnino.
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(4) Nekateri interdikti trajajo le eno leto, drugi pa so večni.
2. Paulus, O ediktu, knjiga LXIII.
Obstajajo dvojni in enojni interdikti. Interdikt Uti possidetis je primer dvojnega interdikta. Ekshibitorni in restitucijski
interdikti so enojni, obstajajo pa tudi prohibitorni interdikti, kot sta na primer De arboribus caedendis in De itinere actuque.
1. Poleg tega bodo interdikti veljali bodisi v korist oseb bodisi zaradi spoštovanja božjega zakona in varovanja krajev, ki so
verski; na primer, da se prepreči kakršno koli dejanje na svetem kraju ali da se prisili, da se zadeve, kjer je bilo kaj storjeno,
povrnejo v prejšnje stanje; kar vključuje interdikt v zvezi s pokopi in gradnjo grobnic. Tiste, ki so bile določene v korist oseb,
se bodisi nanašajo na splošno blaginjo, ohranjanje pravic posameznikov, opravljanje uradne dolžnosti ali ohranjanje zasebne
lastnine. Interdikt, ki dovoljuje uporabo javnih cest in javnih rek ter prepoveduje postavljanje kakršnih koli ovir na cesti, je
primer interdikta, uvedenega za skupno blaginjo; interdikti za prisilno privedbo otrok in osvobojencev na sodišče so primeri
interdiktov, uvedenih za zaščito zasebnih pravic. Interdikt, ki zahteva privedbo svobodnjaka na sodišče, je primer interdikta
za prisilno opravljanje uradne dolžnosti. Druge prepovedi so bile izdane za zaščito premoženja.
2. Nekateri interdikti vključujejo pregon lastnine, kot na primer tisti, ki se nanaša na zasebne pravice do poti, saj je s
postopkom na podlagi tega interdikta prizadeta lastninska pravica. Interdikti, ki se nanašajo na svete in verske kraje, do
določene mere vključujejo tudi lastninsko pravico. Tudi tista, ki se nanaša na privedbo otrok na sodišče in katere cilj je, kot
smo navedli, ohranitev zasebnih pravic, je prav tako takšna, zato ni čudno, da interdikti, ki se nanašajo na zasebno lastnino,
vključujejo lastninsko pravico in ne zgolj pravice do posesti.
3. Tiste prepovedi, ki se nanašajo na zasebno lastnino, se uvedejo bodisi z namenom pridobitve, vrnitve ali ohranitve posesti.
Interdikti za pridobitev posesti so takšni, ki so na voljo strankam, ki je doslej niso pridobile; primer teh je interdikt Quorum
bonorum. Salvijski edikt, ki se nanaša na zastavne pravice, je eden od te vrste in se glasi takole: "Prepovedujem uporabo
nasilja, da se kupcu prepreči uporaba pravice do poti, ki jo je uporabljal prodajalec." Interdikte za vrnitev posesti omenjamo
pod naslovom "Unde vi", saj obstajajo nekateri interdikti, ki so uvrščeni v to poglavje. Interdikt "Uti possidetis" je primer
enega od interdiktov, izdanih za ohranitev posesti. Kot smo že navedli, obstajajo tudi interdikti, ki so dvojni; ti so namenjeni
tako povrnitvi kot ohranitvi posesti.
(3) Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIX.
Pri interdiktih, izdanih za prisilno vrnitev pridelkov, se upošteva datum, ko so bili izdani, in ne kateri koli prejšnji čas.
4. Paulus, O ediktu, knjiga LXVII.
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V primerih, ko interdikti veljajo le eno leto, Sabinus meni, da je treba tožbi ugoditi po preteku leta, če je tožena stranka
pridobila kakšen od navedenih pridelkov.
5. Isto, O Sabinu, knjiga XIII.
Noxalne prepovedi so tiste, ki se podelijo zaradi kakšnega kaznivega dejanja, ki so ga storile osebe pod našim nadzorom; kot
na primer, če so koga nasilno izselile ali če so z nasiljem ali na skrivaj postavile novo delo. Vendar je dolžnost sodnika, da
lastnika izpusti, če na lastne stroške vzpostavi prejšnje stanje nepremičnine; ali če dovoli, da se delo odstrani, in odredi
predajo sužnja kot odškodnino. Če ne izroči sužnja, je treba zoper njega izdati sodbo za znesek stroškov, ki so nastali z
odstranitvijo dela; če pa ne dovoli odstranitve dela niti ga ne odstrani sam, če to lahko stori, je treba zoper njega izdati sodbo
za znesek, ki ga določi sodišče, tako kot če bi sam zgradil zadevno delo.

Tit. 2. Glede interdikta quorum bonorum.

(1) Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVII.
(2) Pretor pravi: "Kadarkoli je po mojem ediktu komu podeljena posest premoženja neke posesti, mu boš vrnil vse, kar
pripada omenjeni posesti, ki jo imaš bodisi kot dedič bodisi zgolj kot posestnik, če ni prišlo do uzurpacije ali če ni ravnal v
slabi veri, da bi se izognil ohranitvi posesti."
1. Ta odredba je restitutivna in se nanaša na vse premoženje in ne na nekatere posebne stvari. Imenuje se Quorum bonorum,
njen cilj pa je pridobitev posesti celotnega spornega premoženja.
(2) Paulus, O ediktu, knjiga XX.
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Dolžniki zapuščine niso odgovorni na podlagi interdikta Quorum bonorum, temveč le tisti, ki imajo v posesti kakršno koli
premoženje.

Tit. 3. Glede interdikta quod legatorum.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVII.
Ta interdikt se običajno imenuje Quod legatorum.
1. Namenjen je tudi pridobitvi posesti.
2. Njen cilj je, da se dediču vrne vse, kar sodi v zapuščino, katere posest si je proti soglasju dediča prilastil volilojemnik.
Pretorju se je namreč zdelo povsem pravično, da si nihče ne sme sam določiti svojih pravic tako, da prevzame posest
zapuščine, ampak se mora najprej obrniti na dediča. Zato pretor s to interdiktno sodbo preda v roke dediča premoženje, ki je
v posesti drugih kot zapuščina, tako da lahko volilojemniki tožijo dediča.
3. Ta interdikt naj bi zaradi javne koristi veljal tako za dediča dediča, tako civilnega kot pretorskega, pa tudi za druge
naslednike.
4. Ker pa je včasih negotovo, ali ima kdo na podlagi pretorijanskega edikta posest kot volilojemnik, kot dedič ali kot
posestnik, Arrijan zelo pravilno pravi, da je treba začeti postopek za uveljavljanje posesti in da je treba ta interdikt izdati ne
glede na to, ali je kdo v posesti po njem odgovoren kot dedič, posestnik ali volilojemnik; tako kot smo navajeni ravnati, kadar
je vprašljivo, katero od dveh tožb je treba vložiti; predlagamo namreč dve tožbi in trdimo, da lahko z eno ali drugo
dosežemo, kar nam pripada.
5. Kadar ima kdo v posesti premoženje na podlagi darovanja mortis causa, ta prepoved ne bo veljala; ker bo seveda
falcidenčni del po zakonu ostal v posesti dediča, čeprav je bilo vse premoženje dejansko preneseno.
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6. Kdor je prejel prednostno zapuščino, je odgovoren po tej interdikti, vendar le za tisto, do česar je zakonsko upravičen kot
do zapuščine, in ne za tisti del zapuščine, ki ga ima kot dedič. Enako pravilo velja za zapuščino, zapuščeno dediču na kakršen
koli drug način, kajti v tem primeru je treba odločiti, da interdikt ne bo veljal za tisti del zapuščine, do katerega je upravičen
kot dedič.
7. Kadar pretor pravi: "ali je prenehal posedovati s prevaro", moramo to razumeti tako, da to pomeni, če je prenehal imeti
pristojnost za vračilo.
8. Zato se postavlja vprašanje, ali je mogoče, če je pravica do užitka ali uporabe zapuščena komur koli in jo ta prevzame v
posest, z določbami tega interdikta prisiliti k njeni vrnitvi? Težava je v tem, da niti pravice užitka niti pravice uporabe ni
mogoče dejansko posedovati, temveč ju je treba imeti v posesti. Kljub temu je mogoče trditi, da bo interdikt veljal. Enako
pravilo velja za zapuščino služnosti.
9. Postavlja se vprašanje, ali je mogoče v primeru, ko je kdo dan v posest zaradi ohranitve zapuščine, na podlagi te interdikta
od njega zahtevati, da jo vrne v prejšnje stanje. Težava je najprej v tem, da tisti, ki je dan v posest zaradi zavarovanja plačila
zapuščine, dejansko ni v posesti, temveč ima nad posestjo nadzor; in drugič, ker je to dovolil pretor. Vendar pa bo varneje, če
bomo menili, da bo ta interdikt veljal; zlasti če je bilo zavarovanje za zapuščino že dano in se volilojemnik ne umakne, saj se
takrat šteje, da ima posest.
10. Ne moremo reči le, da ima volilojemnik premoženje v posesti na podlagi volil, temveč tudi, da ga lahko imajo v posesti
njegov dedič in drugi nasledniki.
11. Kjer pretor pravi: "s privolitvijo tistega, ki mu premoženje pripada", je to treba razumeti tako, da pomeni, da interdikt ne
bo veljal, če je bilo dovoljenje za prevzem posesti podeljeno volilojemniku po vpisu zapuščine ali po pridobitvi pretorske
posesti; kajti če je bilo to storjeno pred vpisom zapuščine ali pred pridobitvijo soglasja za pretorsko posest, lahko pravilno
menimo, da mu to ne škodi, če želi izkoristiti interdikt.
12. Če sta zapuščena dva predmeta in je eden od njiju vzet s soglasjem dediča, drugi pa brez njega, bo posledica tega, da bo
enega od njiju mogoče izterjati, drugega pa ne. Enako pravilo je treba sprejeti glede enega samega predmeta, katerega del je
vzet s soglasjem dediča, del pa brez njega, saj se mu lahko z interdiktom odvzame le del tega predmeta.
13. Ugotoviti je treba, da bo obstajal razlog za to interdikt, če je posest začel odvzemati vi ali nekdo, na čigar mesto ste
stopili vi. Razumemo, da je nekdo nasledil na mesto drugega, kadar nasledi celotno nepremičnino ali le njen del.
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14. Posest je vedno korist, če se je začela s privolitvijo tistega, ki mu lastnina pripada. Če pa je soglasje lastnika pridobljeno
šele pozneje, je še vedno v korist posestnika. Če torej kdo začne posest s privolitvijo tistega, ki ima interes na nepremičnini,
in je njegova privolitev pozneje preklicana, mu to ne bo škodovalo, ker je začel posest s privolitvijo zainteresirane stranke.
15. Če eden od dveh dedičev ali drugih oseb, ki imajo interes na nepremičnini, privoli v to, da jo ima v posesti zapustnik,
drugi pa ne, je očitno, da bo prepoved posesti veljala samo proti tistemu, ki je odklonil privolitev.
16. Kjer pretor pravi: "razen če je dano zavarovanje", bi morali to razumeti tako, da to pomeni, če zavarovanje še naprej
obstaja; kajti če ga ni, bo zapustnik dobil v posest premoženje zapuščine z namenom zavarovanja plačila zapuščine.
17. Menim, da je treba ustrezno zavarovanje zapustniku zagotoviti bodisi neposredno po zakonu bodisi tako, da ga lahko
pridobi s tožbo na podlagi pooblastila, in potem bo obstajal razlog za interdikt.
18. Če je varščina dana za določeno premoženje, za neko drugo pa ne, ne bo težav pri uvedbi postopka po ediktu glede
premoženja, za katero je bila dana varščina, vendar tega ni mogoče storiti, da bi prisilili k vrnitvi drugega premoženja.
2. Paulus, O ediktu, knjiga LXIII.
Drugače je, če je bilo zapuščini pozneje kaj dodano, saj bodo v tem primeru poroki odgovorni za celoten znesek.
1. Kjer pretor pravi, "če pretorijanskemu posestniku zapuščine ni treba dati poroštva", moramo to razumeti tako, da ga je
pripravljen dati. Zato ne sme ponuditi, da bo dal varščino, ne sme pa odlašati s tem, da bi jo dal, če jo zapuščinski
upravičenec zahteva.
2. Kadar kdo ne vrne premoženja, je treba na podlagi te zapovedi zoper njega izreči sodbo v višini njegovih obresti.
3. Če se volilojemnik zadovolji zgolj z obljubo, naj se interdikt izda. Enako je treba reči, če se volilojemnik ni hotel
zavarovati z zastavno pravico.
4. Če je bil volilojemnik kriv, da zavarovanje ni bilo dano, čeprav ni bilo dano, bo odgovarjal po interdikciji. Če pa je bil
kriv, da varščina ni bila dana, vendar je bil ob izdaji interdikta pripravljen sprejeti varščino, interdikt ne bo veljal, če varščina
ni bila dana. Če pa je bil posestnik na podlagi Pretorskega edikta odgovoren za to, da varščina ni bila dana, vendar jo je bil
pozneje pripravljen dati, bo interdikt veljal; upošteva se namreč čas, ko je bil izdan.
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Tit. 4. V zvezi z interdiktom, ki prepoveduje uporabo nasilja proti osebi, ki je v posesti.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXII.
Pretor pravi: "Odobrim tožbo in factum v višini vrednosti premoženja, ki je bilo osebi dano v posest, zoper vsakogar, ki z
goljufijo prepreči, da bi z mojim dovoljenjem ali z dovoljenjem katerega koli drugega pristojnega sodnika pridobil nadzor
nad omenjenim premoženjem."
1. Pretor je z največjo modrostjo uvedel ta interdikt; bilo bi namreč nesmiselno, da bi koga postavil v posest lastnine z
namenom, da bi jo ohranil, če ga ne bi zaščitil in kaznoval tistih, ki so mu preprečili, da bi jo zasedel.
2. Poleg tega ima ta edikt splošno veljavnost, saj se nanaša na vse osebe, ki jih je pretor postavil v posest premoženja, saj se
mu je zdelo primerno, da so vsi, ki jih je postavil v posest, zaščiteni. Kadar so osebe postavljene v posest bodisi zaradi
ohranitve premoženja bodisi zaradi zavarovanja plačila zapuščine ali zaradi varstva pravic nerojenega otroka, bodo po tem
ediktu upravičene do tožbe in factum, če bi jim gospodar ali kdo drug to preprečil.
3. Ta tožba ne bo mogoča le zoper tistega, ki drugemu prepreči prevzem posesti, temveč tudi zoper osebo, ki ga odžene,
potem ko je ta že pridobil posest. Ni potrebno, da tisti, ki mu prepreči prevzem posesti, uporabi silo.
4. Če torej kdo drugemu prepreči prevzem posesti, ker misli, da mu lastnina pripada ali da je obremenjena ali da v resnici ne
pripada dolžniku, bo posledica tega, da ne bo odgovoren po tem ediktu.
5. Naslednje besede "za znesek vrednosti premoženja, ki mu je bilo dano v posest", vključujejo celoten upnikov interes, tako
da bo toženec obsojen v obsegu interesa, ki ga je imel, ker mu ni bilo preprečeno, da bi pridobil posest. Če je bil torej
postavljen v posest na podlagi lažnega zahtevka ali zahteve, ki je bila neutemeljena, ali če bi mu morala biti preprečena
posest na podlagi izjeme, mu ta edikt ne bo koristil, saj ni bilo razloga, da bi bil postavljen v posest.
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6. Ugotovljeno je, da niti mladoletna niti duševno bolna oseba nista odgovorni po tem ediktu, ker sta brez moči volje.
Mladoletnika bi morali razumeti kot tistega, ki ni sposoben storiti goljufije, če pa je tega že sposoben, je treba imeti
nasprotno mnenje; če bi torej skrbnik storil goljufijo, bomo ugodili tožbi zoper njegovega varovanca, če je skrbnik plačilno
sposoben. Julijan pravi, da se lahko toži sam skrbnik.
7. Če je komu preprečeno, da bi pridobil posest s soglasjem gospodarja ali očeta, bomo tožbo zoper njiju odobrili, kot če bi
dejanje storila s posredovanjem drugih.
8. To tožbo je mogoče vložiti le v enem letu, razen če je kdo postavljen v posest, da bi si zagotovil plačilo zapuščine; treba je
opozoriti, da je ni mogoče vložiti po izteku leta, saj je kazenska; prav tako se ne bo ugodilo dedičem in drugim tovrstnim
osebam, razen v zvezi s premoženjem, ki je prišlo v njihove roke. Vendar pa se bo odobrila dedičem in drugim naslednikom.
Kadar je namreč komu preprečeno, da bi pridobil posest zaradi ohranitve zapuščine ali skrbništva, je tožba trajna in se odobri
zoper dediča, saj se lahko dediči izognejo učinkovanju prepovedi s tem, da ponudijo zavarovanje.
2. Paulus, O ediktu, knjiga LIX.
Ni razlike, ali je komu preprečeno, da prevzame posest v svojem imenu ali v imenu drugega, saj se besede "za znesek
vrednosti nepremičnine" nanašajo na lastnika osebno.
1. Odgovoren je tudi tisti, ki bodisi v svojem imenu bodisi v imenu drugega prepreči prevzem posesti.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII.
Kadar je komu dodeljena posest zaradi varstva zaupanja in ni pripuščen, naj se mu posest dodeli po pooblastilu tistega, ki mu
jo je podelil. Če želi izkoristiti interdikt, je treba povedati, da bo ta veljal. Za sodnika pa bi bilo bolje, če bi se njegova
odredba izvršila z izrednim postopkom, ki bi izhajal iz pristojnosti njegove službe, včasih pa bi to lahko dosegel celo z
oboroženo silo.
(1) Antonin je odločil, da se lahko v določenih okoliščinah osebi dovoli, da sama prevzame posest nad premoženjem dediča.
Če torej kdo ne sme prevzeti posesti takega premoženja, je treba šteti, da bo ta pravdni postopek upravičen. Uporabi lahko
tudi izredno izvršbo.
(2) Pretor da v posest nerojenega otroka. Ta prepoved posesti je tako prepovedna kot tudi restitucijska. Če mati raje vloži
tožbo in factum, je treba upoštevati, da lahko to stori (tako kot v primeru upnikov), ne pa da izkoristi interdikt.
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(3) Če se domneva, da je ženska pridobila posest z namenom, da bi povzročila nadlogo, ali ker ni noseča ali ni noseča z
moškim, o katerega lastnino gre, ali če se kar koli domneva v zvezi z njenim statusom, pretor na podlagi reskripta
božanskega Hadrijana obljubi posest nerojenemu otroku v skladu s predpostavko karbonskega edikta.
4. Isto, O ediktu, knjiga LXIX.
Pretor na podlagi tega edikta privoli v pomoč osebi, ki jo je dal v posest zaradi preprečitve grozeče škode, da bi preprečil
uporabo nasilja proti njej.
(1) Poleg tega je kazen za tistega, ki ne obljubi varnosti ali je ne zagotovi, ta, da se v posest postavi njegov nasprotnik. Če
torej obljubi, da bo dal varščino, ali če se od njega to ni zahtevalo, se interdikt ne bo uporabljal, tožniku pa se lahko prepreči
z izjemo.
(2) Pretor obljubi tožbo zoper stranko, ki ni niti dala varščine niti ni dovolila, da bi tisti, ki je bil dan v posest, vstopil v
prostore, za znesek, ki bi ga morala plačati, če bi dala varščino.
(3) Pretor je to tožbo uvedel še iz enega razloga, in sicer zato, da bi, če oseba, ko je želela biti postavljena v posest, ni mogla
priti na sodišče in je medtem, ko je njena nezmožnost trajala, utrpela kakršno koli škodo, imela pravico vložiti tožbo.
(4) Dodano je bilo tudi, da bi imel vsakdo, ki je bil postavljen v posest, če bi mu bilo to domnevno onemogočeno iz kakšnega
drugega razloga, pravico do tožbe in factum.

Naslov V. V zvezi s predložitvijo listin, ki se nanašajo na oporoko.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII.
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Pretor pravi: "Če imaš v posesti listine, ki naj bi jih zapustil Lucij Titius in se nanašajo na njegovo oporoko, ali če si storil
kakšno goljufivo dejanje, da jih ne bi imel v posesti, jih moraš predložiti za tako in tako. V svoj odlok bom vključil vse
memorandume ali kar koli drugega, kar naj bi zapustil."
(1) Če kdo prizna, da ima oporoko, mu je treba odrediti, naj jo predloži, in mu dati čas, da to stori, če je ne more predložiti
takoj. Če izjavi, da je ne more predložiti, ali če zanika, da bi to moral storiti, bo interdikt veljal.
(2) Ta interdikt se ne nanaša samo na oporoko samo, ampak tudi na vse, kar je v zvezi z njo, kot je na primer kodicil.
(3) Treba je povedati, da bo interdikt veljal ne glede na to, ali je oporoka veljavna ali ne (ali je bila prvotno nična, ali je bila
prelomljena, ali je pomanjkljiva v katerem koli drugem pogledu, ali celo če se domneva, da je ponarejena ali da jo je sestavil
nekdo, ki ni imel oporočne sposobnosti za sestavo oporoke).
(4) Ugotoviti je treba, da ta prepoved velja ne glede na to, ali je bila zadevna oporoka zadnja ali prva izvršena oporoka.
(5) Zato je treba reči, da se ta interdikt nanaša na vsako pisno oporoko, ne glede na to, ali je popolna ali nepopolna.
(6) Če torej obstaja več oporok, sestavljenih ob različnih časih, je treba šteti, da bo ta interdikt veljal; predložiti je namreč
treba vse listine, ki se sklicujejo na oporoko in so bile sestavljene" ob različnih časih.
(7) Če pride do razprave v zvezi s stanjem oporočitelja in se domneva, da je oporoko sestavil sin pod očetovskim nadzorom
ali suženj, jo je treba predložiti.
(8) Poleg tega bo obstajal razlog za to prepoved, če sin pod očetovskim nadzorom sestavi oporoko, s katero razpolaga s
svojim castrense peculium.
(9) Enako pravilo bo veljalo, če tisti, ki je oporoko sestavil, umre, ko je v rokah sovražnika.
(10) Ta interdikt se ne nanaša na oporoko živeče osebe, saj pretor uporablja izraz "zapustil".
(11) Če je bila oporoka izbrisana brez goljufivega namena,
2. Paulus, O ediktu, knjiga LXIV.
V celoti ali delno,
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3. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII.
Ta interdikt se bo uporabljal.
1. Če je oporoka napisana na več listih, so vsi vključeni v ta interdikt, ker sestavljajo le eno oporoko.
2. Če Titius oporoko deponira pri komkoli, se lahko na podlagi tega interdikta sproži postopek tako zoper tistega, ki ima
oporoko, kot zoper tistega, ki jo je pri njem deponiral.
3. Če ima torej oporoko kot deponent varuh templja ali notar, je treba reči, da bo odgovarjal po tej interdikti.
4. Če je oporoka v rokah sužnja, bo njegov gospodar odgovoren po tej interdikti.
5. Če oporočitelj sam pove, da je oporoka njegova, in želi, da se predloži, ta interdikt ne bo veljal; vendar je treba vložiti
tožbo za njeno predložitev, da bi lahko zahteval oporoko, potem ko je bila predložena.
To pravilo bi bilo treba sprejeti v vseh primerih, v katerih osebe zahtevajo lastništvo listin.
6. Če kdo stori goljufijo, da bi se izognil temu, da bi imel oporoko v posesti, bo še vedno odgovoren na podlagi te interdikte.
Postopkov po kornelijanskem zakonu, ki se nanašajo na oporoke, pa to ne bo preprečilo; kot na primer, če se zadevni stranki
očita, da je goljufivo prikrila oporoko. Nihče namreč ne more nekaznovano zadržati oporoke pod pretvezo, da je storil hujše
kaznivo dejanje, in s predložitvijo oporoke bo kaznivo dejanje, ki je priznano, lažje dokazano.
Vsakdo je lahko kriv goljufije in kljub temu ne spada pod določbe tega zakona, kot na primer, če oporoke ni ukradel ali skril,
ampak jo je izročil drugemu, da bi se izognil temu, da bi jo bil prisiljen predložiti v pregled stranki, ki je uporabila interdikt;
to je, če tega ni storil z namenom, da bi oporoko zatajil, ampak da bi se izognil njeni predložitvi.
7. Ta sodna prepoved je ekshibicijska.
8. Poglejmo, kaj pomeni karkoli predložiti. To pomeni, da jo postavimo v tak položaj, ki daje možnost, da jo kdo vzame v
roke.
9. Pred sodnikom je treba predložitev opraviti tako, da se lahko po njegovem pooblastilu priče obvestijo, naj pridejo in
potrdijo svoje pečate. Če tega ne storijo, Labeo pravi, da jih mora k temu prisiliti sodnik.
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10. Vse osebe, ki jim je bilo z oporoko kaj zapuščeno, lahko zahtevajo njeno predložitev.
11. V takem primeru mora biti znesek sodbe sorazmeren z interesom tistega, za pregled katerega oseba, ki ima oporoko v
posesti, noče predložiti oporoke.
12. Če torej imenovani dedič uporabi to prepoved, mora biti ocena škode sorazmerna z vrednostjo zapuščine.
13. Če je sporna zapuščina, mora biti višina odškodnine sorazmerna z vrednostjo zapuščine.
14. Če je bila zapuščina zapuščena pod določenim pogojem, se ocena opravi enako, kot če bi bil pogoj izpolnjen; zapuščenec
tudi ni prisiljen dajati varščine za povrnitev vsega, kar pridobi, če pogoj ne bi bil izpolnjen; dekret namreč nalaga kazen za
prepir, ki jo je dedič utrpel, ker ni predložil oporoke.
15. Če torej volilojemnik, ki je na ta način prejel vrednost zapuščine, pozneje zahteva samo zapuščino, se pojavi vprašanje,
ali ga je treba zaslišati. Menim, da bo, če je znesek plačal dedič, zapuščenec izključen z ugovorom zaradi goljufije; če pa ga
je plačal kdo drug, ne bo izključen. Zato bi bilo treba enako razlikovati, če je dedič pridobil vrednost zapuščine, potem ko je
izkoristil interdikt.
16. Ugotovljeno je, da se lahko ta prepoved uporabi tudi po preteku leta.
17. Uveljavljena bo v korist dediča in drugih dedičev.
4. Paulus, O ediktu, knjiga LXIX.
Če je oporoka v lasti varovanca in mu je bila odvzeta zaradi goljufivega dejanja njegovega skrbnika, bo interdikt veljal zoper
samega skrbnika; saj je edino pravično, da je on odgovoren za svoje kaznivo dejanje in ne njegov varovanec.
5. Javolenus, O Kasiju, knjiga XIII.
Interdikt, ki od osebe zahteva, da predloži oporoko, ne bo veljal, če je v teku kakršen koli spor v zvezi s premoženjem ali če
gre za kakršno koli javno vprašanje. Zato je treba oporoko medtem shraniti bodisi v templju bodisi v rokah kakšne odgovorne
osebe.
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Tit. 6. V zvezi z interdiktom, s katerim se prepreči, da bi se kar koli storilo na svetem kraju.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII.
Pretor pravi: "Prepovedujem, da bi se na svetem kraju opravljalo kakršno koli delo ali da bi se tja kar koli prenašalo."
(1) Ta interdikt se nanaša na svete kraje in ne na tistega, kjer se hranijo sveti predmeti.
(2) Kadar pretor pravi, da se na svetem kraju ne sme opravljati nobenega dela, se to ne nanaša na kar koli, kar se dela za
njegovo okrasitev, ampak na dejanja, storjena z namenom, da bi ga oskrunili ali naredili neugodnega.
(3) Skrb za templje in druge svete kraje je zaupana tistim, ki so zanje odgovorni.
2. Hermogenianus, Epitome prava, III. knjiga.
Na stenah, vratih ali drugih delih svetih zgradb ni dovoljeno storiti ničesar, kar bi lahko povzročilo poškodbe ali nevšečnosti.
3. Paulus, Odločitve, V knjiga.
Niti zidov niti vrat zaradi nevarnosti požara brez cesarjevega dovoljenja ni mogoče uporabljati za bivanje.

Tit. 7. Glede interdikta v zvezi z javnimi prostori in cestami.
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1. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXX.
Vsakomur je dovoljeno uživati koristi javne lastnine, namenjene uporabi vseh, kot so na primer javne ceste in avtoceste; zato
se lahko na zahtevo kogar koli in kadar koli prepove poseganje vanje.
2. Ulpianus, Digeste, knjiga XLVIII.
Nihče ne sme postaviti spomenika na javni cesti.
(3) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXIII.
Ceste, ki obstajajo v posamezni soseski in so nastale s prispevkom zemljišč v lasti zasebnikov ter izvirajo od nekdaj, so
vključene v število javnih cest.
1. Med tovrstnimi cestami in vojaškimi avtocestami obstaja razlika, in sicer se vojaške avtoceste končajo na morski obali ali
v mestih, ob javnih potokih ali ob kakšni drugi vojaški avtocesti, kar pa ne velja za ceste po soseski, saj se nekatere od njih
končajo ob vojaških avtocestah, druge pa brez izhoda.

Tit. 8. Glede interdikta, ki prepoveduje, da bi se kar koli počelo na javnem kraju ali na avtocesti.

1. Paulus, O ediktu, knjiga LXIV.
Pretor prepove gradnjo kakršne koli stavbe na javnem kraju in v ta namen izda interdikt.
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2. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII.
Pretor pravi: "Na javnem kraju se ne sme ničesar narediti ali prinesti tja, kar bi mu povzročilo škodo, razen tega, kar
dovoljuje kakšen zakon, odlok senata, edikt ali cesarjev reskript, in če se kaj takega zgodi, izdam interdikt."
1. Ta interdikt je prepovedovalen.
2. Z njo je zaščitena tako javna kot zasebna blaginja. Javni prostori so namreč namenjeni uporabi zasebnikov, torej kot last
države in ne kot last katerega koli posameznika; in do njihovega uživanja imamo le toliko pravice, kolikor ima kdo od ljudi,
da prepreči, da bi se vanje posegalo. Zato se lahko v primeru, da se na javnem kraju opravi kakšno delo, ki škoduje
zasebniku, proti odgovorni osebi ukrepa na podlagi prepovedi, ki je bila uvedena v ta namen.
3. Labeo opredeljuje izraz "javni kraj" kot nanašajoč se na takšne kraje, hiše, polja, avtoceste in ceste, ki pripadajo celotni
skupnosti.
4. Menim, da se ta interdikt ne nanaša na kraje, ki pripadajo državni blagajni, saj na takih krajih nihče ne more ničesar početi,
prav tako pa nobena zasebna oseba ne more preprečiti, da bi se tam kaj počelo. Premoženje državne zakladnice do določene
mere pripada cesarju kot njegovo lastno. Če torej kdo na omenjeni lastnini kar koli zgradi, ne bo razloga za uporabo te
interdikta. Če bo v zvezi s tem prišlo do kakšnega spora, bodo sodili cesarski prefekti.
5. Ta interdikt se torej nanaša na kraje, ki so namenjeni javni rabi, in če se tam naredi kaj, kar bi lahko škodovalo zasebniku,
lahko pretor posreduje s tem interdiktom.
6. Če ima kdo nad svojim portikom obešeno markizo, ki zapira svetlobo sosedu, bo interdikt izdan v naslednjem besedilu:
"Na javni ulici ne postavljajte ničesar, kar bi lahko oviralo svetlobo Gaja Seija."
7. Če bo kdo želel kaj popraviti na javnem kraju, Aristo pravi, da bo obstajal razlog za uporabo tega interdikta, da bi mu to
preprečil.
8. Ta interdikt lahko proti vsakomur, ki gradi temelje v morju, postavi oseba, ki bi ji to lahko povzročilo škodo; če pa nihče
ne utrpi nobene škode, naj bo tisti, ki gradi na obali ali gradi temelje v morju, zaščiten.
9. Če je komu onemogočeno ribarjenje v morju ali plovba po njem, ne bo upravičen do te prepovedi, tako kot v primeru
osebe, ki ji je onemogočeno sodelovanje pri igrah na javnem polju ali kopanje v javnem kopališču ali prisotnost v gledališču;
v vseh teh primerih pa je treba uporabiti tožbo za povračilo škode.
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10. Pretor zelo pravilno pravi: "če je stranka zaradi tega utrpela kakršno koli škodo". Kajti kadar je na javnem kraju
dovoljeno kar koli storiti, je treba dati dovoljenje, da se to opravi, ne da bi se komu povzročila škoda, in cesar je navajen dati
dovoljenje, kadar je vložena prošnja za gradnjo katerega koli novega dela.
11. Poleg tega se šteje, da je škoda nastala, če se izgubi kakršna koli korist, ki izhaja iz javnega kraja.
12. Zato je treba uporabiti to prepoved, če je pogled, ki ga ima kdo, ali njegov pristop k javnemu kraju moten in zmanjšan ali
omejen.
13. Labeo meni, da če postavim stavbo na javnem kraju, tako da preprečim, da bi voda iz mojih prostorov tekla na tvoje, kar
so prej počeli brez kakršne koli pravice, ki sem jo užival, ne bom odgovoren po interdiktu.
14. Jasno je, da če bi stavba, ki sem jo postavil, prestregla svetlobo vaše hiše, bo ta interdikt veljal.
15. Pravi tudi, da če postavim stavbo na javnem kraju in ta posega v stavbo, ki ste jo vi že postavili na istem kraju, ta
interdikt ne bo veljal, saj ste tudi vi gradili v nasprotju s pravom, razen če ste to storili na podlagi nekega posebnega
privilegija, ki vam je bil podeljen.
16. Če kdo dobi od cesarja splošno dovoljenje za gradnjo na javnem kraju, ne smemo verjeti, da lahko stavbo postavi tako, da
bo komu povzročila nevšečnosti; kajti takšne koncesije se ne razume kot podeljene, razen če je bilo to izrecno navedeno.
17. Če kdo zgradi hišo na javnem kraju, ne da bi mu to kdo preprečil, ga ni mogoče prisiliti, da jo odstrani, ker se boji, da bi z
njeno rušitvijo lahko zaznamoval mesto; in ker je interdikt prepovedni in ne restitutivni. Če pa omenjena stavba ovira javno
rabo, jo je treba porušiti na zahtevo uradnika, pristojnega za javna dela; če pa ne ovira ničesar, se ji lahko naloži zemljiški
davek, saj davek dobi to ime, ker se plačuje zaradi zemljišča.
18. Če pa dela še niso bila opravljena, je dolžnost pristojnega sodnika, da zahteva zavarovanje, da dela ne bodo opravljena,
pri čemer mora biti varščina sestavljena tako, da so zanjo odgovorni dedič in drugi nasledniki.
19. Pravilo v zvezi s svetimi kraji je drugačno, saj ne samo, da prepovedujemo kakršno koli delo na svetem kraju, ampak
tam, kjer je bilo opravljeno, odredimo, da se vse povrne v prejšnje stanje. To pravilo je bilo sprejeto zaradi vere.
20. Pretor pravi: "Prepovedujem, da se na javni cesti ali cesti gradi ali postavlja kar koli, s čimer se omenjena cesta ali cesta
poškoduje ali bi se lahko poškodovala."
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21. Z javno cesto mislimo na tisto, katere zemlja pripada ljudem, kajti zasebne ceste ne razumemo enako kot javne. V
primeru zasebne ceste je zemlja v lasti drugega, mi pa imamo le pravico hoditi in voziti po njej; zemlja javne ceste pa je v
lasti skupnosti in jo je glede na smer in v določenih mejah določil tisti, ki je imel pravico, da jo naredi za javno, da bi po njej
lahko vsi potovali in jo prečkali.
22. Nekatere ceste so javne, druge zasebne, tretje pa so lokalne, ki pripadajo soseski. Ceste, ki so jih Grki označevali kot
kraljeve, imenujemo javne, mi pa pretorske ali konzularne. Zasebne ceste so take, ki jih nekateri ljudje poimenujejo po
agrarnem slogu. Lokalne ali sosedske ceste so tiste, ki so v vaseh ali vodijo v mesta; nekatere oblasti jih imenujejo tudi javne
ceste. To pa velja le, če niso bile ustanovljene s prispevkom zemljišč zasebnikov; drugače pa je, če so bile popravljene na
stroške posameznikov, saj cesta zaradi tega ni zasebna. Njihova popravila so skupna, ker je takšna cesta namenjena skupni
uporabi in koristi.
23. Zasebne ceste se razumejo dveh vrst: nekatere so speljane po zemljiščih, na katerih je bila ustanovljena služnost za
zagotovitev pravice poti do tujega zemljišča, druge omogočajo dostop do določenih zemljišč in jih lahko uporablja vsakdo,
ko zapusti konzularno cesto, kadar se najde steza; pot ali cesta za vožnjo, ki vodi do kmetije. Menim, da so javne tudi ceste,
ki vodijo s konzularne ceste do kmetij ali vasi.
24. Ta interdikt velja le za ceste na podeželju, ne pa tudi za tiste v mestih, saj so magistrati zadolženi za skrb za slednje.
25. Če je promet na javni cesti oviran ali je ta zaprta, morajo magistrati posredovati.
26. Če kdo čez javno cesto spelje kanalizacijo in ta zaradi tega postane manj primerna za uporabo, Labeo pravi, da bo
odgovarjal tisti, ki jo je tam postavil.
27. Če torej kdo izkoplje jarek na svojem zemljišču in voda, ki se v njem zbira, teče čez avtocesto, bo odgovoren po tej
interdikciji, saj se bo štelo, da jo je oviral.
28. Labeo tudi pravi, da če kdo zgradi hišo na svojem zemljišču in se voda nato zbere na avtocesti, ne bo odgovoren po tej
interdikti, ker ni povzročil, da bi voda tekla po avtocesti, temveč je le ni poskrbel zanjo. Nerva pa pravilneje pravi, da bo
odgovoren v obeh primerih, saj je jasno, da če zemljišče meji na javno cesto, voda, ki teče z njega, škoduje slednji; če namreč
voda s sosedovega zemljišča teče na tvoje in si prisiljen poskrbeti za to vodo, bo obstajala podlaga za interdikt zoper soseda.
Če pa vam zanjo ni treba skrbeti, vaš sosed ne bo odgovarjal, ampak vi; saj se šteje, da je tisti, ki je vodo uporabljal, storil
dejanje, ki je poškodovalo avtocesto. Nerva tudi pravi, da če se proti tebi začne postopek na podlagi interdikta, ti ne bo treba
storiti ničesar več ali vložiti tožbe zoper soseda, da bi ga prisilil storiti to, kar bo zadovoljilo osebo, ki te je tožila. Če bi bilo
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odločeno drugače, boste veljali za odgovornega, tudi če ste proti sosedu vložili tožbo v dobri veri in ni vaša krivda, da oseba,
ki vas je tožila, ni zadovoljna s tem, kar ste storili.
29. Pravi tudi, da če kraj, kjer je cesta, postane nezdrav zaradi slabega vonja, zaradi tega ni mogoče uporabiti interdikta.
30. Ta interdikt se uporablja tudi v primeru, ko se živali pasejo na javni cesti ali cesti in se poškodujejo.
31. Pretor tudi pravi: "s katerimi je omenjena avtocesta ali cesta poškodovana ali bi lahko bila poškodovana". To torej velja
ne glede na to, ali je cesta poškodovana takoj ali pa se to zgodi pozneje, kajti to je pomen besed "je ali se lahko poškoduje".
Nekatere stvari namreč poškodujejo cesto takoj, druge pa je ne poškodujejo takoj, ampak jo bodo poškodovale v prihodnosti.
32. Poleg tega se razume, da je cesta poškodovana, če postane manj dostopna za potovanje, to je za hojo ali vožnjo; kot na
primer, če je bila ravna, pa postane hribovita; ali če je bila gladka, pa postane hrapava; ali če je bila široka, pa postane ozka;
ali če je bila suha, pa postane blatna.
33. Vem, da se je razpravljalo o tem, ali je mogoče čez javno cesto zgraditi lok ali most. Mnogi avtorji menijo, da bo oseba,
ki to stori, odgovorna na podlagi interdikta, saj avtocesta ne sme postati manj dostopna za uporabo.
34. Ta interdikt je trajen in priljubljen, zato je treba izdati sodbo v obsegu interesa tožnika.
35. Pretor pravi: "Vse moraš povrniti v prejšnje stanje, če si opravil kakršno koli delo ali postavil kar koli na javno cesto, s
čimer je ali bi lahko bila ta cesta ali avtocesta poškodovana."
36. Ta interdikt temelji na istem razlogu kot prejšnji in edina razlika med njima je, da je ta restitutivni, drugi pa prepovedni.
37. Na podlagi te interdikte ni odgovoren tisti, ki kaj gradi na javni cesti, temveč tisti, ki ima v posesti to, kar je bilo zgrajeno.
Če bi torej ena oseba nekaj postavila, druga pa bi to imela v posesti, bo odgovorna slednja; in to je bolj primerno, saj lahko
tisti, ki ima nadzor nad oviro, vzpostavi avtocesto v prvotno stanje.
38. Menimo, da ima stavbo v posesti tisti, ki jo ima ali uživa na podlagi pravice posesti, ne glede na to, ali jo je sam zgradil
ali pridobil z nakupom, najemom, zapuščino, dedovanjem ali na kakršen koli drug način.
39. Zato Ofilij meni, da če kdo zapusti oviro, ki jo je postavil na cesti, zaradi česar je ta poškodovana, ne bo odgovoren po tej
interdikciji; nima namreč posesti nad tem, kar je zgradil. Toda poglejmo, ali je mogoče zoper njega vložiti tožbo. Mislim, da
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da ga bo mogoče z interdiktom prisiliti, da odstrani, kar1 je zgradil na javni cesti, in vzpostavi prejšnje stanje.
40. Če drevo z vašega zemljišča pade na javno cesto tako, da jo ovira, vi pa menite, da je drevo zapuščeno, Labeo pravi, da
ne boste odgovorni. Dodaja, da če je tožnik pripravljen odstraniti drevo na lastne stroške, lahko ustrezno ukrepa zoper vas na
podlagi interdikta, ki se nanaša na popravilo avtocest. Če pa drevesa ne štejete za zapuščeno, lahko proti vam pravilno ukrepa
na podlagi te odredbe.
41. Labeo tudi pravi, da če moj sosed ovira javno cesto z nekim delom, ki ga opravi in je enako koristno tako zame kot zanj,
vendar je to storil le v korist svojega zemljišča, me ne more tožiti na podlagi interdikta; če pa sva povzročila, da je bilo to
delo opravljeno skupno, bova odgovorna oba.
42. Ta interdikt velja tudi proti osebi, ki se je z goljufijo izognila temu, da bi imela v posesti ali v posesti objekt, ki škoduje
avtocesti; kajti za tistega, ki ga ima v posesti ali v posesti, in tistega, ki se je z goljufijo izognil temu, morajo veljati iste
omejitve.
Mnenje Labea se mi zdi pravilno.
43. Ko pretor reče: "Obnovite ga v prejšnje stanje", se razume, da pomeni, da ga je treba postaviti v prvotno stanje, kar se
doseže tako, da se odstrani, kar je bilo zgrajeno, ali pa se nadomesti, kar je bilo odvzeto, in to včasih na lastne stroške. Če je
namreč stranka, ki je tožena na podlagi interdikta, opravila delo ali ga je po njenem naročilu opravil nekdo drug ali pa je
ratificirala, kar je storil slednji, mora na lastne stroške vzpostaviti vse v prvotno stanje. Če pa se ni zgodilo nič takega, ampak
ima le v posesti to, kar je bilo zgrajeno, v tem primeru pravimo, da mora le trpeti, da se delo odstrani.
44. Ne smemo pozabiti, da ta prepoved ni začasna, saj se nanaša na javno dobro. Na njeni podlagi se izda sodba v obsegu
interesa tožnika, da se zgrajeno delo odstrani.
45. Pretor pravi: "Prepovedujem uporabo nasilja, da bi komu preprečili prost prehod in vožnjo po javni cesti ali cesti."
3. Celsus, Digeste, knjiga XXXIX.
Menim, da so morske obale, nad katerimi ima rimsko ljudstvo nadzor, v njegovi lasti.
1. Uporaba morja je tako kot uporaba zraka skupna vsem ljudem in piloti, ki so zabiti vanj, pripadajo tistemu, ki jih je postavil; vendar tega ne smemo priznati, če je obala poškodovana ali če je zaradi tega prihodnja uporaba morja okrnjena.
4. Scaevola, Mnenja, knjiga V.
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"Po pravu narodov je dovoljeno graditi na morski obali, razen če je s tem ovirana njena javna raba."
(5) Paulus, O Sabinu, knjiga XVI.
Če potok, ki vodi vodo po javnem prostoru, poškoduje zasebnika, bo ta upravičen do tožbe po Zakonu dvanajstih tabel, da bi
od lastnika zahteval jamstvo za morebitno povzročeno škodo.
6. Julianus, Digest, knjiga XLIII.
Tisti, ki izkoristi to interdikto, da bi preprečil, da bi katero koli delo, opravljeno na javnem kraju, povzročilo škodo
zasebniku, lahko najame odvetnika, čeprav se postopek na podlagi interdikta nanaša na javni kraj.
(7) Isto, Digest, knjiga XLVIII.
Tako kot oseba, ki gradi na javnem kraju, ne da bi ji to kdo poskušal preprečiti, ni prisiljena porušiti tega, kar je zgradila, da
ne bi mesta oskrunile ruševine, tako mora vsakdo, ki gradi v nasprotju s Pretorjevim ediktom, odstraniti to, kar je postavil;
sicer postane Pretorjeva oblast zaman in iluzorna.

Tit. 9. V zvezi z ediktom, ki se nanaša na uživanje javnega prostora.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII.
Pretor pravi: "Prepovedujem uporabo sile, da bi vsakomur, ki je zakupil javno lastnino, ali njegovemu partnerju preprečil
uživanje te lastnine v skladu s pogoji zakupa."
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1. Očitno je, da je bila ta interdikt vzpostavljena zaradi splošne blaginje, saj varuje javne prihodke, ko prepoveduje uporabo
nasilja proti vsakomur, ki je najel javno zemljišče, da bi ga užival.
2. Če za izdajo interdikta zaprosita tako zakupnik kot njegov partner, ima prednost sam zakupnik.
3. Pretor pravi: "V skladu s pogoji zakupne pogodbe." To je razumno, kajti zakupnik, ki želi uživati zemljišče mimo ali v
nasprotju s pogoji zakupne pogodbe, ne bi smel biti uslišan.
2. Paulus, Odločbe, V knjiga.
Običajno se dovoli, da se slike in kipi, ki bodo krasili mesto, postavijo na javnih mestih.

Tit. 10. V zvezi z odlokom, ki se nanaša na javne ulice in vse, kar se na njih počne.

(1) Papinianus, O dolžnostih mestnih oblasti.
Edilejci morajo skrbeti, da so mestne ulice urejene, da prelivanje vode ne poškoduje hiš in da se gradijo mostovi, kjer je to
potrebno.
1. Skrbeti morajo tudi za to, da mestno obzidje, pa tudi obzidja drugih, zlasti tista, ki so obrnjena proti ulici, niso v slabem
stanju, od lastnikov pa naj zahtevajo, da jih popravijo in obnovijo. Če pa jih ti ne popravijo ali obnovijo, naj jih kaznujejo z
denarno kaznijo, dokler tega ne storijo.
2. Prav tako morajo paziti, da nihče ne koplje lukenj na ulicah, jih ne spodkopava ali na njih kaj gradi. Če kaj takega stori
suženj, ga lahko pretepe vsak mimoidoči; če se pred edili dokaže, da je svobodnjak, ga lahko kaznujejo v skladu z zakonom
in porušijo, kar je zgradil.
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3. Vsakdo mora zgraditi javno ulico pred svojo hišo, očistiti žlebove, ki so izpostavljeni, torej odprti proti nebu, in vzdrževati
ulico v takšnem stanju, da ne bo oviran prehod vozila. Tisti, ki najemajo hiše, morajo zgraditi ulico, če tega ne stori lastnik,
stroške pa lahko odštejejo od najemnine.
4. Ediles mora tudi poskrbeti, da pred trgovinami ne sme ničesar izstopati, razen če želi polnilec sušiti oblačila ali če
izdelovalec kočij postavi svoje delo zunaj; vendar v teh primerih vse, kar naredijo, ne sme ovirati vožnje vozil.
5. Ediles ne sme dovoliti, da bi se na ulicah prepirali ali da bi na ulice metali umazanijo, mrtve živali ali kože.

Tit. 11. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na popravila javnih ulic in cest.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII
Pretor pravi: "Prepovedujem uporabo sile, da bi preprečili odprtje ali popravilo javne ulice ali avtoceste komur koli, ki ima
pravico to storiti, razen če bi se s tem poslabšalo stanje ulice ali avtoceste."
(1) Odprtje ulice pomeni, da ji povrnemo prejšnjo višino in širino; del popravila ulic pa je tudi njihovo čiščenje. Pravilno
gledano pa čiščenje ulice pomeni, da se jo zniža na ustrezno raven, tako da se odstrani vse, kar se je naneslo na njo. Kajti
tako tisti, ki popravlja ulico, kot tudi tisti, ki jo odpira in čisti, sta osebi, ki ji povrneta prejšnje stanje.
(2) Če kdo pod pretvezo popravila ulice le-to poslabša, se lahko proti njemu nekaznovano uporabi sila, saj tisti, ki izkoristi
interdikt pod pretvezo popravila, ne more ulice narediti širše, daljše, višje ali nižje, prav tako ne more vanjo nasipati peska ali
jo tlakovati s kamenjem, če je sestavljena zgolj iz zemlje; ali, po drugi strani, če je bila tlakovana s kamenjem, ga lahko
odstrani in pusti le zemljo.
(3) Ta prepoved je trajna, izrečena je za vsakogar in proti vsakomur, sodba pa se na njeni podlagi izda v obsegu tožnikovega
interesa.
2676

2. Javolenus, O Kassiju, X. knjiga.
Javnost ne more izgubiti avtoceste, če je ne uporablja.
3. Paulus, Odločitve, I. knjiga.
Če kdo vrže javno cesto na zemljišče soseda, se Actio vise receptae zoper njega prizna le v obsegu interesa tistega, čigar
lastnina je bila s tem oškodovana.
(1) Če kdo zarije javno cesto, jo mora sam popraviti.

Tit. 12. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na reke in preprečevanje, da bi se v njih ali na njihovih bregovih počelo kar koli,
kar bi lahko oviralo plovbo.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII.
Pretor pravi: "V javno reko se ne sme metati ničesar ali odlagati na njenih bregovih, s čimer bi se lahko oviralo iztovarjanje
blaga, promet ali gibanje ladijskega prometa."
1. Reka se od majhnega potoka razlikuje po večji velikosti ali po mnenju ljudi, ki živijo v soseščini.
2. Nekatere reke imajo stalen tok, druge pa so hudourniške. Tiste, ki imajo stalen tok, tečejo vedno, tiste, ki so hudourniške,
pa tečejo le pozimi. Če pa reka, ki v drugih obdobjih še vedno teče, poleti presahne, je zaradi tega ne bomo izločili iz prvega
razreda.
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3. Nekatere reke so javne, druge pa ne. Kasij opredeljuje javno reko kot reko, ki teče neprekinjeno. To Kassijovo mnenje, ki
ga je potrdil Celsus, se zdi verodostojno.
4. Ta interdikt se nanaša na javne reke, ne velja pa za tiste, ki so zasebne, saj se zasebna reka ne razlikuje od drugih krajev, ki
pripadajo posameznikom.
5. Za breg je pravilno opredeljeno tisto, kar vsebuje reka, ko teče po svoji naravni poti, saj ne spreminja svojih bregov zaradi
dežja, plimovanja ali katerega koli drugega razloga. Nihče ne pravi, da Nil, ki s svojim prelivom prekrije Egipt, spreminja ali
širi svoje bregove; ko se namreč vrne v svoje običajne razsežnosti, je treba popraviti stranice njegovega korita. Če pa se reka
naravno poveča tako, da se trajno poveča, bodisi z dodajanjem vode drugega toka bodisi zaradi kakšnega drugega vzroka, je
nedvomno treba reči, da je spremenila svoje bregove, prav tako kot če po spremembi struge začne teči drugje.
6. Če v javni reki nastane otok in se na njem karkoli zgradi, se ne bo štelo, da je bil zgrajen na javnem mestu, saj otok
postane last prvega posestnika, če imajo sosednja polja pravilne meje; ali pripada tistemu, s čigar bregom meji; če pa nastane
sredi struge, bo pripadal tistim, ki imajo zemljišča na obeh bregovih potoka.
7. Podobno, če reka zapusti svojo strugo in začne teči drugje, vse, kar je bilo zgrajeno v stari strugi, ne bo spadalo pod pogoje
te prepovedi, saj tisto, kar pripada sosedom na obeh straneh, ni zgrajeno v javnem potoku; ali če imajo zemljišča meje, bo
struga reke pripadala prvemu posestniku in zagotovo preneha biti javna lastnina. Poleg tega, čeprav je bila nova struga, ki si
jo je ustvarila reka, prej zasebna lastnina, takoj postane javna; ker je nemogoče, da struga javnega potoka ne bi bila javna.
8. Kanal, ki so ga naredile človeške roke in skozi katerega teče javna reka, je kljub temu javna lastnina do te mere, da če je v
njem kar koli zgrajeno, se šteje, da je bilo zgrajeno v javnem potoku.
9. Drugače je, če reka prelije tuje zemljišče in si ne naredi nove struge; kajti takrat tisto, kar je voda prekrila, ne postane javna
lastnina.
10. Tudi če reka obkroži zemljišče, je treba upoštevati, da zemljišče še vedno ostaja last prvotnega lastnika. Če je torej na njej
kar koli zgrajeno, to ni zgrajeno v javnem potoku. Kar koli je narejeno na zasebnem zemljišču, ne sodi v področje uporabe te
prepovedi, tako kot tisto, kar je narejeno v zasebnem potoku; kajti vse, kar je narejeno v zasebnem potoku, je enako, kot če bi
bilo narejeno na katerem koli drugem kraju, ki je v lasti zasebnika.
11. Za zgrajeno v javnem potoku štejemo vse, kar je bilo zgrajeno v sami vodi; če je namreč kar koli zgrajeno zunaj vode, se
ne šteje, da je bilo zgrajeno v potoku, tako da za vsako zgradbo, postavljeno na bregu, ne velja, da je bila zgrajena v potoku.
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12. Pretor ne prepoveduje absolutno nobenega dela v javni reki ali na njenem bregu, temveč le tisto, kar lahko ovira
iztovarjanje blaga ali plovbo. Zato ta prepoved velja le za javne reke, ki so plovne, in ne za katere koli druge. Vendar pa
Labeo pravi, da tudi če se na reki, ki ni plovna, stori kar koli, kar lahko povzroči njeno izsušitev ali ovira tok vode, ne bo
nepravično izdati razpoložljivega interdikta, da se prepreči kakršno koli nasilje pri odstranjevanju ali rušenju objekta,
zgrajenega v strugi ali na njenem bregu, ki ovira prehod ali tok reke, in da se prisili vse, da se ponovno vzpostavi dobro
stanje v skladu s presojo zanesljivega državljana.
13. Beseda statio, pristanišče za ladje, izhaja iz glagola statuo. Z njo je torej označen kraj, kjer lahko ladje varno ostanejo.
14. Pretor pravi: "ali pa se lahko ovira gibanje ladij". Ta je uporabljen namesto besede plovba, in res smo navajeni uporabljati
izraza ladijski promet in plovba namesto same ladje. Zato lahko z izrazom "plovba" razumemo tudi pot plovila. V ta izraz so
vključeni tudi čolni, saj je njihova uporaba pogosto nujna. Če je oviran dostop za pešce, je ovirano tudi gibanje ladijskega
prometa.
15. Šteje se tudi, da sta sidrišče in smer plovbe ovirana, če je njuna uporaba prekinjena, otežena, zmanjšana, redkejša ali
popolnoma uničena. Če je torej voda odvedena in je reka, ker je postala manjša, manj plovna; ali če se poveča njena širina ali
če voda, ker je bolj razpršena, postane plitvejša; ali če se po drugi strani tok zoži in teče zelo hitro; ali če je storjeno kar koli,
kar plovbo otežuje, otežuje ali popolnoma preprečuje; bo to razlog za prepoved plovbe.
16. Labeo pravi, da se izjema na podlagi tega, da je bilo delo opravljeno le zaradi ohranitve brega, ne bi smela odobriti
tistemu, ki je tožen na podlagi interdikta; ampak bi se morala odobriti na podlagi tega, da ni bilo storjeno nič drugega kot to,
kar je bilo dovoljeno z zakonom.
17. Če je bilo kar koli zgrajeno v morju, Labeo pravi, da bo veljala naslednja interdiktna sodba. "V morju ali na njegovi obali
se ne sme graditi ničesar, kar bi oviralo pristanišče, sidrišče ali plovbo."
18. Meni tudi, da bo isto pravilo veljalo za vsak javni vodotok, ki ni ploven.
19. Pretor nadalje pravi: "Če ste karkoli postavili v javno reko ali v njej ali na njenem bregu opravili kakšno delo, s katerim je
bilo ali bi lahko bilo ovirano sidranje plovil ali potek plovbe, morate vse povrniti v prejšnje stanje."
20. Zgoraj navedena interdikta je prepovedna; tista, ki se nanaša na isti primer, je restitutivna.
21. Tisti, ki je v reki ali na njenem bregu opravil kakršno koli delo ali postavil kar koli, kar bi lahko oviralo plovbo, je dolžan
vse povrniti v prejšnje stanje, če to, kar je storil, lahko ovira sidranje plovil ali njihovo gibanje.
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22. Naslednje besede "je naredil ali postavil" pomenijo, da tisti, ki je zgradil ali postavil oviro, ni odgovoren, odgovoren pa je
tisti, ki ima oviro v posesti po tem, ko je bilo to storjeno. Nazadnje Labeo pravi, da če je vaš zastopnik preusmeril tok potoka,
boste na podlagi te interdikta odgovorni, če boste vodo uporabljali.
2. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXIV.
Nič ne preprečuje, da bi kdo vzel vodo iz javnega potoka, razen če to prepovedujeta cesar ali senat; pod pogojem, da je voda
namenjena javni rabi. Če je potok ploven ali pa je zaradi njega ploven drug potok, to ni dovoljeno.
3. Paulus, O Sabinu, XVI. knjiga.
Javne reke, ki imajo redno strugo, so skupaj s svojimi bregovi javna lastnina.
1. Za bregove reke se štejejo tisti, ki jo omejujejo, ko je voda na najvišji točki.
2. Kraji ob bregovih reke niso vsi javni, saj so pripadajoči bregovom, začenši na točki, kjer se ti začnejo nagibati od ravnega
terena proti vodi.
4. Scaevola, Mnenja, knjiga V.
Opravljena je bila poizvedba, ali ima tisti, ki ima v lasti hiše na obeh straneh javnega potoka, pravico zgraditi most, ki bo
njegova zasebna last. Odgovor je bil, da tega ne more storiti.

Tit. 13. V zvezi z interdiktom, da se v javni reki ali na njenem bregu prepreči gradnja česar koli, kar bi lahko povzročilo, da
bi voda tekla v drugo smer, kot je tekla prejšnje poletje.

(1) Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII.
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Pretor pravi: "Prepovedujem, da se v javni reki ali na njenem bregu gradi karkoli ali da se v takšno reko ali na njenem bregu
postavi karkoli, s čimer bi se lahko povzročilo, da bi voda tekla v drugo smer, kot je tekla prejšnje poletje."
(1) Pretor s to interdikto poskrbi, da se reka ne izsuši zaradi neustreznih koncesij za odvzem vode; in da se prepreči, da bi se
struge potokov spreminjale in škodovale sosedom.
(2) To se nanaša na javne reke, ne glede na to, ali so plovne ali ne.
(3) Pretor pravi: "s katerimi se lahko povzroči, da voda teče v drugo smer, kot je tekla prejšnje poletje". Zato ne bo
odgovoren vsak, ki je zgradil ali postavil oviro v reki, temveč le tisti, ki je z gradnjo ali postavitvijo ovire povzročil, da je
voda tekla v drugačni smeri, kot je tekla prejšnje poletje. Vendar pa, ko pravi "drugačno smer", to ne pomeni količine vode,
temveč moč, način in potek njenega toka. Na splošno je treba reči, da je oseba odgovorna na podlagi interdikta le, če se
struga zaradi njenega dejanja spremeni, če postane nižja ali ožja in posledično tok postane hitrejši ter povzroča nevšečnosti
tistim, ki živijo v soseščini. Če so sosedje zaradi dejanja zadevne stranke deležni kakršnih koli nevšečnosti, obstaja razlog za
interdikt.
(4) Če kdo, ki je prej vodil vodo iz reke po pokritem vodovodu, zdaj želi voditi vodo po odprtem vodovodu ali obratno, je
bilo določeno, da bo odgovoren na podlagi interdikta, če s tem povzroči kakršno koli nevšečnost osebam, ki živijo v bližini
reke.
(5) Podobno bo odgovoren po tej interdikti, če jo bo vodil z jarkom ali če bo to storil na katerem koli drugem mestu ali če bo
spremenil strugo reke.
(6) Nekateri organi menijo, da se je mogoče sklicevati na izjemo od te interdikte, ker je bilo delo opravljeno le zaradi
popravila bregov, tako da če kdo zaradi popravila bregov povzroči, da voda teče v drugo smer, ne bo podlage za interdikt.
Tega mnenja ne sprejemajo drugi organi, saj se bregov ne sme popravljati, če to povzroča nevšečnosti tistim, ki živijo v
soseščini. Vendar smo navajeni, da pretor po preiskavi odloči, ali naj odobri to izjemo, saj je zelo pogosto koristno, da se to
dovoli.
(7) Če pa ima oseba, ki je nekaj storila javnemu potoku, kakšno drugo korist (recimo, da ji je voda običajno povzročila veliko
škodo in da je bilo njeno zemljišče preplavljeno) in je postavila jezove ali sprejela druge ukrepe za popravilo bregov, da bi
zaščitila svoje zemljišče, in je s tem do neke mere spremenila tok reke; zakaj se ne bi smelo upoštevati njenih interesov? I
Vem, da je več oseb zaradi zaščite svojih zemljišč popolnoma preusmerilo tok potokov in spremenilo njihovo strugo, saj je
treba v takih primerih upoštevati korist in varnost zainteresirane stranke, če druge osebe v soseščini ne utrpijo škode.
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8. Po tej interdikciji je odgovoren tudi tisti, ki povzroči, da reka teče v drugo smer, kot je tekla prejšnje poletje. Zato, pravijo
oblasti, je pretor vključil tudi prejšnje poletje, saj je naravni tok reke poleti bolj določen kot pozimi. Ta prepoved se nanaša
na preteklo in ne na sedanje poletje, ker je tok reke v preteklem poletju manj podvržen dvomu. Poletje traja do jesenskega
enakonočja. Če se interdikt uporablja poleti, je treba upoštevati prejšnjo sezono; če pa se to počne pozimi, je treba upoštevati
ne poletje, ki bo sledilo zimi, ampak preteklo.
9. Ta interdikt bo veljal v korist kateregakoli od ljudi, vendar ga ni mogoče uporabiti proti vsem, temveč le proti tistemu, ki
je povzročil, da voda teče v drugo smer, čeprav za to ni imel pravice.
10. Ta interdikt je na voljo tudi zoper dediče.
11. Pretor na koncu pravi: "Vse boš vrnil v prejšnje stanje, če imaš v posesti kaj, kar je bilo zgrajeno ali postavljeno v javni
reki ali na njenem bregu, s čimer je povzročeno, da voda teče v drugi smeri, kot je tekla prejšnje poletje."
12. Zadevna interdikta je restitucijska; prejšnja je prepovedna in se nanaša na dela, ki še niso bila opravljena. Če je bilo torej
kar koli že storjeno, se lahko vzpostavitev prejšnjega stanja doseže s to interdikto; če pa se želi, da se ne stori nič, je treba
uporabiti prejšnjo interdikto; če se kar koli stori po izdaji interdikta, se odgovorna oseba kaznuje.
13. Kot pravi Labeo, ni nepravično, da se v to interdiktno prepoved vključi vse, kar je bilo storjeno, da bi se izognili temu, da
bi ostali v posesti objekta, v zvezi s katerim je bila izdana interdiktna prepoved.

Tit. 14. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na uporabo javne reke za plovbo.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII.
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Pretor pravi: "Prepovedujem uporabo nasilja, da bi komu preprečili vodenje plovila ali čolna po javni reki ali da bi mu
preprečili, da bi ga na bregu omenjene reke natovoril ali raztovoril. Prav tako prepovedujem kakršno koli vmešavanje v
plovbo po katerem koli jezeru, kanalu ali javnem vodnem telesu."
1. Ta interdikt določa, da se nikomur ne sme preprečevati uporabe javne struge za namene plovbe. Kajti tako kot je bil
objavljen interdikt v primeru osebe, ki ji je bilo preprečeno uporabljati javne ceste, je tudi pretor menil, da je treba objaviti ta
interdikt.
2. Če so zgoraj navedeni kraji v lasti zasebnikov, interdikt ne bo veljal.
3. Jezero je vodno telo, ki ima stalno zalogo vode.
4. Ribnik je vodno telo, ki nekaj časa stoji in ki se pozimi običajno poveča.
5. Jarek je posoda za vodo, ki so jo naredile človeške roke.
6. Vsi ti so lahko javni.
7. Sabinus, pa tudi Labeo, menita, da bo interdikt veljal, če bo komu prepovedano loviti ribe v jezeru ali ribniku, ki ga je
najel od kmeta, ki ima dohodek. Če ga je torej najel od občine, bo povsem pravično, da se njegove pravice zavarujejo z
interdiktom zaradi prihodkov, ki jih bo pridobil.
8. Če želi kdo uporabiti tovrstno interdiktno pravico za to, da bi znižal zemljo za napajanje svoje živine, ga ne bi smeli slišati;
to je izjavil Mela. Prav tako pravi, da bo ta interdikt veljal za to, da se prepreči, da bi kdor koli uporabil silo, da bi drugemu
preprečil, da bi se približal javni reki ali njenemu bregu.

Tit. 15. Glede interdikta, ki se nanaša na dvigovanje bregov potokov.
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1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII.
Pretor pravi: "Prepovedujem uporabo sile, da se komu prepreči, da bi v kateri koli javni reki ali na njenem bregu opravil
kakršno koli delo, ki ga ima pravico opraviti zaradi okrepitve omenjenega brega ali zaščite svojega zemljišča, ki meji nanj;
pod pogojem, da se s tem ne posega v plovbo in da se v skladu s presojo dobrega državljana za deset let zagotovi varnost
pred grozečo škodo; ali če ni krivda zadevne stranke, da v ta namen ni bila dana varščina ali poroštva."
1. Zelo koristno je popraviti in utrditi bregove javnih potokov. Zato tako kot obstaja interdikt, ki se nanaša na popravilo
javnih cest, obstaja tudi interdikt, ki se nanaša na utrjevanje bregov rek.
2. Pretor z dobrim razlogom dodaja: "pod pogojem, da se s tem ne ovira plovba", saj so dovoljena le takšna popravila, ki ne
ovirajo plovbe.
3. Tisti, ki želi popraviti svoj breg, bi se moral zavarovati pred grozečo škodo bodisi z varščino bodisi s poroštvom, ki je
odvisno od ranga zainteresiranih strank. V tem interdiktu je izrecno navedeno, da je treba v skladu s presojo dobrega
državljana zagotoviti zavarovanje bodisi z obveznico bodisi s poroštvom za vsako škodo, ki bi lahko nastala v desetih letih.
4. Varščine je treba dati ne le sosedom, temveč tudi osebam, ki imajo v lasti zemljišča na drugi strani potoka.
5. Poskrbeti je treba, da se tem osebam zagotovi jamstvo, preden se dela izvedejo; kajti po tem, ko je to storjeno, ni mogoče
nikogar tožiti na podlagi te interdikte; tudi če bi pozneje nastala kakršnakoli škoda, pa se lahko vloži tožba na podlagi
akvilejskega zakona.
6. Opozoriti je treba, da pretor ne predvideva popravila bregov jezera, kanala ali ribnika. Vendar pa je treba upoštevati isto
pravilo, ki velja za popravilo bregov potoka.

Tit. 16. V zvezi z interdiktom glede nasilja in oborožene sile.
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1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIX.
Pretor pravi: "Če si ti ali tvoji sužnji koga nasilno prikrajšali za premoženje, ki ga je imel v tistem času, bom ugodil tožbi,
vendar le za eno leto; po preteku leta pa bom ugodil tožbi glede tega, kar je prišlo v roke tistega, ki je tožnika na silo odtujil."
1. Ta interdikt je bil uveden v korist osebe, ki je bila na silo izobčena; saj je povsem pravično, da se ji v takih okoliščinah
priskoči na pomoč. Ta interdikt je bil zasnovan, da bi mu omogočil povrnitev posesti.
2. V različnih Leges Julia, ki se nanašajo na javne in zasebne zadeve, ter v različnih cesarskih konstitucijah je določeno, da se
sila ne sme uporabiti.
3. Ta interdikt se ne nanaša na vse vrste nasilja, temveč le na tisto, ki se uporablja proti osebam, ki jim je odvzeta posest.
Nanaša se le na okrutno nasilje in kadar je strankam odvzeta posest zemlje; kot na primer zemljišču ali stavbi, vendar
ničemur drugemu. Če je komu odvzeta posest nad zemljiščem, na katerem ni nobene stavbe, bo nedvomno obstajal razlog za
interdikt.
4. Na splošno se ta interdikt nanaša na vsakogar, ki mu je odvzeta lastnina, vezana na zemljo, in ne glede na kraj, iz katerega
je bil nasilno izgnan, bo interdikt veljal.
5. Če je bil torej izgnan iz hiše in nima interesa za zemljo, na kateri stoji, je očitno, da bo obstajala podlaga za interdikt.
6. Prav tako ni nobenega dvoma, da se ta interdikt ne nanaša na premičnine; kajti v primeru tatvine ali če je kaj odvzeto z
nasiljem, bo veljala druga tožba. Oškodovanec lahko vloži tudi tožbo za izročitev stvari. Nobenega dvoma ni, da bo, če je na
zemljišču ali v hiši, iz katere je bil izseljen, kakšna osebna lastnina, interdikt veljal tudi v zvezi z navedeno lastnino.
7. Ta interdikt se ne uporablja, kadar je komu na silo odvzeta posest ladje, kar dokazuje dejstvo, da kadar je komu na ta način
odvzeto vozilo, nihče ne bo rekel, da se lahko poslužuje tega postopka.
8. Nihče ne dvomi, da je mogoče uporabiti to prepoved, če je nekomu odvzeta hiša, zgrajena iz lesa; kajti ne glede na to,
kakšne narave je lastnina, ki je vezana na zemljo, bo ta prepoved veljala, če je človek nasilno izseljen iz hiše.
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9. Za tistega, ki ima lastnino, se reče, da je nasilno izgnan ne glede na to, ali jo je imel po civilnem ali naravnem pravu, saj je
naravna posest podlaga za to interdikto.
10. Končno, če je žena izgnana iz premoženja, ki ji ga je dal mož, lahko uporabi interdikt; najemnik pa tega ne more storiti,
če je razlaščen.
11. Pretor pravi: "če si ga ti ali tvoji sužnji nasilno izgnali". Zelo pravilno so omenjeni sužnji, saj se besede "ti si nasilno
izgnal" nanašajo na tistega, ki je osebno storil nasilno dejanje, in se ne nanašajo na njegove sužnje; če bi namreč moji sužnji
koga izgnali, se ne bo štelo, da sem to storil jaz; zato je bilo treba dodati: "ali tvoji sužnji".
12. Šteje se tudi, da je s silo izrinil nekoga, ki je to ukazal ali ukazal storiti. Očitno je namreč zelo majhna razlika, ali nekdo
drugega izobči z lastnimi rokami ali s posredovanjem koga drugega. Če torej moji sužnji koga izženejo z mojo privolitvijo, se
šteje, da sem ga izrinil sam.
13. Kadarkoli je ustrezno pooblaščeni zastopnik koga izselil s silo, Sabin pravi, da je mogoče sprožiti postopek proti obema
strankama, torej tako proti naročniku kot proti zastopniku, in da je eden od njiju oproščen odgovornosti z obsodbo drugega;
vendar pod pogojem, da je znesek sodne cenitve plačal eden od njiju; kajti ni bolj opravičljiv tisti, ki je izselil človeka po
naročilu drugega, kot če bi ubil človeka po naročilu nekoga drugega. Kadar pa se domnevni pooblaščenec lažno predstavlja
kot pooblaščenec, je treba postopek na podlagi interdikta začeti samo zoper njega. Sabinovo mnenje je pravilno.
14. Če pa bi ratificiral dejanje nekoga, ki je v mojem imenu s silo izgnal človeka; nekatere avtoritete sprejemajo mnenje
Sabina in Kasija, ki menita, da je ratifikacija enaka pooblastilu in da je treba šteti, da sem ga izgnal, in bom zato odgovoren
po tem interdiktu.
To je pravilno, saj je v primeru storjenega kaznivega dejanja povsem upravičeno primerjati ratifikacijo z mandatom.
15. Kjer je dodano: "ali tvoji sužnji", je to zelo pravilno navedeno v zvezi s primeri, ko so moji sužnji koga nasilno izgnali.
Če pa je gospodar ukazal, naj se to stori, je sam storil dejanje razlastitve; če pa tega ni ukazal, naj se ne pritožuje, če je
odgovoren za dejanja svojih sužnjev, četudi ti niso izrinili osebe po njegovem ukazu; kajti zaradi tega ni zatiran, saj mu je
bodisi prišlo v roke nekaj, kar mora vrniti, ali pa bo, če temu ni tako, oproščen odgovornosti, če izroči svoje sužnje kot
povračilo za prekršek, ki so ga storili. In čeprav mora svoje sužnje izročiti kot odškodnino, mora to upoštevati pri oceni
škode, ki jo je utrpel; saj lahko suženj na ta način oškoduje svojega gospodarja.
16. Z izrazom "sužnji" se razume celotno telo sužnjev.
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17. Vendar se postavlja vprašanje, kakšno število sužnjev je vključeno v ta izraz, ali le dva ali trije ali več. 18. Pri obravnavi
uporabe te interdikte je boljše mnenje, da če samo en suženj koga izžene s silo, se šteje, da je to dejanje storilo celotno telo
sužnjev.
18. V izraz "sužnji" je treba reči, da so vključeni vsi tisti, ki jih imamo za take.
19. Če kdo noče braniti svojega sužnja ali sužnjev, ga je treba prisiliti, da se podredi tej interdikti; ali vsaj do te mere, da ga
prisilimo, da vrne vse, kar mu je prišlo v roke.
20. Če sin pod očetovskim nadzorom ali dnevni delavec koga odtuji s silo, bo veljala razpoložljiva interdikta.
21. Če uporabim interdikt zoper kogar koli, ki ga, medtem ko je v stanju svobode, zahtevajo kot sužnja, ali obratno, potem ko
je bil sprožen sodni postopek in je bilo odločeno, da je ta človek svoboden, in je dokazano, da so me njegovi sužnji brez
njegove vednosti nasilno izrinili, me je treba nadomestiti v posesti.
22. Šteje se, da ima lastnik v posesti premoženje, ki ga ima v posesti njegov suženj, njegov zastopnik ali najemnik. Če je torej
kateremu od teh nasilno odvzeta posest, se tudi sam šteje za odvzetega, četudi ni vedel, da so bili tisti, s katerimi je imel
posest, izrinjeni. Zato, če bi bil kdo drug, po katerem sem imel posest, izrinjen, nihče ne more dvomiti, da bom upravičen do
ugodnosti interdikta.
23. Ta interdikt pa ne bo veljal v korist nikogar, če ni imel posesti v času, ko je bil izseljen, kajti za nikogar se ne šteje, da je
bil izseljen, če ni imel posesti.
24. Jasno je, da je treba šteti, da je bil kdor koli izseljen s silo, če je imel lastnino v posesti bodisi telesno bodisi z namenom.
Če bi torej odšel s svojega zemljišča ali iz svoje hiše in tam ne bi pustil nikogar od svojih ljudi, ob vrnitvi pa bi mu preprečili
vstop v njegove prostore; ali če bi ga kdo ustavil sredi poti in se polastil njegove lastnine, se šteje, da je bil izseljen s silo; saj
mu je bila odvzeta posest, ki jo je imel z namenom, ne pa telesno.
25. Običajni rek, da "posesti zimskih in poletnih letovišč ni mogoče imeti z namenom", je naveden s primerom, ki ga je
izkoristil Prokulus. Isto pravilo bo veljalo za vse nepremičnine, iz katerih se začasno umaknemo, ne da bi imeli namen
opustiti njihovo posest.
26. Boljše je mnenje, da ni odvzeta lastnina tistemu, ki je ni imel v posesti niti z namenom niti telesno, in ne tistemu, ki mu je
bilo preprečeno, da bi vstopil v njo in jo prevzel; kajti odvzeta je lastnina tistemu, ki jo izgubi, in ne tistemu, ki je ni smel
prevzeti.
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27. Kasij pravi, da lahko človek silo odbije s silo; to pravico mu namreč podeljuje zakon narave. Zato meni, da je jasno, da je
oboroženo agresijo mogoče odbiti z orožjem.
28. Posesti s silo je treba opredeliti tako, da pomeni, kadar kdo, potem ko je pregnal prejšnjega posestnika, pridobi posest z
nasiljem; ali kadar pride na zemljišče pripravljen in pripravljen, da si jo vzame, in je v nasprotju z dobrimi običaji sprejel
ukrepe, da mu ne bi bilo preprečeno, da bi si jo vzel. Labeo pa pravi, da z nasiljem ne poseduje tisti, ki kaj obdrži z uporabo
sile.
29. Labeo prav tako pravi, da za tistega, ki se zaradi pojava množice ljudi da na beg, velja, da je bil izrinjen s silo. Tudi
Pomponij pravi, da nasilje ne obstaja brez uporabe telesne sile. Menim, da je treba tistega, ki je pobegnil zaradi bližajoče se
množice, šteti za nasilno izseljenega, če si ti prisvojijo njegovo lastnino.
30. Kdor je s silo prevzel posest moje lastnine, bo upravičen do ugodnosti interdikta, če ga sam izžene nekdo drug.
31. Vsakdo, ki je bil nasilno odtujen, lahko izterja odškodnino za vso škodo, ki jo je utrpel zaradi odtujitve; kajti postaviti ga
je treba v enako stanje, v katerem bi bil, če ne bi bil odtujen.
32. Če mi je zemljišče, ki mi je bilo odvzeto, vrnjeno, ni pa mi vrnjeno nobeno drugo premoženje, ki mi je bilo odvzeto s
silo, je treba reči, da bo interdikt še vedno veljal; ker je res, da sem bil prisilno odvzet. Jasno je, da če kdo želi uporabiti to
interdiktno sodbo glede posesti zemljišča, pa tudi tožbo za prisilno izročitev osebne lastnine na sodišču, lahko to stori po
svoji presoji. To je navedel Julijan in dodal, da ima v takšnem primeru vsakdo pravico vložiti tožbo za premoženje, odvzeto z
nasiljem.
33. Kjer pretor pravi: "ki ga je imel tam", moramo to razumeti tako, da je mišljeno vse premoženje, ne le tisto, ki mu je
pripadalo, ampak tudi vse, kar je bilo pri njem deponirano, posojeno ali zastavljeno in za kar je imel pravico uporabe ali
užitka ali skrb, ali vse, kar mu je bilo dano v najem. Ko pretor uporabi besedo "imel", je namreč v tem izrazu zajeto
premoženje vseh vrst.
34. Poleg tega pretor zelo pravilno doda: "ki jo je imel v tistem času", in besede "v tistem času" moramo razumeti tako, da
pomenijo čas, ko je bil razlaščen. Zato je treba reči, da bo interdikt veljal, če je pozneje prenehal imeti v posesti kar koli na
tem kraju. Tako se zgodi, da bo interdikt veljal tudi, če so po njegovi razlastitvi umrli sužnji ali živina. Nazadnje Julijan
pravi, da če je bil komu nasilno odvzet del zemljišča, na katerem so bili sužnji, ti pa so nato brez njegove krivde umrli, mu je
treba z interdiktom izplačati njihovo ocenjeno vrednost; tako kot je po smrti sužnja odgovoren tat, ki je ukradel sužnja.
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35. Posledica tega je, da bo moral povrniti ceno kmečkih hiš ali drugih zgradb, ki jih je uničil požar; Julijan namreč pravi, da
kadar je bil kdo izgnan, je druga stranka vedno odgovorna za to, da mu je preprečila, da bi dobil povrnjeno škodo.
36. Zato trdi, da je ugotovljeno, da bo vsakdo, ki je drugega izrinil s silo in je pozneje izgubil posest, ne da bi bil kriv
goljufije, odgovarjal po interdikciji.
37. Besedo "tam" omenja pretor zato, da nihče ne bi mogel vključiti premoženja, ki ga na tistem kraju ni imel.
38. Toda kako naj razumemo besedo "tam", ki jo uporablja pretor? Ali je mišljen kraj, od koder je bil nasilno izgnan, ali se
nanaša na celoten kraj posesti? Bolje je trditi, da se ne nanaša na kotiček ali kraj, v katerem se je oseba morda nahajala,
temveč na celotno posest, ki jo je imela in ki ji je bila odvzeta, ko je bila izgnana.
39. Leto, ko gre za to interdikt, je razpoložljivo leto.
40. Pri ocenjevanju dobička se izračunava od dneva, ko je bila oseba izseljena, čeprav se pri drugih interdiktih izračunava od
dneva, ko so bili izdani, in se izračun ne opravi po tem času. Enako pravilo velja za premičnine, ki so se slučajno znašle tam,
saj je treba njihov dobiček izračunati od dneva, ko je bila oseba prisilno izseljena.
41. Na podlagi te prepovedi je treba obračunati ne le dobiček, temveč tudi vse druge koristi, do katerih bi tožnik lahko prišel.
Vivianus namreč pravi, da bo tisti, ki je bil razlaščen, tudi če ni bilo uporabljeno nasilje, po tej edikti upravičen do povrnitve
vsega, kar bi imel ali pridobil, ali pa mora sodnik opraviti cenitev istega, tako da lahko stranka dobi sodbo v obsegu svojega
interesa, ker ni bila razlaščena.
42. Na podlagi interdikta Unde vi bo stranka, tudi če ni v posesti, prisiljena vrniti premoženje.
43. Ker ta interdikt upošteva krutost storjenega nezakonitega dejanja, se postavlja vprašanje, ali bo veljal v korist
svobodnjaka zoper njegovega patrona ali v korist otrok zoper njihove starše. Boljše mnenje je, da se ne sme odobriti
svobodnjaku proti njegovemu patronu ali otrokom proti njihovim staršem, saj bo zanje bolje, da vložijo tožbo in factum;
razen če je patron uporabil oboroženo silo proti svojemu svobodnjaku ali starš proti svojim otrokom; v takih okoliščinah bo
interdikt veljal.
44. Ta interdikt je v korist dediča in drugih naslednikov.
45. To, kar navaja Vivianus, dokazuje, da interdikt Unde vi pripada le stranki, ki ima posest; kajti če me je kdo na silo izobčil
in ni izobčil mojih ljudi, ne morem izkoristiti interdikta, ker obdržim posest tistih članov svoje družine, ki niso bili izobčeni.
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46. Vivianus tudi pravi, da če je kdo na silo pregnal tvoje sužnje, druge pa obdržal in jih priklenil ali jim dajal ukaze, se
razume, da si bil na silo izgnan, saj prenehaš imeti posest, ker ima tvoje sužnje v posesti nekdo drug; in kar je rečeno glede
dela sužnjev, velja za vse, če nobeden od njih ni bil pregnan, ampak je vse prevzel v posest tisti, ki je vstopil na posest.
47. O tem vprašanju je razpravljal tudi Vivianus in sprašuje, kaj naj rečemo, če prevzamem posest, medtem ko posest zaseda
nekdo drug, in posestnika ne izženem, temveč ga, potem ko ga priklenem, prisilim k delu? Menim, da je boljše mnenje, da je
treba tistega, ki je bil priklenjen na verige, šteti za nasilno izseljenega.
48. Tožba in factum bo na podlagi te interdiktne sodbe mogoča zoper dediča in pretorskega posestnika posesti, pa tudi zoper
druge posestnike za vse, kar je prišlo v njihove roke;
2. Paulus, O ediktu, knjiga LXV.
ali za vse, kar so morda pridobili z goljufivimi dejanji, ki so jih storili.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIX.
Enako pravilo bo veljalo, kadar je bil kdo izgnan z oboroženo silo, ker je zaradi kakršnega koli nezakonitega dejanja umrlega
odobrena tožba za znesek, ki je morda prišel v roke dediča. Vendar zadostuje, da dedič ni pridobil nobene koristi, saj ne sme
utrpeti nobene izgube.
1. Ta tožba, ki jo je mogoče vložiti zoper dediča in druge naslednike, je večna, saj vključuje pregon premoženja.
2. Kaj naj razumemo pod besedami "izženjen z oboroženo silo"? Oborožitev vključuje vse strelno orožje, torej ne le mečev,
kopij, kopij ali puščic, temveč tudi palice in kamenje.
3. Jasno je, da če ima samo ena ali dve osebi palice ali meče, se šteje, da je bil imetnik izrinjen z oboroženo silo.
4. Poleg tega, tudi če napadalci pridejo neoboroženi, če bi ob prepiru tisti, ki so prišli neoboroženi, začeli uporabljati palice
ali kamenje, bo to pomenilo uporabo oborožene sile.
5. Tudi če tisti, ki so prišli oboroženi, niso uporabili orožja, da bi pregnali stranko, ki je imela v posesti, ampak so ga odložili,
se bo štelo, da je bila uporabljena oborožena sila; kajti strah pred orožjem zadostuje za ugotovitev dejstva odvzema z
oboroženo silo.
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6. Če se je kdo, ko je videl oborožene može, ki so šli drugam, zaradi tega tako prestrašil, da je pobegnil, se ne šteje, da je bil
razlaščen; ker oboroženi možje niso imeli namena nadlegovati ga, ampak so bili na poti drugam.
7. Če torej kdo sliši, da se približujejo oboroženi ljudje, in se zaradi strahu odpove posesti svoje lastnine, je treba reči, da ni
bil odvzet z oboroženo silo; ne glede na to, ali je bilo to, kar je slišal, resnično ali lažno, razen če so mu omenjene osebe
dejansko odvzele posest.
8. Če pa bi mu oborožene osebe, ki so se že polastile njegove lastnine, preprečile, da bi jo prevzel, ko bi lastnik že hotel
prevzeti posest, se šteje, da je bil izrinjen z oboroženo silo.
9. Zato lahko z orožjem odženemo vsakogar, ki pride oborožen, vendar je to treba storiti takoj in ne po preteku določenega
časa; če se spomnimo, da nasilni izselitvi ni mogoče nuditi le odpora, temveč da lahko tisti, ki je bil izseljen, tudi sam izžene
vsiljivca, če to stori takoj in ne po preteku določenega časa.
10. Če je oseba, ki pride oborožena, zastopnik, se bo štelo, da je njegov naročnik pri izselitvi uporabil oboroženo silo, ne
glede na to, ali je to ukazal storiti ali, kot pravi Julianus, pozneje ratificiral.
11. To velja tudi v primeru sužnjev; če namreč moji sužnji pridejo oboroženi brez mene, se ne šteje, da sem prišel jaz, ampak
moji sužnji; razen če sem jim to ukazal ali ratificiral njihovo dejanje.
12. Ta interdikt se lahko uporabi tudi proti tistemu, zaradi čigar goljufivega ravnanja je bila oseba z oboroženo silo odvzeta;
po preteku enega leta bo odobren za izterjavo vsega, kar je prišlo v roke tistega, ki je bil odgovoren za to dejanje.
13. Očitno je, da bo interdikt Unde m potreben za uživalca, če mu je onemogočena uporaba in uživanje zemljiške pravice.
Šteje se, da je uživalcu onemogočena uporaba in uživanje njegove pravice, če je nasilno izgnan, medtem ko izkorišča svoj
privilegij, ali mu ni dovoljeno vstopiti na zemljišče, ko ga je zapustil, ne da bi se nameraval odpovedati svoji užitni pravici.
Če pa mu kdo prepreči, da bi jo uporabljal in užival že na začetku, ni razloga za to prepoved. Kaj je torej treba storiti?
Uživalec mora vložiti tožbo za vrnitev pravice do uporabe.
15. Tudi ta prepoved se nanaša na tistega, ki mu je onemogočena uporaba in uživanje zemljišča, pa tudi na tistega, ki je
oviran pri uporabi in uživanju hiše. Zato menimo, da se ne nanaša na premičnine, če je komu ovirana njihova uporaba in
uživanje, razen če je navedena premičnina pripadajoča zemljišču. Če je bila torej premičnina na zemljišču, je treba reči, da se
bo ta prepoved uporabljala zanjo.
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16. Podobno velja, če ni bila zapuščena užitna pravica, temveč le uporaba nepremičnine, bo veljala ta prepoved; kajti ne
glede na to, na kakšen način je bila ustanovljena užitna pravica ali uporaba, bo veljala ta prepoved.
17. Vsakdo, ki je na kakršen koli način pridobil posest nad nepremičnino kot uživalec, lahko uporabi to interdikto. Če bi kdo,
ki mu je bilo onemogočeno uživanje njegovega privilegija, pozneje izgubil svoje civilne pravice ali umrl, se zelo pravilno
šteje, da bo ta interdikt veljal v korist njegovih dedičev in naslednikov; ne zaradi ustanovitve drugega užitka, temveč zato, da
se povrne škoda, ki je nastala v preteklosti.
18. Na podoben način je tudi dedič odgovoren za tožbo v zvezi s stvarjo, ki je prišla v njegove roke.
4. Isto, O ediktu, X. knjiga.
Če me kdo na silo razlasti v imenu občine, Pomponij pravi, da bom upravičen do interdikta zoper omenjeno občino, če je
karkoli prišlo v njene roke.
5. Isti, O ediktu, XI. knjiga.
Če te postavim v posest nepremičnine v skladu s sodno odločbo, Pomponij pravi, da interdikt Unde vi ne bo veljal, saj ni
nasilno izobčen tisti, ki je prisiljen postaviti v posest drugega.
(6) Paulus, O ediktu, knjiga XVII.
(7) Kadar je odločba izdana na podlagi interdikta Unde vi, mora biti izdana za vrednost interesa, ki ga je imel tožnik, da
ostane v posesti nepremičnine. Pomponij pravi, da je to naša praksa, torej da se šteje, da je vrednost nepremičnine enaka
interesu tožnika. Ta je lahko manjša ali večja, saj je pogosto v interesu tožnika, da obdrži sužnja, več, kot je vreden; na
primer kadar je v interesu lastnika, da ga ima v posesti, bodisi zato, da bi ga lahko mučili, dokazali neko dejstvo ali sprejeli
zapuščino.
7. Isto, O ediktu, knjiga XXIV.
Če ste me nasilno izselili in je Titius začel posedovati isto posest, ne morem sprožiti postopka na podlagi interdikta proti
nikomur drugemu kot proti vam.
8. Isto, O ediktu, knjiga LIV.
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Fulcinij je imel navado reči, da je bila posest pridobljena z nasiljem, kadarkoli je bil kdo, ki ni bil lastnik, a je bil v posesti,
nasilno izrinjen.
9. Isti, O ediktu, knjiga LXV.
Kadar je več dedičev, je vsak od njih odgovoren le za znesek, ki je prišel v njegove roke. Zato bo dedič včasih odgovoren za
celoten znesek, ki je prišel v njegove roke, čeprav je morda podedoval le del zapuščine.
(1) Pretor odredi, da se vsakomur, ki mu je bil nasilno odvzet užitek, povrne prejšnje stanje; to je stanje, v katerem bi bil, če
ne bi bil izobčen. Če bi torej užitek prenehal s potekom časa, potem ko ga je lastnik odvzel užitkarju, bo slednji kljub temu
prisiljen v povrnitev, to je v ponovno vzpostavitev užitka.
10. Gaj, O ediktu mestnega pretorja, naslov: O primerih, ki zadevajo svobodo.
Če bi kršitelj izločil tako lastnika kot užitkarja iz zemljišča, užitkar pa bi izgubil pravico, ker ga ni uporabljal v predpisanem
času, nihče ne dvomi, da lahko lastnik sam ali skupaj z užitkarjem sproži postopek proti kršitelju; če pa tega ne stori, lahko
obdrži užitek, potem ko mu je bil povrnjen, morebitno škodo, ki jo je utrpel užitkar, pa izterja od tistega, ki je odgovoren za
izgubo.
11. Pomponii, O Placiju, VI. knjiga.
Uporablja silo, kdor ne dovoli stranki v posesti, da bi nepremičnino uporabljala na kakršen koli način, ki si ga želi, bodisi s
setvijo semena, obdelovanjem, kopanjem, oranjem ali gradnjo na njej, bodisi z opravljanjem kakršnega koli drugega dejanja,
ki ovira nasprotnikovo prosto posest zemljišča.
12. Marcellus, Digest, knjiga XIX.
Najemnik ni dovolil, da bi človek, ki mu je najemodajalec prodal zemljišče in mu naročil, naj prevzame posest, vstopil na
zemljišče; tega najemnika je nato nasilno razlastil drug najemnik. Postavilo se je vprašanje, kdo bi bil upravičen do interdikta
Unde vi? Menil sem, da ni nobene razlike, ali je najemnik preprečil vstop na zemljišče samemu lastniku ali kupcu, ki mu je
lastnik odredil izročitev posesti. Zato bi interdikt Unde vi veljal v korist najemnika, sam pa bi bil odgovoren za podoben
interdikt v korist najemodajalca, za katerega se je štelo, da ga je izrinil, ko je zavrnil izročitev posesti kupcu, razen če je to
storil iz upravičenega in razumnega razloga.
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13. Ulpianus, O Sabinu, VIII. knjiga.
Niti interdikt Unde vi niti kateri koli drug interdikt ne pomeni sramote.
14. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXIX.
Če pa vas izženejo z oboroženo silo, boste imeli pravico do vrnitve zemljišča, četudi ste ga prvotno dobili v posest bodisi z
nasiljem bodisi na skrivaj ali na podlagi negotovega naslova.
15. Paulus, O Sabinu, knjiga XIII.
Če si me na silo izrinil ali če si povzročil, da se je to zgodilo z nasiljem ali na skrivaj, čeprav si pozneje izgubil posest, ne da
bi bil kriv goljufije ali malomarnosti, boš še vedno odgovoren, da se zoper tebe izreče sodba v višini mojih obresti; ker si bil
najprej kriv, ker si me bodisi na silo izrinil bodisi povzročil, da se je to zgodilo z nasiljem ali na skrivaj.
16. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
V zvezi z interdiktom Unde vi je treba povedati, da bo v primeru razlastitve s strani sina pod očetovskim nadzorom njegov
oče odgovoren za vse, kar je prišlo v njegove roke.
17. Julianus, Digeste, knjiga XLVIII.
Kadar kdo nasilno pridobi nazaj posest nad premoženjem, ki mu je bilo v istem sporu odvzeto z nasiljem, se razume, da je bil
vrnjen v prejšnji položaj, ne pa da je z nasiljem ponovno pridobil posest nad premoženjem. Če ti torej kaj odvzamem s silo in
mi to na enak način odvzameš, nato pa ti to spet vzamem, lahko zoper mene uporabiš interdikt Unde vi.
18. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXVI.
Če kdo proda zemljišče, ki ga je dal v zakup, in naroči kupcu, naj ga prevzame v posest, najemnik pa mu to prepreči, in
kupec nato nasilno izžene najemnika, se postavlja vprašanje, kdo bo upravičen do interdikta Unde vi? Ugotovljeno je bilo, da
je najemnik odgovoren za interdikt v korist prodajalca; ker ni razlike, ali mu je sam ali kdo drug, ki ga je poslal, preprečil
prevzem posesti. Ne more se namreč šteti, da je bila posest izgubljena, preden je bila nepremičnina izročena kupcu, saj nihče
nima namena izgubiti posesti v korist kupca, preden jo ta sam pridobi. Tudi kupec, ki bi pozneje uporabil silo, bi bil sam
odgovoren za interdikt v korist najemnika; saj nasilne posesti nad zemljiščem ni pridobil od njega, temveč od prodajalca, ki
je bil sam prikrajšan zanjo. Postavilo se je vprašanje, ali je treba kupcu priznati olajšavo, če je pozneje s soglasjem prodajalca
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nasilno pregnal najemnika. Po mojem mnenju ni upravičen do olajšave, ker se je izvršbe lotil na podlagi nezakonitega
pooblastila.
1. Če kdo vloži tožbo za vrnitev zemljišča zoper osebo, ki je odgovorna na podlagi interdikta Unde vi, je bilo odločeno, da se
lahko, dokler zadeva teče, zakonito vodi postopek na podlagi interdikta.
19. Tryphoninus, Disputations, Book XV.
Julianus je zelo pravilno menil, da če mi nasilno odvzameš zemljišče, na katerem je premičnina, mi boš moral na podlagi
interdikta Unde vi vrniti ne le posest zemljišča, temveč tudi premičnino, ki je bila takrat tam; čeprav sem morda zamudil s
postopkom proti tebi na podlagi interdikta; tako da boš, če so nekateri sužnji ali živina poginili ali če je bilo katero koli drugo
premoženje po nesreči uničeno, kljub temu dolžan vrniti premoženje, ker si zamudil več, kot se šteje za dolžnika.
(20) Labeo, Epitome o verjetnostih po Paulusu, III. knjiga.
Če je bil tvoj najemnik nasilno izseljen, lahko postopaš v skladu z interdiktom Unde vi. Enako pravilo je treba sprejeti, če je
bil najemnik vaše hiše nasilno izseljen. Paulus: To velja tudi za podnajemnika ali podnajemnika.

Tit. 17. Glede interdikta uti possidetis.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIX.
Pretor pravi: "Prepovedujem uporabo sile, da bi enemu od vas preprečili obdržati posest zadevnih hiš proti drugemu, če jih
niste pridobili v posest bodisi z nasiljem, na skrivaj ali na podlagi negotovega naslova. Te prepovedi ne bom izdal v primerih,
ki se nanašajo na kanalizacijo, ali za več, kot je nepremičnina vredna; dovolil bom, da se postopek začne v enem letu od
dneva, ko je bila stranka do tega upravičena."
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1. Ta interdikt je oblikovan v korist posestnika zemljišča, ki mu pretor prizna takšno posest, in je prepovedovalen, kar zadeva
ohranitev posesti.
2. Razlog za uvedbo tega interdikta je v tem, da se mora posest nepremičnine razlikovati od njenega lastništva. Lahko se
namreč zgodi, da je nekdo posestnik, ne pa lastnik sporne nepremičnine, in nekdo je lahko lastnik, ne pa posestnik; ista oseba
pa je lahko hkrati posestnik in lastnik.
3. Zato, kadarkoli pride do spora v zvezi s premoženjem med pravdnima strankama ali se dogovorita, da bo ena od njiju
posestnik, druga pa upravičenec, ali pa takega dogovora ni; rezultat bo naslednji. Če se sporazumeta, je zadeva takoj rešena
in tisti, ki se je dogovoril, da bo imel posest, bo užival prednosti posestnika, drugi pa bo nosil bremena tožnika. Če med njima
pride do spora o tem, kdo od njiju ima posest, ker vsak od njiju izjavlja, da ima do nje največjo pravico, se morata, če je
predmet spora nepremičnina, zateči k tej interdikciji.
4. Ta interdikt, ki se običajno imenuje Uti possidetis, je namenjen ohranitvi posesti, saj se izda, da se prepreči kakršno koli
nasilje nad stranko v posesti, zato se uvede po interdiktu Unde vi, saj slednji vrača posest, ko je bila izgubljena, ta interdikt
pa določa, da se posest ne sme izgubiti. Končno pretor prepoveduje uporabo sile proti posestniku; zato mu prvi interdikt
nasprotuje, drugi pa ga ščiti. In kot pravi Pedij, vsak spor, ki se nanaša na posest, bodisi vključuje vrnitev lastnine, ki je
nimamo v posesti, bodisi nam dovoljuje, da imamo v posesti tisto, ki jo že imamo. Postopek za vrnitev posesti se začne
bodisi z interdiktom bodisi z drugo tožbo. Zato obstajata dva načina pridobitve posesti, in sicer z izjemo ali z interdiktom.
Izjema se stranki, ki ima posest, odobri iz več razlogov.
5. V interdikt se vedno vstavijo naslednje besede: "Če drugi stranki ne odvzamete posesti z nasiljem, na skrivaj ali na podlagi
negotovega naslova."
6. Interdikt, imenovan Uti possidetis, varuje tudi posestnika zemljišča, saj mu ni priznana nobena tožba, ker je bilo dovolj, da
je imel v posesti.
7. Ta interdikt se lahko uporabi tudi ne glede na to, ali kdo trdi, da ima v posesti celotno zemljišče ali le določen del tega
zemljišča ali nerazdeljeni del.
8. Ta zapoved se nedvomno uporablja v vseh primerih, ki zadevajo posest nepremičnine, če jo je mogoče imeti v posesti.
9. Ko pretor v interdiktu pravi: "če eden od vaju ni odvzel posesti drugemu niti z nasiljem niti na skrivaj niti pod negotovim
naslovom", to pomeni, da če je kdo pridobil posest z nasiljem, na skrivaj ali pod negotovim naslovom od nekoga drugega, ki
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ni njegov nasprotnik, bo to zanj prednost. Če pa je svojemu nasprotniku odvzel posest, ne bi smel pridobiti svoje zadeve
zaradi tega, ker ga je nezakonito odvzel; jasno je namreč, da tovrstna posest ne bi smela biti v korist.
2. Paulus, O ediktu, knjiga LXV.
Pri obravnavi tega interdikta ni nobene razlike, ali je posest upravičena ali neupravičena, kar zadeva druge stranke; kajti tisti,
ki ima posest, ima prav zaradi tega dejstva boljšo pravico od tistega, ki posesti ne zaseda.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIX.
Če imata dve stranki v posesti celotno nepremičnino, poglejmo, kakšno mnenje je treba podati. Preučimo, kako lahko do tega
pride. Če bi kdo predlagal primer, ko ima eden od njiju posest upravičeno, drugi pa neupravičeno; na primer, če imam jaz
posest na podlagi pravnega naslova, ti pa si jo pridobil z nasiljem ali na skrivaj in si mi odvzel posest, bom imel prednost pri
interdiktnem sodišču; če pa nisi pridobil posesti od mene, nobeden od naju ne bo imel prednosti, saj imava posest tako ti kot
jaz.
1. Ta interdikt je dvojen in je v korist tako tožnikov kot tožencev.
2. Ta interdikt zadostuje osebi, ki ji je preprečeno, da bi gradila na svojem zemljišču, saj velja, da posegate v mojo posest, če
mi preprečujete, da bi jo uporabljal.
3. Če najemnik preprečuje lastniku, da bi popravil svojo hišo, je bilo odločeno, da bo interdikt Uti possidetis veljal, če lastnik
v navzočnosti prič izjavi, da najemniku ne namerava preprečiti, da bi živel v hiši, vendar ne želi, da bi se štel za njenega
posestnika.
4. Poleg tega poglejmo, kakšno je pravo, če agent vašega soseda presadi trto z vašega zemljišča na svoje. Pomponij pravi, da
mu lahko vroči obvestilo in vinsko trto posekaš, enako pa pravi tudi Labeo. Pravi tudi, da lahko uporabiš interdikt Uti
possidetis glede kraja, kjer so se trte ukoreninile, saj če bi uporabil nasilje, da bi ti preprečil rez ali odstranitev trt, bi se štelo,
da ti je nasilno preprečil prevzem posesti; Pomponij namreč meni, da kdor drugemu prepreči obdelovanje njegove zemlje, mu
prepreči, da bi jo obdržal v posesti.
5. Spet v primeru, ko eden od sosedov nekaj projicira na zemljišču drugega in se to domneva, da je bilo storjeno brez vsake
pravice, poglejmo, ali bo interdikt Uti possidetis na voljo za enega od njiju proti drugemu. Kasij navaja, da je ne more
uporabiti nobeden od njiju, ker ima eden v lasti zemljišče, drugi pa površino s stavbo na njej.
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6. Labeo prav tako pravi: "Del moje hiše je nad tvojo. Ali lahko uporabiš interdikt proti meni, če imava oba v lasti prostor, ki
ga pokriva ta izrastek? Ali pa lahko jaz uporabim interdikt proti tebi, da bi lažje pridobil posest nad projekcijo, ker imaš zdaj
v posesti hišo, katere del predstavlja omenjeno projekcijo?"
7. Če pa je nad hišo, ki jo imam v posesti, stanovanje, v katerem kot lastnik prebiva druga oseba, Labeo pravi, da lahko
interdikt Uti possidetis uporabim jaz in ne tisti, ki prebiva v omenjenem stanovanju, in sicer iz razloga, da vse, kar je
zgrajeno na zemlji, vedno predstavlja njen del. Labeo pravi, da je jasno, da če ima stanovanje javni vhod, lastnik spodnjega
dela hiše nima v posesti, ampak ga bo imel v posesti tisti, ki ima vhod z ulice. To velja v zvezi s stanovanjem z javnim
vhodom. Vendar so stranke, ki imajo v posesti stavbe na zemljišču, upravičene do posebnega interdikta in tožb, ki jih odobri
pretor. Lastnik zemljišča pa ima v primeru interdikta Uti possidetis prednost ne le pred osebo, ki ima stavbo, temveč tudi
pred vsemi drugimi. Kljub temu bo pretor v skladu s pogoji zakupne pogodbe zaščitil tistega, ki ima pravico do stavbe. To
mnenje je sprejel tudi Pomponij.
8. Upniki, ki so bili dani v posest zaradi ohranitve premoženja, ne morejo uporabiti interdikta Uti possidetis; in to je
razumno, ker dejansko niso v posesti. Povedati je treba, da enako pravilo velja za vse druge, ki so bili dani v posest kot
varuhi premoženja.
9. Če moj sosed povzroči, da njegova streha štrli nad mojo hišo, lahko uporabim interdikt Uti possidetis in ga prisilim, da jo
odstrani.
10. Ne šteje se, da imam posest z nasiljem, če sem pridobil zemljišče od osebe, ki ga je pridobila z nasilno posestjo.
11. V tej interdikciji se izda sodba za znesek, ki je enak ocenjeni vrednosti nepremičnine. Besede "do višine vrednosti
nepremičnine" moramo razumeti v smislu interesa, ki ga je imela stranka, da obdrži posest. Vendar pa Servij meni, da je
treba vrednost posesti oceniti na toliko, kolikor znaša vrednost nepremičnine; vendar tega nikakor ne bi smeli priznati, saj je
vrednost nepremičnine ena stvar, vrednost posesti pa druga.
(4) Isto, O ediktu, knjiga LXX.
Na koncu menim, da je treba reči, da bi bilo treba ta interdikt podeliti med uzurpatorji, tudi če eden od njih zahteva
uzurpacijo, drugi pa posest. Enako pravilo bi bilo treba sprejeti, kadar kdo trdi, da ima v posesti uzurpatorij. To meni tudi
Pomponij. Zato je treba to prepoved izreči tudi, kadar ena oseba trdi, da je uporaba, druga pa, da je užitek na isti
nepremičnini.
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Tit. 18. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na površino zemljišča.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.
Pretor pravi: "Prepovedujem vam, da bi preprečili uživanje površine zadevnega zemljišča v skladu s pogoji zakupa ali
pogodbe, bodisi z uporabo sile bodisi na skrivaj ali pod negotovim naslovom. Če se zahteva kakršen koli drug ukrep v zvezi s
površino zemljišča, mu bom ugodil, če bo izkazan ustrezen razlog."
1. Vsakdo, ki ima pravico do uporabe površine zemljišča, ki pripada drugemu, je zaščiten s civilno tožbo. Če jo je namreč
zakupil, lahko vloži tožbo na podlagi zakupne pogodbe; če jo je kupil, lahko proti lastniku zemljišča vloži tožbo zaradi
nakupa, in če ta poseže vanjo, ga lahko toži za znesek tožnikovega deleža. Če v njegove pravice poseže drug, mu bo moral
lastnik povrniti škodo in mu odstopiti svoje pravice do tožbe. Vendar se je zdelo veliko bolj priporočljivo uporabiti to
prepoved in obljubiti nekakšno stvarno tožbo, saj ni bilo gotovo, ali bo mogoče vložiti tožbo na podlagi zakupa, saj je vedno
bolje imeti posest kot vložiti osebno tožbo.
2. V tem primeru je predlagana dvojna interdikta, tako kot v primeru interdikta Uti possidetis. Pretor torej varuje tistega, ki
zahteva pravico do površine zemljišča, z interdiktom, podobnim interdiktu Uti possidetis, in od njega ne zahteva ničesar
drugega, razen tega, da mora imeti pravico do posesti. Zahteva le eno, in sicer ali je od nasprotnika pridobil posest s silo, na
skrivaj ali na podlagi negotove pravice. Pri tej interdikti se upoštevajo vse formalnosti, ki veljajo za interdikt Uti possidetis.
3. Ko pretor pravi: "Če se zahteva kakšna druga tožba, ki se nanaša na površino zemljišča, ji bom ugodil, če se izkaže
ustrezen razlog," je to treba razumeti tako, da če je kdo za kratek čas zakupil površino zemljišča, mu bo prava tožba
zavrnjena. Ta stvarna tožba pa bo ugodena tistemu, ki je površino zemljišča zakupil za daljši čas, potem ko bo izkazan
ustrezen razlog.
4. Poleg tega tisti, na čigar zemljišču je bila zgrajena stavba, ne potrebuje pravdne tožbe, temveč ima stvarno tožbo, ki je
enaka tisti, do katere je upravičen zaradi vračila zemlje. Če želi vložiti tožbo zoper osebo, ki ima pravico do stavbe, je jasno,
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da lahko uporabi izjemo in factum, kajti kadar komu priznamo tožbo, je treba reči, da je z veliko večjim razlogom upravičen
do izjeme.
5. Če se površina zemlje izseli od posestnika, bo povsem pravično, da mu priskočimo na pomoč na podlagi določbe, ki se
nanaša na izselitev, ali v vsakem primeru s kupno tožbo.
6. Spet iz razloga, ker je stvarnopravna tožba priznana vsakomur, ki ima pravico do površine tal, je priznana tudi zoper njega;
in treba je trditi, da je upravičen do neke vrste užitka ali uporabe in da se njegova pravica lahko ugotovi s pretorskimi
tožbami.
7. Razumeti je treba, da se pravica do površine tal lahko prenese z izročitvijo, pa tudi zapušča in daruje.
8. Če je ta pravica v skupni lasti dveh oseb, jima priznamo tožbo na delitev.
9. Služnosti so določene tudi s pretorskim pravom, postopke za njihovo izterjavo pa je mogoče začeti s pravdnimi tožbami,
prav tako kot tiste, ki so določene s civilnim pravom. Prav tako je mogoče vložiti interdikt, ki se nanaša nanje.
(2) Gaj, O provincialnem ediktu, knjiga XXV.
Pravimo, da so hiše del površine zemljišča, če so bile zgrajene pod pogoji zakupa; lastništvo nad njimi pa v skladu s civilnim
in naravnim pravom pripada lastniku zemljišča.

Tit. 19. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na zasebne pravice do poti.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.
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Pretor pravi: "Prepovedujem vam, da bi preprečili uživanje zadevne zasebne ceste ali poti, kot ste to počeli v preteklem letu;
razen če ste jo pridobili v uporabo od svojega nasprotnika, bodisi z nasiljem, tajno ali na podlagi negotovega naslova."
1. Ta prepoved je prepovedna in ima v mislih le ohranitev vaških služnosti.
2. Pretor pri izdaji te interdikte ne sprašuje, ali ima prosilec služnost, ki mu jo nalaga zakon, ali ne, temveč le, ali je v tem letu
uporabljal pravico poti, ne da bi uporabil nasilje ali skrivaj ali pod negotovim naslovom, in ga varuje, čeprav morda v času
izdaje interdikta pravice poti ne uporablja. Zato ne glede na to, ali je upravičen do pravice do poti ali ne, lahko zahteva
pretorjevo varstvo, če je svojo pravico uporabljal v enem letu ali v razumnem obdobju, to je najmanj trideset dni. To uživanje
se ne nanaša na sedanji čas, saj v večini primerov ceste ne uporabljamo stalno, temveč le takrat, ko to zahteva nujnost. Zato
je pretor omejil njeno uporabo na obdobje enega leta.
3. Leto bi morali izračunati za nazaj od datuma interdikta.
4. Če se kdo poslužuje te interdiktne prepovedi, zadostuje, da dokaže eno od dveh stvari, in sicer da je cesto uporabljal bodisi
za hojo bodisi za vožnjo po njej.
5. Julijan pravi, da bo interdikt veljal v korist tožnika, dokler ne bo stopil na cesto, kar je res.
6. Vivianus zelo pravilno pravi, da kadar kdo zaradi nevšečnosti, ki jih povzroča potok, ali zato, ker je javna cesta ovirana,
naredi novo cesto prek sosedove njive, se nikakor ne razume, da je pridobil njeno uporabo, tudi če to počne pogosto; zato
interdikta ne more uporabiti, ne zato, ker je cesto uporabljal na podlagi negotovega naslova, temveč zato, ker je sploh ni
uporabljal. V skladu s tem se šteje, da ni uporabljal nobene od cest, saj je še manj uporabljal staro cesto, po kateri ni potoval
zaradi nevšečnosti, ki jih je povzročal potok, ali ker je bila ovirana. Isto pravilo je treba uporabiti tudi v primeru, ko ni bila
ovirana javna cesta, temveč zasebna cesta, saj je v tem primeru vprašanje enako.
7. Če najemnik, gost ali kdor koli drug naredi cesto po zemljišču drugega, se šteje, da jo je lastnik uporabljal, in je zato
upravičen do interdikta; to je omenil tudi Pedij, ki je dodal, da če ne ve, po čigavem zemljišču je šel, ohrani služnost.
8. Če pa bi jaz naredil cesto po zemljišču, za katero moj prijatelj misli, da mu pripada, se bo razumelo, da je upravičen do
interdikta v svojo korist in ne v mojo.
9. Če kdo zaradi poplave v preteklem letu ni uporabljal pravice do poti, pa jo je uporabljal leto prej, lahko s spremembo
datuma izkoristi to interdikto in bo upravičen do popolne restitucije po klavzuli interdikta, "če se mi zdi, da je za to kakšen
utemeljen razlog".
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Če pa mu je bila uporaba pravice do poti preprečena z nasiljem, Marcellus meni, da mu je treba priznati popolno restitucijo.
Poleg tega se lahko interdikt s spremenjenim datumom uporabi v drugih primerih, v katerih ima stranka običajno pravico
zahtevati popolno vrnitev v prejšnje stanje.
10. Prav tako je treba opozoriti, da je v primeru, ko je nasprotniku odobrena zamuda in bo s tem prizadeta moja zadeva na
podlagi interdikta, pravično, da se spremeni datum interdikta.
11. Če sem vam na podlagi prekarnega naslova prenesel del zemljišča, na katerem mi pripada pravica poti, vi pa zaprosite
lastnika sosednjega zemljišča, ki ga imate na podlagi prekarnega naslova, da vam dovoli uporabo omenjene pravice poti, ali
vam bo preprečena izjema, če boste želeli uporabiti interdikt zoper tistega, pri katerem ste zaprosili za dovoljenje za uporabo
pravice poti na podlagi prekarnega naslova? Boljše mnenje je, da vam bo to preprečeno; to je mogoče razbrati iz tega, kar je
Julijan rekel v podobnem primeru. Vprašal je namreč, če ti s prekarnim naslovom prenesem zemljišče, ki mu pripada pravica
do uporabe ceste, ti pa pridobiš pravico do uporabe ceste s prekarnim naslovom, lahko še vedno uveljavljam interdikt, saj ker
me prekarni naslov ne zavezuje, se tudi ne šteje, da sem postal posestnik zaradi česar koli, kar si morda storil na podlagi
takega naslova. Kadar koli namreč moj najemnik ali oseba, ki sem ji prenesel zemljišče s prekarnim naslovom, uporablja
cesto, se razume, da jo uporabljam jaz; zato zelo pravilno pravim, da jo uporabljam. Zato pravi, da bo posledica tega, da če
sem pridobil pravico do ceste na podlagi prekarnega naslova in potem prenesem zemljišče na vas na podlagi istega naslova,
in čeprav ste potovali po cesti v prepričanju, da je pravica pripadala mojemu zemljišču, interdikta ne bom mogel uporabiti, in
ne brez razloga se bo štelo, da sem cesto uporabljal na podlagi prekarnega naslova, saj se ne sme upoštevati vaše mnenje,
temveč moje. Mislim pa, da lahko interdikt izkoristite, čeprav Julijan o tem ne pove ničesar.
12. Če je kdo uporabljal pravico do ceste v zgoraj navedenem obdobju enega leta, ne da bi uporabil nasilje ali deloval tajno
ali se opiral na negotov naslov, pa je od takrat ni uporabljal ali pa je to počel tajno ali na podlagi negotovega naslova,
poglejmo, ali bo to poseglo v njegove pravice. Boljše mnenje je, da jih to v ničemer ne bo prizadelo, kar zadeva interdikt.
2. Paulus, O ediktu, knjiga LXVI.
Vsaka pravica, ki je bila pravilno pridobljena, ne more ugasniti ali se spremeniti zaradi kakršne koli napake, ki se lahko
pojavi.
(3) Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.
Labeo se sklicuje na naslednji primer, in sicer: "Če uporabljaš pravico poti, ki si jo zakonito pridobil od mene, in prodam
zemljišče, na katerem je naložena ta pravica, kupec pa ti potem prepreči, da bi jo uporabljal, čeprav se lahko šteje, da jo
uporabljaš na skrivaj, kar zadeva njega (kajti vsakdo, ki uporablja pravico, potem ko mu je bilo to prepovedano, jo uporablja
2702

na skrivaj) ; kljub temu bo interdikt veljal v vašo korist eno leto, ker ste v tem letu uporabljali pravico brez uporabe nasilja ali
na skrivaj ali pod negotovim nazivom. "
1. Opozoriti je treba, da se šteje, da oseba uporablja pravico poti na skrivaj, ne le, ko ji je bilo to prepovedano, temveč tudi,
ko jo uporablja po tem, ko je bila prepovedana tistemu, od katerega je pravico pridobila. Jasno je, da če nisem vedel, da mu je
bila uporaba prepovedana, in jo še naprej uporabljam, je treba reči, da ne bom oškodovan.
2. Če je kdo pridobil uporabo pravice poti prek mojega zastopnika tako, da je uporabil nasilje ali je ravnal tajno ali jo ima na
podlagi negotovega naslova, mu lahko jaz preprečim, da bi jo uporabljal, in ne more izkoristiti prepovedi, ker se šteje, da ima
tisti, ki ima na podlagi neugotovljenega naslova, pridobljenega prek mojega zastopnika, posest od mene z nasiljem, tajno ali
na podlagi negotovega naslova.
Pedij pravi, da če je kdo na enega od teh načinov pridobil posest od osebe, ki jo je nasledil z dedovanjem, nakupom ali na
podlagi katerega koli drugega naslova, velja isto pravilo. Kadar namreč nasledimo pravice drugih, ni pravično, da nam
škoduje nekaj, kar ni škodovalo tistemu, ki smo ga nasledili.
3. Pri tej prepovedi se upošteva vrednost interesa, ki ga je imela stranka, ker ji ni bila preprečena uporaba pravice do poti.
4. Šteje se, da služnost uživamo prek svojih sužnjev, najemnikov, prijateljev ali gostov in skoraj vseh tistih, ki imajo služnost
v našem imenu. Julijan pa pravi, da služnosti za lastnika nepremičnine ne zadrži užitkar in da ta interdikt ne bo veljal v korist
lastnika prek užitkarja.
5. Julijan prav tako pravi, da če imam na tvojem zemljišču, katerega lastništvo dejansko pripada tebi, uzurpator, in oba
prehajamo čez sosedovo zemljišče, lahko oba izkoristiva ta interdikt.
Če bi uzurpatorju tujec ali lastnik onemogočil uživanje njegove pravice ali če bi slednjo prekinil uzurpator, se interdikt
uporabi; lahko se namreč uporabi proti vsakomur, ki se vmešava v pravico poti.
6. Ta interdikt bo veljal tudi v korist tistega, ki pridobi posest na zemljišču na podlagi donacije.
7. Kadar kdo kupi zemljišče po mojem naročilu, je povsem pravično, da mi ta interdikt odobrijo, da bi tisti, ki je zemljišče
kupil po mojem naročilu, užival svojo pravico.
8. Če pa kdo kupi užitek ali uporabo zemljišča ali če mu je to zapuščeno ali preneseno, bo upravičen do te interdikte.
9. Poleg tega lahko vsakdo, na katerega je bilo zemljišče preneseno z doto, sproži postopek na podlagi te interdikte.
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10. In na splošno je treba reči, da bo obstajal razlog za to interdikt v vseh primerih, ko je bila pravica poti pridobljena s
prodajo ali s katero koli drugo pogodbo.
11. Pretor pravi: "Prepovedujem vsakomur, da bi ti nasilno preprečil, da bi popravil cesto ali pot in jo vrnil v stanje, v
kakršnem je bila, ko si jo užival v zadnjem letu, če je nisi uporabljal z uporabo nasilja, s tajnim delovanjem ali na podlagi
negotovega naslova. Kdor želi uporabiti to prepoved, mora svojemu nasprotniku zagotoviti varščino za škodo, ki bi lahko
nastala po njegovi krivdi."
12. Uvedbo te interdikta je povzročila tudi javna korist, saj je bilo edino pravilno, da se interdikt razglasi v korist tistega, ki
ima pravico do poti, da bi mu omogočil popravilo ceste. Kajti kako lahko kdo udobno uporablja cesto ali pot, če je ne
popravi? Kajti takoj ko se cesta poškoduje, jo lahko tisti, ki ima pravico do poti, manj koristno uporablja in uživa.
13. Ta interdikt se razlikuje od prejšnjega, saj se lahko k slednjemu zatečejo vsi, ki so cesto uporabljali eno leto; ta interdikt
pa lahko izkoristijo le tisti, ki so cesto uporabljali eno leto in imajo poleg tega pravico, da jo popravijo. Ta pravica pa pripada
tistemu, ki mu pripada služnost. Zato mora vsakdo, ki uporabi to prepoved, dokazati dvoje: prvič, da je cesto uporabljal eno
leto, in drugič, da je upravičen do služnosti, saj če ne dokaže nobenega od teh dveh, prepoved ne velja. To tudi ni nerazumno,
kajti če tisti, ki želi uživati pravico do poti, dokler se ne ugotovi njegova pravica do služnosti, tega ne dokaže, kaj je izgubil
tisti, ki mu dovoli, da počne to, kar je počel že eno leto? Tisti, ki želi popraviti cesto, pa se loteva nečesa novega in mu ne bi
smelo biti dovoljeno, da to poskuša na zemljišču drugega, razen če dokaže, da je dejansko upravičen do služnosti.
14. Poleg tega se lahko zgodi, da ima nekdo pravico prehajati in voziti po zemljišču drugega, nima pa pravice popravljati
ceste, ker je bilo pri podelitvi služnosti morda izrecno določeno, da pravica do popravila ceste ni vključena; ali pa je bilo to
storjeno tako, da če bi jo upravičenec želel popraviti, bi mu bilo to dovoljeno storiti le na določen način. Zato pretor v zvezi s
popravili zelo pravilno reče: "Prepovedujem, da bi vam kdor koli preprečil popravilo ceste, kot imate pravico storiti," torej v
obsegu, ki vam je dovoljen v skladu s pogoji ustanovljene služnosti.
15. Z izrazom "popraviti" razumemo, da je treba cesto vzpostaviti v prejšnje stanje, to pomeni, da se ne sme razširiti ali
podaljšati, znižati ali dvigniti, kajti eno je popraviti cesto, povsem nekaj drugega pa jo zgraditi.
16. Labeo postavlja vprašanje, ali naj se mu to dovoli, če želi kdo zgraditi nov most zaradi popravila ceste. Pravi, da bi mu
moralo biti to dovoljeno, saj je tovrstna konstrukcija del popravila ceste. Menim, da je Labeovo mnenje pravilno; pod
pogojem, da v nasprotnem primeru po cesti ne bi bilo mogoče udobno potovati sem in tja.
4. Venulej, Interdikti, I. knjiga.
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Stari so izrecno dodali, da se ne sme uporabljati nasilja, da bi komu preprečili prinašanje materiala, primernega za popravilo
ceste. Ta določba je odveč, saj se šteje, da vsakdo, ki ne dovoli prinašanja materiala, brez katerega ceste ni mogoče popraviti,
uporablja nasilje, da bi preprečil popravilo.
(1) Če pa kdo, ki lahko prinese material, potreben za popravilo, po krajši poti, raje prinese po daljši poti, da bi tistega, ki je
dolžan služnost, izpostavil nadlegovanju, se lahko proti njemu nekaznovano uporabi sila, saj je on sam tisti, ki ovira
popravilo ceste.
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga XX.
Očitno je, da če kdo prepreči kopičenje materiala, uporabi silo, da prepreči popravilo.
1. Če nekdo, ki lahko materiale prevaža po drugem delu polja, ne da bi lastniku zemljišča povzročil kakršne koli nevšečnosti,
te materiale prevaža po nekem drugem delu, je bilo zelo pravilno odločeno, da se lahko uporabi sila, da se mu to prepreči.
2. Nobenega dvoma ni, da se ta prepoved lahko odobri ne le samemu osebi, ki je bila ovirana, temveč tudi njenim
naslednikom. Izrečena bo tudi za kupca in proti njemu.
3. Če ima kdo služnost, ki ni bila zakonito naložena, vendar jo je dolgo časa užival, mu bo dejstvo, da jo je uporabljal dlje
časa, dajalo pravico do uporabe te prepovedi.
4. Kdor želi uporabiti to prepoved, mora svojemu nasprotniku zagotoviti jamstvo za škodo, ki bi jo lahko povzročil s svojimi
dejanji.
(6) Paulus, O ediktu, knjiga LXVI.
(7) Kakor kdor je užival služnost brez pomanjkljivega naslova, ne utrpi škode za svoje pravice, čeprav jo je v zadnjem letu
uporabljal pod pomanjkljivim naslovom, tako tudi kupec ali dedič ne bo oškodovan, če je užival služnost pod pomanjkljivim
naslovom, če jo je prodajalec ali oporočitelj užival pod dobrim naslovom.
7. Celsus, Digeste, knjiga XXV.
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Če je kdo šel sem in tja po vaši zemlji, ne da bi uporabil nasilje ali deloval na skrivaj ali pod negotovim naslovom, in je to
vseeno storil brez kakršne koli pravice, vendar z namenom, da ne bi prečkal zemljišča, če bi mu bilo to prepovedano; ta
interdikt v teh okoliščinah ne bo veljal, saj mora imeti omenjena oseba, da bi to lahko storila, neko pravico na zemljišču.

Tit. 20. V zvezi z odlokom, ki se nanaša na vodo, ki se uporablja vsak dan, in na tisto, ki se uporablja samo poleti.

(1) Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.
(2) Pretor pravi: "Prepovedujem, da bi proti tebi uporabili silo in ti preprečili, da bi z zadevno vodo upravljal na enak način,
kot si jo upravljal v preteklem letu, pod pogojem, da tega nisi storil niti z nasiljem niti na skrivaj ali pod negotovim
naslovom."
1. Ta prepoved je prepovedna, včasih pa tudi restitucijska, in se nanaša na vodo v vsakdanji uporabi.
2. Voda v vsakdanji rabi ni takšna, ki se stalno uporablja, ampak je tista, ki jo lahko vsakdo uporablja vsak dan, če tako želi;
čeprav včasih, čeprav morda ni primerno, da bi jo izvajal pozimi, ima človek kljub temu pravico to storiti.
3. V zvezi z vodo obstajata dve vrsti služnosti, in sicer ena za njeno vsakodnevno uporabo, druga pa za uporabo poleti. Tista,
ki se lahko uporablja vsak dan, se razlikuje od tiste, ki se uporablja poleti, saj je prva takšna, ki se stalno vodi tako poleti kot
pozimi, čeprav se včasih ne uporablja. Tisto, ki se imenuje voda za vsakdanjo rabo, ima svojo služnost razdeljeno po
časovnih intervalih. Tisto, kar je za uporabo poleti, je tisto, kar je priročno uporabljati le v tem letnem času, kot smo navajeni
govoriti o poletnih oblačilih, poletnih letoviščih in poletnih taborih, ki jih občasno uporabljamo pozimi, večinoma pa poleti.
Menim, da je treba vodo, ki se uporablja poleti, in tisto, ki je namenjena vsakdanji uporabi, razlikovati ob upoštevanju
namena strank in narave krajev, kjer se uporablja; če je namreč takšna, da jo je mogoče vedno voditi, vendar jo uporabljam
samo poleti, je treba reči, da je to poletna voda. Poleg tega, če se lahko izvaja samo poleti, je to prav tako poletna voda. Če so
kraji takšni, da je zaradi njihove narave vodo mogoče uvesti le poleti, je treba trditi, da se bo pravilno imenovala poletna
voda.
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4. Kadar je v interdiktumu navedeno: "kakor ste vodo vodili v preteklem letu", to ne pomeni vsak dan, ampak tudi samo en
dan ali noč v celotnem letu. Dnevna voda je torej takšna, ki jo je mogoče izvajati vsak dan pozimi ali poleti, čeprav so lahko
obdobja, ko je ne izvajamo. Poletna voda je takšna, ki se lahko izvaja vsak dan, vendar se uporablja le poleti, ne pa tudi
pozimi; ne zato, ker je pozimi ne bi bilo mogoče izvajati, temveč zato, ker se to običajno ne dogaja.
5. Pretor v tej interdikti spet omenja le vodo, ki teče neprekinjeno, saj vode ni mogoče voditi, če njen pretok ni stalen.
6. Čeprav smo navedli, da se ta interdikt nanaša le na vodo, ki teče neprekinjeno, se nanaša tudi na takšno, ki jo je mogoče
voditi. Obstaja namreč voda, ki je kljub stalnemu toku še vedno ni mogoče voditi; kot na primer voda iz vodnjakov in voda,
ki je tako globoko pod zemljo, da je ni mogoče dvigniti na površje, da bi bila uporabna. Za črpanje takšne vode, ki je ni
mogoče voditi, se lahko določi služnost.
7. Za te prepovedi v zvezi z vodo in izviri velja, da se nanašajo samo na vodo, ki se črpa iz svojega vira, in ne od kod drugod,
saj se lahko za tovrstno vodo po civilnem pravu ustanovi služnost.
8. Vodni vir je kraj, kjer voda izvira, in je sam izvir, če izvira iz izvira. Če pa izvira iz reke ali jezera, se za njen izvir štejejo
prvi deli jarka, po katerem se vodi iz omenjene reke ali jezera v kanal. Če se voda, ki pronica skozi zemljo, najprej pojavi na
nekem drugem mestu, je jasno, da moramo kraj, kjer se prvič pojavi iz zemlje, imenovati njen izvir.
9. In ne glede na to, na kakšen način je mogoče določiti pravico do vode, je treba ugotoviti, da se bo uporabljala ta prepoved.
10. Če pa pravica do vode pravno ne pripada nikomur, pa misli, da jo ima pravno pravico voditi, in to stori, saj v tem primeru
ne gre za pravno, temveč dejansko napako, je treba šteti, in takšna je tudi naša praksa, da ima pravico uporabiti to interdikto;
zadostuje namreč, če je mislil, da ima pravno pravico voditi vodo, in tega ni storil bodisi z nasiljem bodisi na skrivaj ali na
podlagi negotovega naslova.
11. Postavlja se vprašanje, ali se te prepovedi nanašajo samo na vodo, ki se uporablja za namakanje zemljišč, ali pa veljajo za
vso vodo, tudi takšno, ki se uporablja za našo rabo in udobje. Po naši praksi menimo, da se nanašajo na vse vrste vode. Zato
bo ta prepoved veljala tudi, kadar bo kdo želel prinesti vodo v svoje hiše v mestu.
12. Poleg tega Labeo pravi, da bo interdikt še vedno veljal tudi tam, kjer so določeni akvadukti, ki ne pripadajo zemljišču, ker
jih lahko uporablja vsakdo.
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13. Labeo tudi pravi, da četudi je pretor v tej interdikti mislil na hladno vodo, se interdikti kljub temu ne bi smeli zavrniti,
kadar gre za toplo vodo, saj je uporaba tovrstne vode nujna, ker se včasih uporablja namesto hladne vode pri namakanju polj.
Poleg tega je v nekaterih krajih topla voda nujno potrebna za namakanje, kot na primer v Hieropolisu, saj je dejstvo, da
Hieropolitanci svoja zemljišča v Aziji namakajo s toplo vodo. In čeprav tovrstna voda morda ni nujno potrebna za
namakanje, vseeno nihče ne dvomi, da bodo te prepovedi veljale v takšnih okoliščinah.
14. Ta prepoved bo imela podlago ne glede na to, ali je voda v mestu ali zunaj njega.
15. Vendar je treba razumeti, da pretor odredi, da se voda vodi na enak način, kot se je vodila v preteklem letu, torej tega ni
mogoče storiti v večji količini ali na drugem mestu. Če je torej voda, ki jo želi kdo voditi, drugačna od tiste, ki jo je vodil v
preteklem letu, ali če je bila enaka in jo želi voditi po drugem delu svojih prostorov, se lahko uporabi sila, da se mu to
prepreči.
16. Labeo pravi, da je vsak del zemljišča, po katerem se vodi voda, upravičen do ugodnosti služnosti. Če je torej tožnik kupil
sosednjo njivo in želi vodo, ki jo je uporabljal v preteklem letu, speljati na njivo, ki jo je pred kratkim kupil, lahko zakonito
uporabi to prepoved, kot je to v primeru pravice poti; tako da lahko, potem ko je enkrat vstopil na svoje zemljišče, vstopi na
drugo, kjer koli želi, razen če mu to prepreči oseba, od katere je bila pridobljena služnost vode.
17. Zastavlja se tudi vprašanje, ali mu je mogoče nekaznovano preprečiti, da bi v primeru, ko kdo meša drugo vodo s tisto, ki
jo je uporabljal v preteklem letu, to storil. Ohranjeno je mnenje Ofilija, ki meni, da mu je to mogoče zakonito preprečiti,
vendar le na mestu, kjer najprej dovoli, da voda steče v njegov kanal. Ofilij pravi, da mu je to mogoče zakonito preprečiti
glede na njegovo celotno pravico do vode. Strinjam se z Ofilijevim mnenjem, da pravice ni mogoče razdeliti, saj nasilja ni
mogoče uporabiti glede dela vode, kadar to ne velja za vso vodo.
18. Trebatius meni, da če se na napajališče pripelje večje število živine, kot ima lastnik pravico tja pripeljati, se lahko vsem
prepreči prihod, ker bodo tisti, ki so se pridružili živini, ki je imela pravico piti, izničili pravico vseh, da izkoristijo privilegij.
Marcellus pa pravi, da če tisti, ki ima pravico voditi določeno število goveda na napajališče, vodi več kot to število, se mu ne
sme preprečiti, da bi pripeljal vse. To je res, ker je mogoče živino ločiti.
19. Aristo meni, da ima pravico uporabiti to prepoved samo tisti, ki misli, da ima do tega pravico; in ne tisti, ki jo uporablja,
čeprav dobro ve, da te pravice nima.
20. Pravi tudi, da lahko tisti, ki je v preteklem letu vodil vodo brez nasilja ali na skrivaj ali na podlagi negotovega naslova,
vendar je bilo njegovo uživanje v delu istega leta podvrženo eni ali drugi od teh pomanjkljivosti, še vedno pravilno uporabi to
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interdikto, saj je treba upoštevati čas, ko je to počel in takšna pomanjkljivost ni obstajala; saj je res, da je v preteklem letu
obstajalo obdobje, ko je služnost užival brez uporabe nasilja ali tajnega delovanja ali na podlagi negotovega naslova.
21. Pojavilo se je vprašanje, ali bi v primeru, ko je kdo vodil vodo dlje kot eno leto in je v naslednjem času, to je znotraj leta,
voda tekla sama od sebe, ne da bi jo vodil, obstajal razlog za to prepoved. Severus Valerij pravi, da bo interdikt veljal v
njegovo korist, saj se šteje, da je vodil vodo, čeprav strogo gledano ni mogoče trditi, da jo je dejansko vodil.
22. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, če je kdo menil, da ima pravico voditi vodo vsak drugi dan, pa jo je vodil le en dan, ali
se lahko šteje, da je to storil pravilno in brez zavajanja posestnika zemljišča, kjer voda izvira, tako da bi bil upravičen do
uporabe te interdikte. Pretor namreč pravi: "Ker si vodil vodo v preteklem letu", to je izmenično ob različnih dnevih, ni
nobene razlike, ali je bilo treba vodo odvajati vsak peti dan, vsak drugi dan ali vsak dan, kar zadeva tistega, ki želi izkoristiti
interdikt; ker zadošča, da je oseba v preteklem letu vodila vodo samo en dan, je vseeno, kakšno pravico do vodenja vode ima,
saj če želi kdo, ki ima pravico voditi vodo vsak peti dan, izkoristiti interdikt, če trdi, da ima pravico voditi vodo vsak drugi
dan, se bo štelo, da nima pravice do tega.
23. Poleg tega je treba opozoriti, da če vam nasprotna stranka pri vodenju vode to prepove, vi pa medtem izgubite pravico do
vodenja vode, lahko s to interdikto dosežete povračilo tako, da si povrnete, kar ste izgubili. Menim, da je to mnenje pravilno.
24. Če prodate in izročite zemljišče, na katerem ste navajeni izvajati vodno dejavnost, lahko še vedno uveljavljate interdikt.
25. Ta interdikt bo veljal zoper vsakogar, ki mi preprečuje vodenje vode, in ni pomembno, ali je lastnik zemljišča ali ne, saj
bo še vedno odgovoren na podlagi interdikta, kajti potem ko je služnost enkrat začela veljati, jo je mogoče zahtevati zoper
kogar koli.
26. Če pride do spora med dvema tekmecema (to je med dvema osebama, ki vodita vodo po istem kanalu) glede vode in vsak
od njiju trdi, da ima izključno pravico, bo dvojna interdikta veljala v njuno korist.
27. Labeo meni, da bo na podlagi te interdiktne odločbe nekdo ne bo smel na zemljišču, po katerem se vodi voda, ničesar
graditi, tam kopati ali sejati, sekati dreves ali postavljati stavb, s katerimi bi se voda, ki jo je v preteklem letu na podlagi
dobrega naslova vodil po vašem zemljišču, lahko onesnažila, pokvarila, pokvarila ali poslabšala. Pravi, da se na podoben
način lahko interdikt uporabi tudi v primeru poletne vode.
28. Če se kdo odpove pravici do črpanja vode, bo odpoved veljavna.
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29. Pretor nadalje pravi: "Prepovedujem uporabo nasilja, da bi vam preprečili črpanje vode, kot ste to počeli v preteklem
poletju, brez uporabe sile ali na skrivaj ali pod negotovim naslovom. To interdiktno prepoved bom podelil dedičem, kupcem
in pretorskim posestnikom premoženja."
30. Ta interdikt se nanaša na poletno vodo.
31. Ker smo navedli, da obstaja razlika med vodo, ki se uporablja samo poleti, in tisto, ki se lahko uporablja vsak dan, je
treba opozoriti tudi na to, da obstaja razlika med interdiktoma; kajti tisti, ki se nanaša na vodo, ki se uporablja vsak dan,
vsebuje naslednjo klavzulo: "Kot ste ravnali z vodo v preteklem letu," tisti, ki se nanaša na vodo, ki se uporablja samo poleti,
pa vsebuje naslednjo klavzulo: "Kot ste ravnali v preteklem poletju." To ni nerazumno, saj ker zadevni posameznik pozimi ni
uporabljal vode, se ne bi smel sklicevati na sedanje poletje, temveč na preteklo.
32. Učeni ljudje so sklenili, da se poletje začne z spomladanskim enakonočjem in konča z jesenskim enakonočjem. Zato sta
poletje in zima razdeljena na obdobje šestih mesecev.
33. Zadnje poletje se izračuna iz primerjave dveh poletnih obdobij.
34. Zaradi tega, če je interdikt izdan poleti, včasih obdobje vključuje leto in šest mesecev. To se zgodi, kadar se voda vodi na
začetku spomladanskega enakonočja, interdikt pa se izda v naslednjem poletju, na dan pred jesenskim enakonočjem. Če je
torej izdana pozimi, obdobje vključuje dve leti.
35. Če je bil kdo navajen voditi vodo samo pozimi in ne poleti, lahko izkoristi interdikt.
36. Do razpoložljive interdikte je upravičen vsakdo, ki je vodil vodo v tem poletju in ne v prejšnjem.
37. Pretor reče: "Dedičem, kupcem in pretorskim posestnikom premoženja bom podelil interdikt." Opozoriti je treba, da se te
besede ne nanašajo le na vodo, ki se je uporabljala med poletjem, ampak tudi na tisto, ki se uporablja vsak dan, kajti tako kot
se interdikti podeljujejo dedičem v zvezi s pravicami poti, je pretor menil, da je treba podeliti tudi te.
38. Pretor pravi: "Prepovedujem uporabo nasilja, da bi se preprečilo vodenje vode iz rezervoarja na njegovem zemljišču
tistemu, ki mu je bila priznana pravica do tega. Kadar koli bi bilo treba izdati interdikt v zvezi z gradnjo kakšnega dela, bom
odredil, da se zagotovi zavarovanje pred grozečo škodo."
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39. To interdikt je bilo treba predlagati, saj se je glede na to, da se prejšnje interdikte nanašajo na osebe, ki vodijo vodo iz
izvira zaradi tega, ker je bila ustanovljena služnost, ali ker menijo, da je bila ta ustanovljena, zdelo upravičeno, da se interdikt
izda tistemu, ki vodi vodo iz zbiralnika, to je iz posode, v kateri je voda za javno rabo in ki je označena kot zbiralnik.
40. Če se izda dovoljenje za vodenje vode iz rezervoarja, je treba izdati interdikt.
41. Poleg tega se izda dovoljenje za vodenje vode iz rezervoarja, potoka ali katerega koli drugega javnega mesta.
42. To dovoljenje podeljuje cesar in nihče drug ga nima pravice podeliti.
43. Ta pravica se včasih podeli za zemljišče, včasih pa za osebe. Kadar je podeljena zemljišču, s smrtjo zainteresirane stranke
ne ugasne; kadar pa je podeljena osebam, se z njihovo smrtjo izgubi in zato ne preide na nobenega drugega lastnika zemljišča
ali na dediče ali druge naslednike.
44. Jasno je, da lahko pravico uveljavlja tisti, na katerega se prenese lastninska pravica na zemljišču. Če namreč dokaže, da
voda pripada njegovemu zemljišču in da je tekla v imenu tistega, po katerem je nanj prešlo lastništvo, lahko nedvomno
pridobi pravico do njenega vodenja; to namreč ni usluga, ampak bo krivica, če je ne bo pridobil.
45. Prav tako ne smemo pozabiti, da je v tej interdikciji odločeno celotno vprašanje prenosa pravice do vode. Ta interdikt
namreč ni zgolj predhodni, kot so prejšnji opisani, niti se ne nanaša le na začasno posest, ampak si je zainteresirana stranka
pravico bodisi dodelila bodisi ne, in interdikt dejansko razreši celotno zadevo.
(2) Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXII.
Če imam pravico voditi vodo podnevi ali ponoči, tega ne morem početi ob drugih urah, kot so tiste, v katerih imam pravico
voditi vodo.
.3. Isti, O Sabinu, XXXIV. knjiga.
Sprejeli smo pravilo, da se voda lahko vodi ne le za namakanje, temveč tudi za uporabo živine in celo za užitek.
1. Več oseb lahko vodi vodo iz reke, če s tem ne povzročajo škode sosedom ali celo tistim, ki so na nasprotnem bregu, če se
struga zoži.
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2. Če si vodil vodo iz javne reke in ta zapusti svoje korito, ji ne moreš slediti, čeprav je kraj, kjer zdaj teče, v moji lasti, ker
služnost ni bila naložena na tem zemljišču. Lahko pa jo nadaljujete, če bi se reka z naplavinami postopoma navezala na vaše
zemljišče, ker je za celotno območje veljala služnost vodenja rečne vode. Če pa reka, potem ko je spremenila svojo strugo,
začne obkrožati zemljišče, ji ne morete slediti, ker opuščena struga ni predmet služnosti, ki se posledično prekine.
3. Za vodo, ki izvira iz potoka, tiho velja, da je b$ v korist tistega, ki jo od tam vodi.
4. Za akvadukt, katerega izvor je zunaj človekovega spomina, se šteje, da je bil zakonito ustanovljen v kraju, skozi katerega
teče.
5. Kdor ima pravico voditi vodo za vsakdanjo rabo, lahko postavi cevi v potok ali stori karkoli drugega; pod pogojem, da ne
povzroči škode na zemljišču soseda ali da ne posega v pravico drugih, da uporabljajo vodo iz istega vira.
6. Vsakdo, ki ima pravico do vodenja vode, lahko zakonito vodi tudi drugo vodo nad njim z vodovodom, zgrajenim na obali,
pod pogojem, da ne povzroča škode vodovodu spodaj.
4. Julianus, Digest, knjiga XLI.
Luciju Titiusu sem podelil privilegij za vodenje vode iz mojega izvira. Pojavilo se je vprašanje, ali lahko Maeviju podeljujem
pravico do vodenja vode po istem vodovodu. Če meniš, da je to dejanje mogoče podeliti dvema osebama, da jo vodita po
istem akvaduktu, kako naj izkoristita to pravico? Odgovor je bil, da tako kot se lahko pravica do poti podeli več osebam
skupaj ali ločeno, tako se jima lahko na podoben način zakonito podeli pravica do vodenja vode. Če se stranke med seboj ne
dogovorijo, na kakšen način naj jo izkoristijo? Ne bo nepravično, če jim dodelimo pretorsko tožbo, tako kot so številni organi
odločili, da se tovrstna tožba lahko dodeli v delitvi več osebam, ki so upravičene do uživanja užitka.
5. Isto, O Miniciju, IV. knjiga.
Ugotovljeno je, da je mogoče uporabo vode razdeliti ne le po letnih časih, temveč tudi z merjenjem. Ena oseba ima lahko
pravico, da jo vodi za vsakdanjo rabo, druga pa, da jo vodi poleti; tako se voda poleti razdeli med njiju, pozimi pa jo lahko
vodi le tisti, ki ima pravico do vsakdanje rabe.
1. Med dvema osebama, ki sta upravičeni do privilegija vodenja vode po istem akvaduktu ob različnih urah, je bilo
dogovorjeno, da se ure za njeno uporabo zamenjajo. Če sta ga vodili dlje, kot je bilo potrebno, kot je bilo določeno s
služnostjo, tako da ga nobena od njiju ni uporabljala v določenem času, za katerega mu je bil dodeljen, se sprašujem, ali sta
izgubili pravico do njegove uporabe. Zanikano je bilo, da sta jo izgubila.
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6. Neratius, Pergamenti, III. knjiga.
Medtem ko preučujemo interdikte, ki se nanašajo na vodo, uporabljeno poleti, menimo, da bi morali najprej ugotoviti, kaj je
poletna voda, glede katere se običajno izda interdikt, ki se nanaša na prejšnjo sezono; To pomeni, ali je treba odločiti, da je
poletna voda takšna, ki jo ima nekdo pravico uporabljati le poleti, ali je treba upoštevati namen tistega, ki ima pravico, da jo
vodi v tej sezoni; ali je to poimenovanje odvisno od narave same vode, ki se lahko vodi le poleti, ali pa je treba upoštevati
korist krajev, do katerih se vodi. Zato je bilo odločeno, da se voda pravilno imenuje tako zaradi dveh stvari, in sicer zaradi
njene narave in koristi zemljišč, po katerih je speljana; tako da če je njena narava takšna, da se lahko vodi samo poleti, čeprav
je to zaželeno tudi pozimi; ali če njena narava omogoča, da se vodi v katerem koli letnem času, korist krajev, kamor se vodi,
pa zahteva, da jo upravičenci uporabljajo samo poleti, se zelo pravilno imenuje poletna voda.
(7) Paulus, Odločbe, V. knjiga.
Če se postopek začne v zvezi s pravico do poti ali pravico do vodenja vode, je treba zagotoviti, da dokler bo tožnik poskušal
dokazati svojo pravico do služnosti, ne bo ovir za vodenje vode ali uporabo pravice do poti. Če pa zanika, da ima njegov
nasprotnik kakršno koli pravico do uporabe pravice do poti ali vodenja vode, mora brez strahu pred izgubo služnosti
zagotoviti, da je ne bo uporabljal, dokler se zadeva ne reši.
8. Scaevola, Pripombe.
Tisti, ki ima pravico do pravice poti prek zemljišča za vodenje vode, lahko zgradi kanal prek katerega koli dela zemljišča, ki
ga želi, če ne ovira kakšnega drugega vodovoda.

Tit. 21. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na vodovode.

(1) Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.
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(2) Pretor pravi: "Prepovedujem, da se proti komur koli uporabi sila, da bi mu preprečil popravilo ali čiščenje akvadukta,
kanala ali rezervoarja, ki ga ima pravico uporabljati za vodenje vode, če ga ne vodi drugače, kot ga je vodil v preteklem
poletju, brez uporabe nasilja ali na skrivaj ali pod negotovim naslovom."
1. Ta prepoved je izredno koristna, saj če se nikomur ne dovoli popraviti vodovoda, bo imel pri njegovi uporabi nevšečnosti.
2. Zato pretor pravi: "Akvadukt in kanal." Kanal je prostor, ki je po vsej dolžini izkopan, njegovo ime pa izhaja iz grške
besede, ki pomeni teči.
3. Akvadukt je prostor, s katerega se gleda navzdol, in po njem se imenujejo javne razstave.
4. Kanali so nasprotje jarkov in so namenjeni odvajanju in pretakanju vode iz potoka, ne glede na to, ali so iz lesa, kamna ali
katerega koli drugega materiala. Izumljeni so bili z namenom zadrževanja in prenašanja vode.
5. Jarek je prostor, izkopan ob potoku, in izvira iz besede incision, ker je narejen z rezanjem; kamen ali zemlja se namreč
najprej razreže, da se omogoči dovod vode iz reke. V to prepoved so vključene tudi jame in vodnjaki.
6. Pretor pravi: "popraviti in očistiti." Popraviti pomeni obnoviti vse, kar je poškodovano, v prejšnje stanje. V izraz
"popraviti" je vključeno pokriti ali podpreti od spodaj, utrditi, zgraditi, pa tudi vleči in prevažati vse, kar je v ta namen
potrebno.
7. Več avtoritet meni, da se izraz "čistiti" nanaša samo na kanal, ki je v dobrem stanju, vendar je očitno, da se nanaša tudi na
kanal, ki potrebuje popravilo, saj pogosto kanal potrebuje tako popravilo kot čiščenje.
8. Pretor pravi: "za vodenje vode". To je dodano iz utemeljenega razloga, saj sme popravljati in čistiti vodotok le tisti, ki ga
je naredil z namenom vodenja vode.
9. Ta interdikt bo veljal tudi za tistega, ki nima pravice voditi vode, če jo je vodil bodisi v prejšnjem poletju bodisi v tem letu;
saj zadostuje, da tega ni počel z uporabo nasilja, na skrivaj ali pod negotovim naslovom.
10. Če kdo želi iz kamna narediti vodovod, ki je bil prej zgolj vkopan v zemljo, velja, da se ne more zakonito sklicevati na to
prepoved, saj tisti, ki to stori, ne popravlja zgolj vodotoka. To mnenje je sprejel Ofilij.
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11. Zato se mu lahko nekaznovano prepreči, tudi če želi nekdo izkopati kanal skozi drugo mesto. To pravilo velja tudi ne
glede na to, ali kanal zniža, dvigne, razširi, razširi, pokrije ali odkrije. Vendar menim, da mu je mogoče preprečiti, da bi ga
spremenil v drugih pogledih, kar zadeva prekrivanje in odkrivanje, pa menim, da mu ni mogoče preprečiti, razen če njegov
nasprotnik dokaže, da je v njegovo korist, da se to ne sme storiti.
2. Paulus, O ediktu, knjiga LXVI.
Labeo trdi, da odprtega vodovoda ni mogoče spremeniti v podzemnega, ker bi bil s tem lastnik zemljišča prikrajšan za
privilegij napajanja živine ali črpanja vode iz omenjenega vodovoda. Pomponij pravi, da se s tem mnenjem ne strinja, saj
lastnik uživa ta privilegij bolj po naključju kot na podlagi pravice, ki jo ima, razen če je bil takšen namen na začetku, ko je
bila služnost uvedena.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.
Servij pa meni, da se voda, ki je prej tekla po odprtem kanalu, vodi drugače, če se pozneje pretaka po kanalu, ki je pokrit; če
namreč kdo zgradi objekt, s katerim se voda bolje ohranja ali zadržuje, mu tega ni mogoče nekaznovano preprečiti. Menim,
da v zvezi s cevjo velja nasprotno, razen če ima nasprotna stranka večjo korist.
1. Servij in Labeo pravita, da če želi nekdo narediti cevovod iz kamna, ki je bil najprej izkopan skozi zemljo in zato ni
zadržal vode, ga je treba zaslišati. Če pa želi kanal, ki je bil prej zgrajen iz kamna, v celoti ali deloma spremeniti v zgolj rov
skozi zemljo, mu tega ni mogoče preprečiti. Zdi se mi, da je treba dovoliti vsa nujna in potrebna popravila.
2. Če kdo želi z vodotokom povezati nov kanal ali nove cevi, ki jih prej ni bilo, Labeo pravi, da bo veljala ta prepoved. Mi pa
menimo, da je treba v takem primeru upoštevati korist tistega, ki vodi vodo, ne da bi pri tem lastniku zemljišča povzročil
kakršne koli nevšečnosti.
3. Če je voda speljana v jezero in iz njega po več akvaduktih, bo ta interdikt veljal v korist tistega, ki želi popraviti samo
jezero.
4. Ta interdikt se nanaša na vse vodovode, ne glede na to, ali se nahajajo na javnih ali zasebnih mestih.
5. Tudi če je cev namenjena za vodenje tople vode, bo ta interdikt na voljo tudi, kadar bo treba opraviti kakršno koli njeno
popravilo.
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6. Aristo meni, da bo pretorska tožba na mestu, kadar bo treba popraviti podzemno cev, po kateri se vodijo hlapi v tople
kopeli; in treba je reči, da se interdikt lahko uporabi tudi v takem primeru.
7. Ta interdikt se v zgoraj naštetih primerih, v katerih se izdajajo interdikti v zvezi z vodo, dodeli tudi istim osebam.
8. Kadar je obvestilo o opustitvi gradnje novega dela vročeno komur koli, ki popravlja vodovod, je bilo zelo pravilno
ugotovljeno, da mu ni treba biti pozoren nanj, kajti ker pretor prepoveduje, da bi se v takih okoliščinah proti njemu uporabilo
nasilje, je nesmiselno, da bi se v to posegalo z vročitvijo obvestila o opustitvi gradnje novega dela. Povedati je treba, da je
nedvomno mogoče vložiti stvarno tožbo zoper zadevno stranko, ker ta ni imela pravice opraviti popravila.
9. Nobenega dvoma ni, da bi moral tisti, ki opravlja popravila, dati jamstvo za grozečo škodo.
10. Ofilij meni, da bo ta interdikt veljal v korist vsakogar, ki mu je preprečeno, da bi prinesel ali prepeljal kakršen koli
material, potreben za popravilo. To je res.
4. Venulej, Interdikti, I. knjiga.
Interdikt se izda tudi, kadar je treba popraviti akvadukte, pri čemer se ne poizveduje, ali obstaja pravica do vodenja vode ali
ne. Popravilo cest namreč ni tako nujno kot popravilo akvaduktov, saj če slednji ne bodo popravljeni, se bo celotna uporaba
vode ustavila in osebe bodo izpostavljene smrti zaradi žeje. Očitno je, da vode ni mogoče dobiti brez popravila akvaduktov;
če pa cesta ni popravljena, je prehod tja in nazaj le otežen, kar je v poletnem času še manj.

Tit. 22. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na izvire.

(1) Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.
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(2) Pretor pravi: "Prepovedujem uporabo sile, da bi vam preprečili uporabo zadevnega izvira, katerega vodo ste v preteklem
letu uporabljali, ne da bi uporabili silo ali na skrivaj ali pod negotovim naslovom. Enako prepoved bom izdal tudi za jezera,
vodnjake in ribnike."
1. Ta interdikt je bil uveden v korist tistega, ki ne more uporabljati vode iz izvira. Služnosti se namreč običajno ne
podeljujejo le za vodenje vode, temveč tudi za njeno črpanje; in ker so služnosti, ki se nanašajo na vodenje vode, in služnosti,
ki se nanašajo na njeno črpanje, ločene, se ločeno podeljujejo tudi interdikte, ki se nanašajo nanju.
2. Poleg tega bo ta prepoved veljala, če je komu onemogočena uporaba vode; to je, če mu je onemogočeno bodisi črpanje
vode bodisi vodenje živine do nje.
3. Isto pravilo, ki smo ga omenili, da velja za predhodne interdikte, moramo reči, da velja tudi za tiste, ki se nanašajo na
osebe.
4. Ta prepoved ne bo veljala v primeru cistern, saj cisterna nima stalne ali tekoče vode. Iz tega je razvidno, da se v vseh teh
primerih zahteva, da je voda tekoča. Cisterne pa se napolnijo z dežjem. Na koncu je ugotovljeno, da se interdikt ne uporablja,
če jezero, ribnik ali vodnjak nima tekoče vode.
5. Jasno je, da bo interdikt zadostoval tudi, če je komu onemogočena uporaba ceste, ki omogoča dostop do vode, ki jo je treba
črpati.
6. Pretor v nadaljevanju pravi: "Prepovedujem, da se uporabi sila, ki bi vam preprečila popravilo in čiščenje zadevnega
izvira, da bi lahko zadržali vodo; pod pogojem, da ga ne uporabljate drugače, kot ste ga uporabljali v preteklem letu, brez
uporabe sile ali na skrivaj ali pod negotovim nazivom."
7. Ta prepoved je enako koristna kot tista, ki se nanaša na popravilo vodov; če namreč ni dovoljeno čistiti in popravljati
izvira, ta ne bo uporaben.
8. Izvir je treba očistiti in popraviti z namenom zadrževanja vode, tako da ga lahko vsakdo uporablja na enak način, kot je to
počel v preteklem letu.
9. Zadrževanje vode pomeni, da jo omejimo tako, da se ne bo prelila ali izgubila; pod pogojem, da nihče ne sme iskati in
odpirati novih izvirov, saj je to novost glede na to, kar je bilo storjeno v preteklem letu.
10. Interdikt se lahko uporabi tudi, kadar je treba popraviti ali očistiti jezero, vodnjak ali ribnik.
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11. Ta interdikt se podeli vsem osebam, ki smejo uporabljati tisto, ki se nanaša na poletno vodo.

Tit. 23. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na kanalizacijo.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXI.
Pretor pravi: "Prepovedujem vam, da bi uporabljali silo proti vsakomur, ki ima pravico popravljati in čistiti omenjeno
kanalizacijo, ki je skupna njegovi in vaši hiši. Odredil bom, da se zagotovi varščina za povrnitev morebitne škode, ki bi
nastala zaradi dela."
1. Pretor je pod tem naslovom postavil dve prepovedi, od katerih je ena prepovedna, druga pa restitutivna, in najprej
razpravlja o tisti, ki je prepovedna.
2. S tema interdiktoma pretor določa, da je treba čistiti in popravljati kanalizacijo, oba pa se nanašata na zdravje in zaščito
mest; umazanija kanalizacije namreč grozi, da bo ozračje postalo kužno in da bo uničevala stavbe. Isto pravilo velja tudi v
primeru, ko kanalizacija ni popravljena.
3. Ta interdikt velja za zasebne kanalizacije, saj tiste, ki so javne, zahtevajo skrb uradnikov.
4. Kanalizacija je izkop, s katerim se odvaja umazanija.
5. Prva omenjena interdikta je prepovedna in z njo je sosedu preprečeno, da bi z nasiljem preprečil čiščenje in popravilo
kanalizacije.
6. V izraz "kanalizacija" sta vključena tako jarek kot cev.
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7. Ker se šteje, da se popravilo in čiščenje kanalizacije nanašata na javno dobro, je bilo odločeno, da se ne doda klavzula: "če
je nisi uporabljal z nasiljem, na skrivaj ali pod negotovim naslovom"; tako da tudi če bi jo kdo uporabljal v takšnih
okoliščinah, mu še vedno ne bi preprečili popravila ali čiščenja kanalizacije, če bi to želel storiti.
8. Pretor pravi: "ki je skupna njegovi in vaši hiši." V tem primeru je treba izraz "hiša" razumeti tako, da označuje vse vrste
stavb, prav tako kot če bi bilo rečeno "njegovi in tvoji stavbi".
Labeo gre še dlje, saj meni, da bo podlaga za to prepoved obstajala, če je med obema zgradbama prazen prostor in če, kot
predlaga, kanalizacija vodi od hiše v mestu do sosednjega zemljišča.
9. Labeo tudi meni, da bi moral biti vsakdo, ki želi svojo zasebno kanalizacijo povezati z javno, zaščiten, da mu tega ne bi
preprečili z nasiljem. Pomponij pravi, da če kdo želi zgraditi odtok, ki se bo stekal v javno kanalizacijo, mu tega ne bi smeli
preprečevati.
10. Kjer pretor pravi, da je "skupna njegovi in tvoji hiši", pomeni, da je usmerjena proti tvoji hiši, se do nje razteza ali pride
do nje.
11. Ta interdikt se nanaša tudi na sosednjega soseda, pa tudi na druge, bolj oddaljene, skozi katerih hiše teče omenjena
kanalizacija.
12. Zato Favius Mela pravi, da bo ta interdikt veljal za pooblastilo vsakomur, da vstopi v sosedovo hišo in vzame njegov
pločnik z namenom čiščenja kanalizacije. Pomponij pa pravi, da se v tem primeru lahko izreče kazen določila o povrnitvi
škode; to pa se ne bo zgodilo, če bo zgoraj omenjena oseba pripravljena nadomestiti tisto, kar je bila dolžna vzeti zaradi
popravila kanalizacije.
13. Če mi kdo vroči obvestilo o novem delu, ko čistim ali popravljam kanalizacijo, zelo pravilno velja, da se na obvestilo ne
smem zmeniti in lahko še naprej popravljam, kar sem začel.
14. Pretor pa obljublja, da bo zagotovljeno jamstvo za vsako škodo, ki bi lahko nastala zaradi pomanjkljivega dela; kajti tako
kot je dano dovoljenje za popravilo in čiščenje kanalizacije, tako je treba reči, da se ne sme povzročiti škoda na hišah drugih.
15. Pretor dalje pravi: "Vse, kar je bilo na javni kanalizaciji narejeno ali vanjo položeno, s čimer bi se lahko ovirala njena
uporaba, morate povrniti v prejšnje stanje. Prav tako prepovedujem, da bi se kar koli naredilo s kanalizacijo ali vrglo vanjo."
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16. Ta interdikt se nanaša na javno kanalizacijo in prepoveduje, da bi se vanjo vrglo ali vanjo položilo kar koli, s čimer bi se
lahko škodljivo vplivalo na njeno uporabo.
2. Venulej, Interdikti, I. knjiga.
Čeprav je v interdikt vključeno popravilo obstoječih kanalov in ne gradnja novih, Labeo pravi, da je treba interdikt kljub
temu izdati, da se prepreči, da bi kdo uporabil nasilje proti drugemu, ki gradi kanalizacijo, saj gre za isto vprašanje javne
koristi; pretor je namreč z interdiktom prepovedal, da bi kdo uporabil silo in preprečil gradnjo kanalizacije na javnem mestu.
To mnenje sta sprejela tudi Ofilij in Trebatij. Tudi Labeo pravi, da bi moral interdikt vsakomur dovoliti, da brez vmešavanja
očisti in popravi že zgrajeno kanalizacijo; za gradnjo nove pa bi moral dovoljenje izdati uradnik, pristojen za javne ceste.

Tit. 24. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na dela, ki se izvajajo z nasiljem ali na skrivaj.

1. Vivianus, O ediktu, knjiga LXXI.
Pretor pravi: "Naročam ti, da povrneš v prejšnje stanje vse, kar si storil na zadevni nepremičnini z uporabo nasilja ali na
skrivaj, takoj ko se proti tebi v ta namen sproži postopek."
(1) Ta interdikt je restitutiven in z njim se odpravi prevara tistih, ki so se lotili storiti kar koli z uporabo nasilja ali na skrivaj,
in se jim odredi, da morajo vrniti premoženje v prejšnje stanje.
(2) Zelo malo je pomembno, ali ima zadevna stranka pravico opraviti delo ali ne; kajti tudi če jo ima, bo kljub temu
odgovorna na podlagi interdikta, ker je uporabila nasilje ali ravnala na skrivaj; saj bi morala varovati svoje pravice in ne
skušati oškodovati njenih.
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(3) Nato se zastavi vprašanje, ali lahko kdo tej interdikti nasprotuje z izjemo, da toženec ni storil ničesar, do česar ni pridobil
pravice. Boljše mnenje je, da se take izjeme ne bo smel poslužiti, saj se ne more pravno zaščititi z izjemo, če je uporabil
nasilje ali deloval na skrivaj.
(4) Ta prepoved se nanaša samo na delo, ki se opravlja na zemljišču z uporabo nasilja ali na prikrit način.
(5) Poglejmo, kaj je mišljeno z uporabo nasilja ali tajnim ravnanjem. Kvintus Mucij pravi, da se šteje, da je bilo z uporabo
nasilja opravljeno vse, kar oseba stori po tem, ko ji je bilo prepovedano. Opredelitev Kvinta Mucija se mi zdi popolna.
(6) Pedij in Pomponij trdita, da če je komu prepovedano nadaljevati z delom tako, da se nanj vrže celo majhen kamen, se
šteje, da je uporabil nasilje; in takšna je naša praksa.
(7) Cascellius in Trebatius menita, da bo isto pravilo veljalo, če bo nadaljeval z delom, potem ko mu je bilo vročeno
obvestilo v navzočnosti prič, kar je res.
(8) Poleg tega Aristo pravi, da uporablja nasilje tudi tisti, ki, vedoč, da mu bodo nasprotovali, uporabi silo, da bi se izognil
prepovedi.
(9) Prav tako Labeo pravi, da če komu prepovem nadaljevanje dela in ta v moji navzočnosti preneha, potem pa delo
nadaljuje, velja, da je uporabil nasilje, razen če je pridobil moje soglasje ali ima za to kak drug utemeljen razlog.
(10) Če koga ovira šibkost ali ga zadrži strah, da bi te užalil, ali kdo, čigar moč se uveljavlja v tvojo korist, in ti zaradi
katerega koli od teh razlogov ne prepove nadaljevati, se ne bo štelo, da je uporabil nasilje. To je navedel tudi Labeo.
(11) Prav tako pravi, da če bi te kdo odvrnil, ko mi želiš preprečiti delo, na primer z orožjem, ne da bi bilo z moje strani
storjeno kakršno koli goljufivo dejanje, in zaradi tega ne prideš, da bi mi to preprečil, se ne bo štelo, da sem uporabil nasilje.
2. Venulej, Interdikti, II. knjiga.
Da ne bi bilo v moči drugega, da poslabša moj položaj, ne da bi bil kriv kakršnegakoli prekrška.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXI.
Da bi komu preprečili nadaljnje ravnanje, ni nujno, da bi ta oseba sama ukrepala, saj se pravno šteje, da je vsakdo drugega
oviral, bodisi njegov suženj bodisi njegov zastopnik. Enako pravilo bo veljalo, če bi mu dnevni delavec, ki ga zaposlujem,
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poskušal preprečiti. Prav tako ni mogoče uveljavljati ugovora, da dejanja običajno ne pridobimo s posredovanjem osebe, ki je
svobodna; kajti oviranje dokazuje, da ste to dosegli z uporabo nasilja. In zakaj bi bilo to nenavadno, če bom imel pravico
vložiti tožbo, tudi če ste delo opravili na skrivaj, in bom torej pravico do tožbe pridobil prej s protipravnim dejanjem, ki ste
ga storili, kot z dejanjem drugega?
(1) Opozoriti je treba, da ni nujno, da se nasilje izvaja neprekinjeno; ko je bilo namreč enkrat storjeno na začetku, se šteje, da
traja.
(2) Če je bilo dano dovoljenje, se bo treba z izjemo zoperstaviti tistemu, ki se poslužuje interdikta.
(3) Poleg tega, če ne bi le jaz dal dovoljenja, ampak bi ga dal tudi moj zastopnik ali skrbnik, ki izvaja skrbništvo, ali skrbnik
varovanca, blazneža ali mladoletnika, je treba reči, da bo obstajal razlog za izjemo.
(4) Nerva trdi, da je jasno, da ne bo razloga za izjemo, če guverner ali kakšen uradnik, ki skrbi za poslovanje mesta, dovoli
opravljanje del na javnem kraju; pravi namreč, da čeprav mu je bila lahko zaupana skrb za javne kraje, še vedno ni bila
podeljena pravica do njihovega prenosa. To velja le, kadar občinsko pravo javnemu uradniku, ki vodi zadeve mesta, ne daje
večjih pooblastil. Enako pravilo bi bilo treba sprejeti, če je pravico podelil cesar sam ali nekdo, ki mu je podelil pooblastilo
za to.
(5) Če se je kdo pripravljen na sodišču braniti pred določenimi osebami, ki menijo, da mu je treba prepovedati gradnjo,
poglejmo, ali bo veljalo, da je od tega odstopil z uporabo nasilja. Boljše mnenje je, da je treba šteti, da je to storil, če ponudi
jamstvo in je pripravljen braniti svojo pravico. To je navedel tudi Sabin.
(6) Spet, če je kdo pripravljen dati varščino za morebitno škodo, ki bi lahko nastala, čeprav mu je bilo prepovedano
nadaljevati delo samo zaradi tega ali ker se ni branil, ali zaradi tega, ker ni dal varščine pred grozečo škodo, je treba
posledično reči, da je z uporabo nasilja prenehal z delom.
(7) Kasij pravi, da velja, da je prikrito ravnal tisti, ki pred nasprotnikom prikriva, kaj počne, in ga o tem ne obvesti, če se je
bal ali mislil, da se upravičeno boji nasprotovanja.
(8) Tudi Aristo meni, da tajno ravna tisti, ki z namenom, da bi prikril, kar počne, zadržuje pri sebi osebo, za katero misli, da
mu bo nasprotovala, in verjame ali ima razlog verjeti, da bo nasprotovala temu, kar pričakuje d.o.
4. Venulej, Interdikti, II. knjiga.
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Servij pravi, da velja, da je ravnal tajno, tudi če misli, da v zvezi s tem, kar počne, ne bo prišlo do spora; ni namreč treba
paziti na nepremišljeno mnenje in presojo vsakega posameznika, sicer bi bili bedaki v boljšem položaju kot modreci.
5. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.
Za tistega, ki opravi delo na drugačen način, kot ga je napovedal, da ga bo opravil, ali prevara osebo, ki je imela interes, da se
delo ne opravi, ali namerno vroči obvestilo svojemu nasprotniku, čeprav ve, da ga ne more ovirati, ali ga obvesti tako pozno,
da ne more zapustiti hiše, da bi oviral delo, velja, da je ravnal tajno. Aristo pravi, da je Labeo sprejel to mnenje.
(1) Kadar kdo sporoči, da se bo gradil nov objekt, se ne šteje vedno, da je ravnal prikrito, če delo opravi po tem, ko je bilo
dano obvestilo; kajti (po Labeu) je treba v obvestilu navesti tako dan in uro kot tudi kraj, kjer naj bi se delo opravilo, in
njegovo naravo. Obvestilo ne sme biti niti nejasno niti nejasno, prav tako ne sme nasprotnika omejevati tako, da se ne more
pojaviti v določenem roku, da bi preprečil izvedbo dela.
(2) Če ni nikogar, ki bi mu bilo mogoče vročiti obvestilo, in če oseba, ki namerava opraviti delo, ni storila goljufije, je treba
obvestilo vročiti prijateljem ali zastopniku zainteresirane stranke ali na njenem domu.
(3) Servij pa zelo pravilno navaja, da bo zadostovalo, če bo moža zainteresirane ženske obvestil, da se bo delo opravilo, ali če
ga bo opravil z njegovo vednostjo; čeprav bo zadostovalo tudi to, da ne bo imel namena tega pred njim prikriti.
(4) Prav tako pravi, da bo, če želi kdo zgraditi novo delo na javnem kraju, ki je v lasti občine, zadostovalo, če bo obvestilo
vročeno uradniku, ki vodi mestne zadeve.
(5) Če se kdo, misleč, da neko zemljišče pripada tebi, v resnici pa je moje, loti novega dela z namenom, da ga prikrije tebi, ne
pa meni, bo interdikt veljal v mojo korist.
(6) Pravi tudi, da če se kdo loti novega dela z namenom, da bi ga prikril pred mojim služabnikom ali mojim zastopnikom,
bom imel pravico do interdikta.
(7) Če kdo, ki ni vročil obvestila, da bo začel novo delo, sam pa je bil obveščen, naj se ga ne loti, in ga kljub temu opravi,
mislim, da bo boljše mnenje, da je uporabil nasilje.
(8) Te besede, "kar je bilo storjeno z nasiljem ali na skrivaj", je po Mucijevih besedah treba razumeti kot tisto, kar si storil
sam ali kdo od tvojih ljudi ali kar je bilo storjeno po tvojem ukazu.
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(9) Labeo pa meni, da je v teh besedah zajeto večje število oseb; najprej namreč vključuje dediče oseb, ki jih našteva Mucij.
(10) Pravi tudi, da je ta interdikt na voljo proti zastopniku, skrbniku, kuratorju in občini ali sindikatu kot zastopnikom drugih
strank.
(11) Če se moj suženj loti novega dela, na tej podlagi ni mogoče vložiti tožbe zoper mene, temveč bo moral to delo opraviti
bodisi v mojem bodisi v svojem imenu; če imam namreč tvojega sužnja v dnevni zaposlitvi in ta začne kakršno koli delo v
mojem imenu, se lahko na podlagi te interdikte začne postopek na tej podlagi ne proti tebi, temveč proti meni, po čigar
naročilu ali v čigar imenu je tvoj suženj delo opravil.
(12) Podobno tudi v primeru, ko takšno delo opravlja po naročilu kogar koli, ta postopek ne bo mogoč zoper njega, temveč
zoper osebo, v imenu katere je bil ukaz izdan. Če bi namreč zastopnik, skrbnik, kurator ali duumvir občine, ki deluje v imenu
njega ali tistih, katerih posle opravlja, ukazal, naj se delo opravi, je treba postopek začeti proti tistemu, v imenu katerega je
bilo to opravljeno, in ne proti tistemu, ki je ukazal, naj se opravi. Če vam naročim, naj odredite izvedbo dela, in me ubogate,
je treba tožbo vložiti zoper vas in ne zoper mene.
(13) Ker je interdikt izražen z naslednjimi besedami: "kar je bilo storjeno z nasiljem ali na skrivaj", in ne "kar si storil z
nasiljem ali na skrivaj", Labeo meni, da se nanaša tudi na druge osebe in ne le na tiste, ki smo jih omenili zgoraj.
(14) Zaradi naše prakse sem odgovoren po interdikciji Quod m aut clam, ne glede na to, ali sem opravil kakšno novo delo ali
ukazal, naj se opravi.
6. Paulus, O ediktu, knjiga LXXVII.
Če ti naročim, naj zgradiš novo delo, ti pa naročiš drugemu, naj ga opravi, ni mogoče šteti, da je bilo opravljeno po mojem
ukazu; zato boš odgovoren tako ti kot tudi druga stranka. Poglejmo, ali bom odgovoren tudi jaz. Boljše mnenje je, da bom,
ker sem drugemu naročil, naj začne delo. Če pa bo kdo od teh treh povrnil škodo, bosta druga dva oproščena.
7. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXI.
Če bi kdo drug brez mojega dovoljenja zgradil novo delo, bom odgovoren le do te mere, da bom dovolil njegovo rušenje.
(1) Neratius tudi pravi, da bo moral suženj katere koli osebe, če bo z uporabo nasilja ali na skrivaj zgradil novo delo, v skladu
z interdiktom na lastne stroške vzpostaviti vse v prejšnje stanje ali dovoliti, da se to stori, in kot odškodnino izročiti sužnja.
Trdi, da je očitno, da bo v primeru uporabe interdikta po smrti sužnja ali po njegovi odsvojitvi njegov gospodar moral
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dovoliti le rušenje dela, tako da bo kupec na podlagi interdikta lahko tožen za plačilo stroškov ali izročitev sužnja kot
odškodnino; vendar bo oproščen odgovornosti, če bo lastnik novega dela vse obnovil na lastne stroške ali mu bo izrečena
sodba, ker tega ni storil. Po drugi strani pa bo veljalo enako pravilo, če bo gospodar suženj vse obnovil v prejšnje stanje ali če
bo zoper njega izdana sodba za znesek nastale škode. Če pa je sužnja zapustil le zaradi povračila škode, se lahko interdikt
ustrezno uporabi zoper lastnika novega dela.
(2) Julijan pravi, da bo vsakdo, ki zgradi novo delo pred umikom obvestila in v nasprotju s tem, kar mu je bilo prepovedano
storiti, odgovoren na podlagi dveh interdiktov, od katerih eden temelji na obvestilu, ki je bilo vročeno glede novega dela,
drugi pa na uporabi nasilja ali prikritega delovanja. Če je bilo obvestilo umaknjeno, se ne šteje, da je toženec ravnal nasilno
ali prikrito, čeprav prepoved ostaja; osebi, ki je dala varščino, bi namreč moralo biti dovoljeno graditi, ker s tem postane
posestnik, in ne bi smelo veljati, da je ravnala prikrito niti pred umikom obvestila niti po njem, saj se za tistega, ki vroči
obvestilo o novem delu, ne more šteti, da se je skril ali da je bil opozorjen, preden je povzročil kakršen koli spopad.
(3) Julijan se zelo pravilno sprašuje, ali tej prepovedi ni mogoče nasprotovati z izjemo: "Ali nisi tega dela opravil z uporabo
nasilja ali na skrivaj?" Na primer, proti tebi uporabim interdikt Quod vi aut clam; ali mi lahko nasprotuješ z izjemo: "Ali nisi
tega dela opravil z uporabo nasilja ali na skrivaj?" Julijan pravi, da je povsem pravično, da se ta izjema odobri; navaja
namreč, da če ti kaj zgradiš z nasiljem ali na skrivaj in jaz to porušim z nasiljem ali na skrivaj, ti pa zoper mene uporabiš ta
interdikt, bom upravičen do ugodnosti te izjeme. Vendar se tega postopka ne bi smeli posluževati, če ne obstajajo dobri in
zadostni razlogi; sicer bi bilo treba vse prepustiti modrosti sodnika.
(4) Gallus dvomi, ali ni mogoče poseči še v eno izjemo; na primer, če zaradi preprečitve širjenja požara porušim sosedovo
hišo in se proti meni začne postopek bodisi na podlagi interdikta Quod vi aut clam bodisi zaradi povračila neupravičene
škode. Gallus ni prepričan, ali bi bilo treba uporabiti izjemo "če tega niste storili, da bi preprečili širjenje požara". Servij
pravi, da bi bilo treba izjemo odobriti, če je to odredil sodnik, zasebniku pa ne bi smelo biti dovoljeno porušiti hiše. Če pa je
bilo katero koli dejanje storjeno z nasiljem ali na skrivaj in požar ni segel do te točke, bi bilo treba oceniti višino preproste
škode, če pa je požar segel do te točke, bi morala biti zadevna stranka oproščena odgovornosti. Navaja, da bi bil sklep enak,
če bi bilo dejanje storjeno zaradi preprečitve prihodnje škode, saj bi se po uničenju obeh hiš zdelo, da ni bila povzročena
nobena škoda ali poškodba. Če pa bi to storili, ko ni bilo požara, in bi požar izbruhnil pozneje, isto pravilo ne bi veljalo; ker,
kot pravi Labeo, je treba škodo oceniti ne glede na prejšnji dogodek, temveč glede na sedanje stanje nepremičnine.
(5) Zgoraj smo navedli, da čeprav imajo pogoji interdikta široko uporabo, še vedno velja, da se postopek nanaša samo na
dela, ki se izvajajo na zemljišču. Zato tisti, ki vzame pridelke, ni odgovoren na podlagi interdikta Quod vi aut clam, ker ne
opravi nobenega novega dela na zemljišču. Odgovoren pa bo tisti, ki poseka drevesa ali obreže trstičje ali vrbe, saj do
določene mere posega v zemljo in jo poškoduje. Enako pravilo velja za rez vinske trte. Tisti, ki odstrani pridelek, pa mora biti
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tožen s tožbo zaradi tatvine. Če torej kdo na zemlji zgradi novo delo, bo obstajal razlog za interdikt. Vse, kar se stori
drevesom, razumemo, da velja za zemljo, ne pa tudi vse, kar se stori v zvezi s plodovi dreves.
(6) Če kdo na njivo, katere tla so že bogata, nasuje kup gnoja, se lahko proti njemu uvede postopek na podlagi interdikta
Quod vi aut clam. To je primerno, ker je prst poslabšana.
(7) Jasno je, da če se kaj novega zgradi z namenom obdelovanja zemlje, interdikt Quod vi aut clam ne bo veljal, če se stanje
zemlje izboljša, čeprav je bilo morda zgrajeno nasilno ali na skrivaj, potem ko je bilo vročeno obvestilo, ki je to
prepovedovalo.
(8) Ponovno: če v javnem gozdu izkoplješ jarek in moj vol pade vanj, lahko zoper tebe vodim postopek na podlagi te
interdikte, ker je bilo to storjeno na javnem kraju.
(9) Če bi kdo porušil hišo, bo nedvomno odgovarjal na podlagi interdikta, čeprav je ni poravnal s tlemi.
(10) Če torej s stavbe odstrani ploščice, je boljše mnenje, da bo odgovoren po interdikciji.
8. Venulej, Interdikti, II. knjiga.
Izvor tovrstnih stvari namreč izhaja iz zemlje. Poleg tega ploščice niso posedovane same po sebi, temveč le skupaj s celotno
zgradbo, in tudi ni razlike, ali so pritrjene na zgradbo ali le položene nanjo.
9. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXI.
Če kdo odstranjuje veje z dreves, še vedno dovoljujemo uporabo tega interdikta. V zvezi s tem, kar smo navedli glede
odstranjevanja ploščic s stavbe, če niso nameščene na stavbo, ampak so ločene od nje, se ta interdikt ne uporablja.
(1) Če pa se odnese ključavnica, ključ, klop ali omara, ni mogoče začeti postopka na podlagi interdikta Quod vi aut clam.
(2) Če pa kdo odnese nekaj, kar je pritrjeno na hišo, na primer kip ali kaj drugega, bo odgovoren po interdikti Quod vi aut
clam.
(3) Če kdo obdeluje zemljo z nasiljem ali na skrivaj ali če na njej izkoplje jarek, bo odgovoren po tej interdikti. Če zažge kup
slame ali jo raztrese tako, da je ni mogoče uporabiti v korist zemljišča, ne bo podlage za interdikt.
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10. Venulej, Interdikti, II. knjiga.
To pa zato, ker kup slame ni pritrjen na zemljo, temveč ga ta podpira, stavbe pa so pritrjene na zemljo.
(11) Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXI.
Labeo pravi, da bo vsakdo, ki nekaj zlije v vodnjak svojega soseda, da bi s tem pokvaril vodo, odgovarjal po interdikciji
Quod vi aut clam, ker velja, da je živa voda del zemlje, in to tako, kot da bi v vodi zgradil novo delo.
1. Če bi kdo z nasiljem ali na skrivaj odstranil kip, postavljen v mestu na javnem mestu, se je pojavilo vprašanje, ali bo
odgovoren po tej interdikti. Ohranjeno je Kassijevo mnenje, da lahko tisti, čigar kip je bil postavljen na javnem mestu v
mestu, uporabi to interdikto, ker je v njegovem interesu, da se kip ne odstrani. Poleg tega lahko mestne oblasti vložijo tudi
tožbo zaradi kraje, ker je lastnina, ki je postala javna, njihova. Če pa bi kip padel, ga lahko odstranijo sami. To mnenje je
pravilno.
2. Če kdo odstrani kip s spomenika, ali lahko oseba, ki ji pripada pravica do grobnine na njem, sproži postopek na podlagi
interdikta? Ugotovljeno je, da bo v takšnih primerih obstajal razlog za interdikt, in res je treba reči, da kadar je bilo kar koli
postavljeno na grobnico z namenom, da bi jo okrasilo, se šteje, da je to del nje. To pravilo se uporablja tudi, če stranka odtrga
ali razbije vrata.
3. Če bi kdo prišel v moj vinograd in odstranil opore mojih trt, bo odgovoren po tej interdikciji.
4. Kjer pretor pravi: "kar je storjeno z nasiljem ali na skrivaj", poglejmo, kateri čas je treba upoštevati in ali je mišljena
preteklost ali sedanjost. To točko pojasnjuje Julijan, saj pravi, da moramo v tej interdikti razumeti, da je mišljen sedanji čas.
Če pa je nastala škoda in gospodar ali tisti, čigar zemljišče je bilo oškodovano, na lastne stroške odpravi vzrok škode, je bolje
sprejeti mnenje, ki ga zastopa Julijan, namreč da je treba škodo popraviti in povrniti stroške.
5. Ta interdikt vključuje vse, kar je bilo storjeno z nasiljem ali na skrivaj. Včasih pa se zgodi, da je bilo isto delo deloma
opravljeno z nasiljem, deloma pa na skrivaj; kot na primer: čeprav sem ti prepovedal nadaljevati, si postavil temelje neke
stavbe, potem pa, ko sva se dogovorila, da je ne smeš dokončati, si jo med mojo odsotnostjo in brez moje vednosti vendarle
dokončal; ali pa si po drugi strani, potem ko si na skrivaj postavil temelje, kljub mojemu nasprotovanju stavbo dokončal.
Takšna je naša praksa; interdikt namreč zadostuje, če je bilo delo opravljeno z nasiljem in na skrivaj.
6. Če je bilo novo delo zgrajeno po naročilu skrbnika ali kuratorja, saj je ugotovljeno (in kot meni Kasij), da varovanec ali
duševno bolna oseba ne odgovarja zaradi goljufije svojega skrbnika ali kuratorja, bo rezultat, da bo pravična tožba ali
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razpoložljivi interdikt na voljo zoper samega skrbnika ali kuratorja. Jasno pa je, da bosta skrbnik in nora oseba odgovarjala v
obsegu, v katerem sta dovolila rušenje objekta, pa tudi za noxalno tožbo.
7. Ali je treba oprosti sužnja, ki je zgradil novo delo v skladu z ukazom skrbnika ali kuratorja? Sužnji so namreč običajno
oproščeni, kadar ubogajo svoje gospodarje ali tiste, ki zasedajo njihova mesta, pri opravljanju dejanj, ki nimajo okrutnega
značaja zločinov ali hudih prekrškov. V tem primeru je treba to priznati.
8. Če bi se zemljišče prodalo po tem, ko je bilo z nasiljem ali na skrivaj zgrajeno novo delo, poglejmo, ali se prodajalec kljub
temu lahko poslužuje te prepovedi. Ohranjeno je mnenje nekaterih avtoritet, da bo interdikt veljal v korist prodajalca, tudi če
prodaja ni bila sklenjena in če kupcu v prodajni tožbi ni bilo nič plačano za delo, ki je bilo zgrajeno pred sklenitvijo posla;
zadostuje namreč, če je prodajalec zaradi tega zemljišče prodal po nižji ceni. Enako pravilo je treba sprejeti, če ga ni prodal
po nižji ceni.
9. Jasno pa je, da če je bilo novo delo zgrajeno po prodaji zemljišča, tudi če je zoper prodajalca samega uveden postopek na
podlagi interdikta, ker izročitev še ni bila opravljena, še vedno odgovarja kupcu v kupoprodajni tožbi; kajti vse koristi in
nevšečnosti morajo biti v korist ali škodo slednjega.
10. Če je bilo zemljišče prodano pod pogojem, da bo vrnjeno, če bo mogoče dobiti višjo ceno, kdo bo upravičen do
interdikta? Julijan pravi, da bo interdikt Quod vi aut clam veljal v korist tistega, v čigar interesu je bilo, da se delo ne zgradi.
Kadar se namreč zemljišče proda pod tem pogojem, bo vso korist in škodo užival ali prenašal kupec; to velja za vse, kar je
bilo storjeno, preden je bila lastnina prenesena pod pogoji prodaje. Če je bilo torej kakšno novo delo zgrajeno nasilno ali na
skrivaj, čeprav se je stanje prodajalca lahko izboljšalo, bo kupec upravičen do razpoložljive prepovedi, vendar bo prisiljen
odstopiti pravico do tožbe, pridobljeno na podlagi prodajne pogodbe, in tudi vse druge koristi, ki so bile morda pridobljene v
tem času.
11. Aristo pa pravi, da je treba obvestilo vročiti celo tistemu, ki ni v posesti, saj navaja, da če mi kdo proda zemljišče, ki ga še
ni izročil, in me sosed, ki želi zgraditi novo delo, vedoč, da sem kupil zemljišče in na njem živim, obvesti, bo odslej varen,
kar zadeva vsak sum v zvezi s tajno gradnjo novega dela; kar je dejansko res.
12. V primeru prodaje zemljišča pod pogojem, da ne bo imela učinka, če bo v določenem času mogoče dobiti boljšo ceno, in
je zemljišče izročeno kupcu pod negotovim lastništvom, menim, da lahko uporabi prepoved Quod vi aut clam. Če pa
izročitev še ni bila opravljena ali če je bila opravljena pod negotovim lastništvom, menim, da ni dvoma, da bo imel
prodajalec pravico do interdikta, saj bo ta veljal v njegovo korist, čeprav lastnina morda ni na njegovo tveganje. Prav tako ni
veliko razlike, če je na tveganje kupca, saj je nepremičnina takoj po sklenitvi prodaje na tveganje kupca, kljub temu pa pred
izročitvijo nihče ne bo trdil, da je upravičen do interdikta. Vseeno pa, če je v posesti negotovo, poglejmo, ali lahko izkoristi
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interdikt, saj ima interes, ne glede na to, na podlagi katerega pravnega naslova ima posest. Zato je, tudi če je nepremičnino
najel, veliko več razlogov, da je do nje upravičen; saj lahko najemnik nedvomno sproži postopek z interdiktom. Če bi se
prodajalčevo stanje izboljšalo, preden bi bilo delo zgrajeno z nasiljem ali na skrivaj, Julijan ne dvomi, da bo interdikt v korist
prodajalca, saj se nesoglasje med Kasijem in Julijanom nanaša na novo delo, ki se je medtem začelo, in se ne nanaša na delo,
ki je bilo začeto pozneje.
13. Če je bil del zemljišča prodan pod pogojem, da bo prodaja nična, če kupec z njim ne bo zadovoljen, nam je lažje določiti,
da bo kupec upravičen do interdikta, če je v posesti. Če je vprašanje ničnosti prodaje predloženo tretji osebi v arbitražo, je
treba sprejeti enako pravilo. To velja tudi, če je zemljišče prodano pod pogojem, da se v primeru, če se zgodi kakšen
dogodek, šteje, da zemljišče ni prodano. Enako pravilo je treba uporabiti, če je bila prodaja sklenjena z dogovorom, da bo
nična, če pogoji ne bodo izpolnjeni v določenem roku.
14. Julijan tudi pravi, da ta prepoved ni samo v korist lastnika zemljišča, ampak tudi v korist tistih, katerih interes je, da se
novo delo ne zgradi.
12. Venulej, Interdikti, II. knjiga.
Čeprav sta zakupnik in užitkar upravičena do koristi te interdikte v zvezi s pridelki, pa bo do nje upravičen tudi lastnik, če bo
imel kakšen dodaten interes.
13. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXI.
Končno, če so na zemljišču, katerega užitek pripada Titiusu, drevesa in jih poseka tujec ali lastnik, lahko Titius proti obema
sproži postopek v skladu z akvilejskim zakonom in interdiktom Quod vi aut clam.
1. Labeo pravi, da če bo novo delo zgrajeno proti nasprotovanju tvojega sina, boš upravičen do interdikta, kot če bi
nasprotovanje vložil sam; kljub temu pa bo do njega upravičen tudi tvoj sin.
2. Pravi tudi, da se ne šteje, da je kdo zgradil delo na skrivaj proti sinu pod očetovskim nadzorom, kadar je zemljišče del
njegovega peculiuma; če je namreč vedel, da je pod očetovskim nadzorom, se ne bo štelo, da je delo opravil z namenom, da
bi ga pred njim prikril, saj ve, da proti njemu ne more vložiti tožbe.
3. Če eden od dveh solastnikov zemljišča poseka kakšno drevo, lahko drugi zoper njega sproži postopek na podlagi te
interdikcije, saj je ta v korist vsake osebe, ki ima interes na nepremičnini.
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4. Servij še širše navaja, da če mi dovoliš posek dreves na svojem zemljišču, nato pa jih nekdo drug nasilno ali na skrivaj
poseka, bom upravičen do te interdikte, ker sem zainteresirana stranka. Še lažje je to priznati, če sem od tebe kupil ali s
kakšno drugo pogodbo pridobil dovoljenje za posek dreves.
5. Če je bilo novo delo zgrajeno nasilno ali na skrivaj na zemljišču, ki v tistem času ni pripadalo nikomur, in je lastništvo nad
njim pozneje prešlo na neko osebo, se postavlja vprašanje, ali bi obstajala podlaga za interdikt; kot na primer, če je bila
zapuščina prazna in je Titius pozneje vstopil v posest, ali bi bil upravičen do interdikta? Vivianus je pogosto trdil, da bo ta
interdikt veljal v korist dediča, ker je bilo delo opravljeno, preden je sprejel zapuščino. Labeo pravi, da ni nobene razlike, če
zadevna stranka ni vedela, kdo bo dedič, saj lahko zlahka uporabi ta izgovor, tudi ko je bila zapuščina sprejeta. Pravi tudi, da
ni mogoče ugovarjati, ker v tistem času ni bilo lastnika zemljišča, saj pokopališče nima lastnika, in če se na njem" zgradi
kakšno novo delo, lahko sprožim postopek z interdiktom Quod m aut clam. K prej navedenemu je treba dodati tudi to, da
dedovanje nadomešča lastništvo. Zelo pravilno je mogoče ugotoviti, da bo interdikt veljal v korist dediča in drugih dedičev,
če je bilo delo zgrajeno z nasiljem ali na skrivaj, preden ali po tem, ko so nasledili zapuščino.
6. Če moj najemnik zgradi novo delo z mojo privolitvijo ali če pozneje ratificiram njegovo dejanje, je to enako, kot če bi ga
zgradil moj zastopnik. V tem primeru je določeno, da bom odgovoren, ne glede na to, ali je ravnal z mojo privolitvijo ali pa
sem ratificiral, kar je storil.
7. Julijan pravi, da če najemnik poseka drevo, katerega lastništvo je bilo sporno, ali stori kaj drugega in je bilo to storjeno po
naročilu lastnika, bosta obe stranki odgovorni ne le za to, da sta dovolili posek drevesa, temveč tudi za plačilo vseh stroškov
za vzpostavitev prejšnjega stanja nepremičnine. Če pa lastnik ni odredil, da se delo opravi, bo najemnik odgovoren za
dovoljenje za posek drevesa in za plačilo stroškov; lastnik pa ne bo prisiljen storiti nič drugega kot dovoliti odstranitev
drevesa.
14. Julianus, Digeste, knjiga LXVIII.
Če namreč moj suženj brez moje vednosti zgradi novo delo in ga potem prodam ali manumitiram, se lahko proti meni sproži
le postopek, s katerim me prisilijo, da dovolim rušenje dela. Tožnik pa lahko začne postopek zoper kupca sužnja in ga prisili,
da ga izroči kot odškodnino ali pa plača stroške, ki so nastali z vzpostavitvijo prvotnega stanja nepremičnine. To tožbo lahko
vloži tudi zoper sužnja samega, potem ko je bil manumitiran.
15. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXI.
Ta interdikt se lahko vedno uporabi zoper tistega, ki ima v posesti novo delo. Če je torej kdo na moji zemlji zgradil novo delo
brez moje vednosti ali privolitve, bo obstajal razlog za interdikt.
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1. Če si dal svoje zemljišče v najem za izkopavanje in najemnik kamenje, ki ga odnese, vrže na sosedovo njivo, Labeo pravi,
da ne boš odgovoren po interdikti Quod vi aut clam, razen če je bilo to storjeno po tvojem navodilu. Jaz pa menim, da bo
odgovoren najemnik, ne pa najemodajalec, razen v obsegu, v katerem je prisiljen dovoliti odstranitev kamnov in odstopiti
morebitno pravico do tožbe, ki jo ima; sicer ne more biti odgovoren.
2. Labeo pravi, da če je zemlja po mojem ukazu nasuta na grobno mesto, ki pripada drugemu, se lahko proti meni sproži
postopek na podlagi interdikta Quod vi aut clam; če pa je bilo to storjeno s skupnim soglasjem več oseb, se lahko postopek
sproži proti katerikoli od njih ali proti vsakemu posebej; kajti podjetje, v katerem sodeluje več oseb, povzroči, da je vsaka od
njih individualno odgovorna v celoti. Če pa so nekatere od njih delovale na lastno odgovornost, je treba tožbo vložiti zoper
vse, torej za celoten znesek. Če je torej tožena ena od njih, to ne odvezuje drugih, in tudi če je sodba izdana samo zoper eno,
bo rezultat enak; medtem ko so v prvem primeru, če je tožena ena, drugi oproščeni. Poleg tega je mogoče vložiti tožbo, ki
temelji na kršitvi grobnice.
3. Ta interdikt se izda zoper dediča in druge naslednike za znesek, ki je prišel v njihove roke, vendar ne bo po preteku enega
leta.
4. Leto začne teči od trenutka, ko je bilo delo dokončano ali je delo na njem prenehalo, čeprav morda še ni dokončano. V
nasprotnem primeru, če bi se leto štelo od dneva, ko se je delo začelo, bi bilo treba vložiti več tožb zoper tiste, ki so
zavlačevali z dokončanjem dela.
5. Če pa kraj, na katerem je bilo delo opravljeno, ni bil lahko dostopen (kot na primer, če je bilo delo opravljeno z nasiljem
ali na skrivaj na pokopališču ali na kakšnem drugem odmaknjenem kraju ali pod zemljo, pod vodo ali v kanalizaciji), bo
interdikt veljal glede novega dela tudi po preteku enega leta, če se dokaže ustrezen razlog. Če je namreč izkazan ustrezen
razlog, se ni mogoče sklicevati na izjemo, ki temelji na dejstvu, da je preteklo eno leto, torej če je ugotovljen utemeljen in
zadosten razlog za nevednost.
6. Če želi kdo, ki "je odsoten zaradi opravkov za državo, ob vrnitvi uporabiti interdikt Quod vi aut clam, je boljše mnenje, da
ga iz tega ne bi smeli izključiti zaradi tega, ker je preteklo eno leto, ampak da bo upravičen do enega leta po vrnitvi. Če je
namreč mladoletnik, mlajši od petindvajset let, odsoten zaradi javnih zadev in v času odsotnosti postane polnoleten, se bo
leto štelo od dneva njegove vrnitve in ne od dneva, ko je dopolnil petindvajseto leto. To je v reskriptu določil božanski Pij,
potrdili pa so ga vsi drugi cesarji, ki so ga nasledili.
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7. V postopku na podlagi tega interdikta je znesek sodbe utemeljen na interesu tožnika, da se novo delo ne zgradi. Dolžnost
sodnika je, da odloči, da se premoženje obnovi tako, da bo tožnikovo stanje enako, kot bi bilo, če se novega dela, zaradi
katerega je bila vložena tožba, ne bi lotili bodisi z nasiljem bodisi na skrivaj.
8. Zato je treba včasih upoštevati lastninsko pravico, kot na primer v primerih, ko služnosti izginejo ali užitki ugasnejo zaradi
novega dela, ki je bilo začeto, kar se lahko zgodi ne le med gradnjo, temveč tudi ob rušenju, ko se poslabša stanje služnosti,
užitka ali same nepremičnine.
9. Interes tožnika pa je treba ugotoviti z njegovo prisego na sodišču, če tega ni mogoče storiti, pa ga mora določiti sodnik.
10. Če se je kdo z goljufijo izognil vzpostavitvi prejšnjega stanja nepremičnine, je treba šteti, da je bil za to pooblaščen.
11. Pri tej prepovedi je treba upoštevati tudi malomarnost tožene stranke, ki jo je treba oceniti v skladu s sodnikovo
modrostjo.
12. Zaradi tega, ker se ta odredba nanaša na interes tožnika, da se ne zgradi novo delo, če je vrednost svojega interesa
pridobil s kakšno drugo tožbo, bo posledica tega, da z uporabo te odredbe ne more pridobiti ničesar drugega.
16. Paulus, O ediktu, knjiga LXVII.
Ta interdikt bo veljal v korist tistih, ki niso v posesti nepremičnine, če imajo na njej delež.
(1) Kadar kdo z nasiljem ali na skrivaj poseka drevesa, ki ne rodijo, kot so na primer ciprese, bo interdikt veljal le v korist
lastnika. Če pa tovrstna drevesa dajejo kakšen užitek, je mogoče reči, da ima uporabnik interes tudi zaradi tega in da bo
upravičen do interdikta.
(2) Skratka, če je kdo nasilno ali na skrivaj zgradil neko delo in je v posesti, mora dovoliti odstranitev zgrajenega in plačati
stroške tega; če pa tisti, ki je delo opravil, ni v posesti, mora plačati stroške odstranitve; če je v posesti, pa dela ni zgradil,
mora le dovoliti odstranitev.
17. Isto, O ediktu, knjiga LXIX.
Interdikt Quod vi aut clam pridobi za lastnika skoraj vsaka oseba in celo najemnik.
18. Celsus, Digest, knjiga XXV.
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Če kdo poseka kakšen les, preden je zrel, je odgovoren na podlagi interdikta Quod vi aut clam. Podobno velja, če ga poseka,
ko je dozorel, in lastnik ne utrpi nobene škode, ne bo odgovoren za nič.
(1) Zelo pravilno je bilo ugotovljeno, da če boste sodniku predlagali, naj vašemu nasprotniku odredi, naj se zglasi na sodišču,
da bi mu preprečil, da vam vroči obvestilo o prepovedi gradnje novega dela, se bo štelo, da ste ravnali prikrito, če boste
medtem nadaljevali z delom.
19. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVII.
Sabinus pravi, da je sin pod očetovskim nadzorom, ki je najemnik, upravičen do interdikta Quod vi aut clam zoper vsakogar,
ki zažge drevesa.
20. Paulus, O Sabinu, knjiga XIII.
Šteje se, da je nasilno ravnal tisti, ki nadaljuje z gradnjo novega dela, potem ko mu je bilo to prepovedano; na primer tako, da
nasprotnika odvrne od tega, da bi ga obvestil, ali tako, da mu zapre vrata.
(1) Razume se tudi, da je človek preprečen s kakršnim koli dejanjem; to je z nasprotovanjem nekoga, ki mu govori ali dvigne
roko proti njemu ali vrže kamen na konstrukcijo z namenom, da bi mu prepovedal nadaljevanje.
(2) Poleg tega tisti, ki mu je bilo prepovedano nadaljevati, ravna z nasiljem, dokler zadeve ostanejo v enakem stanju; če se
namreč pozneje z nasprotnikom dogovori, preneha uporabljati nasilje.
(3) Prav tako, če delo, ki je bilo prepovedano, opravlja dedič ali nekdo, ki je od njega kupil premoženje, ne da bi vedel za
dejstva, Pomponij pravi, da je treba šteti, da ne bo odgovoren za interdikt.
(4) Vsako novo delo, ki se opravi na ladji ali v zvezi s katero koli drugo premičnino, tudi če bo povečalo njene dimenzije, ni
vključeno v to interdikto.
(5) Interdikt bo veljal ne glede na to, ali je delo zgrajeno na zasebnem ali javnem kraju ali na kraju, ki je sveti ali verski.
21. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXIX.
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Če sodnik, na katerega je bila vložena zahteva po tej interdiktni sodbi, odredi odstranitev novega dela, kdo drug pa ga
odstrani z nasiljem ali na skrivaj, bo stranki, proti kateri je bila izdana sodba, kljub temu v vseh okoliščinah naloženo, da
vzpostavi nepremičnino v prejšnje stanje.
(1) Če svojemu sužnju naročim, naj zgradi novo delo, in me ne doleti noben sum tajnega dejanja, toda moj suženj misli, da
mu bo moj nasprotnik nasprotoval, če bo za to slišal; ali bom odgovoren? Menim, da ne bo, saj bi se moral upoštevati samo
jaz osebno.
(2) Pri gradnji novega objekta je treba upoštevati tako zemljišče kot tudi zrak, na katera lahko vpliva.
(3) Če kdo zaradi gradnje novega dela izgubi kakšno pravico, ki se veže na njegovo zemljišče, je treba to odpraviti z
interdiktom.
22. Venulej, Interdikti, II. knjiga.
Če si prelisičil in posadil poganjek ene od mojih trt na svojem zemljišču in se ta ukorenini, bom upravičen do interdikta Quod
vi aut clam za dobo enega leta. Če pa se leto izteče, ne bom imel več pravice do tožbe; kajti tudi korenine, ki ostanejo na
mojem zemljišču, postanejo tvoje, ker so akcesorne.
(1) Če kdo obdeluje zemljo z nasiljem ali na skrivaj, menim, da bo odgovoren po tej interdikti, tako kot če bi izkopal jarek;
uporaba te interdikti namreč ne temelji na vrsti dela, temveč na vsakem opisu dela, ki se opravlja na zemlji.
(2) Če na moja vrata pritrdite tablico in jo, preden vam vročim obvestilo, odstranim, nato pa drug proti drugemu sprožimo
postopek na podlagi interdikta Quod vi aut clam in vi ne prenehate, da bi mi omogočili izpustitev, bi morala biti zoper vas
izdana sodba, ker niste vzpostavili nepremičnine v prejšnje stanje, v obsegu mojega interesa; ali pa se lahko sklicujem na
izjemo, ki temelji na tem, da ste ravnali z nasiljem ali na skrivaj ali pod negotovim naslovom.
(3) Če mečeš gnoj na moje zemljišče, potem ko sem ti to prepovedal, Trebatius pravi, da boš odgovoren na podlagi interdikta
Quod vi aut clam, čeprav mi ne povzročiš nobene škode in ne spremeniš videza mojega zemljišča. Labeo je nasprotnega
mnenja, saj meni, da po tej interdiktni prepovedi ne bo odgovoren nihče, ki bo zgolj naredil cesto čez mojo zemljo ali na njej
izpustil ptico roparico ali na njej lovil, ne da bi zgradil kakršno koli novo delo.
(4) Če kdo razširi svojo streho ali žleb nad grobnico, čeprav se ne dotika samega spomenika, je proti njemu kljub temu
mogoče zakonito sprožiti postopek na podlagi interdikta Quod vi aut clam, saj grobnica ni le prostor, namenjen pokopu,
temveč ima pravico do vsega zraka nad njo in je zaradi tega mogoče vložiti tožbo zaradi kršitve grobnice.
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(5) Če tisti, ki je vročil obvestilo, da se bo lotil novega dela, začne z njim takoj, se ne bo štelo, da je to storil na skrivaj; če pa
se ga loti po izteku določenega časa, se bo štelo, da je ravnal na skrivaj.

Tit. 25. O umiku ugovora.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXI.
Pretor pravi: "Obvestilo bo držalo, če ima tožnik pravico preprečiti gradnjo novega dela proti njegovemu soglasju; v
nasprotnem primeru bom odobril umik prepovedi."
(1) Umik ugovora je obravnavan v okviru tega naslova.
(2) Iz pretorjevih besed je razvidno, da se takšen umik izda le, če obvestilo ne drži, in da želi, da drži le, če ima oseba, ki ga
vroči, pravico prepovedati gradnjo novega dela brez njegovega soglasja. Poleg tega, ne glede na to, ali je bila dana varščina
ali ne, se odobreni umik uporablja samo za nepremičnino, za katero obvestilo ni veljavno. Jasno je, da če je bila varščina
predložena in je bil umik odobren pozneje, umik ni potreben.
(3) Do izdaje obvestila o prepovedi gradnje novega objekta je upravičen le tisti, na katerega se prenese lastninska pravica ali
služnost.
(4) Tudi Julijan je menil, da ima služnostni upravičenec pravico izterjati služnost; v skladu s tem lahko sosedu vroči
obvestilo, naj ne zgradi novega dela, in tudi umik ugovora bo veljaven. Če pa bi obvestilo vročil samemu lastniku zemljišča,
umik ugovora ne bi bil veljaven, prav tako pa uzurpator ne bi imel pravice do tožbe proti lastniku, saj jo ima proti sosedu; kot
na primer, da mu prepreči, da bi svojo hišo dvignil na večjo višino. Če pa bi bila njegova užitna pravica s tem dejanjem
okrnjena, bi moral vložiti tožbo za njeno povrnitev. Julijan pravi enako glede drugih, ki jim služnosti pripadajo od njihovih
sosedov.
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(5) Julijan prav tako pravi, da ni nepravično dovoliti osebi, ki je prejela zemljišče v zastavo, da obdrži služnost, naloženo na
tem zemljišču.

Tit. 26. V zvezi z negotovimi posestmi.

1. Ulpianus, Inštituti, I. knjiga.
Prekerna posest je tista, s katero je stranki, ki jo zahteva, dovoljeno uživati uporabo nepremičnine, dokler ji to dopušča tisti,
ki ji to dovoli.
(1) Ta vrsta velikodušnosti izhaja iz prava narodov.
(2) Od donacije se razlikuje po tem, da tisti, ki daruje, nima namena, da bi premoženje spet prejel; tisti pa, ki kaj podeli s
prekernim užitkom, to stori v pričakovanju, da bo ponovno prevzel nadzor nad premoženjem, ko se odloči, da ga bo izpustil
iz užitka.
(3) Podobna je tudi posojilu v uporabo, saj tisti, ki tako posodi premoženje, to stori tako, da posojeni predmet ne postane last
osebe, ki ga prejme, ampak ji le dovoli, da ga uporablja.
2. Isto, O ediktu, knjiga LXIII.
Pretor pravi: "Zadevno lastnino moraš vrniti tistemu, od katerega jo imaš v negotovi posesti ali ki ti je prenehala pripadati
zaradi goljufivega dejanja."
(1) Ta interdikt je restitutiven. Temelji na naravni pravičnosti in je v korist vsakomur, ki želi preklicati prekarno posest.
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(2) Naravno pravično je namreč, da uživaš mojo liberalnost le, dokler to želim, in da jo lahko prekličem, kadarkoli si
premislim. Zato lahko v primerih, ko je karkoli podeljeno na podlagi negotove posesti, uporabimo ne le interdikt, ampak tudi
Actio praescriptis verbis, ki temelji na dobri veri.
(3) Šteje se, da ima lastnino na podlagi prekarnega naslova tisti, ki jo ima v dejanski ali pravni posesti samo zato, ker je
zaprosil za pravico do posesti ali uporabe in jo pridobil.
3. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXV.
Na primer, če ste me prosili, naj vam dam pravico poti čez vaše zemljišče ali vam dovolim, da vaš žleb štrli čez mojo streho
ali da se vaši tramovi naslanjajo na moj zid.
4. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.
Negotovo upravičenje obstaja tudi v zvezi s premičnim premoženjem.
(1) Poleg tega ne smemo pozabiti, da je tisti, ki ima lastnino na podlagi negotove posesti, tudi njen posestnik.
(2) Po tem interdiktu ni odgovoren tisti, ki je zaprosil za premoženje na podlagi negotove posesti, temveč tisti, ki ga ima na
podlagi take posesti. Lahko se namreč zgodi, da jo tisti, ki je ni zahteval, kljub temu poseduje na podlagi prekarne posesti;
kot na primer, če bi zanjo zaprosil moj služabnik ali kdo drug, ki je pod mojim nadzorom, bi jo pridobil zame na podlagi te
posesti.
(3) Prav tako, če bi jaz zaprosil za lastnino na podlagi prekarnega naslova, ki mi že pripada, čeprav sem to zaprosil, ne bom
imel lastnine na podlagi tega naslova, in sicer iz razloga, ker je določeno, da nihče ne more imeti svoje lastnine na podlagi
prekarnega naslova.
(4) Prav tako se bo za tistega, ki zahteva, da se mu za določen čas izroči lastnina na podlagi prekarnega naslova, po preteku
tega časa še vedno štelo, da jo ima v posesti na podlagi tega naslova, čeprav morda ni zahteval, da bi jo imel v posesti dlje;
saj se razume, da lastnik lastnine obnovi prekarni naslov, ko osebi, ki je zahtevala lastnino na podlagi takega naslova, dovoli,
da jo ima še naprej v posesti.
5. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXIX.

2737

Če v času, ko prekarna posest še obstaja, zaprosiš, da se nadaljuje za daljši čas, se podaljša; saj se posestni naslov ne
spremeni in prekarni naslov na ta način ne nastane, temveč se le podaljša. Če pa to zahtevate po preteku časa, je boljše
mnenje, da se negotova posest, ki je enkrat ugasnila, ne podaljša, ampak se vzpostavi nova.
6. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXI.
Če lastnik nepremičnine medtem postane nor ali umre, Marcellus pravi, da ni mogoče obnoviti negotove posesti. To je res.
(1) Če moj zastopnik po mojih navodilih zaprosi za lastnino na podlagi prekarne posesti ali če njegovo dejanje ratificiram, se
pravilno reče, da jo imam na podlagi take posesti.
(2) Tisti, ki je zaprosil za dovoljenje za bivanje na zemljišču v negotovi posesti, nima zemljišča v posesti, ampak njegova
posest ostane pri tistem, ki mu je dal dovoljenje. Pravniki namreč menijo, da na zemljišču živijo uživalec, najemnik in
zakupnik, pa še vedno nimajo zemljišča v posesti.
(3) Julijan pravi, da kadar kdo, ki je drugega nasilno izrinil, pozneje od njega pridobi isto zemljišče na podlagi prekarne
posesti, ga preneha posedovati nasilno in ga začne posedovati na podlagi prekarnega naslova; pri čemer ne misli, da je
spremenil svoj lastniški naslov, saj ga začne posedovati na podlagi prekarne posesti s soglasjem tistega, ki ga je izrinil. Če bi
namreč kupil isto nepremičnino zanj, bi začel pridobivati lastninsko pravico nanjo kot kupec.
(4) Pojavilo se je vprašanje, če bi mi kdo dal svojo lastnino v zastavo in nato zahteval, da jo ima v negotovi posesti, ali bi bila
podlaga za to interdiktiranje. V tem primeru gre za to, ali lahko obstaja prekarna lastninska pravica na lastnem premoženju.
Zdi se mi, da je boljše mnenje, da se negotova posest nanaša na zastavno pravico, saj je podeljena posest in ne lastništvo. To
mnenje je izredno koristno, saj upnike vsak dan prosijo tisti, ki so dali svoje premoženje v zastavo, naj jim dovolijo, da ga
imajo v negotovi posesti. Takšna negotova posest bi morala biti veljavna.
7. Venulej, Interdikti, III. knjiga.
Če pa imam pravico obdržati posest na podlagi interdikta Uti possidetis, čeprav vprašanje v zvezi z lastništvom te stvari
morda še ni bilo odločeno, in ti jo podelim v posest na podlagi negotove posesti, boš odgovoren na podlagi tega interdikta.
8. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXI.
Postavilo se je vprašanje, če me bo Titius prosil, naj mu dovolim uporabljati nekaj, kar pripada Semproniju, jaz pa bom
potem Sempronija prosil, naj mi za to izda dovoljenje, in on bo v želji, da bi mi bil naklonjen, dovoljenje dal, bo imel Titius
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to lastnino od mene v negotovi posesti in ga bom lahko tožil po tem interdiktu. Sempronij pa ne more ukrepati proti njemu,
ker naslednje besede: "ki.jo imaš od njega s prekernim naslovom" kažejo, da lahko interdikt uporabi oseba, ki je prosila za
prekerno posest, in ne tisti, ki mu lastnina pripada. Toda ali me bo Sempronij upravičen tožiti na podlagi interdikta, ker sem
ga prosil, naj dovoli, da ima premoženje v negotovi posesti? Boljše mnenje je, da ne bo upravičen do interdikta, ker nimam
premoženja v negotovi posesti, saj ga nisem pridobil zase, temveč za drugega. Kljub temu bo upravičen do mandatne tožbe
zoper mene, ker vam ga je podelil po mojem navodilu. Če pa bi kdo rekel, da tega ni storil po mojem navodilu, temveč zato,
da bi me naredil za svojega dolžnika, je treba šteti, da je treba tožbo in factum odobriti tudi zoper mene.
(1) Če je kdo dobil premoženje od Titija na podlagi prekarnega posestva, velja, da ga ima na enak način tudi njegov dedič,
kot navajata Sabin in Celsus; takšna je tudi naša praksa. Zato se šteje, da ima nekdo premoženje na podlagi tega zakupa od
vseh drugih dedičev; to mnenje odobrava Labeo. Dodaja še, da bi, tudi če ne bi vedel, da obstaja dedič, še vedno imel od
njega premoženje v negotovi posesti.
(2) Poglejmo, kakšno bo pravilo, če me prosiš, naj ti podelim lastnino na podlagi prekarnega posestnega razmerja, in jo
odtujim; ali bo posestno razmerje po prenosu lastnine na drugega še naprej obstajalo? Boljše mnenje je, da lahko ta uporabi
interdikt, če ni preklical prekarnega posestnega razmerja; tako kot če bi vi imeli nepremičnino na ta način od njega in ne od
mene, in če mu dovolite, da jo ima nekaj časa v posesti na podlagi tega posestnega razmerja, lahko ustrezno uporabi interdikt,
tako kot če bi jo vi imeli od njega.
(3) Pretor je želel, da bi bil po tem postopku odgovoren tudi tisti, ki je storil goljufivo dejanje, da bi se izognil zadržanju
posesti. Opozoriti je treba, da tisti, ki obdrži posest na podlagi negotove posesti, ni odgovoren za malomarnost, temveč le za
goljufijo; čeprav je tisti, ki si je izposodil predmet, odgovoren tako za malomarnost kot tudi za goljufijo. In ni brez razloga,
da je tisti, ki pridobi lastnino s prekernim lastništvom, odgovoren le za goljufijo, saj vse to izhaja le iz velikodušnosti tistega,
ki je lastnino podelil s takšnim lastništvom; in zadostuje, če je odgovoren le za goljufijo. Vendar pa je mogoče reči, da bo
odgovoren tudi za hudo malomarnost, ki je podobna goljufiji.
(4) Na podlagi te prepovedi je treba nepremičnino vrniti v prvotno stanje, in če se to ne zgodi, je treba izdati sodbo v višini
interesa tožnika, da se nepremičnina vrne v prejšnje stanje, od trenutka, ko je bila izdana prepoved. Zato je treba izdelati tudi
oceno pridelkov in jih plačati od istega datuma.
(5) Če tisti, ki je nepremičnino pridobil na podlagi negotove posesti, služnosti ne uporablja in je zaradi tega ta prenehala,
poglejmo, ali bo odgovoren za interdikt. Menim, da ne bo odgovoren, razen če je bil kriv goljufije.
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(6) Na splošno je treba šteti, da je treba pri restituciji upoštevati tako goljufijo kot hudo malomarnost, nič drugega pa ne.
Očitno je, da je treba po izdaji interdikta upoštevati goljufijo ter tako hudo kot navadno malomarnost, kajti kadar kdo, ki ima
premoženje v negotovi posesti, zamudi, mora biti odgovoren za vse.
(7) Labeo pravi, da se ta interdikt lahko uporabi po preteku enega leta, in takšna je naša praksa; ker se namreč včasih
premoženje pod negotovim posestnim razmerjem podeli za precej časa, bi bilo nesmiselno trditi, da po enem letu ne bo
razloga za interdikt.
(8) Dedič tistega, ki prosi, da se mu premoženje podeli v negotovo posest, bo odgovoren po tej interdikti, tako kot bi bil
odgovoren on sam, če bi imel premoženje v posesti ali če bi bil kriv goljufije, da bi se izognil njegovi posesti ali preprečil, da
bi prišlo v njegove roke; vendar bo odgovoren samo za znesek dobička, ki ga je pridobil, če je pokojnik storil kakršno koli
goljufijo.
9. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXVI.
Nevarno posest je mogoče vzpostaviti med strankami, ki so bodisi navzoče bodisi odsotne; na primer s pomočjo pisma ali
poslanca.
10. Pomponij, O Placiju, V. knjiga.
Čeprav je lahko kdo zaprosil le za sužnjo v negotovi posesti, velja, da je bilo mišljeno, da ima pravico do vseh potomcev
omenjene sužnje.
11. Celsus, Digeste, knjiga VII.
Če dolžnik, ki je zahteval, da se mu zastavljeno premoženje izroči v negotovem posestnem razmerju, dolg poravna, omenjeno
posestno razmerje preneha; saj je bil namen strank, da bi obstajalo le do takrat, ko bi bil dolg poplačan.
12. Isto, Digest, knjiga XXV.
Če je kaj podeljeno na podlagi prekarne posesti in je dogovorjeno, da bo imel upravičenec posest na podlagi te posesti do
Kalend julija, ali je tisti, ki je to prejel, upravičen do izjeme, da mu ne bi bila odvzeta posest nad nepremičnino pred tem
časom? Takšen dogovor nima nobene veljave ali učinka, saj ni zakonito, da bi bila lastnina, ki pripada drugemu, v posesti
proti soglasju lastnika.
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(1) Lastnina, ki jo ima v posesti na podlagi prekarne posesti, preide na dediča tistega, ki jo je dal, ne preide pa na dediča
tistega, ki jo je dobil, ker je bila posest dana le njemu, ne pa njegovemu dediču.
13. Paulus, O Kvintu Muciju, XXXIII knjiga.
Če bi tvoj suženj zahteval, da se mu podeli lastnina v negotovi posesti, in bi se to zgodilo po tvojem ukazu ali bi ti v svojem
imenu ratificiral njegovo zahtevo, boš odgovoren kot imetnik te lastnine na ta način. Če pa vaš suženj ali vaš sin poda
zahtevo na lastno odgovornost brez vaše vednosti, se ne bo štelo, da imate premoženje v negotovi posesti, temveč bo oseba,
ki ga je dodelila, upravičena proti vam ukrepati s tožbo De peculia ali s tožbo za premoženje, ki se uporablja v korist
drugega.
14. Paulus, O Sabinu, knjiga XIII.
Interdikt, ki se nanaša na premoženje v negotovi posesti, je bil uveden z razlogom, saj civilno pravo v ta namen ni imelo na
voljo nobene tožbe. Prekarna posest se namreč nanaša na donacije in donacije, ne pa na pogodbe, sklenjene v običajnem
poslovnem prometu.
15. Pomponij, O Sabinu, knjiga XX.
Temelji na absolutni pravičnosti, saj predpisuje, da sme oseba uporabljati našo lastnino le v obsegu, v katerem smo ji
pripravljeni to dovoliti.
(1) Za goste in druge, ki so upravičeni do brezplačne nastanitve, se ne razume, da imajo v negotovi posesti.
(2) Na podlagi prekarne posesti lahko imamo lastnino, ki je sestavljena iz pravice, kot je tista, ki dovoljuje vstavitev nosilcev
v stavbo ali dovoljuje, da objekti štrlijo čez zemljišče.
(3) Kdor je pridobil zavarovanje za vrnitev svojega premoženja, ni upravičen do interdikta, ki se nanaša na negotovo posest.
(4) Ni dvoma, da kdor je pridobil posest na podlagi negotove posesti, je dejansko ne pridobi. Toda ali obstaja kakršen koli
dvom o tem, da bo tisti, ki je zahteval njeno dodelitev, še naprej obdržal posest? Če je bila sužnju podeljena posest na podlagi
negotove posesti, se ugotovi, da jo imata obe stranki; tisti, ki je vložil zahtevo, ker ima posest dejansko, in lastnik
nepremičnine, ker se ji ni nameraval odpovedati.
(5) Kar zadeva to prepoved, ni nobene razlike, v katerem kraju ima kdo posest ali jo je začel imeti v negotovi posesti.
2741

16. Isti, O Sabinu, knjiga XXII.
Če posvojim osebo, ki ji je bila lastnina podeljena na podlagi prekarne posesti, jo bom tudi sam imel v posesti na podlagi iste
posesti.
17. Isto, O Sabinu, knjiga XXIII.
Kadar ima kdo zemljišče v posesti na podlagi negotove posesti, lahko uporabi interdikt Uti possidetis proti vsem drugim
osebam, razen proti tistemu, od katerega je zemljišče dobil.
18. Julianus, Digest, knjiga XIII.
Vsakdo lahko da svojo lastnino na podlagi negotove posesti osebi, ki jo ima v posesti, čeprav je sam nima v posesti.
19. Isti, Digeste, knjiga XLIX.
Dve osebi ne moreta imeti iste lastnine na podlagi prekarne posesti, kakor tudi ne moreta imeti iste stvari v posesti z nasiljem
ali na skrivaj; dve pravični ali nepravični posesti namreč ne moreta obstajati istočasno.
(1) Za vsakogar, ki zahteva, da se mu moj suženj prenese na podlagi prekarnega naslova, velja, da ga ima od mene na podlagi
takega naslova, če ugodim njegovi zahtevi; in zato mi bo odgovoren na podlagi zadevne interdikte.
(2) Kadar se zahteva, da se kaj podeli pod negotovim naslovom, ne moremo uporabiti samo tega interdikta, ampak tudi
postopek za izterjavo premoženja, katerega znesek ni določen; to je Actio Praescriptis Verbis.
20. Ulpianus, Mnenja, II. knjiga.
Prodajalec lahko spremlja vsako premoženje, ki je bilo prodano in ki naj bi ostalo v rokah kupca pod negotovim lastništvom,
dokler ni plačana celotna cena, če je bil kupec kriv, da plačilo ni bilo opravljeno.
21. Venulej, Dejanja, IV. knjiga.
Kadar kdo pridobi dovoljenje za bivanje na zemljišču s prekarno pravico, je odveč, da se dodajo besede "zanj in za njegovo
gospodinjstvo"; razume se namreč, da se prek njega izda dovoljenje za njegovo družino, da uporablja nepremičnino.
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22. Isto, Interdikti, III. knjiga.
Če bi kdo, ki je v posesti zgolj kot posestnik, prosil lastnika nepremičnine, naj mu dovoli, da jo obdrži na podlagi prekarne
posesti, ali če bi tisti, ki je kupil nepremičnino, ki pripada drugemu, to prošnjo naslovil na lastnika iste nepremičnine, je
očitno, da bosta imela posest na podlagi prekarne posesti; in ne sme se šteti, da sta sama spremenila svojo lastninsko pravico,
saj jima je posest na podlagi prekarne posesti podelil lastnik zemljišča. Če bi namreč prosili drugega, naj vam lastnino, ki jo
imate v posesti, podeli na podlagi prekarne posesti, se bo štelo, da ste jo prenehali posedovati na podlagi prvega naslova in jo
začeli posedovati na podlagi prekarne posesti. Po drugi strani pa, če bi oseba, ki ima pravico odvzeti lastnino posestniku, od
njega zahtevala, naj mu jo podeli na podlagi prekarne posesti, bo odgovorna po zadevni interdikti; ker je bila s to zahtevo
pridobljena korist, to je posest, ki pripada drugemu.
(1) Če bi varovanec brez pooblastila svojega skrbnika prosil, naj mu premoženje podeli v negotovo posest, Labeo pravi, da
ga bo imel v negotovi posesti in bo odgovoren po tej interdikti; kajti tam, kjer ima kdo posest naravno, ni razloga za
uveljavljanje pooblastila skrbnika. Besede "ki jo imaš v negotovi posesti" so popolnoma primerne, saj to, kar ima, ima v
posesti na podlagi naslova, na podlagi katerega je zaprosil za podelitev posesti. Pretor v tem primeru ne bo ugotovil nič
novega; če namreč skrbnik poseduje premoženje, bo od njega sodnik zahteval, da ga izroči, če pa ga ne poseduje, ne bo
odgovoren.

Tit. 27. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na sekanje dreves.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXI.
Pretor pravi: "Če drevo s tvojega zemljišča štrli nad zemljišče tvojega soseda in si ti kriv, da ga nisi odstranil, prepovedujem
uporabiti silo, da bi mu to preprečil in ga obdržal kot svojega."
(1) Ta prepoved je prepovedujoča.
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(2) Kadar drevo štrli nad sosedovo hišo, se postavlja vprašanje, ali lahko pretor odredi odstranitev celotnega drevesa ali le
tistega dela, ki štrli nad stavbo? Rutilij pravi, da ga je treba odstraniti s koreninami, in to menijo za pravilno številne
avtoritete. Labeo trdi, da če lastnik ne odstrani drevesa, ga lahko tisti, ki je zaradi njega oškodovan, če to želi, poseka in
odnese les.
(3) Pod pojem drevesa so vključene tudi trte.
(4) Ta prepoved ni le v korist lastnika hiše, temveč tudi v korist njenega uporabnika, in sicer zato, ker je tudi v njegovem
interesu, da drevo ne štrli nad stavbo.
(5) Poleg tega je treba sprejeti mnenje, da če drevo štrli nad hišo, ki je v skupni lasti več oseb, bo vsak od solastnikov
upravičen do koristi interdikta, in sicer za celoten znesek, saj ima vsak od njih pravico vložiti tožbo za izterjavo služnosti.
(6) Pretor pravi: "Če je kriv, da ga ni odstranil, prepovedujem uporabo sile, da bi mu to preprečil." Zato je pooblastilo za
odstranitev drevesa najprej podeljeno tebi, in če tega ne storiš, ti pretor prepove uporabiti nasilje, da bi sosedu preprečil
odstranitev drevesa.
(7) Pretor tudi pravi: "Kadar drevo na tvojem zemljišču štrli nad sosedovo in si ti kriv, da ga nisi obrezal do višine petnajst
čevljev od tal, prepovedujem uporabo nasilja, da bi sosedu preprečil obrezati drevo do omenjene višine in odstraniti les za
lastno uporabo."
(8) To, kar pravi pretor, je želel določiti Zakon dvanajstih tabel, namreč da je treba veje dreves obrezati do višine petnajst
čevljev od tal, da senca drevesa ne bi škodovala sosedovemu zemljišču.
(9) Med obema deloma interdikta je razlika: če namreč drevo štrli nad sosednjo hišo, ga je treba v celoti posekati; če pa štrli
nad zemljišče, ga je treba obrezati le do višine petnajstih čevljev od tal.
2. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXIV.
Če drevo na sosedovem zemljišču zaradi sile vetra štrli nad vaše zemljišče, lahko v skladu z Zakonom dvanajstih tabel
vložite tožbo zoper soseda, da bi ga prisilili k odstranitvi drevesa, ker nima pravice imeti drevesa v takem stanju.
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Tit. 28. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na pobiranje sadja, ki je padlo z zemljišča ene osebe na zemljišče druge osebe.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXI.
Pretor pravi: "Kadar padejo orehi s sosedovega zemljišča na tvoje zemljišče, prepovedujem uporabiti silo, da bi mu preprečil,
da jih pobere in odnese v treh dneh."
(1) Pod tem izrazom so zajete vse vrste sadja.

Tit. 29. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na pridelavo osebe, ki je svobodna.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXI.
Pretor pravi: "Proizvedeš vsako osebo, ki je svobodna in katere posest si goljufivo obdržal."
(1) Ta interdikt je bil oblikovan z namenom ohranjanja svobode; to pomeni, da se prepreči, da bi kdo osebam, ki so
svobodne, omejeval njihovo svobodo.
2. Venulej, Interdikti, IV. knjiga.
Ni namreč velike razlike med sužnji in osebami, ki nimajo moči oditi po svoji volji.
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3. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXI.
Na to se je skliceval tudi Lex Fabia in interdikt ne preprečuje uporabe Fabijevega zakona, saj lahko oseba sproži postopek na
podlagi interdikta, obtožbo pa je še vedno mogoče vložiti na podlagi Lex Fabia; in obratno, kdor sproži postopek na podlagi
tega zakona, lahko kljub temu izkoristi korist interdikta, zlasti ker lahko ena stranka uporabi interdikt, druga pa tožbo, ki jo
dovoljuje Fabijev zakon.
(1) Te besede "vsakdo, ki je svoboden" se nanašajo na vsakega posameznika, ki je svoboden, ne glede na to, ali je dosegel
puberteto ali ne; ne glede na to, ali je posameznik moški ali ženska; ne glede na to, ali je eden ali več; in ne glede na to, ali je
zadevna stranka sama svoj gospodar ali je pod nadzorom drugega; obravnavamo namreč le, ali je svoboden.
(2) Kdor pa ima drugega pod nadzorom, ne bo odgovoren po tej interdikciji, saj se ne šteje, da goljufivo drži nekoga, ki
izkorišča pravico, do katere je zakonito upravičen.
(3) Če kdo omejuje svobodo osebi, ki jo je odkupil od sovražnika, ne bo odgovoren po tej interdikti, ker tega ne počne
goljufivo. Jasno je, da bo interdikt veljal, če bo ponudil znesek odkupnine. Če pa ga izpusti, ne da bi prejel denar, je treba
reči, da bo obstajal razlog za interdikt, če ga bo po tem, ko mu je dal svobodo, želel zadržati.
(4) Če kdo zadrži svojega sina, ki ni pod njegovim nadzorom, se običajno šteje, da to stori, ne da bi bil kriv goljufije; kajti
pristna naklonjenost povzroči njegovo zadržanje brez domneve goljufije, razen če je obstoj slabe vere očiten. Zato bo enako
pravilo veljalo, če patron podreja svoji oblasti svojega osvobojenca, svojega posvojenca ali sužnja, ki še ni dosegel pubertete
in je bil izročen kot povračilo za škodo, ki jo je povzročil. Na splošno velja, da se za tistega, ki ima utemeljen razlog za
ohranitev nadzora nad svobodnjakom, ne šteje, da ravna v slabi veri.
(5) Če kdo še naprej zadržuje svobodnega človeka z njegovo privolitvijo, se ne šteje, da ravna v slabi veri; kaj pa, če ga
zadržuje z njegovo privolitvijo, vendar potem, ko ga je prevaral, zapeljal ali nagovarjal, ne da bi imel za to dobre in zadostne
razloge? Takrat se upravičeno šteje, da ga je obdržal goljufivo.
(6) Človek, ki ne ve, da je svobodnjak član njegove družine, ni kriv slabe vere; če pa se tega zaveda in ga še vedno zadržuje,
ni prost goljufije.
(7) Jasno je, da če tisti, ki ima svobodnjaka v posesti, dvomi, ali je svoboden ali suženj, ali začne postopek za ugotovitev
njegovega stanja, se ta prepoved ne sme uporabiti, ampak je treba začeti postopek za ugotovitev svobode, saj je bilo zelo
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pravilno ugotovljeno, da bo razlog za to prepoved le, če ni dvoma, da je človek svoboden. Če pa se pojavi dvom o njegovem
stanju, se ne sme posegati v pravico do vložitve druge tožbe.
(8) Pretor reče: "Pripišite osebo." Prikazati hin pomeni, da se ga javno izpostavi in da se omogoči možnost, da se ga vidi in
dotakne. Izraz "predstaviti" dobesedno pomeni, da ga ne smemo držati v tajnosti.
(9) Ta interdikt bo veljal v korist vsakega posameznika, kajti nikomur ni prepovedano, da bi bil naklonjen svobodi.
(10) Jasno je, da je treba iz uporabe te prepovedi izključiti vse tiste, ki jih je mogoče sumiti, če je značaj osebe tak, da
domnevno deluje v dogovoru ali z namenom nadlegovanja.
(11) Če pa želi ženska ali mladoletnik uporabiti to interdikto v korist krvnega sorodnika, starša ali zveze, je treba reči, da je
treba interdikt odobriti; kajti druge lahko preganjajo v kazenskih zadevah, kadar to storijo zaradi škode, storjene sebi.
(12) Kadar pa je več oseb, ki želijo izkoristiti interdikt, mora pretor izbrati tistega, ki ima v tej zadevi največji interes ali ki je
najbolj primeren za ta namen; ta izbira pa mora biti odvisna od sorodstva, zanesljivosti ali ranga izbranega posameznika.
(13) Če pa po uvedbi postopka na podlagi te interdikte želi po njej ravnati druga oseba, je očitno, da dovoljenja za njeno
uporabo potem ni mogoče zlahka podeliti drugi osebi, razen če je mogoče kaj dokazati v zvezi s perfidnostjo prvotnega
tožilca. Zato se lahko ta odredba uporabi večkrat, če je dokazan ustrezen razlog. V kazenskih zadevah namreč ene osebe ni
mogoče preganjati več kot enkrat, razen če je prvi tožnik obsojen zaradi sprenevedanja. Če pa obtoženec, ki je bil obsojen,
raje plača odškodnino, odmerjeno na sodišču, kot da bi privedel človeka, ne bo nepravično, če se ista interdikta zoper njega
uporabi večkrat, ali pa se jo dodeli isti stranki, ki se ji ne more preprečiti z izjemo, ali komu drugemu.
(14) Labeo pravi, da se ta interdikt lahko izda zoper odsotno osebo, in če se ta ne brani, se lahko njegovo premoženje
odvzame v izvršbo.
(15) Ta interdikt je trajen.
4. Venulej, Interdikti, IV. knjiga.
Če kdo omejuje svobodo svobodnjaku, ki se ne zaveda svojega stanja, ga bo moral še vedno reproducirati, če ga goljufivo
zadrži pod svojim nadzorom.
(1) Tudi Trebatius pravi, da kdor v dobri veri kupi svobodnjaka kot sužnja in ga obdrži pod svojim nadzorom, ni odgovoren.
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(2) Človeku, ki je svoboden, ne sme biti nikoli goljufivo omejena svoboda, in to velja tako daleč, da nekatere avtoritete
menijo, da osebi, od katere se zahteva, da ga proizvede, ni dovoljeno niti najmanjše odlašanje, saj je ta odgovorna za kaznivo
dejanje, ki je bilo storjeno.
(3) Ta interdikt ne velja v korist upnika, da bi svojega dolžnika privedel na sodišče; nihče namreč ni dolžan privesti dolžnika,
ki se skriva, vendar se lahko po Pretorjevem ediktu njegovo premoženje vzame v izvršbo.

Tit. 30. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na privedbo otrok in njihovo izterjavo.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXI.
Pretor pravi: "Proizvedeš vsakega otroka moškega ali ženskega spola, ki je podrejen oblasti Lucija Titija in je v tvojih rokah
ali pa si se mu s prevaro odpovedal."
(1) Ta interdikt je namenjen uporabi proti tistemu, za katerega starš želi, da proizvede otroka, za katerega trdi, da je podvržen
njegovi oblasti. Iz besed edikta je razvidno, da bo veljala v korist osebe, ki je upravičena do nadzora nad otrokom.
(2) V tem interdiktu pretor ne upošteva razloga, zakaj je otrok v posesti tistega, od katerega se zahteva, da ga predloži, kot je
to v primeru prejšnjega interdikta; ampak meni, da ga je treba na vsak način vrniti, če je podvržen oblasti tožnika.
(3) Če pa je mati otroka tista, ki ga obdrži v posesti, in se zdi bolje, da otrok ostane pod njeno skrbjo, kot da bi bil pod skrbjo
očeta, se pravi, če je razlog popolnoma upravičen, je božji Pij odločil, in to je bilo navedeno v reskriptu Marka Severa, da je
treba materi z izjemo odobriti olajšavo.
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(4) Podobno, če bi se ugotovilo, da otrok ni bil pod nikogaršnjim nadzorom, čeprav je ta odločitev morda nepravična, če bi
kdo poskušal nadaljevati postopek na podlagi te prepovedi, mu je to lahko preprečeno z izjemo pravnomočnosti; tako da ni
več vprašanje, ali je otrok pod nadzorom tožnika, temveč ali je bila o tem sprejeta odločitev.
(5) Če hoče oče svojo hčerko odpeljati ali jo dati sproducirati, potem ko je poročena z menoj, ali mi ni mogoče priznati
izjeme od interdikta, če bi, potem ko je najprej privolil v zakonsko zvezo, pozneje hotel to zvezo razvezati, čeprav so bili
rojeni otroci? Če je bila zakonska zveza pravilno sklenjena, se po naši praksi zagotovo ne bi smelo posegati vanjo zaradi
očetovskega nadzora. Kljub temu bi bilo treba očeta poskušati prepričati, naj ne uveljavlja svoje pravice do očetovske oblasti
preveč strogo.
2. Hermogenianus, Epitome prava, VI. knjiga.
Po drugi strani pa lahko mož hčerke z veliko večjo mero korektnosti prisili očeta, da jo pripelje in mu dovoli, da jo vrne, tudi
če je pod očetovskim nadzorom.
3. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXI.
Pretor dalje pravi: "Če je Lucij Titius pod nadzorom Lucije Titiusa, prepovedujem uporabiti silo, da se slednjemu prepreči,
da bi Lucija Titiusa odpeljal s seboj."
(1) Prej omenjene prepovedi so ekshibicijske, tj. nanašajo se na proizvodnjo otrok in drugih, o katerih smo govorili. Ta
interdikt se nanaša tudi na odvzem teh oseb, in vsakdo, ki ima pravico to storiti, jih lahko odvzame. Zato je prva interdikt, ki
se nanaša na proizvodnjo otrok, pripravljalna za to interdikt, s katerim lahko tožnik odvzame proizvedeno osebo.
(2) To odredbo je treba izdati iz istega razloga, zaradi katerega smo navedli, da je treba otroke predložiti sodišču. Zato je
treba vse, kar smo navedli prej, razumeti, da velja tudi v tem primeru.
(3) Poleg tega se ta odredba ne izda zoper samega otroka, ki ga tožnik želi odvzeti, temveč mora nastopiti nekdo, ki ga bo
branil pred odredbo. Interdikt pa ne bo zalegel in pretor sam lahko takoj nadaljuje postopek in izda odločbo, če se pred njim
pojavi spor o tem, ali je otrok pod očetovskim nadzorom ali ne.
(4) Julijan pravi, da je treba, kadar koli se uporabi interdikt ali se uvede preiskava v zvezi z odvzemom otroka in je ta mlajši
od pubertete, v nekaterih primerih preiskavo odložiti, dokler otrok ne doseže te starosti, v drugih pa je treba o njej odločiti
takoj. To je zadeva, ki jo je treba določiti glede na položaj oseb, med katerimi je prišlo do spora, in glede na naravo zadeve.
Če je stranka, ki trdi, da je oče, oseba, katere družbeni položaj, modrost in integriteta so uveljavljeni, bo imela pravico, da
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mladoletnika obdrži v svoji oskrbi, dokler se zadeva ne reši; če pa je tisti, ki je sprožil postopek, nižjega ranga, zlonamerna
oseba ali oseba slabega ugleda, je treba preiskavo opraviti takoj. Prav tako, če je tisti, ki zanika, da je mladoletnik pod
nadzorom drugega, v vsakem pogledu časten in je bodisi testamentarni skrbnik bodisi tisti, ki ga je imenoval pretor, ter ima
skrb za varovanca in ga vodi med obravnavo zadeve; po drugi strani pa je tisti, ki trdi, da je njegov oče, zlonamerna oseba,
preiskave ne bi smeli odlagati. Kadar pa sta obe strani zaradi nižjega položaja ali slabega značaja izpostavljeni sumničenju,
Julijan pravi, da ne bo neprimerno imenovati nekoga drugega, pri katerem bo otrok medtem lahko odraščal, in odložiti
odločanje o zadevi, dokler ne doseže starosti pubertete; da ne bi zaradi dogovora ali nevednosti ene ali druge sprte strani
odločili, da je otrok, ki je samostojen, pod nadzorom drugega, ali da ne bi tisti, ki je podrejen avtoriteti drugega, zasedel
mesta glave gospodinjstva.
(5) Tudi če bi oče dokončno dokazal, da je otrok pod njegovim nadzorom, še vedno, če se po preiskavi ugotovi, da mora
imeti mati prednost in obdržati otroka v posesti, lahko to stori; z več dekreti božanskega Pija je bilo namreč ugotovljeno, da
lahko mati zaradi slabega značaja očeta pridobi dovoljenje, da otrok ostane pri njej, ne da bi se očetova oblast kakor koli
zmanjšala.
(6) V tem interdiktu pretor odredi, da se deklica ali deček, star sedemnajst let, ali tisti, ki je blizu te starosti, do obravnave
primera pusti v oskrbi matere družine. Pravimo, da je otrok blizu sedemnajstega leta starosti, takoj ko je dosegel puberteto.
Za mater družine se šteje ženska s priznanim dobrim ugledom.
4. Africanus, Vprašanja, IV. knjiga.
Če rečem, da je kdo, ki trdi, da je glava gospodinjstva, moj sin in pod mojim nadzorom ter da je po mojem ukazu vstopil v
posest, bi moral uveljaviti svojo pravico do nje in se zateči k interdiktu, po katerem lahko vzamem sina s seboj.
5. Venulej, Interdikti, IV. knjiga.
Če je sin v posesti drugega z njegovim soglasjem, tega interdikta ni mogoče uporabiti, ker je prej v svoji posesti kot v posesti
tistega, proti kateremu se lahko začne postopek na podlagi interdikta, saj lahko svobodno odide ali ostane; razen če gre za
spor med dvema osebama, od katerih vsaka trdi, da je njegov oče, in ena od njiju zahteva, da mora otroka izročiti druga.

Tit. 31. Glede interdikta utrubi.
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1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXII.
Pretor pravi: "Prepovedujem uporabo sile, da bi komu preprečili odstranitev sužnja s kraja, kjer se trenutno nahaja, če je tam
ostal večji del leta."
(1) Ta interdikt se nanaša na posest premičnin; vendar pridobi svojo veljavnost na enak način kot interdikt Uti possidetis, ki
se nanaša le na nepremičnine; tako da bo po tem interdiktu uspel tudi tisti, ki je pridobil posest sužnja brez uporabe sile ali na
skrivaj ali na podlagi negotovega naslova, če nasprotnik poskuša ovirati njegovo posest.

Tit. 32. V zvezi z interdiktom, ki se nanaša na odstranitev najemnikov.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIII.
Pretor pravi: "Prepovedujem uporabo sile, da bi vašemu najemniku preprečili odhod in da bi s seboj vzel zadevnega sužnja,
če ta ne predstavlja dela premoženja, ki naj bi bilo v skladu z dogovorom med vami in tožnikom v zastavi za zavarovanje
najemnine; ne glede na to, ali je bil omenjeni suženj vzet ali prinešen v vašo hišo, ali se je tam rodil, ali je tam nastal; če pa je
del tega premoženja, vam prepovedujem, da bi vašemu najemniku preprečili, da ga vzame s seboj, ko odide; pod pogojem, da
vam je iz omenjenega premoženja plačal najemnino ali vam zanjo zagotovil jamstvo, ali pa ste krivi, da ni bila plačana. "
(1) Ta prepoved je bila uvedena v korist najemnika, ki želi oditi, potem ko je plačal najemnino. Ne pride v poštev v korist
najemnika na kmetiji.
(2) Najemniku se lahko olajšava zagotovi tudi z izrednimi postopki, zato se ta interdikt ne uporablja pogosto.
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(3) Kljub temu pa bo zalegla v korist tistega, ki ima neodplačno stanovanje.
(4) Če najemnina še ni zapadla, Labeo pravi, da te interdikte ni mogoče uporabiti, razen če jo je najemnik pripravljen plačati.
Če jo je torej plačal za polovico leta in jo dolguje za drugo polovico, se ne more sklicevati na interdikt, če ne plača najemnine
za preostalih šest mesecev. Vendar to velja le v primeru, ko je bil ob najemu hiše sklenjen poseben dogovor, ki je določal, da
najemnik ne sme oditi pred koncem leta ali pred iztekom določenega časa. Enako pravilo velja, kadar kdo najame hišo za več
let in se rok še ni iztekel; če je namreč premoženje zastavljeno za celoten znesek najemnine, posledično interdikt ne bo
mogoč, razen če so bili zastavljeni predmeti sproščeni.
(5) Vendar je treba opozoriti, da pretor ne zahteva, da morajo biti nepremičnine v lasti najemnika, niti da morajo biti izrecno
zastavljene, temveč da morajo biti v hišo prinesene kot zastavljene. Zato bo ta prepoved veljala, tudi če premoženje pripada
drugemu, če je bilo prineseno v hišo z namenom, da bi bilo zastavljeno, in je takšno, da ga ni mogoče dati v zastavo. Če ni
bila vnesena v ta namen, je najemodajalec ne more obdržati.
(6) Ta prepoved je trajna in se podeli za dediče in proti njim.
2. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXVI.
Nobenega dvoma ni, da bo ta interdikt veljal v korist zakupnika tudi glede premoženja, ki mu ne pripada, ampak mu je bilo
posojeno, najeto ali shranjeno pri njem.

Tit. 33. V zvezi z interdiktom Salvian.

1. Julianus, Digeste, knjiga XLIX.
Če najemnik na kmetiji pripelje na zemljišče sužnjo, da bi jo zastavil, in jo nato proda, je treba izdati interdikt, da se pridobi
posest otroka, ki se je rodil omenjeni sužnji, ko je bila v rokah kupca.
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(1) Če najemnik prinese na kmetijo nepremičnino, ki je v lasti dveh oseb, z namenom, da bi jo zastavil, z namenom, da bo
skupno obremenjena za oba, lahko vsak od njiju ustrezno uporabi salvijski interdikt proti tretji osebi; če pa se ta interdikt izda
samo v zvezi z njima, bo bolj ugoden položaj posestnika. Če pa je bilo dogovorjeno, da je nepremičnina enako obremenjena
za vsakega od solastnikov zemljišča, je treba med njima in zoper druge osebe odobriti pretorsko tožbo, s katero lahko vsak od
omenjenih solastnikov pridobi posest polovice nepremičnine.
(2) Primerno je, da se enako pravilo upošteva, kadar najemnik prinese na zemljišče nepremičnino, ki jo ima v skupni lasti z
drugim, z namenom, da jo zastavi, tako da se lahko izvršba na zastavo opravi le za polovico vrednosti zadevne nepremičnine.
2. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.
V salvijskem interdiktnem zakonu, če je nepremičnina, ki jo je treba zastaviti, pripeljana na zemljišče, ki pripada dvema
solastnikoma, bo imela prednost stranka, ki je v posesti, in se mora zateči k srbski tožbi.

2753

Knjiga XLIV
1. O izjemah, predpisih in predhodnih poizvedbah.
2. O izjemi, ki temelji na pravnomočnosti.
3. Glede različnih začasnih izjem in združitve več posesti.
4. O izjemi, ki temelji na goljufiji in strahu.
5. V katerih okoliščinah se tožbi ne sme ugoditi.
6. O premoženju v pravdnem postopku.
7. O obveznostih in tožbah.

Tit. 1. O izjemah, predpisih in predhodnih poizvedbah.

1. Ulpianus, O ediktu, IV. knjiga.
Za tožnika, ki uporabi izjemo, velja, da zavzema položaj tožnika, kajti kadar se toženec zateče k izjemi, postane tožnik.
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(2) Isti, O ediktu, knjiga LXXIV.
Izjema se tako imenuje zato, ker deluje kot izključitev in se običajno nasprotuje postopkom za izterjavo terjatve, da bi
preprečila tako njeno uveljavljanje kot tudi sodbo v korist stranke, ki je vložila tožbo.
1. Replike niso nič drugega kot izjeme, ki jih uveljavlja stranka, ki toži, in so potrebne, da se preprečijo izjeme; replika se
namreč vedno uvede z namenom, da se nasprotuje izjemi.
2. Upoštevati je treba, da je namen vsake izjeme ali replike preprečiti nasprotni stranki, da bi nadaljevala postopek. Izjema
preprečuje tožniku, replika pa tožencu.
3. Običajno se zoper replikacijo odobri triplikacija, ki ji po vrstnem redu sledijo drugi ugovori, nato pa se imena pomnožijo,
ne glede na to, ali ugovarja toženec ali tožnik.
4. Običajno pravimo, da so nekatere izjeme zaviralne, druge pa nujne; kot je na primer zaviralna izjema tista, ki odloži tožbo,
tako je tista, ki zanika pooblastila zastopnika, zaviralna izjema. Kajti tisti, ki trdi, da kdo nima pooblastila za zastopanje, ne
zanika, da je treba tožbo vložiti, temveč trdi, da oseba, ki jo vlaga, za to ni usposobljena.
3. Gaj, O pokrajinskem ediktu, I. knjiga.
Izjeme so bodisi trajne in nujne bodisi začasne in zavlačevalne. Večne in nujne so tiste, ki bodo vedno veljale in se jim ni
mogoče izogniti; na primer tiste, ki temeljijo na goljufiji in pravnomočnosti, in kadar se domneva, da je bilo kar koli storjeno
v nasprotju z zakoni ali odloki senata; tudi tiste, ki veljajo v primeru neformalnega sporazuma, torej take, ki določajo, da se
dolgovani denar v nobenem primeru ne sme izterjati. Izjeme so začasne in dilatacijske, ki jih ni mogoče vložiti kadar koli in
se jim je mogoče izogniti; takšen je začasni sporazum med strankama, po katerem tožbe ni mogoče vložiti v določenem
obdobju, na primer v petih letih. Izjeme, s katerimi zastara tožba zastopnika in ki se jim je mogoče izogniti, so prav tako
dilatacijske.
(4) Paulus, O ediktu, knjiga XX.
(5) Če se postavi vprašanje, ali lahko skrbnik zastara z izjemo zaradi goljufije, če je bil denar, ki mu je pripadal, izplačan brez
pooblastila njegovega skrbnika, on pa zahteva plačilo drugič, je treba ugotoviti, ali ima ob vložitvi zahteve še vedno denar ali
pa je z njim kaj kupil.
5. Isto, O ediktu, knjiga XVIII.
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Toženec, ki trdi, da je na sodišču že prisegel, da ne dolguje denarja, za katerega je tožen, lahko poleg izjeme, ki temelji na
prisegi, uveljavlja še vse druge izjeme ali ostale izjeme brez nje; dovoljeno mu je namreč uporabiti več obrambnih sredstev.
6. Isto, O ediktu, knjiga LXXI.
Če volilojemnik vloži tožbo za vračilo zapuščenega premoženja, se lahko zoper njega uveljavlja izjema, ki temelji na
oporočiteljevi goljufiji; kajti tako kot se lahko z izjemo izključi dedič, ki deduje celotno zapuščino, se lahko izključi tudi
volilojemnik kot dedič posameznega dela te zapuščine.
(7) Isti, O Placiju, III. knjiga.
Izjeme, do katerih so upravičene nekatere osebe, ne preidejo na druge; kot na primer, kadar se lahko družbenik, oče ali patron
sklicuje na izjemo, da se zoper njega izreče sodba samo za znesek, ki ga je sposoben plačati; ta privilegij ni podeljen poroku.
Zato bo poroštvo moža, ki je bilo dano po prenehanju zakonske zveze, zoper njega izdana sodba za celoten znesek dote.
1. Vendar se lahko poroki sklicujejo tudi na izjeme, ki se nanašajo na premoženje; na primer tiste, ki temeljijo na
pravnomočnosti, goljufiji in kadar je bila prisega zahtevana, če je bila dana pod prisilo. Če je torej glavni dolžnik sklenil
pogodbo v zvezi s premoženjem, bo njegovo poroštvo vsekakor upravičeno do izjeme. Izjemo, ki temelji na nastopu poroka,
ker bo zahtevek posegel v pravico do svobode, lahko uporabi tudi on. Enako je treba reči, kadar je kdo postal porok za sina
pod očetovskim nadzorom v nasprotju z odlokom senata ali za mladoletnika, starega petindvajset let, ki je bil ogoljufan. Če
pa je bil prevaran v zvezi s premoženjem, ne bo upravičen do olajšave, preden ne dobi povračila, in poroki ne bi smela biti
priznana izjema.
(8) Isti, O Placiju, XIV. knjiga.
Nikomur ni prepovedano izkoristiti več izjem, četudi so po svoji naravi različne.
Marcellus, Digeste, III. knjiga.
Za nasprotnika se ne šteje, da priznava zahtevek druge stranke samo zato, ker se sklicuje na izjemo.
10. Modestinus, Mnenja, XII. knjiga.
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Modestinus je podal svoje mnenje, da sodba, ki so jo pridobili drugi, ne škoduje tistim, ki niso bili stranke v postopku; in tudi
če bi tisti, proti kateremu je bila izdana sodba, postal dedič osebe, ki je zadevo pridobila, se proti njemu ni mogoče sklicevati
na izjemo na podlagi dejstva, da na podlagi te sodbe ni izpolnil tistega, k čemur se je zavezal v svojem imenu, preden je
postal dedič.
11. Isto, Mnenja, knjiga XIII.
Moški je priznal kot pristne nekatere menice, ki so bile v resnici ponarejene, in jih plačal, potem ko je bila zoper njega izdana
sodba. Sprašujem, če bi se pozneje ugotovila resnica in bi se izkazalo, da so menice ponarejene, toženec pa bi to želel
dokazati v skladu s sodnim sklepom ali vmesno odločbo; in ker je priznal pristnost omenjenih menic, ali mu je mogoče
nasprotovati z ugovorom, saj je v cesarskih ustavah jasno določeno, da čeprav se lahko doseže sodba s pomočjo ponarejenih
dokumentov in se pozneje ugotovi, da so ponarejeni, se na dejstvo, da je bilo o zadevi odločeno, ni mogoče sklicevati.
Modestinus je odgovoril, da zaradi tega, ker je bilo plačilo opravljeno po pomoti ali pa je bilo zagotovljeno zavarovanje v
primeru teh menic, za katere se je pozneje trdilo, da so ponarejene, ne bi bilo razloga za izjemo.
12. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Na splošno v vprašanjih, odvisnih od predhodnih odločitev, podpira del tožnika, katerega zahtevek je v skladu s tem, kar
zahteva.
13. Julianus, Digest, knjiga L.
Če se po izreku sodbe v zadevi, ki zadeva celotno zapuščino, vloži tožba za izterjavo nekaterih določenih predmetov, je
ustaljeno, da se ni mogoče sklicevati na izjemo, ker bo zapuščina prizadeta, in sicer iz razloga, ker se tovrstne izjeme
uvedejo, ker lahko vplivajo na prihodnjo odločbo, če ne na tisto, ki je že bila izdana.
14. Alfenus Varus, Digest, knjiga II.
Sin pod očetovskim nadzorom je prodal sužnja, ki je bil del njegovega peculiuma, in dogovorjena je bila cena. Suženj je bil
vrnjen v skladu s pogojno klavzulo pogodbe in je nato umrl, oče pa je od kupca zahteval denar, za katerega je sin določil, da
mu ga mora plačati. Odločeno je bilo, da je pravično, da se zoper njega uveljavlja izjema in factum, ki navaja, da je bil denar
obljubljen za sužnja, ki je bil pozneje vrnjen pod pogojem pogodbe.
15. Julianus, O Urseius Ferox, IV. knjiga.
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Replika, ki se sklicuje na slabo vero, se ne bi smela uveljavljati zoper izjemo, ki temelji na prisegi, dani na sodišču, saj bi
moral pretor poskrbeti, da se pozneje ne bi postavilo vprašanje v zvezi s takšno prisego.
16. Africanus, Vprašanja, IX knjiga.
Ti imaš v posesti posestvo Titian in midva imava sodni spor v zvezi z lastništvom tega posestva. Trdim, da tej posesti pripada
pravica do poti prek sempronijske posesti, ki pripada tebi. Če vložim tožbo za izterjavo pravice do poti, velja, da lahko
uveljavljate izjemo na podlagi tega, da se ne sme prejudicirati tožbe, ki teče zaradi lastništva nepremičnine; to pomeni, da ne
morem dokazati, da sem upravičen do pravice do poti, dokler ne dokažem, da je posestvo Titian moje.
17. Paulus, O ediktu, knjiga LXX.
Če pa vložim tožbo za izterjavo pravice do poti in nato tožbo za izterjavo posesti Tiziana, ker so predmeti spora različni in
razlogi za vračilo različni, izjema ne bo povzročila nobene škode.
(18) Africanus, Vprašanja, IX. knjiga.
Proti tebi vložim tožbo za polovico zemljišča, za katero trdiš, da je tvoje, in hkrati želim proti tebi pri istem sodniku vložiti
tožbo za delitev. Če spet trdim, da je del zemljišča, ki ga imate v posesti, moj, in želim od vas izterjati pridelke, se postavi
vprašanje, ali bo izjema, ki temelji na načelu, da ne bi smel vložiti tožbe, katere odločitev bo prejudicirala zadevo, ki
vključuje lastništvo celotnega ali dela zadevnega zemljišča, delovala kot ovira, ali jo je treba zavrniti. V obeh primerih velja,
da bi moral pretor posredovati in ne bi smel dovoliti, da tožnik sproži tovrstni postopek, preden se odloči o vprašanju
lastništva zemljišča.
19. Marcijan, Inštituti, knjiga XIII.
Vse izjeme, do katerih je upravičen glavni dolžnik, lahko uporabi tudi njegov porok, tudi proti soglasju prvega.
(20) Paulus, O načinu sestavljanja formul.
Izjeme se uveljavljajo bodisi zato, ker je stranka storila, kar bi morala storiti; bodisi zato, ker je storila, česar ne bi smela
storiti; bodisi zato, ker ni storila, kar bi morala storiti. Izjema na podlagi prodane in izročene lastnine ali na podlagi
pravnomočnosti se odobri zaradi tega, ker je bilo storjeno nekaj, kar bi moralo biti storjeno. Izjema zaradi goljufije se odobri,
ker je bilo storjeno nekaj, kar ne bi smelo biti storjeno. Izjema iz razloga, ker ni bila dovoljena pretorska posest premoženja,
ki je bilo dano, se odobri, ker ni bilo storjeno nekaj, kar bi moralo biti storjeno.
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21. Neratius, Pergamenti, IV. knjiga.
Za eno tožbo velja, da prejudicira drugo glede večjega denarnega zneska, kadar se na sodišču pojavi vprašanje, ki je bodisi v
celoti bodisi delno povezano s tožbo, ki zadeva večji premoženjski znesek.
(22) Paulus, Različni odlomki.
Izjema je postopek, ki toženca včasih razbremeni tveganja, da bo zoper njega izdana sodba, včasih pa zmanjša znesek sodbe.
1. Replika nasprotuje izjemi in je tako rekoč izjema od izjeme.
23. Labeo, Epitome o verjetnostih, Paulus, III. knjiga.
Paulus: Če kdo postavi kip v mestu z namenom, da bo pripadel mestu, in ga nato želi zahtevati na sodišču, mu to lahko
prepreči izjema in factum.
24. Hermogenianus, Epitome prava, knjiga VII.
Sin pod očetovskim nadzorom lahko za svojega očeta pridobi izjemo na podlagi dane prisege, če na sodišču priseže, da očetu
ni ničesar dolžan.

Tit. 2. V zvezi z izjemo na podlagi res judicata.

1. Ulpianus, O ediktu, II. knjiga.
Ker sodbe, izdane med strankami v postopku, ne morejo škodovati drugim, ki niso stranke v postopku, je mogoče začeti
postopek na podlagi oporoke, s katero je bila podeljena svoboda ali zapuščina, čeprav je bila oporoka morda kršena,
razglašena za nično ali je bilo ugotovljeno, da ni bila sestavljena v skladu s predpisanimi pravnimi formalnostmi; vendar če
zapustnik izgubi postopek, to še vedno ne vpliva na oporočno podelitev svobode.
2. Isto, O ediktu, knjiga XIII.
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Če je vložena tožba zoper dediča oporočitelja, ki je v oporoki prešel na svojega sina, in je tožniku onemogočena izjema, ker
je oporoka v takem stanju, da lahko pretor v nasprotju z njenimi določbami podeli posest, emancipirani sin pa je pozabil
zaprositi za posest, ni krivično, da se mu omogoči, da ponovno sproži postopek zoper dediča. To je navedel Julijan v četrti
knjigi Digest.
3. Isti, O ediktu, XV. knjiga.
Julianus v tretji knjigi Digest navaja, da je mogoče ugovarjati ugovoru zaradi pravnomočnosti, kadarkoli se na sodišču med
istimi strankami ponovno pojavi isto vprašanje. Če torej kdo vloži tožbo za celotno zapuščino, potem ko je eno izgubil, pa jo
je vložil za izterjavo dela iste zapuščine, ali obratno, mu bo to preprečila izjema.
4. Isto, O ediktu, knjiga LXXII.
Izjema na podlagi pravnomočnosti se tiho razume tako, da vključuje vse osebe, ki so v zadevi zainteresirane.
(5) Isto, O ediktu, knjiga LXXIV.
Šteje se, da je postopek uveden v zvezi z istim vprašanjem, ne le kadar tožnik ne uporabi iste tožbe, ki jo je vložil prvič,
ampak tudi kadar vloži drugo tožbo v zvezi z isto zadevo. Na primer, če nekdo, ki je vložil mandatno tožbo, potem ko je
njegov nasprotnik obljubil, da bo nastopil pred sodiščem, vloži tožbo na podlagi prostovoljnega posredovanja ali tožbo za
vračilo premoženja, začne postopek v zvezi z isto zadevo. Zato je zelo pravilno rečeno, da postopka v zvezi z isto zadevo ne
začne le tisti, ki ne poskuša ponovno doseči istega rezultata. Kadar namreč kdo spremeni tožbo, mora spremeniti tudi naravo
svojega zahtevka; saj se vedno šteje, da vloži tožbo v zvezi z isto zadevo, tudi če uporabi drugo vrsto tožbe od tiste, ki jo je
uporabil na začetku.
6. Paulus, O ediktu, knjiga LXX.
Zelo utemeljeno je bilo ugotovljeno, da za rešitev enega samega spora zadostuje ena tožba, za zaključek zadeve pa ena sodba;
v nasprotnem primeru bi se sodni postopki izjemno povečali in povzročili nepremostljive težave, zlasti kadar so bile izdane
nasprotujoče si odločbe. Zato se zelo pogosto uvede izjema na podlagi pravnomočnosti.
7. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXV.
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Če bi kdo, potem ko je vložil tožbo za celotno določeno premoženje in jo izgubil, nato vložil tožbo za izterjavo dela tega
premoženja, bi mu to preprečila izjema na podlagi res iudicata; del je namreč vključen v celoto in se šteje za isto stvar, kadar
se zahteva del nečesa, prej pa je bilo zahtevano vse. Prav tako ni nobene razlike, ali je zahtevek vložen za določen predmet
ali za denarni znesek ali za pravico. Zato je treba reči, da če kdo toži za izterjavo zemljišča in pozneje vloži tožbo za
razdeljeni ali nerazdeljeni del tega zemljišča, mu bo to preprečila izjema. Ali če kot primer predlagate, da vložim tožbo za
določen del zemljišča, za katerega sem prej vložil tožbo za celotno zemljišče, mi bo to preprečila izjema. Enako pravilo je
treba sprejeti, kadar je najprej vložena tožba za dva različna predmeta, pozneje pa je vložena tožba za katerega koli od njiju,
saj bo izjema delovala kot ovira. Podobno bo veljalo isto pravilo, če kdo vloži tožbo za vrnitev zemljišča in potem, ko ga
izgubi, vloži tožbo za drevesa, ki so bila posekana na tem zemljišču, ali če najprej vloži tožbo za hišo, nato pa vloži tožbo za
zemljo, na kateri stoji, ali za les ali kamen, iz katerega je zgrajena. To velja tudi, če najprej vložim tožbo za ladjo, nato pa
vložim tožbo za izterjavo posameznih delov, iz katerih je sestavljena.
1. Če vložim tožbo za izterjavo noseče sužnje, ki je spočela in rodila otroka po tem, ko je bilo v zadevo vključeno vprašanje,
in nato vložim tožbo za izterjavo otroka, je pomembno, ali se bo odločilo, da sem uveljavljal isti ali drugačen zahtevek. In
dejansko je mogoče trditi, da je tožba vložena za isto stvar, kadar je to, kar je bilo zahtevano pred prvim sodnikom, zahtevano
pred drugim sodnikom. Zato bo v skoraj vseh teh primerih izjema delovala kot ovira.
2. Razlika pa obstaja glede kamna in lesa, iz katerih je sestavljena hiša, kajti če kdo vloži tožbo za hišo in jo izgubi, nato pa
vloži tožbo za kamen ali les ali kar koli drugega kot svojo lastnino, je v takem položaju, da se šteje, da je uveljavljal drugačen
zahtevek, kajti hiša je lahko last osebe, ki ni lastnik kamna, iz katerega je zgrajena. Končno, če so bili materiali uporabljeni
za gradnjo hiše, ki pripada drugemu, jih lahko lastnik pridobi nazaj, potem ko so bili ločeni od stavbe.
3. Enako vprašanje se pojavi v zvezi s pridelki, kot kadar gre za otroka sužnjelastnice. Te stvari namreč še ne obstajajo,
vseeno pa izhajajo iz premoženja, za katerega izterjavo je bila vložena tožba; zato je boljše mnenje, da se ta izjema zanje ne
bo uporabljala. Vendar je jasno, da če so bili pridelki ali potomci sužnja vključeni v vračilo premoženja in je bila njihova
vrednost ocenjena, bo posledica tega, da je mogoče učinkovito poseči v izjemo.
4. In na splošno (kot pravi Julianus) bo izjema na podlagi pravnomočnosti delovala kot ovira, kadar koli bo isto vprašanje
ponovno postavljeno pred sodišče med istimi osebami ali v drugačni vrsti zadeve. Če torej tožnik, potem ko je vložil tožbo za
vrnitev nepremičnine in jo je izgubil, vloži tožbo za vrnitev nekaterih predmetov, ki so del nepremičnine; ali če potem, ko je
vložil tožbo za vrnitev nekaterih predmetov, ki ji pripadajo, in ni uspel, vloži tožbo za vrnitev celotne nepremičnine, mu bo to
preprečila izjema.
5. Enako pravilo je treba sprejeti, kadar kdo, potem ko je vložil tožbo za izterjavo terjatve od dolžnika iz zapuščine in jo je
izgubil, vloži tožbo za izterjavo celotne zapuščine; ali po drugi strani, če je najprej vložil tožbo za izterjavo zapuščine, nato
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pa vloži tožbo za izterjavo dolga, ki je del njenega premoženja, bo izjema v tem primeru delovala kot ovira; kajti če vložim
tožbo za zapuščino, se šteje, da so v zahtevku zajete vse stvari in pravice iz tožbe, ki ji pripadajo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lacuna : 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXV.
Če proti tebi vložim tožbo za nepremičnino in sem poražen, ker je nimaš v posesti, ter jo ponovno tožim, da bi jo dobil nazaj,
potem ko si pridobil del te nepremičnine, ali se lahko na to izjemo ustrezno sklicujem? Menim, da izjema ne bo delovala kot
ovira ne glede na to, ali je bilo odločeno, da je bila nepremičnina moja, ali pa je bil moj nasprotnik oproščen odgovornosti,
ker ni imel v posesti nobenega njenega dela.
1. Če kdo, potem ko je branil svojo lastninsko pravico na zemljišču, za katerega je mislil, da ga ima v posesti, in je bila
izdana sodba v korist tožnika, toženec pozneje kupi zemljišče, ali se lahko tožnika prisili, da mu ga vrne? Neratius pravi, da
če se zoper tistega, ki drugič vloži tožbo za zemljišče, uveljavlja izjema zaradi pravnomočnosti, lahko odgovori, da je bila
sodba izdana v njegovo korist.
2. Julijan pravi, da izjema na podlagi res judicata preide s prvotne stranke v pravdi na kupca, ne vrne pa se s kupca na
prvotno stranko. Če torej prodaš premoženje, ki pripada nepremičnini, in jaz vložim tožbo za izterjavo navedenega
premoženja od kupca ter zadevo dobim, se ne morem sklicevati na izjemo zoper tebe, če ti vložiš tožbo zoper mene. Če pa
sodba ni bila izdana med osebo, ki ste ji premoženje prodali, in mano.
(10) Julianus, Digest, knjiga LI.
Ali če sem izgubil tožbo, ne boš mogel uveljavljati izjeme zoper mene.
Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXV.
Če bi mati na podlagi dekreta senata vložila tožbo za izterjavo zapuščine svojega mladoletnega sina, ki je umrl, iz razloga,
ker je menila, da zaradi razdrtja oporoke njegovega očeta ni mogla biti opravljena nobena pupilarna substitucija, in bi bila
poražena, ker očetova oporoka ni bila razdrtja, po odprtju oporoke, kjer bi se morala pojaviti pupilarna substitucija, pa se je
izkazalo, da je ni, in bi ponovno vložila tožbo za zapuščino, ji bo prepovedana izjema zaradi res iudicata; tako pravi Neratij.
Ne dvomim, da ji bo prepovedana zaradi res iudicata, vendar ji je treba ugoditi, ker je v svojo korist navedla le eno točko, in
sicer da je bila očetova oporoka prelomljena.
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1. Končno Celsus pravi, da če vložim tožbo za vrnitev sužnja, za katerega mislim, da je moja last, ker mi ga je izročil nekdo
drug, v resnici pa je moj, ker pripada premoženju, ki sem ga podedoval, in vložim drugo tožbo, potem ko sem prvo izgubil,
mi je lahko to prepovedano z izjemo.
2. Če pa kdo vloži tožbo za zemljišče z utemeljitvijo, da mu ga je izročil Titius, in potem, ko je bil poražen, toži zanj na
kakšni drugi podlagi, mu tega ne bi smela preprečiti izjema.
3. Julijan pravi tudi, da če sva ti in jaz Titijeva dediča in vložiš tožbo proti Semproniju za del zemljišča, za katerega trdiš, da
pripada zapuščini, in si poražen, jaz pa nato od Sempronija kupim isti del zemljišča, lahko zoper tebe vložim izjemo kot
oviro, če zoper mene vložiš tožbo zaradi delitve, ker je bila zadeva med teboj in mojim prodajalcem sodno rešena. Če bi
namreč, preden vložim tožbo za navedeni del zemljišča, vložil tožbo za delitev, lahko uveljavljam izjemo, ker je bila zadeva
med mano in vami sodno rešena.
4. Če je izvor dveh zahtevkov enak, je zaradi tega tudi drugi zahtevek enak. Če pa vložim tožbo za del zemljišča ali sužnja in
izgubim zadevo, nato pa bi se mi pojavil nov tožbeni razlog, iz katerega bi izpeljal lastninsko pravico, mi ta izjema ne bo
onemogočena, razen če se moja lastninska pravica, ki je bila za zdaj izgubljena, pozneje povrne z določeno vrsto
postliminuma. Kaj pa, če bi sužnja, ki ga zahtevam, vzel sovražnik in bi se pozneje vrnil na podlagi pravice postliminium? V
tem primeru mi bo izjema preprečevala dostop, ker se zadeva razume kot enaka; če pa bi lastništvo pridobil iz drugega
razloga, izjema ne bo delovala kot ovira. Če mi je torej premoženje zapuščeno pod določenim pogojem, in medtem ko je
postopek v teku, potem ko sem pridobil lastninsko pravico nanj, vložim tožbo in sem poražen, nato pa, ker je pogoj izpolnjen,
ponovno vložim tožbo za vračilo zapuščine, menim, da se na izjemo ni mogoče sklicevati, ker sem prej imel drugačno
lastninsko pravico, kot jo imam zdaj.
5. Če se torej lastninska pravica pridobi po vložitvi prvega zahtevka, to spremeni naravo zadeve, ne spremeni pa se
sprememba mnenja tožnika; kot na primer, če kdo misli, da ima lastninsko pravico na nepremičnini na podlagi dedovanja, pa
spremeni svoje mnenje in meni, da je do nje upravičen na podlagi darila. To ne povzroči nastanka novega zahtevka, saj je ne
glede na to, na kakšen način ali kje je oseba morda pridobila lastninsko pravico na premoženju, njena pravica do tega
premoženja dokončno odpravljena s prvo tožbo.
6. Če kdo vloži tožbo za pravico hoditi po zemljišču drugega, nato pa vloži tožbo za vožnjo po istem zemljišču, menim, da je
mogoče odločno trditi, da je bila ena stvar zahtevana prvič, druga pa drugič, in da zato ni mogoče vložiti ugovora na podlagi
pravnomočnosti.
7. Naša praksa je, da se v primeru uveljavljanja izjeme na podlagi pravnomočne sodbe vključijo vse stranke, ki imajo skupaj
s tožnikom pravico predložiti zadevo sodišču. Med njimi so odvetnik, ki mu je bilo naročeno, naj vloži tožbo, skrbnik,
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kurator blazne osebe ali mladoletnika in uradnik, ki vodi poslovanje mesta. Na strani tožene stranke je vključen tisti, ki
prevzame obrambo, saj tisti, ki sproži postopek zoper njega, vloži tožbo pri sodišču.
8. Če kdo vloži tožbo zoper sina pod očetovskim nadzorom za vrnitev sužnja in nato vloži tožbo zoper očeta za istega sužnja,
bo obstajal razlog za to izjemo.
9. Če vložim tožbo zoper soseda, da bi ga prisilil, da poskrbi za svojo. deževnico, nato pa naj bi eden od naju prodal svoje
zemljišče in bi kupec vložil isto tožbo ali bi bila vložena zoper njega, bo ta izjema delovala kot ovira, vendar le glede tistega
dela, ki je bilo opravljeno po izdaji odločbe.
10. Podobno, če bi Titius dal Seiju v zastavo premoženje, ki ga je poskušal izterjati od vas, in bi Seij pozneje proti vam vložil
tožbo zaradi zastavne pravice, je treba ugotoviti, kdaj je Titius to premoženje zastavil. Če je to storil pred vložitvijo tožbe,
izjema ne bo delovala kot ovira, saj bi moral predložiti zahtevek, jaz pa ohranim svojo pravico do tožbe iz zastavne pravice v
nespremenjenem obsegu. Če pa je premoženje zastavil po vložitvi tožbe, je boljše mnenje, da bo izjema na podlagi
pravnomočnosti delovala kot ovira.
12. Paulus, O ediktu, knjiga LXX.
Ko se zastavi vprašanje, ali bo ta izjema delovala kot ovira ali ne, je treba ugotoviti, ali gre za isto premoženje;
13. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXV.
Ali gre za isti znesek ali isto pravico, ki je bila predmet prve tožbe.
14. Paulus, O ediktu, knjiga LXX.
Ugotoviti je treba tudi, ali obstaja isti tožbeni razlog ali sta osebi istega ranga, in če se to ne ujema, je primer drugačen. Kadar
se uveljavlja ta izjema, se za isto premoženje šteje tisto, ki je bilo predmet prve tožbe, čeprav njegova kakovost ali količina
morda nista bili popolnoma ohranjeni, in se mu ni ničesar dodalo ali odvzelo, saj je treba izraz sprejeti v njegovem najširšem
pomenu zaradi dobrobiti zainteresiranih strank.
1. Če kdo uživa pravico do uporabe dela nepremičnine in vloži tožbo za izterjavo celotne pravice do uporabe ter zadevo
izgubi, 3. nato vloži tožbo za drugo polovico pravice do uporabe, ki mu je pozneje pripadla, mu to ne bo preprečeno z izjemo,
ker pravica do uporabe ne pripada delu nepremičnine, temveč osebi sami.

2764

2. V tovrstnih primerih se osebne tožbe razlikujejo od stvarnih, kajti kadar mi isto premoženje pripada od iste osebe, vsak
tožbeni razlog temelji na ločeni obveznosti; in sodnega postopka, ki se nanaša na eno od njih, ne razveljavi podobna zahteva
za drugo. Kadar pa vložim stvarno tožbo, ne da bi navedel, na podlagi česa trdim, da je premoženje moje, so v zahtevku za en
del zajeti vsi pravni naslovi, saj je premoženje, čeprav ne more biti moje več kot enkrat, lahko do mene dolgovano večkrat.
3. Če kdo sproži postopek na podlagi interdikta za pridobitev posesti nepremičnine in nato vloži pravo tožbo, mu izjema ne
bo onemogočena, ker sta postopek za pridobitev posesti na podlagi interdikta in tožba za ugotovitev lastništva nepremičnine
različna.
15. Gaj, O deželnem ediktu, knjiga XXX.
Če med teboj in menoj teče postopek, ki zadeva posest, in imaš ti v posesti nekaj premoženja, ki pripada omenjeni posesti, in
tudi jaz imam nekaj, mi nič ne preprečuje, da bi zoper tebe vložil tožbo za vrnitev posesti, in po drugi strani ti nič ne
preprečuje, da bi v isti namen zoper mene vložil tožbo. Če pa boste po zaključku postopka vložili tako tožbo proti meni, bo
treba ugotoviti, ali je bila zapuščina razglašena za mojo ali za vašo. Če je bilo odločeno, da je moja, bo izjema na podlagi
pravnomočne sodbe delovala kot ovira proti vam; ker je bilo prav zato, ker je bila sodba izdana v mojo korist in je bilo
ugotovljeno, da je premoženje moje, odločeno, da ni vaše. Če pa je bilo ugotovljeno, da ne pripada meni, se ne šteje, da je
bilo odločeno o vaši lastninski pravici, saj se lahko zgodi, da premoženje ne pripada nobenemu od naju.
16. Julianus, Digest, knjiga LI.
Kajti skrajno nepravično bi bilo, da bi izjema na podlagi pravnomočnosti koristila stranki, proti kateri je bila izdana sodba.
(17) Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXX.
(18) Če vložim tožbo zoper tebe, da bi dobil nazaj premoženje, ki mi pripada, in si oproščen vsakršne odgovornosti, ker si
dokazal, da si prenehal posedovati navedeno premoženje, ne da bi bila s tvoje strani storjena kakršnakoli goljufija; in potem,
ko si drugič pridobil posest navedenega premoženja, ponovno vložim tožbo zoper tebe, izjema na podlagi res judicata proti
meni ne more učinkovito posredovati.
18. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXX.
Če kdo vloži tožbo za izročitev premoženja in je njegov nasprotnik oproščen odgovornosti, ker ni bil v posesti, in ker je
pozneje ponovno pridobil posest, lastnik drugič vloži tožbo, se ni mogoče ustrezno sklicevati na izjemo zaradi
pravnomočnosti, ker je stanje v zadevi drugačno.
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(19) Marcellus, Digest, knjiga XIX.
Neki človek je dal isto premoženje v zastavo v dveh različnih časih, drugi upnik je vložil tožbo zaradi zastavne pravice proti
prvemu in zadevo dobil, prvi pa je nato vložil podobno tožbo proti drugemu. Postavilo se je vprašanje, ali bi izjema na
podlagi pravnomočnosti delovala kot ovira. Če bi se drugi upnik skliceval na izjemo, preden mu je bilo premoženje
zastavljeno, in ne bi mogel uveljavljati ničesar novega in veljavnega, bi izjema nedvomno pomenila oviro, saj se z njo
postavlja isto vprašanje, o katerem je bilo že odločeno.
20. Pomponij, O Sabinu, knjiga XVI.
Če je tožbo na podlagi oporoke proti dediču vložila oseba, ki ji je bilo zapuščeno vse družinsko srebro in je mislila, da so ji
bile zapuščene le nekatere mize, ter je na sodišče vložila izključno vprašanje cenitve omenjenih miz, nato pa tožila za
izterjavo denarja, ki ji je bil zapuščen, Trebatius pravi, da mu izjema ne bo preprečila, in sicer zato, ker tožbe zaradi tega ni
vložil najprej in je tudi ni nameraval vložiti, prav tako sodnik v zvezi s tem ni izdal nobene odločbe.
21. Isto, O Sabinu, knjiga XXXI.
Če mi je bil z oporoko zapuščen srebrni krožnik in vložim tožbo zoper dediča, da bi ga dobil nazaj, in se pozneje ugotovi, da
mi je zapustnik s kodicilom zapuščal tudi svojo garderobo, prva odločitev ne bo vplivala na slednjo zapuščino, ker niti
stranke v tožbi niti sodnik niso razumeli, da je sporno karkoli razen srebrnega krožnika.
1. Če vložim tožbo za vračilo črede ovac in sem poražen, čreda pa se bodisi poveča bodisi zmanjša po številu, in ponovno
vložim tožbo za vračilo iste črede, se lahko zoper mene učinkovito vloži izjema. Če vložim tožbo za katero koli žival, ki
sestavlja čredo, in je ta prisotna kot del črede, menim, da bo izjema še vedno delovala kot ovira.
2. Če zoper kogar koli vložite tožbo za izterjavo Stichusa in Pamphila, za katera trdite, da sta vaša sužnja, in je vaš nasprotnik
oproščen odgovornosti, vi pa zoper njega ponovno vložite tožbo, v kateri trdite, da je Stichus vaš suženj, je ugotovljeno, da
vam bo izjema preprečila uveljavljanje.
3. Če vložim tožbo za del zemljišča, za katerega trdim, da je moje, in nato vložim tožbo za izterjavo pravice do uporabe tega
zemljišča, ker je to zemljišče moje, je tudi njegova pravica do uporabe moja, mi bo to preprečila izjema, ker vsakdo, ki je
lastnik zemljišča, ne more vložiti tožbe za izterjavo pravice do uporabe tega zemljišča. Če pa vložim tožbo za izterjavo
užitka, ker je moj, in potem, ko sem pridobil lastninsko pravico na zemljišču, ponovno tožim za izterjavo užitka, lahko
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rečemo, da je zadeva drugačna; ker potem ko sem pridobil samo zemljišče, užitek, ki sem ga prej užival, preneha biti moj kot
služnost in ponovno postane moja last na podlagi lastninske pravice in, tako rekoč, na podlagi drugega naslova.
4. Če postanete porok za mojega sužnja in je zoper mene vložena tožba zaradi njegovega peculiuma ter zadevo dobim, nato
pa je zoper vas vložena tožba iz istega razloga, se je mogoče učinkovito sklicevati na ugovor zaradi res judicata.
(22) Paulus, O ediktu, knjiga XXXI.
Če je zoper dediča vložena tožba zaradi depozita in je izgubljena, lahko tožnik vloži tožbo zoper druge dediče, ki se ne
morejo sklicevati na izjemo zaradi res iudicata. Kajti čeprav gre pri različnih tožbah za isto vprašanje, sprememba strank,
zoper katere se tožba posamezno vloži, daje zadevi drugačen vidik. Če je zoper dediča vložena tožba zaradi goljufije, ki jo je
storil pokojnik, in je nato zoper njega vložena tožba zaradi njegovega lastnega goljufivega dejanja, izjema na podlagi
pravnomočnosti ne bo delovala kot ovira, ker gre za drugačno vprašanje.
23. Ulpianus, Disputations, knjiga III.
Kadar je vložena tožba samo za izterjavo izgubljenih obresti, se ni treba bati, da bo izjema na podlagi pravnomočnosti
delovala kot ovira v tožbi za glavnico, saj, ker je to prednost, po drugi strani pa tudi ne bo ovira. Enako pravilo bo veljalo,
kadar želi tožnik pri dobronamerni pogodbi izterjati le obresti, saj obresti še vedno tečejo, ker bodo, dokler bo pogodba v
dobri veri veljala, tekle.
24. Julianus, Digest, knjiga IX.
Če kdo kupi nepremičnino od osebe, ki ni njen lastnik, in je potem oproščen odgovornosti, ko lastnik sam vloži tožbo za
njeno izterjavo, kupec pa nato izgubi posest nad nepremičnino in sproži postopek za njeno izterjavo od lastnika, ki je pridobil
posest nad njo, lahko slednji uporabi izjemo, ker mu nepremičnina pripada, drugi pa lahko odgovori, da ni bilo odločeno, da
je njegova.
(25) Isto, Digest, knjiga LI.
Če bi kdo, ki ni dedič, vložil tožbo za zapuščino in bi potem, ko bi postal dedič, ponovno vložil tožbo za isto zapuščino, mu
izjema zaradi pravnomočnosti ne bo onemogočena.
1. Kupec lahko v šestih mesecih vloži tožbo, s katero zahteva vrnitev nepremičnine, če je bil pogoj, da je treba, če je suženj
vreden manj, kot je bil prodan, vrniti preveč plačano; slednja tožba namreč vključuje tudi klavzulo o vračilu denarja, kadar
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ima suženj takšno napako, da ga kupec zaradi nje ne bi kupil, če bi zanjo vedel. Zato je zelo pravilno rečeno, da če kupec, ki
je uporabil eno od teh tožb, pozneje uporabi drugo, se mu lahko to prepreči z ugovorom zaradi pravnomočnosti.
2. Če se vmešavate v moje posle in v mojem imenu vložite tožbo za zemljišče, jaz pa potem ne potrdim zahtevka, ki ste ga
vložili, ampak vam naročim, da ponovno vložite tožbo za vračilo istega zemljišča, izjema na podlagi pravnomočnosti ne bo
delovala kot ovira, če so se pogoji od izdaje pooblastila spremenili. Enako pravilo velja, kadar se vloži osebna tožba in ne
stvarna tožba.
26. Africanus, Vprašanja, IX. knjiga.
Proti tebi sem vložil tožbo, v kateri sem trdil, da imam pravico dvigniti svojo hišo za deset čevljev višje, in jo izgubil. Sedaj
sem proti tebi vložil tožbo, v kateri trdim, da imam pravico dvigniti svojo hišo za dvajset čevljev višje. Nedvomno se je
mogoče sklicevati na ugovor zaradi pravnomočnosti. Če ponovno vložim tožbo, v kateri trdim, da imam pravico dvigniti
svojo hišo še za deset čevljev višje, bo izjema delovala kot ovira; ker je nisem mogel dvigniti na nižjo višino, je gotovo ne bi
imel pravice dvigniti na še višjo.
1. Prav tako, če tožnik, ki je vložil tožbo za vrnitev zemljišča in jo je izgubil, vloži tožbo za otok, ki je nastal v reki nasproti
navedenega zemljišča, mu bo izjema preprečila, da bi to storil.
27. Neratius, Pergamenti, knjiga VII.
Kadar se pri drugi tožbi pojavi vprašanje, ali je premoženje enako tistemu, ki je bilo predmet prve tožbe, je treba upoštevati
naslednje: prvič, zainteresirane stranke, drugič, premoženje, zaradi katerega je bila vložena tožba, in tretjič, neposredni razlog
tožbe. Zdaj namreč ni pomembno, ali kdo meni, da ima utemeljen tožbeni razlog, kakor tudi ne, če bi po izreku sodbe proti
njemu našel nove listine, ki bi podkrepile njegovo tožbo.
28. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXVII.
Izjema na podlagi pravnomočnosti bo preprečila, da bi tisti, ki je nasledil lastništvo stranke, ki je izgubila zadevo, to storil.
29. Tisti isti, Mnenja, I. knjiga.
Izjema na podlagi res judicata ne bo delovala kot ovira proti sopogodbeniku, ki ni bil stranka v postopku; sužnja, ki še ni bil
manumitiran v skladu s pogoji zaupanja, pa ni mogoče. ponovno zahtevati kot sužnja, potem ko je bila izdana sodba v korist
njegove svobode; vendar je dolžnost pretorja, da v tem primeru poskrbi za izpolnitev sodbe, saj ne more odločiti v korist
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stranke, ki je bila poražena. Če je bila namreč vložena tožba za razglasitev oporoke za neveljavno zoper enega od sodedičev
ali če sta dva sodediča vložila tožbo ločeno in je eden od njiju zmagal v svoji zadevi, je bilo ugotovljeno, da mora dodelitev
svobode učinkovati; kljub temu pa je dolžnost sodnika, da zagotovi odškodnino stranki, ki je uspela in ki mora sužnja
manumitirati.
1. Če dolžnik vloži tožbo za ugotovitev lastništva premoženja, ki ga je zastavil, ne da bi o tem obvestil upnika, in je sodba
izdana proti njemu, se ne šteje, da upnik zaseda mesto poražene stranke, saj je bil dogovor glede zastavne pravice sklenjen
pred odločitvijo.
30. Paulus, Vprašanja, XIV. knjiga.
Neki moški, ki bi lahko nasledil kot zakoniti dedič, je, potem ko je bil imenovan za dediča šestega dela zapuščine, izpodbijal
zakonitost oporoke, in ker je od enega od imenovanih dedičev zahteval polovico zapuščine, je svojo tožbo izgubil. Velja, da
je v svoj zahtevek vključil šesti del zapuščine, zato bo, če bi vložil tožbo za isti delež na podlagi iste oporoke, izjema zaradi
pravnomočnosti delovala kot ovira zoper njega.
(1) Latinus Largus: V skladu s pogodbo je bil v zvezi s premoženjem, ki je pripadalo Maeviju, katerega pravico do njega je
izpodbijal Titius, opravljen pravni posel, pri čemer je Titius na Maevija kot dediča prenesel premoženje premoženja, v okviru
tega prenosa pa je bil določen del zemljišča, ki je bil pred nekaj leti hipotekarno zastavljen Maevijevemu dedku, nato pa
drugi osebi, izročen v skladu s pogodbo. Ko so bile te zadeve urejene, je drugi Titijev upnik vložil tožbo za svojo terjatev in
jo dobil. Po tej sodbi je Maevius med listinami svojega dedka našel menico, ki jo je izvršil Titius in iz katere je bilo razvidno,
da je omenjeni Titius na svojega dedka prenesel tudi zemljišče, ki je bilo vključeno v navedeni posel. Ker je bilo torej očitno,
da je bilo zemljišče, ki je bilo prej zastavljeno na dedka Maevia, dediča, isto kot tisto, zaradi katerega je bila zoper Maevia
izdana sodba v korist drugega upnika, se sprašujem, ali pravice njegovega dedka, za katero v času vložitve tožbe za vrnitev
zemljišča ni vedel, ni mogoče preprečiti z ugovorom ugovora. Odgovoril sem, da če je bilo sporno lastništvo zemljišča in je
bila izdana odločba v korist navedenega upnika, bi morali meniti, da bi izjema na podlagi pravnomočnosti delovala kot ovira,
da stranka, ki je izgubila prejšnjo tožbo, ne bi vložila druge tožbe, ker je bil tožnik uspešen, se zdi, da gre za isto vprašanje, ki
je bilo prej obravnavano. Če pa bi bila oseba v posesti oproščena odgovornosti in bi po izgubi posesti vložila tožbo, da bi jo
dobila nazaj od iste stranke, ki prej ni bila uspešna, ji izjema ne bi preprečevala, saj v sodbi, izdani v njeno korist, ni bilo nič
odločeno v zvezi z njenim lastništvom. Če pa je bila tožba zaradi zastavne pravice vložena proti prvemu upniku, se ne more
zgoditi, da bi se pojavilo vprašanje glede lastninske pravice stranke, ki ima stvar v posesti, saj se v sporih, ki se nanašajo na
lastništvo, o tem, za kar je bilo odločeno, da je moje, hkrati odloči, da ne pripada drugemu; v primeru obveznosti pa bo
rezultat tak, da če je stvar obremenjena v korist ene osebe, iz tega ne sledi, da ni obremenjena v korist druge, če ta lahko
dokaže, da je to dejstvo. Lahko se reče, da je verjetno, da izjema ne bo delovala kot ovira, ker ni bilo dvoma o pravici
imetnika, temveč le o obremenitvi. V navedenem primeru pa je zame največja težava, ali zastavna pravica preneha, ko se
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pridobi lastninska pravica na nepremičnini; zastavna pravica namreč ne more obstajati še naprej, če upnik postane lastnik
nepremičnine. Tožba na podlagi zastavne pravice pa bo mogoča, ker je res, da je bilo premoženje zastavljeno, terjatev pa ni
bila izpolnjena. Zato menim, da izjema na podlagi pravnomočnosti ne bo delovala kot ovira.
(31) Isto, Mnenja, knjiga III.
Paulus je menil, da se na izjemo zaradi pravnomočnosti ni mogoče učinkovito sklicevati zoper vsakogar, ki je vložil osebno
tožbo za vračilo premoženja in je pred tem vložil tožbo za isto premoženje ter jo izgubil.
Tit. 3. O različnih začasnih izjemah in združitvi več posesti.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIV.
Ker se v zvezi z razpoložljivimi dnevi pogosto pojavlja razprava, poglejmo, v čem je moč ohraniti svoje pravice. Najprej je
potrebno, da ima tožnik moč za vložitev tožbe, saj ni dovolj, da se lahko toženec sam zagovarja ali da zaposli nekoga, ki
lahko to ustrezno stori namesto njega, temveč tožniku tudi noben zakonit razlog ne sme preprečiti, da bi začel postopek. Zato
se šteje, da tožnik ni pristojen za vložitev tožbe, če je v rokah sovražnika, če je odsoten zaradi opravkov za državo, če je v
zaporu ali če ga nekje zadržuje nevihta, tako da ne more vložiti tožbe ali ukazati, naj se to stori. Jasno je, da je treba šteti, da
ima oseba, ki jo ovira bolezen, vendar lahko naroči vložitev tožbe, pooblastilo za to. Ni nikogar, ki se ne bi zavedal, da tisti,
ki nima možnosti nastopiti pred pretorjem, nima pooblastila za vložitev tožbe. Zato so na voljo samo tisti dnevi, ko pretor
izvaja sodno varstvo.
2. Marcellus, Digeste, VI. knjiga.
Vprašanje je, ali je treba interkalarni dan šteti v korist stranke, zoper katero je bila izdana sodba, v času, ki je predpisan za
izvršitev sodbe, ali ne. Ali ga je treba všteti tudi v čas, ki je z zakonom določen za prenehanje pravice do tožbe? Nedvomno
je treba šteti, da se rok podaljša za interkalarni dan; na primer, kadar se pojavi vprašanje v zvezi z uzurpacijo, ki jo je treba
končati v predpisanem roku, ali v zvezi s tožbami, ki jih je treba vložiti v določenem roku, kot v primeru večjega dela tistih,
ki se nanašajo na dejanja Jildilesa. Če pa bi kdo prodal zemljišče pod pogojem, da bo prodaja nična, če cena ne bo plačana v
tridesetih dneh, ali bo kupec upravičen do ugodnosti vmesnega dne? Menim, da ne.
3. Modestin, Razlike, VI. knjiga.
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Jasno je, da zastaranje na podlagi dolgotrajne posesti velja tako za zemljišča kot za sužnje.
4. Javolen, Pisma, VII. knjiga.
Če bi suženj, ki pripada posestvu ali komu, ki je v rokah sovražnika, prejel varščino za plačilo dolga, začne rok, določen za
omenjeno varščino, teči takoj; ne smemo namreč preveriti, ali lahko tisti, ki je zastavil nepremičnino, vloži tožbo, temveč ali
ima oseba, v korist katere je bila obremenjena, pravico to storiti proti prvemu. V nasprotnem primeru bi bilo skrajno
nepravično, če bi se zaradi vrstnega reda tožnikov podaljšale obveznosti tožencev, saj ti ne morejo storiti ničesar, da bi
preprečili vložitev tožbe zoper njih.
5. Ulpianus, Razprave, III. knjiga.
Poglejmo, ali bo kakšna pomanjkljivost v naslovu tožnika ali darovalca oziroma oporočitelja, ki mi je premoženje zapustil,
posegla v moje pravice, če ni imel najprej dobrega naslova za njegovo posest. Menim, da mi to ne bo niti v škodo niti v
korist, saj lahko z uzurpacijo pridobim nekaj, česar stranka, od katere premoženje pridobim, na ta način ne more pridobiti.
1. Predlagan je bil naslednji primer. Neka ženska je prodala predmet, potem ko ga je zastavila, in njen dedič ga je odkupil.
Postavlja se vprašanje, ali lahko dedič uporabi izjemo na podlagi dolgotrajne posesti zoper upnika, ki poskuša pridobiti
posest zastavljenega predmeta. Odločil sem, da lahko ta dedič, ki je odkupil zastavo od tretje osebe, izkoristi izjemo, ker
nasledi mesto slednjega in ne tistega, ki je zastavil premoženje. Primer je enak, kot če bi odkupil premoženje in nato postal
dedič.
6. Africanus, Vprašanja, IX. knjiga.
Če isto premoženje prodam ločeno dvema osebama, bo imel od posesti korist le kupec, ki mu je bilo najprej izročeno. Če ti
namreč karkoli prodam in potem od tebe kupim, nato pa prodam Titiusu, bo upravičen do koristi tako tvoje kot moje posesti,
saj si ti dolžan posest izročiti meni, jaz pa sem jo dolžan prenesti nanj.
1. Prodal sem ti sužnja in med nama je bilo dogovorjeno, da se bo prodaja štela za neveljavno, če cena ne bo plačana do
določenega datuma. Ker se je to dejansko zgodilo, se je pojavilo vprašanje, kakšno mnenje je treba dati glede dodatnega časa,
ko ste imeli sužnja v posesti. Odgovor je bil, da je treba upoštevati enako pravilo kot v primeru, ko je lastnina vrnjena pod
določenim pogojem; saj je enako, kot če bi mi sužnja prodali drugič, in ko ga je prodajalec pozneje dobil v posest, bi se čas,
ki je bil pred prodajo, dodal času, v katerem je sužnja imela stranka, ki ga je vrnila.
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7. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.
Če je kdo več let lovil ribe na določenem mestu v javni reki, izključi drugega, da bi užival isto pravico.
8. Ulpianus, Pravila, I. knjiga.
Pri izračunu prištevanja časa posesti je res, da je gospodar upravičen do koristi časa, ko je bil suženj na begu.
9. Marcianus, Pravila, V knjiga.
V nekaterih reskriptih božanskega Antonina je določeno, da obstaja razlog za zastaranje, če je obstajala dolgotrajna posest
premičnin.
10. Pomponij, Mnenja, knjiga XIII.
"Informator, ki je obvestil državno zakladnico o določeni nepremičnini, ki v predpisanih štirih letih ni imela lastnika, je po
obvestilu odstopil. Po preteku štirih let, ko se je pojavil drugi informator, prvega obvestila ne bo mogoče uporabiti za
preprečitev zastaranja posesti zaradi poteka časa, razen če je mogoče dokazati naklep prvega informatorja, in ker se to zgodi,
se zastaranje in vse drugo v zvezi z zadevo razveljavi.
(1) Štiriletni rok, ki je določen za obveščanje državne blagajne o obstoju nepremičnine brez lastništva, se ne izračuna zgolj
glede na mnenje, temveč glede na naravo nezasedene nepremičnine. Štiri leta se štejejo od trenutka, ko je bilo odločeno, da
oporoka nima učinka; ali ko so posest brezposestnega premoženja zavrnili vsi, ki so imeli pravico, da jo zahtevajo po rednem
dednem redu; ali ko se je iztekel rok, ki je bil za to določen za vsakega od njih.
11. Isto, Opredelitve, II. knjiga.
Kadar dedič nasledi vse zapustnikove pravice, njegova nevednost ne vpliva na morebitno pomanjkljivo lastninsko pravico
slednjega; na primer, če je zapustnik vedel, da nepremičnina pripada drugemu, jo je imel v posesti na podlagi negotove
lastninske pravice. Kajti čeprav tak naslov dediča, ki zanj ni vedel, ne zavezuje in proti njemu ni mogoče pravilno sprožiti
postopka na podlagi interdikta, še vedno ne more pridobiti premoženja z uzurpacijo, saj pokojnik tega ni mogel storiti. Enako
pravno pravilo velja, kadar se premoženje zahteva na podlagi dalj časa trajajoče posesti, saj se tožbe ni mogoče zakonito
braniti, če na začetku ni temeljila na dobrovernem pravnem naslovu.
12. Paulus, Mnenja, knjiga XVI.
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Upnik, ki mu je bilo zaradi poteka časa mogoče preprečiti posest njegove zastavne pravice, je zastavno pravico prodal.
Sprašujem se, ali bi lahko posestnik zakonito uporabil izjemo zoper kupca. Paulus je odgovoril, da se je na to izjemo mogoče
sklicevati tudi proti kupcu.
13. Hermogenianus, Epitome prava, VI. knjiga.
V vseh zadevah, v katerih je zainteresirana državna zakladnica, je na voljo dvajsetletna zastaralna doba, razen v primerih, ko
je v cesarskih ustavah izrecno določen krajši rok.
(1) Računov, ki so bili ustrezno odstopljeni in razveljavljeni, ni mogoče predložiti proti osebi, ki je zanje odgovorna, po
dvajsetih letih ali proti njenemu dediču po preteku desetih let.
14. Scaevola, Javno obravnavana vprašanja, II. knjiga.
Ne moremo določiti nobenih pravil, ki bi se splošno ali trajno uporabljala v zvezi z združitvijo ene posesti z drugo, saj je to
odvisno samo od pravičnosti.
1. Jasno je, da je takšna združitev podeljena tistim, ki nas nasledijo, tudi na podlagi pogodbe ali oporoke. Dodatek časa, ko je
imel premoženje v posesti oporočitelj, se prizna dedičem in tistim, ki zasedajo mesto njegovih naslednikov.
2. Če mi torej prodate sužnja, lahko dodam čas, v katerem je bil v vaši posesti.
3. Če si mi dal v zastavo predmet in ga sam zastavim nekomu drugemu, bo moj upnik upravičen do prištevanja časa, v
katerem si ga imel v posesti, ne le proti tretji osebi, ampak tudi proti tebi samemu, če mi nisi plačal; kajti če ima kdo prednost
pred menoj, kot jo imam jaz pred teboj, je veliko več razlogov za to, da se šteje, da ima prednost pred teboj. Če pa bi mi
plačali denar, mu v takih okoliščinah ne more koristiti čas, ko je premoženje ostalo v vaših rokah.
4. Podobno velja, če bi mi nekdo, za katerega velja, da vodi vaše posle, v času vaše odsotnosti prodal sužnja, vi pa bi njegovo
dejanje po vaši vrnitvi ratificirali, imam vsekakor lahko korist od časa, ko je bil v vaši posesti. Če mi spet daš premoženje v
zastavo in je med nama dogovorjeno, da lahko, če ne plačaš denarja, prodam zastavo na podlagi pogodbe, in jo prodam, bo
kupec upravičen do dodatka za čas, ko je bilo premoženje v tvoji posesti, čeprav je bila zastava prodana brez tvojega
dovoljenja, saj ob sklenitvi pogodbe velja, da si privolil v prodajo, če ne bi plačal denarja.
15. Venulej, Interdikti, V. knjiga.
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V primeru uzurpacije velja pravilo, da je uzurpacija kljub temu dokončana, če je stvar v posesti le za trenutek v zadnjem
dnevu; za dokončanje predpisanega časa namreč ni potreben ves dan.
1. Dodajanje časa posesti ne vključuje le časa, ko je bila stvar v rokah prodajalca, temveč tudi čas, ko jo je imel v posesti
kupec, če je slednji z njo tudi razpolagal. Če pa eden od prodajalcev ni bil dobronamerni posestnik, posest tistih, ki so bili
pred njim, ne bo v korist, ker posest ni neprekinjena, tako kot se posesti prodajalca ne more prišteti posesti nekoga, ki ni v
posesti.
2. Dodati je treba tudi, da je v primeru, če ste nepremičnino kupili sami ali ste to naročili nekomu drugemu in je ta tudi
naročil, naj se proda tretji osebi, nujna nepretrgana posest. Če pa bi tisti, ki mu je bilo naročeno, naj nepremičnino proda,
naročil drugemu, naj jo proda, Labeo pravi, da dodajanje posesti tistega, ki je dal drugo pooblastilo, ne bi smelo biti
dovoljeno, razen če lastnik soglaša, da se to stori.
3. Če pa kupim premoženje od sina pod očetovim nadzorom ali od sužnja, naj se mi prizna dodatek za čas, ko je bilo v
posesti očeta ali gospodarja, če je bilo premoženje prodano s privolitvijo očeta ali gospodarja ali kot del peculiuma sužnja, ki
mu je bilo zaupano njegovo upravljanje.
4. Čas posesti skrbnika se prišteje tudi času posesti osebe, ki je nepremičnino kupila od svojega skrbnika. Enako pravilo je
treba upoštevati v primeru vsakogar, ki kupi premoženje od skrbnika mladoletne ali blazne osebe. Če je bila prodaja
opravljena v imenu nerojenega otroka ali ker je bila posest nepremičnine pridobljena z namenom njenega ohranjanja ali je
zmanjšana zaradi dote, bo dovoljeno tudi to dodajanje časa posesti.
5. Ta pravila v zvezi s podaljšanjem časa posesti se ne razumejo kot tako obsežna, kot je razvidno iz njihovega besedila; kajti
tudi če nepremičnina po prodaji in izročitvi ostane v lasti prodajalca, bo kupec upravičen le do koristi časa, ki je bil pred
prodajo, čeprav prodajalec ob prodaji ni imel nepremičnine v posesti.
6. Če dedič komu proda premoženje, ki je pripadalo zapuščini, bo slednji upravičen do koristi za čas, ko je bilo premoženje v
rokah dediča, pa tudi za čas, ko ga je imel v posesti zapustnik.
16. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Vsako obdobje posesti, ki mu ne moremo dodati lastne posesti, nam ne bo prineslo nikakršne koristi.
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Tit. 4. O izjemi, ki temelji na goljufiji in strahu.

1. Paulus, O ediktu, VII. knjiga.
Da bi to izjemo jasneje razumeli, najprej preučimo razlog, zakaj je bila uvedena, nato pa ugotovimo, kako je mogoče
zagrešiti goljufijo. Tako bomo izvedeli, kdaj ta izjema deluje kot ovira in tudi proti katerim osebam jo je mogoče uporabiti.
Nazadnje bomo preučili, v kakšnem roku jo je treba uveljavljati.
1. Pretor je to izjemo uvedel zato, da se nihče ne bi mogel s pomočjo civilnega prava z lastno goljufijo okoristiti proti
pravilom naravne pravičnosti.
2. Da bi ugotovili, ali je bilo storjeno goljufivo dejanje, je treba upoštevati dejstva primera.
3. Goljufija se stori pri pogodbah, oporokah in pri izvrševanju zakonov.
2. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXVI.
Jasno je, da je bila ta izjema oblikovana iz istega razloga, kot je bila uvedena tožba zaradi slabe vere.
1. V naslednjem koraku si oglejmo, v katerih primerih obstaja razlog za to izjemo in zoper koga jo je mogoče uveljavljati. In
sicer je treba opozoriti, da je treba izrecno navesti tistega, čigar goljufivo dejanje se očita, in da se ne sme uporabiti formula
in rem: "Če je bilo v zvezi z zadevo storjeno kakršno koli goljufivo dejanje", temveč naslednja formula, in sicer: "Če vi kot
tožnik niste storili nobene goljufije." Zato mora stranka, ki se sklicuje na izjemo, dokazati, da je bil tožnik kriv goljufije, in
ne bo zadostovalo, da dokaže, da je bila goljufija storjena zgolj v zvezi z zadevo; ali če trdi, da so jo storile določene osebe,
jih mora izrecno našteti; pod pogojem, da so to osebe, odgovorne za dejanje, s katerim trdi, da je bila oškodovana.
2. Očitno je, da je izjema uporabljena v postopku in rem, če upoštevamo osebo, ki se sklicuje nanjo, saj ni dvoma o tem,
zoper koga je bila goljufija storjena, obstaja pa dvom o tem, ali jo je storil tožnik ali ne.
3. V zvezi s prvim oddelkom, v katerem so našteti vzroki, zaradi katerih se uporabi izjema, je mogoče razpravljati o
naslednjih zadevah. Če se nekdo z drugim brez kakršnegakoli nadomestila dogovori in nato na podlagi tega dogovora sproži
postopek, se lahko zoper njega ustrezno uveljavlja izjema zaradi goljufije; kajti čeprav v času sklenitve dogovora morda ni
bil kriv nobenega goljufivega dejanja, je vseeno treba reči, da je storil goljufijo, ko se je pridružil zadevi in vztrajal pri
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uveljavljanju svojega zahtevka na podlagi navedenega dogovora. In tudi če je v času, ko je bila sklenjena klavzula, imel
upravičen razlog za tožbo, še vedno velja, da ta ni obstajal v času združitve zadeve. Če torej kdo, ki namerava posoditi denar,
sklene klavzulo in denar ni posojen, čeprav je za pogodbo obstajalo dobro nadomestilo, je treba kljub temu, ker ni bila
sklenjena ali je bila razdrta, reči, da se je mogoče ustrezno sklicevati na izjemo.
4. Zastavlja se tudi vprašanje, ali bo izjema zaradi goljufije, če bi kdo absolutno določil plačilo določenega denarnega zneska
iz razloga, ker sta stranki tako nameravali; po sklenitvi določila pa je bilo dogovorjeno, da se denar ne sme zahtevati do
določenega časa, delovala kot ovira. In dejansko ni nobenega dvoma, da se je mogoče sklicevati na izjemo zaradi neformalne
pogodbe, saj lahko to stori vsakdo, ki želi uporabiti to izjemo; saj ni mogoče zanikati, da je tisti, ki zahteva denar v nasprotju
s pogodbo, ki jo je sklenil, kriv goljufije.
5. Na splošno je treba opozoriti, da je v vseh primerih, ko so na voljo izjeme in factum, mogoče uveljavljati izjemo zaradi
goljufije, saj je goljufije kriv vsakdo, ki vloži zahtevo, ki ji je mogoče uspešno nasprotovati s katero koli izjemo; če namreč
na začetku ni storil goljufije, še vedno s tem, da zdaj vloži zahtevo, ravna goljufivo, razen če je tako slabo poznal dejstva, da
ni kriv slabe vere.
6. Ni bilo neprimerno postavljeno vprašanje, ali je mogoče, če upnik vnaprej sprejme obresti za posojilo in vztraja pri zahtevi
za plačilo glavnice, preden preteče čas, za katerega je pobral obresti, to preprečiti z izjemo zaradi goljufije. Lahko se reče, da
je kriv goljufije, saj se razume, da je s sprejetjem obresti odložil izterjavo dolga do izteka časa, za katerega so bile plačane
obresti, in da se je tiho strinjal, da v vmesnem času ne bo zahteval plačila.
7. Postavlja se tudi vprašanje, če bi kdo kupil sužnja, ki naj bi bil svoboden, pod pogojem, da plača deset aurei, in bi kupec,
ki tega ni vedel, določil, da je v primeru izselitve sužnja upravičen do dvojne cene, in bi nato od sužnja prejel deset aurei, in
ker je bil ta izseljen in je dobil svobodo, ali lahko kupec na podlagi tega določila vloži tožbo za dvojni znesek. To bi mu bilo
prepovedano, razen če bi odštel deset aurejev, ki jih je prejel za izpolnitev pogoja. To je navedel tudi Julijan. Če pa je suženj
plačal denar iz premoženja kupca ali iz svojega peculiuma, ki je pripadal kupcu, lahko rečemo, da se na izjemo ni mogoče
sklicevati, ker ni bil kriv goljufije.
3. Paulus, O ediktu, knjiga LXXI.
Če pa bi pred prenosom lastništva sužnja name plačal deset aurei prodajalcu, jaz pa bi vložil tožbo na nakup, da bi izterjal teh
deset aurei, menim, da bi bil upravičen do te tožbe, če bi ga bil pripravljen odvezati od določila, da mora plačati dvojni
znesek cene.
4. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXVI.
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Celsus postavlja vprašanje, če bi upniki neke nepremičnine z eno samo izjemo ukazali Titiusu, naj vstopi vanjo, in bi ta to
storil z namenom, da bi ga prevaral, vendar bi mu tudi ukazal, naj sprejme, če bi vedel, da Titius v to ne bi privolil, in bi nato
vložil tožbo, ali mu bo to preprečila izjema? Celsus pravi, da bo izključen.
(1) Julijan sprašuje, če bolan moški obljubi sto aurejev bratrancu svoje žene z namenom, da bo denar prišel v roke njegove
žene, in potem ozdravi, ali se lahko sklicuje na izjemo zaradi slabe vere, ko je zoper njega vložena tožba. Julijan pravi, da je
Labeo menil, da lahko uveljavlja izjemo zaradi goljufije.
(2) Če bi pristali na kompromis in imenovali razsodnika, " in se zaradi slabega zdravja ne bi pojavil ob določenem času,
kazen pa bi zapadla, ali lahko uveljavljam izjemo zaradi slabe vere? Pomponij pravi, da bom upravičen do take izjeme.
(3) Sprašuje se tudi, kako je treba ravnati, če skleneš kompromis z dolžnikom, ki ti dolguje znesek šestdeset aurei, in po
pomoti določiš kazen v višini sto? Labeo meni, da je dolžnost razsodnika, da odredi, da se ti plača toliko, kolikor ti dejansko
pripada, in če tega ne stori, ni razloga, da se presežek ne bi izterjal. Pravi pa tudi, da tudi če arbiter ni navedel zneska, ki ga je
treba izterjati, in je treba zahtevati kazen, se je mogoče sklicevati na izjemo zaradi goljufije.
(4) Če dolžnik plača varovancu, kar mu dolguje, brez pooblastila njegovega skrbnika, in se ta s tem plačilom v tem obsegu
obogati, zelo pravilno velja, da če bo poskušal znesek izterjati drugič, mu bo to preprečila izjema. Če se je namreč
premoženjsko okoristil, ker je denar posodil ali ga pridobil s kakšno drugo pogodbo, je treba dovoliti izjemo. Isto pravilo je
treba uporabiti za vse druge primere nezakonitega plačila, saj bo v primeru, da so stranke imele premoženjsko korist, obstajal
razlog za izjemo.
(5) Labeo tudi pravi, da če bi kdo kupil sužnja, vedoč, da ima ta navado pobegniti, in bi se s prodajalcem dogovoril, da temu
ni tako, ter bi pozneje na podlagi tega dogovora vložil tožbo, mu izjema ne more preprečiti, ker je bil takšen dogovor, čeprav
ne bo upravičen do tožbe na nakup. Če pa takšen dogovor ni bil sklenjen, mu bo to preprečeno z ugovorom.
(6) Neki človek, ki mu je bil dolgovan denar, je poravnal račun s svojim dolžnikom in prodal svojo terjatev Seiusu, ki mu je
dolžnik naročil, naj jo kupi, kupec pa je sklenil klavzulo v zvezi s poslom in upnik nato obdrži denar, ki ga je pridobil s
sodbo. Ali lahko kupec vloži tožbo na podlagi te klavzule? Ofilij meni, da če prodajalec terjatve ni bil pripravljen plačati
celotnega zneska, ki ga je prejel od kupca, proti njemu ni mogoče ustrezno uveljavljati ugovora zaradi goljufije. Menim, da je
Ofiliusovo mnenje pravilno.
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(7) Labeo pravi, da če je bila vložena tožba za sužnja in je bila izdana sodba v korist tožnika ter je bilo po sklepu sodišča
dano jamstvo za izročitev sužnja v določenem roku in je bila določena kazen, če ne bo izročen, bo tožnik izključen z izjemo,
če zahteva tako sužnja kot kazen; kajti obdržati v posesti sužnja in hkrati zahtevati kazen bi bilo krivično.
(8) Če ti dam v zastavo dragocene bisere in je med nama dogovorjeno, da bodo vrnjeni, ko bo dolg plačan, in se biseri zaradi
tvoje malomarnosti izgubijo, se pojavi vprašanje, ali lahko izterjaš denar. Ohranjeno je mnenje Nerve in Atilicina, ki menita,
da imam pravico do izjeme, in sicer: "Če med nama s teboj ni bilo sklenjenega dogovora, da mi bodo biseri vrnjeni, če bo
denar plačan." Vendar pa je boljše mnenje, da se je mogoče sklicevati na izjemo zaradi goljufije.
(9) Če bi mi mladoletnik dal mladega sužnja in bi pozneje vložil tožbo za njegovo vračilo, se lahko izključi z izjemo zaradi
goljufije, razen če mi povrne znesek, zagotovljen za njegovo preživljanje, in vse druge razumne stroške, nastale zaradi
navedenega sužnja.
(10) Poleg tega je treba opozoriti, da če kdo vloži tožbo na podlagi oporoke proti volji pokojnika, se mu lahko tožba prepreči
z izjemo zaradi goljufije. Zato je lahko dediču prepovedana tovrstna izjema, če ravna v nasprotju z voljo pokojnika.
(11) Če je bil dedič določen za dvanajstino zapuščine, ki bi lahko bila vredna dvesto aurei, vendar je namesto tega raje prejel
zapuščino, ki je bila vredna le sto, in je to storil, da se izogne nadlegovanju pri urejanju zapuščine, ter vloži tožbo za izterjavo
zapuščine, ali mu je lahko prepovedana z izjemo zaradi goljufije? Julijan pravi, da ne. Če pa je prejel znesek ali nekaj, kar bi
se lahko štelo za enakovredno, od nadomestnega dediča, da bi se izognil sprejetju zapuščine, in nato vloži tožbo za izterjavo
zapuščine, Julijan pravi, da se šteje, da je kriv goljufije, in se lahko iz tega razloga izloči.
(12) Če imam pravico uporabe zemljišča, ti pa mi zemljišče prodaš z mojo privolitvijo, se postavlja vprašanje, ali mi lahko
nasprotuje izjema, če vložim tožbo za izterjavo pravice uporabe? Po naši praksi ta izjema, ki temelji na slabi veri, deluje kot
ovira.
(13) Marcellus pravi, da ugovora na podlagi slabe vere ne bi smeli odobriti zoper izjemo na isti podlagi. Labeo se strinja s
tem mnenjem, saj pravi, da bi bilo, ker sta obe stranki krivi slabe vere, nepravično, če bi tožnik pridobil korist, toženec pa bi
bil kaznovan, saj je veliko bolj pravično, da tožnik ne bi imel nobene koristi od zadeve, v kateri je ravnal goljufivo.
(14) Nobenega dvoma ni, da se replika zaradi slabe vere lahko odobri proti izjemi makedonskega odloka senata, prav tako je
v cesarskih ustavah določeno in v mnenjih različnih organov navedeno, da ima takšna replika učinek ugovora v pravdi.
(15) Labeo pravi, da čeprav bo tožba, ki temelji na klavzuli, mogoča na podlagi klavzule o goljufiji, ki jo ta vsebuje, se je
vseeno mogoče ustrezno sklicevati na izjemo zaradi goljufije, če je bilo, kot pravi, kar koli storjeno v nasprotju s pogoji
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sporazuma; lahko se namreč zgodi, da tožnik pred sklenitvijo klavzule ni storil nobenega goljufivega dejanja, ampak ga je
storil v času, ko je uveljavljal zahtevek, zaradi katerega je bila potrebna izjema.
(16) Zoper njiju se ni mogoče sklicevati niti na izjemo zaradi goljufije niti na nobeno drugo, ki lahko neugodno vpliva na
ugled varovanca ali sorodnika v ravni vrsti. Še vedno pa je mogoče uveljavljati izjemo in factum, na primer, če se zatrjuje, da
denar, ki je podlaga zahtevka, ni bil plačan, se lahko uveljavlja izjema iz tega razloga. Vendar pa ni razlike, ali se patron toži
na podlagi svoje pogodbe ali na podlagi pogodbe, ki jo je sklenil nekdo drug, saj je treba vedno izkazati spoštovanje do žive
ali mrtve osebe. Če pa patron vloži tožbo zoper dediča svojega svobodnega posestnika, menim, da lahko slednji uveljavlja
izjemo, ki temelji na slabi veri patrona. Vendar pa sam svobodnjak nikakor ne more uveljavljati izjeme na podlagi slabe vere
svojega varovanca, tudi če ga toži njegov dedič, saj je primerno, da svobodnjak izkazuje spoštovanje svojemu varovancu ne
le za časa njegovega življenja, ampak tudi po njegovi smrti. Jasno je, da klavzule o goljufivem ravnanju ne bi smeli izpustiti
iz klavzule, saj se tožba zaradi goljufije, ki izhaja iz take klavzule, ne vloži, temveč se vloži na podlagi klavzule.
(17) To izjemo lahko uporabimo tako zaradi goljufivega ravnanja sužnja ali druge osebe, ki je podrejena naši oblasti, kot tudi
zaradi tistih, s katerih goljufivimi dejanji kaj pridobimo. Kar zadeva goljufivo ravnanje sužnjev in otrok, je treba v primeru
tožbe, ki se nanaša na njihovo peculium, to izjemo navesti v vsakem primeru. Če pa ne gre za peculium, je treba izjemo
zaradi slabe vere uveljavljati le v zvezi z zadevno zadevo, ne pa kadar je bila kakšna goljufija storjena pozneje; saj ne bi bilo
pravično, da bi goljufiva dejanja sužnja povzročila več škode njegovemu gospodarju, kot če je ta izkoristil njegove storitve.
(18) Postavilo se je vprašanje, ali se je mogoče sklicevati na izjemo zaradi slabe vere v primeru zastopnika, ki je bil
imenovan le za vložitev tožbe. Menim, da je mogoče pravilno trditi, da je mogoče uveljavljati izjemo iz tega razloga, če je bil
navedeni zastopnik imenovan z namenom, da bi deloval v svojem imenu (tj. če bi pred priključitvijo zadeve storil kakšno
goljufivo dejanje). Če pa ni deloval v svojem imenu, je mogoče uveljavljati izjemo le glede goljufije, storjene po začetku
postopka. Če pa je zastopnik tisti, ki mu je bilo zaupano vodenje vseh poslov pooblastitelja, Neratius pravi, da se je mogoče
sklicevati na vsako goljufijo, ki jo je morda storil.
(19) Titiusu sem naročil, naj zate sklene določilo, Titius je nato naročil Seiju, naj to stori, in Seij je sklenil določilo zate ter
vložil tožbo. Labeo pravi, da lahko učinkovito vložiš izjemo, ki temelji tako na mojem goljufivem dejanju kot tudi na
Seijevem dejanju.
(20) Prav tako se sprašuje, če bi te moj dolžnik prevaral in te imenoval namesto sebe, jaz pa bi, potem ko sem s teboj sklenil
določilo, vložil tožbo za njegovo izvršitev, ali bo izjema na podlagi goljufije delovala kot ovira? Boljše mnenje je, da se ne
boste mogli sklicevati na izjemo zoper mene zaradi slabe vere mojega dolžnika, saj vas nisem prevaral, lahko pa na tej
podlagi vložite tožbo zoper mojega dolžnika.
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(21) Če pa bi ženska svojega dolžnika prenesla na moža za doto, potem ko je bila kriva goljufije, bi bilo treba sprejeti enako
pravilo in dolžniku ne bi bilo dovoljeno uveljavljati izjeme na podlagi goljufivega ravnanja ženske, ker bi se bal, da bi lahko
ostal brez dote.
(22) V primeru, ko je dedič tasta tožen za izterjavo dote in se sklicuje na izjemo, ki temelji na goljufiji moža in žene, v korist
katerih se zahteva denar, je Julijan postavil vprašanje, ali bo izjema delovala kot ovira, kolikor je ženska osebno prizadeta.
Julijan pravi, da če mož toži dediča svojega tasta za doto in ta uveljavlja izjemo na podlagi goljufije, ki jo je storila hči, s
pomočjo katere bi bil denar pridobljen, bo izjema učinkovala kot ovira; saj meni, da se doto, ki jo mož zahteva od dediča
svojega tasta, razume, da jo pridobi hči, ki bo z njo pridobila svojo doto. Ne navaja, ali se lahko dedič sklicuje tudi na izjemo,
ki temelji na goljufivem ravnanju moža. Mislim pa, da je tudi on menil, da bi izjema, ki temelji na goljufiji moža, delovala
kot ovira, čeprav v tem primeru, kot pravi, ni mogoče trditi, da je doto pridobila hči.
(23) Vprašanje, ali se je mogoče učinkovito sklicevati na izjemo, ki temelji na goljufiji skrbnika, zoper varovanca, ki vloži
tožbo, je obravnavalo več organov. Menim, da je kljub temu, da so interesi varovancev favorizirani s strani takih oseb, še
vedno treba odločiti, da je treba v primeru, ko kdo goljufivo kupi premoženje varovanca od njegovega skrbnika ali z njim
sklene goljufivo pogodbo glede premoženja varovanca ali ko je skrbnik kriv drugega goljufivega ravnanja in ima varovanec
zaradi tega premoženjsko korist, slednje preprečiti z izjemo. Prav tako ni treba ugotavljati, ali je bilo varovancu dano
zavarovanje ali ne, ali je njegov skrbnik plačilno sposoben ali plačilno nesposoben, če upravlja zadeve skrbništva; kajti kako
lahko tisti, ki sklene pogodbo s skrbnikom, razvozla te stvari? Če namigujete, da je nekdo sklenil dogovor s skrbnikom, je
jasno, da bo oškodovan zaradi svojega dejanja.
(24) Če je nekdo, ki ni bil skrbnik, a je deloval kot tak, kriv goljufije, poglejmo, ali bo to oškodovalo skrbnika. Menim, da ne
bo, kajti če oseba, ki opravlja posle skrbnika, proda kakšno premoženje, ki pripada varovancu, in je pridobljeno z
oderuštvom, varovancu z izjemo ne bo preprečeno, da bi sledil svojemu premoženju, tudi če je bil opremljen z varščino, ker
upravljanje njegovih zadev ni bilo dodeljeno tej osebi. V skladu s tem menim, da se je mogoče zoper skrbnika sklicevati na
izjemo, ki temelji na goljufiji skrbnika.
(25), Kar smo navedli v zvezi s skrbnikom, lahko rečemo, da velja tudi za kuratorja blazne osebe, pa tudi za primer
razsipnika in mladoletnika, mlajšega od petindvajset let.
26. Navedemo lahko tudi izjemo, ki temelji na goljufiji, ki jo stori mladoletnik, star petindvajset let, saj je včasih nedvomno
mogoče poseči v takšno izjemo, če je mladoletnik star, ko je lahko zakonito kriv za goljufivo dejanje. Julijan je zelo pogosto
trdil, da so mladoletniki, ki so blizu starosti pubertete, sposobni storiti goljufijo. Kaj pa, če dolžnik varovanca plača upniku
slednjega, na katerega je bil delegiran? Pravi, da je treba domnevati, da je varovanec dosegel puberteto, da se izognemo
temu, da bi bil dolžnik dolžan plačati denar dvakrat pod pretvezo, da varovanec ne ve, kaj je goljufija. Enako pravilo bi bilo
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treba upoštevati v primeru blazne osebe, če bi ta, ko se je domnevalo, da je pri zdravi pameti, odredila dolžniku, naj plača
enemu od upnikov, ali če bi imela v svoji hiši denar za dolg, ki ga je izterjala.
27. Izjeme, ki temelji na prodajalčevi goljufiji, ni mogoče uveljavljati zoper kupca. Če pa bi slednji izkoristil dodatek za čas,
ko je bila stvar v prodajalčevi posesti, se zdi povsem pravično, da je odgovoren za prodajalčevo goljufijo, saj ima na ta način
korist od njegove posesti. Prav tako velja, da izjema, ki se nanaša na premoženje, kupcu onemogoča udeležbo, izjema, ki
temelji na kaznivem dejanju, ki ga je storila oseba, pa ne.
28. Če bi zapuščina Gaja Seija prišla v tvoje roke kot zakonitega dediča in bi bil jaz imenovan za dediča, ti pa bi me z
goljufijo prepričal, naj zapuščine ne sprejmem, in bi jo potem zavrnil, ti pa bi svoje pravice prenesel na Sempronija, potem
ko bi ga ta plačal, in on bi zoper mene vložil tožbo za izterjavo zapuščine, se zoper Sempronija ne morem sklicevati na
izjemo zaradi goljufije, ki jo je zagrešila oseba, ki mu je prenesla svoje pravice.
29. Če pa kdo zahteva premoženje na podlagi zapuščine ali če to stori tisti, ki mu je bilo premoženje podarjeno, se lahko
zoper njega uveljavlja izjema zaradi goljufije, ki jo je storila oseba, ki je nasledila njegovo pravico? Pomponij meni, da bi ga
takšna izjema izključila. Tudi sam menim, da bi bilo treba izključiti tiste, ki imajo denarno korist od pridobitve takšnih
pravic, saj je eno kupiti te pravice, drugo pa jih naslediti.
30. Pomponij razpravlja o istem vprašanju v zvezi z vsakim, ki prejme premoženje v zastavo, kadar je vložena srbska ali
hipotekarna tožba, saj meni, da bi moral biti izključen, ker bi se sicer premoženje vrnilo osebi, ki je bila kriva goljufije.
31. Vendar se na slabo vero prodajalca, kot smo že navedli, ni mogoče sklicevati zoper kupca. To pravilo upoštevamo le v
zvezi s kupci in tistimi, ki so premoženje zamenjali ali ga prejeli v plačilo, pa tudi tistimi, ki zasedajo položaj kupcev. Če pa
je bil suženj izročen zaradi povračila škode, Pomponij meni, da se lahko oseba, ki zahteva sužnja, kot tudi tisti, ki ga je
izročil, sklicuje na to izjemo. Zato se lahko, kadar ima kdo denarno korist od pridobitve premoženja na kakršen koli način,
zoper njega uveljavlja izjema zaradi goljufije, ki jo je storila oseba, katere pravice je prevzel. Zadostuje namreč, da tisti, ki je
plačal ceno ali nekaj namesto nje in je dobronamerni kupec, ne utrpi škode zaradi slabe vere prodajalca, če sam ni kriv
goljufije. Če pa sam ni prost goljufije, bo na tej podlagi odgovoren za izjemo in bo moral trpeti zaradi lastnega goljufivega
dejanja.
32. Če od Titiusa kupiš zemljišče, ki pripada Semproniju, in ti je bilo izročeno, ko si plačal ceno, Titius pa nato postane
Sempronijev dedič ter isto zemljišče proda in izroči Maeviju, Julijan pravi, da te mora pretor zaščititi v tvojih pravicah*, ker
če bi te Titius sam tožil, da bi zemljišče dobil nazaj, mu bo to preprečila izjema in factum zaradi prevare. Če bi bil Titius sam
v posesti zemljišča in bi ga ti tožil s publicistično tožbo, on pa bi se zoper tebe skliceval na izjemo, ker je zemljišče njegovo,
lahko uporabiš replikacijo, saj je iz tega razvidno, da je drugič prodal zemljišče, ki mu ni pripadalo.
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33. Kasij ni uvedel izjeme na podlagi strahu, ampak se je zadovoljil z izjemo na podlagi goljufije, ki je splošno veljavna.
Vendar se zdi primerneje, da se izjema na podlagi strahu uvede kot ugovor; ta se namreč v nekaterih pogledih razlikuje od
izjeme na podlagi goljufije, saj slednja vključuje osebo stranke, ki je storila goljufijo, saj je izjema na podlagi goljufije
postopek in rem; kot na primer, "če ni bilo storjeno nobeno dejanje zaradi strahu", tako da ne preverjamo, ali je stranka, ki je
vložila tožbo, storila kar koli, da bi povzročila strah, temveč ali je v poslu kar koli storila katera koli oseba, ne le tožnik, z
namenom ustrahovati toženca. In čeprav se proti kupcu ni mogoče sklicevati na izjemo zaradi goljufije prodajalca, je naša
praksa takšna, da se je mogoče sklicevati na izjemo, če strahu ni povzročil le prodajalec, temveč kdor koli.
34. Opozoriti je treba, da te izjeme zaradi strahu ne bi smeli uveljavljati, če je sina ustrahoval njegov oče, medtem ko je bil
pod njegovim nadzorom. Očetu je sicer dovoljeno, da zmanjša znesek sinovega peculiuma, če pa ta zavrne očetovo
premoženje, mu je treba odobriti olajšavo, kot se to običajno počne.
5. Paulus, O ediktu, knjiga XVII.
Brezpogojno mi dolguješ deset aurei. To vsoto ti zapuščam pod določenim pogojem. Če bi medtem moj dedič vložil tožbo za
izterjavo zneska, ki ga dolguješ zapuščini, mu tega ne more preprečiti ugovor zaradi slabe vere, saj se pogoj lahko ne izpolni,
zato mora določiti plačilo zapuščine. Če pa dedič ne bo dal zavarovanja, mu bo prepovedana izjema zaradi slabe vere, saj je v
interesu zapustnika, da znesek ostane v njegovih rokah, ne pa da se mu da v posest zapuščinsko premoženje.
1. Če je komu zapuščena pravica do poti in če bi se uporabilo Falcidijevo pravo ter bi ta vložil tožbo za izterjavo celotne
pravice do poti, ne da bi ponudil ocenjeno vrednost četrtega dela te pravice, Marcellus pravi, da se mu to lahko prepreči z
izjemo zaradi slabe vere, saj mora dedič poskrbeti za svoje interese.
2. Če sem nekomu podaril del zemljišča, vendar ga nisem izročil, oseba, ki sem ji ga podaril brez izročitve posesti, pa bi z
mojo vednostjo zgradila na omenjenem zemljišču in potem, ko bi to storila, bi pridobil posest, on pa bi zoper mene vložil
tožbo za to, kar sem mu dal; in jaz bi ugovarjal, da je darilo preseglo mejo, ki jo določa zakon, ali se lahko sklicuje na ugovor
zaradi slabe vere? To je mogoče, saj sem ravnal v slabi veri, ko sem mu dovolil gradnjo in mu nisem povrnil stroškov.
3. Če je bil suženj imenovan za izterjavo dolgovanega denarja, bo vsako dejanje slabe vere, ki ga je pozneje storil, škodovalo
njegovemu gospodarju.
4. Če sužnja proda nekdo, ki mu je njegov gospodar dovolil, da z njim razpolaga, in ga nato vrne gospodarju, se lahko proti
prodajalcu uveljavlja izjema, ki temelji na njegovi vrnitvi, če ta vloži tožbo za izterjavo cene sužnja, čeprav je tisti, ki ga je
prodal, plačal kupnino gospodarju. Prav tako bo izjema, ki temelji na neizročitvi blaga, preprečena tistemu, ki je že plačal
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denar lastniku tega blaga, zato lahko tisti, ki je blago prodal, vloži tožbo zoper lastnika. Pedij pravi, da je pravilo enako,
kadar vsakdo, ki opravlja naše posle, opravi prodajo.
5. Če pooblastim svojega upnika nekomu, ki mi namerava podariti premoženje nad zneskom, določenim z zakonom, ne more
uporabiti izjeme zoper upnika, če ta vloži tožbo, saj zahteva le tisto, do česar je upravičen. Enako pravilo velja za moža, saj
mu izjema ne bi smela preprečiti uveljavljanja zahtevka, ki deluje v svojem imenu. Ali torej ni mogoče reči tudi, da se izjema
zaradi goljufije žene ne more uveljavljati proti njenemu možu, kadar ta toži za njeno doto, saj se z žensko ne bi poročil brez
dote, razen če bi že prišlo do ločitve? Zato je darovalec ali ženska, ki je delegirala ali odpustila dolžnika, odgovorna za
osebno tožbo, ki jo vloži slednji, da bi dosegel svojo odpustitev ali, če je plačal, kar je bil dolžan, da bi mu bil denar vrnjen.
6. Zadeva ni enaka, kadar je odobrena izjema zaradi goljufije, kot če pravica do tožbe ugasne v določenem roku; izjema je
namreč trajna, saj ima tožnik pravico izkoristiti svoj privilegij, kadar koli to želi, toženec pa se lahko na izjemo sklicuje šele
potem, ko je bil tožen.
6. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXX.
Če se zgodi, da njegov dolžnik s posredovanjem upnika izgubi denar, ki mu ga je nameraval plačati, bo upnik izključil izjemo
zaradi goljufije. Enako pravilo bo veljalo, če upnik ne bo ratificiral plačila denarja, ki ga je njegov dolžnik plačal svojemu
lastnemu upniku.
7. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXVI.
Julijan pravi, da če mislim, da sem ti dolžan denar, in po tvojem ukazu obljubim, da ga bom plačal nekomu, ki mu ga želiš
podariti, se lahko zavarujem z izjemo zaradi slabe vere; poleg tega pa bom imel pravico do tožbe proti določevalcu, da bi ga
prisilil, da me oprosti.
(1) Julijan prav tako pravi, da če meniš, da je neka oseba tvoj upnik, in po tvojem navodilu obljubim, da ji bom plačal
denarno vsoto, za katero menim, da sem ti jo dolžan, on pa vloži tožbo, da bi jo izterjal, bi se moral zavarovati z izjemo
zaradi goljufije; poleg tega pa lahko, če vložim tožbo proti stipulatorju, ga prisilim, da me razreši pogodbe. To Julijanovo
mnenje je pravično, tako da lahko uporabim izjemo, pa tudi vložim osebno tožbo zoper osebo, ki sem se ji zavezal.
8. Paulus, O Placiju, VI. knjiga.
Prevare je kriv tisti, ki zahteva nekaj, kar bi moral vrniti.
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1. Če je bilo dediču naloženo, naj od zapuščinskega dolžnika ničesar ne zahteva, lahko slednji uporabi izjemo zaradi
goljufije, lahko pa tudi vloži tožbo v skladu z določili oporoke.
(9) Isto, O ediktu, XXXII. knjiga.
Če zastopnik tožene stranke dopusti, da se zoper njega izda sodba, potem ko je bil denar že plačan, in se postopek za izvršitev
sodbe začne zoper njegovega naročitelja, se lahko slednji zavaruje z uveljavljanjem izjeme zaradi goljufije. Prav tako ga ni
mogoče prisiliti, da se odpove temu, kar je zaupal svojemu zastopniku, saj je bolj pravično dovoliti, da nepošteno pridobljen
denar ostane v rokah osebe, ki je bila prevarana, kot pa pod nadzorom tistega, ki je bil odgovoren za prevaro.
10. Marcijan, Pravila, III. knjiga.
Kadar mož ali žena gradita na zemljišču, ki ga je eden od njiju podaril drugemu, več avtoritet meni, da lahko lastnino
obdržita z izjemo zaradi goljufije.
11. Neratij, Pergamenti, IV. knjiga.
Kadar zastopnik vloži tožbo, proti njemu ne bi smeli vložiti izjeme na podlagi njegove slabe vere, saj gre za tožbo drugega,
on pa je v njej tujec, in slaba vera ene osebe ne bi smela škodovati drugi. Če stori goljufivo dejanje po tem, ko je bila zadeva
pridružena, je mogoče dvomiti, da se je mogoče sklicevati na izjemo na tej podlagi; ker s sojenjem zadeva postane zadeva
zastopnika in jo ta do neke mere vodi v svojem imenu. Odločeno je bilo, da se je mogoče sklicevati na izjemo zaradi
goljufije, ki jo je storil zastopnik. Enako pravilo velja v primeru skrbnika, ki vloži tožbo v imenu svojega varovanca.
1. Na splošno pa je treba v tovrstnih zadevah upoštevati naslednje pravilo, in sicer da je treba goljufijo vedno kaznovati, tudi
če ne bo oškodovala nikogar razen tistega, ki jo je storil.
(12) Papinianus, Vprašanja, III. knjiga.
Kadar pravičnost obrambe zagotavlja sredstva za zavrnitev tožbe, je toženec lahko zaščiten z izjemo zaradi goljufije.
13. Paulus, Vprašanja, XIV. knjiga.
Kadar je oporoka razdrta, je treba ohraniti pravice otrok, ki so bili razdedinjeni in ki iz očetove oporoke niso prejeli ničesar,
in zoper njih se ni mogoče sklicevati na izjemo zaradi slabe vere. To ne velja le zanje osebno, temveč tudi za njihove dediče
in potomce.
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14. Isto, Mnenja, III. knjiga.
Paulus je podal svoje mnenje, da če nekdo zgradi hišo na zemljišču drugega, ne more izterjati stroškov, ki jih je imel, razen
če je bil v posesti in lastnik zoper njega vloži tožbo za vrnitev zemljišča; v tem primeru mu lahko nasprotuje z izjemo zaradi
zlorabe.
(15) Scaevola, Mnenja, knjiga V.
Porok, ki je bil obsojen zaradi izselitve, je bil pripravljen vrniti zemljišče, s katerega je bil kupec izseljen, in vse drugo, kar je
bilo vključeno v prodajno pogodbo. Če se kupec sklicuje na izjemo, ki temelji na pravnomočnosti, se sprašujem, ali mu lahko
prepreči izjemo, ki temelji na goljufiji. Odgovor je bil, da se lahko sklicuje na to izjemo, vendar bo sodnik poskrbel, da bo
kupcu poravnal vso škodo, ki jo je ta utrpel.
16. Hermogenianus, Epitome prava, VI. knjiga.
Če bi dolžnik, ki ga je pooblastila duševno bolna oseba, za katero je domneval, da je pri zdravi pameti, plačal upniku
slednjega in bi bila zaradi tega proti njemu vložena tožba, se lahko zaščiti z izjemo, ki temelji na goljufiji, ker se je duševno
bolna oseba s poslom okoristila.
17. Scaevola, Digest, knjiga XXVII.
Oče je svoji hčeri obljubil doto in sklenil pogodbo, da bo preživljal njo in vso njeno družino. Ta nespametnež je namesto
obresti, ki jih je bilo treba plačati na podlagi obljube, da bo dal doto, svojemu zetu izstavil menico. Ker je hčerko preživljal in
njen mož zaradi tega ni imel nobenih stroškov, se je postavilo vprašanje, ali se je mogoče sklicevati na izjemo zaradi slabe
vere zoper zeta, če je ta vložil tožbo na podlagi določila z namenom izterjave menice? Odgovor je bil, da če jo je njen oče
podpiral, kot je bilo navedeno, in je dal obljubo v zmoti, potem se lahko uveljavlja ugovor zaradi slabe vere.
(1) Neki dedek je po hčerki vsakemu od svojih vnukov zapustil sto sestercij in dodal naslednje besede: "Prosim te, da mi
oprostiš, saj bi ti lahko zapustil veliko več, če ne bi tvoj oče Fronto slabo ravnal z mano, saj sem mu posodil petnajst aurejev
- ki jih nisem mogel izterjati, nazadnje pa me je sovražnik prikrajšal za skoraj vse moje premoženje." Če bi dedkov dedič
vložil tožbo za izterjavo petnajstih aurei od omenjenih vnukov, ki so bili očetovi dediči, bi se postavilo vprašanje, ali bi se
štelo, da je deloval proti volji pokojnika, in ali bi mu to lahko preprečila izjema zaradi goljufije? Odgovor je bil, da bi izjema
delovala kot ovira.
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(2) Dedič, ki je bil imenovan za četrtino zapuščine, je za določeno vsoto denarja kupil delež svojega sodediča, ki je bil
imenovan za dediča treh četrtin zapuščine, izpolnil zadolžnice za odložena plačila in se zavezal z določbo. Prodajalec
zapuščine je umrl; Septitius je oporoko napadel kot ponarejeno in po vložitvi tožbe za izterjavo zapuščine od kupca dosegel
sodno odredbo, ki mu je preprečevala razpolaganje s katerim koli delom zapuščine. Postavilo se je vprašanje, ali se lahko
dedičem, ki so vložili tožbo na podlagi določila, medtem ko je tekel postopek v zvezi s pristnostjo oporoke, prepreči
uveljavljanje izjeme zaradi goljufije. Odgovor je bil, da bi se lahko dedičem prodajalca prepovedala izjema zaradi goljufije,
če bi vztrajali pri zahtevi za plačilo menic, preden bi se odločilo o zadevi v zvezi z oporoko.
(3) Ženska, ki je določila svojega moža in sina za dediča enakih delov svojega premoženja, je za dedinjo določila tudi hčer,
ki jo je imela iz prejšnjega zakona, in sicer "Moja hči Maevia naj bo dedinja šestih dvanajstin mojega premoženja, če bo
svojim sodedičem poravnala, kar ji bom ob moji smrti dolgovala, kar izhaja iz računov njenega skrbništva, ki ga je upravljal
moj oče Titius, njen dedek." Ker je bila ta hči imenovana pod pogojem, če bi zavrnila zapuščino, da bi ohranila pravico do
tožbe na skrbništvo, se je pojavilo vprašanje, ali lahko zahteva zapuščino, ki ji jo je zapustila njena mati. Odgovor je bil, da je
v skladu z navedenimi dejstvi zadevni zahtevek vložila v nasprotju z materino voljo, zato bi ji bila prepovedana izjema zaradi
slabe vere.
Tit. 5. V katerih okoliščinah se tožbi ne sme ugoditi.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXVI.
Prisega, dana na sodišču, ima enak učinek kot sodba, in to ni nerazumno, saj stranka, kadar prisega svojemu nasprotniku, ga
imenuje za sodnika v svoji zadevi.
(1) Če varovanec da prisego brez pooblastila svojega skrbnika, menimo, da ta izjema ne bo veljala kot ovira, razen če je bila
dana na sodišču po pooblastilu skrbnika.
(2) Če stranka v postopku, ki zahteva zemljišče, ponudi prisego svojemu nasprotniku in reče, da bo, če je oseba, od katere je
pridobil zemljišče, pripravljena priseči, da mu ga je izročila, odstopila od zadeve, bo izjema odobrena stranki, ki ima
zemljišče v posesti.
(3) Če bi porok pred sodiščem prisegel samo glede sebe osebno, torej da ni odgovoren, to glavnemu dolžniku ne bo koristilo;
če pa bi prisegel glede nepremičnine, bo izjema odobrena glavnemu dolžniku.
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(4) Če manumitiram sužnja, ki je bil v času suženjstva navajen opravljati moje posle, in se pozneje z njim dogovorim za
plačilo vsega, kar bi mi bil dolžan plačati, če bi bil v času, ko je opravljal moje posle, svoboden, in vložim tožbo na podlagi
tega dogovora, mi izjema ne bo preprečila, saj se osvobojenec ne more pritožiti, da je zatiran, ker mu ni bilo dovoljeno, da bi
imel denarno korist zaradi uporabe premoženja svojega varovanca.
(5) Če določilo sklenem z namenom, da bi omejil svobodo, ga ne morem uveljavljati zoper svojega svobodnjaka. Omejitve
svobode so bile zelo pravilno opredeljene kot take, ki so naložene tako, da jih je mogoče zahtevati od svobodnjaka, če bi ta
užalil svojega varovanca, tako da je svobodnjak ves čas v strahu, da bodo od njega zahtevane, in se bo zaradi tega strahu
podredil vsemu, kar bo zahteval njegov varovanec.
(6) Z eno besedo, če je osvobojencu naložena neka obveznost, ki začne veljati v trenutku, ko dobi svobodo, je treba reči, da
bo obstajal razlog za izjemo. Če pa je to storjeno po določenem času, je vprašanje dopustno dvomiti, saj ga nihče ne bi mogel
prisiliti, da bi dal takšno obljubo. Kljub temu je treba v tem primeru priti do enakega sklepa, če se po opravljeni preiskavi
izkaže, da se je osvobojenec podredil svojemu pokrovitelju tako, da je bil podvržen kazni na podlagi določila bodisi zaradi
samega strahu bodisi zaradi pretiranega spoštovanja do njega.
(7) Če bi osvobojenec v zameno za pridobitev svobode sklenil partnerstvo s svojim patronom in bi njegov patron zoper njega
vložil tožbo na podlagi partnerstva, ali je ta izjema potrebna? Menim, da bo osvobojenec oproščen zahtevkov svojega
zaščitnika zgolj na podlagi zakona.
(8) Ne smemo pozabiti, da izjeme, ki je dovoljena zaradi utesnjujočih pogojev, naloženih svobodi, tako kot drugih izjem ne
smemo odreči poroku ali komur koli, ki se je na prošnjo svobodnjaka izročil za odgovornega; prav tako je ne bomo odrekli
samemu svobodnjaku, če bo imenovan za pooblaščenca glavnega dolžnika, da bi branil njegovo zadevo, ali če bo postal
njegov dedič. Ker je namreč pretorjev namen pri tovrstnih obveznostih pomagati glavnemu dolžniku, njegov namen ne bi bil
uresničen, če ne bi osvobojenec zagovarjal poroka ali tistega, ki je postal odgovoren na zahtevo osvobojenca, proti
njegovemu patronu. Ni namreč pomembno, ali je svobodnjak dolžan plačati patronu neposredno ali pa to stori s
posredovanjem poroka ali nekoga, ki je postal odgovoren na njegov račun.
(9) Ne glede na to, ali je bila obljuba dana v korist samega varovanca ali v korist drugega s privolitvijo prvega, se bo štelo, da
je bila dana z namenom omejiti svobodo, in zato bo obstajal razlog za to izjemo.
(10) Če pa bi patron delegiral svojega svobodnjaka svojemu upniku, poglejmo, ali lahko prvi uporabi to izjemo zoper upnika,
ki mu je, potem ko je bil delegiran, dal obljubo, ki je imela za posledico omejitev njegove svobode. Kasij pravi, da je bilo
Ursejevo mnenje, da upnik nikakor ne more biti izključen z izjemo, ker je prejel le tisto, do česar je bil upravičen; toda
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osvobojenec lahko od svojega pokrovitelja izterja, kar je plačal, če tega ni storil zato, da bi rešil spor, ki je nastal v zvezi z
njegovo manuminacijo.
(11) Spet, če bi svobodnjak svojega dolžnika prenesel na svojega varovanca, slednjemu ne more preprečiti izjema, ampak
lahko svobodnjak od svojega varovanca izterja znesek dolga z osebno tožbo.
(12) To izjemo je treba odobriti ne le samemu svobodnjaku, temveč tudi njegovim naslednikom; po drugi strani pa je treba
opozoriti, da je lahko dedič patrona oviran, če poskuša izterjati denar.
2. Paulus, O ediktu, knjiga LXXI.
Če je prisega dana sinu pod očetovskim nadzorom in ta priseže, da očetu ničesar ne dolguje, je treba izjemo odobriti očetu.
(1) Če tam, kjer se igra na srečo, nekaj prodam, da bi lahko igral, in se po izselitvi nepremičnine zoper mene vloži tožba, bo
kupec izključen z izjemo.
(2) Če suženj svojemu gospodarju obljubi denarno vsoto, da bi bil manumitiran, in ga gospodar sicer ne bi manumitiral, ko pa
postane svoboden, obnovi svojo obljubo, velja, da njegov patron ne bo izključen z izjemo, če toži za vračilo denarja, saj ta
znesek ni bil obljubljen z namenom omejevanja svobode; sicer bi bilo nepravično, da bi bil gospodar prikrajšan tako za
sužnja kot za njegovo ceno. Denar je torej obljubljen z namenom, da bi omejil svobodo, kadar gospodar prostovoljno
manumitira svojega sužnja in nato želi, da mu obljubi denarno vsoto, ne z namenom, da bi jo od njega izterjal, temveč zato,
da bi se ga njegovi osvobojenci bali in ga ubogali.

Tit. 6. O lastnini v sodnih postopkih.

1. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXVI.
Če je obvestilo vročeno z namenom preprečiti prodajo, to ne pomeni, da je zadevna nepremičnina predmet sodnega spora.
1. Kadar je lastninska pravica na nepremičnini sporna med dvema osebama, jaz pa jo kupim od tretje osebe, katere zahtevek
ni sporen, poglejmo, ali bo obstajal razlog za izjemo. Menim, da bom upravičen do izjeme, ker tisti, ki mi je nepremičnino
prodal, ni bil vpleten v noben sodni postopek, lahko pa se zgodi, da sta se druga dva dogovorila med seboj, da bosta
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izpodbijala lastninsko pravico, da bi mu škodovala, saj ga ne bi mogla vplesti v sodni postopek. Če pa je bil postopek sprožen
zoper zastopnika, skrbnika ali kuratorja kogar koli, je mogoče reči, da je bil sprožen zoper naročnika, in zato bo ta upravičen
do izjeme.
2. Isto, Trusti, VI. knjiga.
Če je suženj ob nakupu nepremičnine vedel, da je ta v sodnem postopku, njegov gospodar pa tega ni vedel, ali obratno,
poglejmo, čigavo vednost o tem dejstvu je treba upoštevati. Boljše mnenje je, da je treba upoštevati vednost tistega, ki je
premoženje kupil, in ne tistega, od katerega ga je pridobil. Zato se lahko kazen, vezana na nakup zgoraj navedenega
premoženja, ki je predmet spora, pobere, če ga suženj ni kupil po navodilu svojega gospodarja, kajti če je to storil, tudi če je
vedel, da je naslov sporen, njegov gospodar pa tega ni vedel, mu znanje sužnja ne bo škodilo. To je izjavil tudi Julijan v zvezi
s premoženjem, ki je predmet spora.
3. Gaj, O pravu dvanajstih tabel, VI. knjiga.
Prepovedujemo, da bi premoženje, ki je v sodnem sporu, namenili za svete namene, sicer bi prišlo do dvojne kazni, kar ni
nerazumno, saj se na ta način prepreči, da bi stanje nasprotnika postalo še bolj utesnjujoče. Vendar ni navedeno, ali je treba
dvojno kazen plačati državni blagajni ali nasprotni stranki. Morda jo je treba plačati slednji, da bi jo potolažili, ker je bila
izročena močnejšemu nasprotniku.

Tit. 7. V zvezi z obveznostmi in dejanji.

1. Gaj, Zlate zadeve, II. knjiga.
Obveznosti nastanejo bodisi iz pogodbe, bodisi iz kaznivega dejanja, bodisi iz različnih drugih vzrokov na podlagi zakona.
(1) Obveznosti nastanejo iz pogodb bodisi z besedami bodisi s privolitvijo.
(2) V primeru posojila za potrošnjo je obveznost sklenjena glede na posodeno premoženje. Takšno posojilo sestavljajo
predmeti, ki jih je mogoče stehtati, prešteti ali izmeriti; kot na primer vino, olje, žito in denar; stvari posojamo tudi tako, da
njihova lastnina preide na osebo, ki jih prejme, v pričakovanju, da nam bo v zameno dala druge predmete iste vrste in
kakovosti.
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(3) Tisti, ki mu kaj posodimo v uporabo, nam je odgovoren zaradi prenosa lastnine, hkrati pa je dolžan vrniti isto stvar, ki jo
je prejel.
(4) Tisti, ki je prejel posojilo v uporabo, pa še vedno ostaja odgovoren, če prejeto izgubi zaradi kakršne koli nesreče; kdor pa
prejme stvar v uporabo, je oproščen odgovornosti, če prejeto izgubi zaradi nesreče, ki je človeška slabost ni mogla preprečiti
(kot na primer zaradi požara, padca stavbe ali brodoloma ladje). Kljub temu mora z največjo skrbnostjo skrbeti za posodeni
predmet; prav tako ne zadošča, če izgubi prejeto zaradi nesreče, ki jo je človeška slabost povzročila njegovi lastnini, če bi
lahko drug bolj skrbno skrbel za njeno ohranitev. Odgovoren je tudi za dogodke, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, kadar je
bila stvar izgubljena po njegovi krivdi; na primer, če si kdo, ki je povabil prijatelje na večerjo, v ta namen izposodi srebrni
pribor, nato pa, ko se je odpravil na potovanje in je srebrni pribor vzel s seboj, ga izgubi bodisi zaradi brodoloma ladje bodisi
zaradi napada razbojnikov ali sovražnikov.
(5) Tudi tisti, pri katerem deponiramo premoženje, nam je zanj odgovoren in je dolžan vrniti isti predmet, ki ga je sam prejel.
Če pa zaradi malomarnosti izgubi, kar mu je bilo zaupano, je prost odgovornosti, saj tega ni prejel v svojo korist, temveč v
korist osebe, od katere ga je pridobil, in je odgovoren le, če je bilo kaj od tega izgubljeno zaradi goljufije. Ne bo pa
odgovoren zaradi malomarnosti tisti, ki je svoje premoženje zaupal svojemu prijatelju, ki je bil nepreviden, saj je za to kriv le
sam. Kljub temu je bilo odločeno, da je huda malomarnost vključena v kaznivo dejanje goljufije.
(6) Upnik, ki je prejel premoženje v zastavo, je prav tako odgovoren iz tega razloga in mora vrniti isti predmet, ki ga je
prejel.
(7) Obveznost se sklene ustno z vprašanjem in odgovorom; kot takrat, ko določimo, da nam bo nekaj plačano ali storjeno za
nas.
(8) Vsakdo se lahko zaveže bodisi v svojem imenu bodisi v imenu drugega. Kadar se nekdo zaveže v imenu drugega, ga
imenujemo porok; pogosto se zgodi, da nekoga zavežemo v svojem imenu in od njega sprejmemo druge, ki jih zavezuje ista
obveznost, s čimer poskrbimo za boljšo izpolnitev obveznosti, ki je sklenjena v našo korist.
(9) Če določimo, da nam bo dano nekaj, kar je take narave, da tega ni mogoče storiti, je očitno, da je taka določba po
naravnem pravu nična; kot na primer, če je sklenjena pogodba za izročitev svobodnega človeka ali za izročitev sužnja, ki je
umrl, ali za hišo, ki je pogorela, in je to sklenjeno med strankami, ki niso vedele, da zadevni človek ni svoboden ali da je
suženj umrl ali da je hišo uničil požar. Enako pravilo velja, če se kdo dogovori za prenos svetega ali verskega kraja nase.
(10) Določilo je nično tudi, če oseba sklene pogodbo za premoženje, ki pripada njej, ne da bi vedela, da je temu tako.
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(11) Prav tako je določeno, da je nična določba, ki je sklenjena pod nemogočim pogojem.
(12) Po naravnem pravu je jasno, da je dejanje blazne osebe, ki sklene bodisi določilo bodisi obljubo, brez učinka.
(13) Podoben je otroku, ki je tako nežne starosti, da še ne razume, kaj počne. Vendar pa je zakon do njega bolj prizanesljiv,
saj velja, da je vsakdo, ki lahko govori, sposoben dati veljavno določilo ali obljubo.
(14) Popolnoma jasno je, da nemi ne more skleniti ustne obveznosti.
(15) Isto pravilo velja tudi za gluho osebo, kajti če lahko govori ali obljublja, mora slišati besede določevalca; če pa določa,
mora slišati besede obljubitelja. Zato je očitno, da ne govorimo o osebi, ki težko sliši, temveč o osebi, ki sploh ne sliši.
2. Isti, Inštituti, III. knjiga.
Obveznosti se sklepajo s soglasjem v primeru nakupov, prodaj, najemov, zakupov, partnerstev in mandatov.
(1) Pravimo, da se obveznosti v teh primerih sklepajo s privolitvijo, ker formalnost besed ali pisanja ni bistvena; ampak
zadostuje, da se tisti, ki sklepajo posel, strinjajo.
(2) Zato se take obveznosti lahko sklepajo med odsotnimi strankami, kot na primer s pismom ali po kurirju.
(3) Poleg tega je pri pogodbah tega opisa vsaka od strank zavezana drugim za vse, kar je treba storiti, v skladu s pravičnostjo
in dobro vero.
3. Paulus, Inštituti, II. knjiga.
Narava obveznosti ni v tem, da zaradi njih postane neka lastnina ali neka služnost naša, temveč v tem, da od nas zahtevajo,
da nekaj damo, nekaj storimo ali za nekaj odgovarjamo.
1. V primeru posojila za sklenitev obveznosti ne zadošča, da je denar zgolj dan in prejet, ampak mora biti dan in prejet z
razumevanjem, da se bo to zgodilo. Če mi torej kdo da svoj denar kot darilo, čeprav pripada darovalcu in preide v moje roke,
še vedno nisem odgovoren zanj, ker to ni bil najin namen.
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2. Tudi ustna obveznost je sklenjena, če je bil to namen strank; na primer, če bi ti v šali ali z namenom, da bi pojasnil, kaj je
določilo, rekel: "Ali mi obljubiš tako in tako?" in bi ti odgovoril: "Obljubljam," obveznost ne bo nastala.
4. Gaj, Dnevnik ali Zlate zadeve, III. knjiga.
Obveznosti nastanejo tudi iz kaznivih dejanj, na primer iz tatvine, poškodovanja, ropa, poškodovanja, pri čemer so vsa ta
kazniva dejanja iste vrste, saj vsa izhajajo iz same stvari, to je iz kaznivega dejanja; medtem ko po drugi strani obveznosti, ki
izhajajo iz pogodbe, ne izhajajo le iz prenosa premoženja, temveč tudi iz besed in soglasja strank.
5. Isto, Zlate zadeve, III. knjiga.
Kadar nekdo, ki opravlja posle odsotne osebe, opravi neko dejanje na podlagi pooblastila, je očitno, da bodo iz sklenjene
pogodbe med strankama potekale tožbe na podlagi pooblastila, v katerih lahko vsaka od njiju dokaže, kako naj ravna do
druge v skladu s pravili dobre vere. Če pa zastopnik deluje brez pooblastila, je bilo odločeno, da bosta stranki medsebojno
odgovorni; zato so bili uvedeni postopki, ki jih označujemo kot tožbe na podlagi prostovoljnega pooblastila, s katerimi lahko
drug drugega prisilimo, da stori, kar zahtevata pravičnost in dobra vera. Vendar tovrstne tožbe ne izhajajo niti iz pogodb niti
iz kaznivih dejanj, kajti za tistega, ki opravlja posle drugega v času njegove odsotnosti, velja, da se je z njim predhodno
dogovoril; in ni kršitev zakona, če se zaveže opravljati posle drugega brez pooblastila. Tako je še vedno mogoče reči, da je
tisti, katerega posel je bil sklenjen brez njegove vednosti, bodisi sklenil pogodbo bodisi storil kaznivo dejanje; vendar je bilo
zaradi motivov ugodnosti ugotovljeno, da sta stranki odgovorni druga drugi. To pravilo je bilo sprejeto iz razloga, ker ljudje
pogosto odhajajo v tujino z namenom, da se hitro vrnejo, in zaradi tega nikomur ne zaupajo skrbi za svoje posle; potem pa so
zaradi nepredvidenih dogodkov nujno odsotni dlje, kot so pričakovali, in nepravično je, da njihove zadeve trpijo, kar bi se
dejansko zgodilo, če oseba, ki se je ponudila, da bo skrbela za njihove zadeve, ne bi imela pravice do tožbe za povračilo
stroškov, ki jih je pravilno plačala iz lastne denarnice; ali če tisti, čigar zadeve so bile opravljene, ne bi imel pravice do tožbe
proti tistemu, ki je brez pooblastila prevzel skrb za njegove zadeve.
1. Tisti, ki so odgovorni za tožbo zaradi skrbništva, se, pravilno rečeno, ne štejejo za zavezance zaradi pogodb, saj med
skrbnikom in varovancem ni sklenjena nobena pogodba. Vendar pa se zaradi tega, ker ne morejo odgovarjati zaradi
kaznivega dejanja, štejejo za odgovorne na podlagi kvazi pogodbe. Tudi v tem primeru so dejanja vzajemna. Kajti ne le, da
lahko varovanec vloži tožbo zoper svojega skrbnika, temveč je po drugi strani tudi skrbnik upravičen do tožbe zoper svojega
varovanca, če je kar koli porabil na premoženje slednjega ali zanj postal odgovoren ali obremenil svoje premoženje v korist
enega od njegovih upnikov.
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2. Dediča, ki je dolžan zapuščino, se ne razume kot odgovornega niti zaradi pogodbe niti zaradi kaznivega dejanja, saj se ne
razume, da je zapustnik sklenil kakršno koli pogodbo s pokojnikom ali z njegovim dedičem, in povsem jasno je, da v
takšnem primeru ni bilo storjeno nobeno kaznivo dejanje.
3. Tudi tisti, ki je zaradi napake osebe, ki je opravila plačilo, prejel nekaj, do česar ni bil upravičen, je zavezan kot v primeru
posojila in je odgovoren za enako tožbo, kot je dolžnik odgovoren svojemu upniku. Vendar pa tega ne smemo razumeti tako,
da je tisti, ki je v takem primeru odgovoren, zavezan s pogodbo; kajti kdor plača denar po pomoti, to stori prej z namenom,
da bi izpolnil obveznost, kot da bi jo sklenil.
4. Če sodnik izda nepravilno odločbo, se strogo gledano ne šteje, da je odgovoren zaradi kaznivega dejanja, niti ga ne
zavezuje pogodba; ker pa je storil napako, tudi če je bila storjena zaradi nevednosti, se šteje, da je odgovoren zaradi kvazi
kaznivega dejanja.
5. Prav tako se šteje, da je odgovoren zaradi kvazi prekrška, če iz stanovanja, ki mu pripada, ki ga ima v najemu ali ga
brezplačno zaseda, vrže ali izlije kar koli, tako da poškoduje mimoidočega. Zato ga ni mogoče pravilno razumeti kot
odgovornega zaradi storitve kaznivega dejanja, saj je zelo pogosto odgovoren za neprevidnost drugega, na primer za
neprevidnost sužnja ali otroka. Podoben je tistemu, ki postavi ali obesi nekaj v del hiše, pod katerim običajno hodijo ljudje in
ki lahko koga poškoduje, če pade. Če torej sin pod očetovim nadzorom, ki živi ločeno od očeta, kaj vrže ali izlije iz svojega
stanovanja ali postavi ali obesi kaj nad ulico, kar grozi, da bo poškodovalo mimoidoče, je po Julijanovem mnenju treba
ugoditi tožbi zoper samega sina, zoper očeta pa ni mogoče ugoditi niti tožbi De peculia niti noxalni tožbi.
6. Podobno velja, da je kapitan ladje ali lastnik gostilne ali gostišča odgovoren za kvazi kaznivo dejanje za vsako škodo ali
krajo, ki je lahko storjena na ladji ali v gostilni ali gostišču, če sam ne stori kaznivega dejanja, ampak ga stori nekdo, ki ga
zaposli na ladji ali v gostilni ali gostišču; ker ga ni mogoče tožiti na podlagi pogodbe in ker je do neke mere kriv neglfgence,
ker uporablja storitve slabih ljudi, se šteje, da je odgovoren zaradi kvazi kaznivega dejanja.
(6) Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Pri vseh začasnih dejanjih se moja odgovornost ne konča, dokler se zadnji dan v celoti ne izteče.
Pomponij, O Sabinu, XV. knjiga.
Sinu ni mogoče odobriti tožbe zoper očeta, dokler je pod njegovim nadzorom.
8. Isti, O Sabinu, knjiga XVI.
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Obveznost, sklenjena pod naslednjim pogojem: "Če hočem," je nična; kajti če te ni mogoče prisiliti, da kaj daš, če tega ne
želiš, je enako, kot da ne bi bilo nič rečeno. Dedič tistega, ki obljubi in nikoli ne pričakuje, da jo bo izpolnil, ni odgovoren,
ker ta pogoj ni bil nikoli izpolnjen, kar zadeva obljubitelja samega.
9. Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Sin, ki je pod očetovskim nadzorom, ni upravičen do tožbe v svojem imenu, razen za povračilo utrpele škode in kadar mu je
bilo premoženje odvzeto z nasiljem ali na skrivaj, ali za povrnitev premoženja, ki ga je deponiral ali posodil; tako meni
Julianus.
10. Isti, O Sabinu, knjiga XLVII.
Naravnih obveznosti ne bi smeli upoštevati samo zato, ker zaradi njih ni mogoče vložiti tožbe, ampak tudi zato, ker v
primeru, ko je bil plačan denar, ki ni bil dolgovan, tega ni mogoče izterjati.
11. Isto, O Sabinu, XII. knjiga.
Vsa dejanja, ki jih opravimo in ki izvirajo iz naših pogodb, so nična, razen če je začetek obveznosti naš osebni ; zato ne
moremo niti določati, kupovati, prodajati ali sklepati pogodb tako, da bi lahko drug v svojem imenu pravilno vložil tožbo iz
tega razloga.
(12) Pomponij, O Sabinu, knjiga XXIX.
Dedič je v celoti odgovoren, če je pokojnik storil goljufijo pri pogodbah o depozitu, posojilu za uporabo, pooblastilu,
skrbništvu in prostovoljnem posredovanju.
13. Ulpianus, Razprave, I. knjiga.
Tožbo in factum lahko vloži tudi sin, ki je pod očetovskim nadzorom.
14. Isti, Disputations, knjiga VII.
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Sužnji so odgovorni za svoja kazniva dejanja in to ostanejo tudi po svoji manuminaciji; niso pa civilno odgovorni za svoje
pogodbe, vseeno pa so zavezani in zavezujejo druge v skladu z naravnim pravom. Končno sem oproščen odgovornosti, če
sužnju po manumitaciji plačam znesek denarja, ki mi ga je posodil.
(15) Julianus, Digeste, IV. knjiga.
Nekdo, ki je vložil tožbo zoper dediča, je bil izključen z izjemo, ker naj bi bila oporoka razveljavljena zaradi tega, ker bi se
posest premoženja lahko podelila emancipiranemu sinu. Ker navedeni emancipirani sin ni zahteval posesti zapuščine, je
upnik lahko zelo pravilno zahteval, da se mu povrne pravica do tožbe zoper imenovanega dediča, saj dokler je bilo mogoče
posest zapuščine podeliti sinu v nasprotju z določbami oporoke, dedič do določene mere ni bil dolžnik.
16. Isto, Digest, knjiga XIII.
Človek si je od sužnja, ki je bil del zapuščine, izposodil vsoto denarja in mu dal v zastavo zemljišče ali sužnja, in ker je
zahteval, da zemljišče ali sužnja obdrži pod negotovim naslovom, ga je obdržal v posesti pod takim naslovom. To je storil
zato, ker je suženj, ki pripada posesti, zanjo pridobil lastnino tako, da je sprejel njeno izročitev; z dodelitvijo lastnine pod
negotovim naslovom pa je posledica, da je ni mogoče pridobiti z odtujitvijo. Če bi namreč posest posodil v uporabo ali jo
deponiral in bi bila del njegovega peculiuma, bi imel pravico vložiti tožbo na posojilo ali deponiranje v korist posesti. To se
zgodi, če je bila pogodba sklenjena v zvezi z njegovim peculiumom, saj je treba razumeti, da se posest stvari pridobi v takih
okoliščinah.
17. Isto, Digest, knjiga XLVII.
Vsi dolžniki, ki dolgujejo premoženje za veljavno plačilo, so oproščeni, kadar premoženje pride v roke upnikov na kakšen
drug način, iz katerega ti pridobijo denarno korist.
(18) Isto, Digest, knjiga LIV.
Če kdo, ki se je zavezal dati stihijo, postane dedič osebe, ki je upravičena do omenjene stihije po določilih oporoke, in vloži
tožbo na podlagi oporoke za izterjavo stihije, ne razveljavi zaveze. Po drugi strani pa bo Rand, če vloži tožbo za izterjavo
Stichusa na podlagi določila, še vedno upravičen do njega na podlagi oporoke; ker sta bili ti dve obveznosti na začetku
sklenjeni tako, da bi, če bi bila ena od njiju predložena sodišču, druga kljub temu ostala nespremenjena.
19. Isto, Digest, knjiga LXXIII.
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Lukrativni naslov se ne šteje, da izhaja iz obljube dote, in sicer iz razloga, ker se tisti, ki zahteva doto, do neke mere razume
kot upnik ali kupec. Kadar pa upnik ali kupec pridobi premoženje na podlagi nekega pridobitnega naslova, še vedno ohrani
pravico do tožbe za njegovo izterjavo; prav tako po drugi strani osebi, ki premoženja ne pridobi na podlagi pridobitnega
naslova, zaradi tega ni preprečeno, da bi vložila tožbo za njegovo izterjavo.
20. Alfenus, Digest, knjiga II.
suženj v nobenem primeru ne sme ostati nekaznovan, če je poslušal ukaze svojega gospodarja; na primer, če mu je ta ukazal,
naj nekoga ubije ali izvede krajo. Zato je treba sužnja preganjati za piratstvo, čeprav ga lahko stori po gospodarjevem ukazu,
potem ko je pridobil svobodo; zaradi vsakega nasilnega dejanja, ki ga je morda storil in je kaznivo, pa ga je treba kaznovati.
Če pa je prepir nastal zaradi nesoglasja ali spora ali je bila sila uporabljena za ohranitev pravice, do katere je bil upravičen
njegov gospodar, in ni bilo storjeno nobeno kaznivo dejanje, potem pretor ne bi smel na tej podlagi odobriti tožbe zoper
osvobojenca, ki je, ko je bil suženj, ubogal ukaze svojega gospodarja.
(21) Julijan, O Miniciju, V. knjiga.
Za vsakogar velja, da je sklenil pogodbo na kraju, kjer se je zavezal k plačilu.
22. Africanus, Vprašanja, III. knjiga.
Kadar se kdo dogovori za blago in sprejme poroštvo, ki ga je treba predložiti na določen dan, je treba čas računati od dneva,
ko je prejel poroštvo.
23. Isti, Vprašanja, VII knjiga.
Določilo je bilo sklenjeno v zvezi z denarjem, ki naj bi se uporabil v trgovini, in kot je običajno, je bila vanj vključena kazen,
da bi se osebi, ki je zagotovila denar, povrnila škoda, če ga ne bi plačala do določenega časa. Slednji je denar zahteval in ker
je bil del denarja plačan, ni zahteval preostanka, vendar ga je po določenem času vendarle zahteval. Pravnik, ki se je
posvetoval z dolžnikom, je menil, da je kazen mogoče izterjati za čas, ko dolžnik ni bil obveščen o plačilu, in da je to mogoče
storiti tudi, če sploh ni bil obveščen, ter da določilo ne bi bilo učinkovito le, če bi bil dolžnik odgovoren za to, da plačilo ni
bilo opravljeno. V nasprotnem primeru je treba reči, da če bi tisti, ki je začel uveljavljati terjatev, to prenehal početi, ker mu
je to preprečila bolezen, se kazen ne bi uporabila. Zato se lahko pojavi dvom, če bi dolžnik, ki je bil obveščen o plačilu, sam
zamujal, ali se kazen ne bi zaračunala, čeprav je pozneje denar ponudil. Lahko rečemo, da je to bolj pravično, kajti če arbiter,
imenovan za sklenitev poravnave, odredi, da je treba denar plačati do določenega roka, in tisti, ki mu je odredil plačilo, ne
zamudi, velja, da se kazen ne prišteje; zato je Servij zelo pravilno menil, da če dan, ko je treba plačati denar, ni bil vključen v
2796

odločitev arbitra, je treba šteti, da je bil odobren razumen rok. Enako pravilo velja, kadar je bilo kar koli prodano pod
pogojem, da bo posel neveljaven, če cena ne bo plačana do določenega roka.
(24) Pomponij, Pravila.
Če si od blazne osebe izposodim vsoto denarja v prepričanju, da je razsodna, in ta denar uporabim v svojo korist, bo blazna
oseba upravičena do tožbe za njegovo izterjavo. Kakor namreč v določenih okoliščinah pridobimo pravico do tožbe, čeprav
se tega ne zavedamo, tako je v podobnih okoliščinah mogoče vložiti tožbo v imenu blazne osebe; na primer, če suženj take
osebe sklene pogodbo ali mu je premoženje ukradeno ali je oškodovan na tak način, da je mogoče vložiti tožbo po
akvilejskem zakonu; ali če je upnik in bi njegov dolžnik prenesel premoženje na nekoga z namenom, da ga oškoduje. Enako
pravilo velja, kadar je zapuščina zapuščena duševno bolni osebi ali kadar ji je premoženje zapuščeno pod pogoji skrbništva.
1. Prav tako, če kdo, ki je posodil denar sužnju drugega, pozneje postane nor, in suženj uporabi izposojeni denar v korist
svojega gospodarja, bo nora oseba upravičena do tožbe za njegovo izterjavo.
2. Tudi če kdo, ki je posodil denar, ki pripada drugemu, pozneje postane blazen in se denar porabi, bo blazna oseba pridobila
tožbo za njegovo izterjavo.
3. Vsakdo, ki opravlja posle za blazno osebo, ji odgovarja s tožbo na podlagi prostovoljnega posredovanja.
(25) Ulpianus, Pravila, V. knjiga.
Obstajata dve vrsti tožb, ena stvarna, ki se imenuje vindictio, in druga osebna, ki se imenuje condictio. Resnična tožba je
tista, s katero tožimo za premoženje, ki nam pripada in je v posesti drugega, in se vedno vloži proti stranki, ki ima
premoženje v posesti. Osebna tožba je tista, ki jo vložimo zoper osebo, ki je dolžna nekaj storiti za nas ali nam nekaj dati, in
se vedno vloži zoper njo.
1. Nekatere tožbe temeljijo na pogodbi, druge na dejanju, tretje pa so in factum. Tožba temelji na pogodbi vedno, kadar je
ena oseba sklenila dogovor z drugo v svojo korist; kot na primer z nakupom, prodajo, najemom, zakupom in drugimi
tovrstnimi posli. Tožba, ki temelji na dejanju, je, kadar je kdo odgovoren za neko kaznivo dejanje, ki ga je sam storil; na
primer za krajo ali poškodbo ali za škodo, ki jo je povzročil. Tožba in factum je na primer tožba, ki je odobrena patronu
zoper njegovega svobodnjaka, ki ga je privedel na sodišče zaradi kršitve pretorijanskega edikta.
2. Za vse tožbe velja, da so bodisi civilne bodisi pretorske.
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26. Isto, O davkih, V. knjiga.
Vse kazenske tožbe preidejo na dediče, potem ko je bil sprožen sodni postopek.
27. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXVII.
Obveznosti, ki same po sebi niso veljavne, ne morejo postati takšne niti z odločitvijo sodnika, niti z ukazom pretorja, niti z
močjo zakona.
28. I. knjiga, Opredelitve.
Zahtevek, vložen zoper osebo, je označen kot "tožba"; zahtevek, vložen zoper stvar, se imenuje "prošnja", izraz "pregon",
uveden z namenom izterjave premoženja, se uporablja tako zoper stvari kot zoper osebe.
29. Paulus, Mnenja, knjiga IV.
Luciju Titiusu je bil na podlagi sodbe dolgovan določen znesek denarja. Ta je istemu dolžniku posodil drug denarni znesek,
pri prevzemu jamstva za njegovo plačilo pa ni omenil, da bi mu moral izročiti tudi znesek, dolgovan na podlagi sodbe.
Sprašujem, ali je Lucij Titius upravičen do obeh tožb. Paulus je odgovoril, da v navedenem primeru ni nobenega razloga,
zakaj ne bi obe tožbeni pravici ostali nedotaknjeni.
30. Scaevola, Mnenja, I. knjiga.
Če je bil nekdo spravljen v suženjstvo in je nato zaradi cesarjeve prizanesljivosti dobil svobodo, zaradi tega ni mogoče reči,
da je prevzel obveznosti do svojih upnikov.
31. Marcianus, Trusti, II. knjiga.
Ne samo določila, tudi vse druge pogodbe, ki so bile sklenjene pod nemogočimi pogoji, se štejejo za nične; kot so na primer
nične tudi prodaje ali zakupi, če so odvisni od nemogočih dogodkov; ker se pri dogovoru med dvema ali več osebami
upošteva namen vseh oseb in ni dvoma, da menijo, da take pogodbe ni mogoče izpolniti, če je postavljen pogoj, za katerega
vedo, da je nemogoč.
32. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
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Kadar iz enega samega kaznivega dejanja izhaja več tožb, kot se to zgodi, ko naj bi se drevesa posekala na skrivaj, je bilo po
številnih različnih mnenjih ugotovljeno, da se lahko postopek začne zoper vse stranke.
33. Paulus, Dekreti, III. knjiga.
Čeprav je bilo v nekaterih cesarskih konstitucijah določeno, da dediči na splošno niso podvrženi kazni, je bilo kljub temu
odločeno, da bodo, če je bila proti pokojniku vložena tožba za časa njegovega življenja, njegovi dediči podvrženi kazni po
načelu, da je bilo s pokojnikom združeno izhajanje.
34. Isto, o istočasnih tožbah.
Kdor udari sužnja drugega tako, da ga poškoduje, postane s svojim dejanjem odgovoren tako za tožbo po akvilejskem pravu
kot tudi za tožbo za povrnitev škode, saj je poškodba storjena namenoma, škoda pa je povzročena iz malomarnosti; zato bosta
obe tožbi dovoljeni. Vendar pa nekateri organi menijo, da je ob izbiri ene od teh tožb druga izgubljena; drugi pa menijo, da
bo ob izbiri tožbe po akvilejskem pravu izgubljena tudi tožba za povrnitev škode, saj ni več primerno in pravično, da se
sodba izda zoper tistega, ki je plačal ocenjeni znesek odškodnine. Če pa je bila tožba za povrnitev škode že vložena, bo
stranka še vedno odgovorna na podlagi akvilicijskega prava. To mnenje bi moral omejiti pretor, razen če je vložena tožba za
presežek, ki ga je mogoče pridobiti na podlagi akvilejskega prava. Zato je bolj smiselno priznati, da lahko tožnik izbere eno
od tožb in nato uporabi drugo, da bi izterjal vse, kar je več, kot lahko pridobi s prvo tožbo.
(1) Če kdo ukrade predmet, ki sem mu ga posodil za lastno uporabo, bo odgovoren tako za tožbo zaradi posojila kot za
osebno tožbo za vračilo stvari, vendar eden od teh postopkov razveljavi drugega, bodisi po samem zakonu bodisi z
uveljavljanjem izjeme; kar je boljše mnenje.
(2) Zato je bilo v zvezi z najemnikom, ki je ukradel nekaj, kar je pripadalo zemljišču, odločeno, da je odgovoren tako za
tožbo za vračilo stvari, za tožbo zaradi kraje kot tudi za tožbo na izposojo. Sankcija za krajo ni združena, združeni pa sta
drugi dve tožbi. To velja za postopek po akvilskem pravu; če ti namreč posodim oblačila, ti pa jih raztrgaš, sta obe tožbi za
vračilo premoženja upravičeni. Po vložitvi tožbe po akvilejskem pravu pravica do tožbe za posojilo preneha; po vložitvi
tožbe za posojilo pa obstaja dvom, ali ni mogoče tožbe po akvilejskem pravu vložiti v tridesetih dneh, ker je to ugodneje.
Boljše je mnenje, da se pravica do njene vložitve ohrani, ker povečuje navadno vrednost nepremičnine, in če je bila navadna
vrednost plačana, ne bo razloga za njeno vložitev.
35. I. knjiga, I. poglavje o glavnem ediktu.
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Glede pretorskih tožb Kasij pravi, da je treba šteti, da se tiste, ki dovoljujejo pregon premoženja, lahko odobrijo po preteku
enega leta, druge pa v enem letu. Pretorske tožbe, ki se ne odobrijo po preteku leta, pa niso na voljo proti dediču; kljub temu
pa se lahko od njega izterja vsak dobiček, ki ga je pridobil, tako kot se to zgodi v tožbi zaradi goljufije, v interdiktu Unde vi
in v drugih postopkih te vrste. Mednje sodi tudi premoženjski pregon, s katerim skušamo izterjati vse, kar je bilo odvzeto iz
našega premoženja, in ko ukrepamo zoper posestnika premoženja našega dolžnika. Enake vrste je tudi publicistična tožba, ki
se odobri za izterjavo premoženja. Kadar pa je ta tožba odobrena zaradi prekinitve užitka, pravica v enem letu ugasne, ker je
odobrena v nasprotju z načeli civilnega prava.
(1) Tožba na podlagi pogodbe, ki so jo sklenili občinski sodniki, se zoper duumvirje in občino prizna po preteku enega leta.
36. Ulpianus, O ediktu, II. knjiga.
V osebnih tožbah za vračilo premoženja sodba ne pomeni vedno sramote, čeprav je lahko izdana v primerih, ki vključujejo
neslavnost.
37. Isti, O pretorjevem ediktu, IV. knjiga.
V izraz "tožba" so vključene stvarne, osebne, neposredne, pravične in škodne tožbe, kot pravi Pomponij, pa tudi pretorske
določbe, ker nadomeščajo tožbe, ter postopki za zavarovanje pred grozečo škodo, za zavarovanje plačila zapuščine in drugi
tovrstni postopki. V izraz "tožba" so vključeni tudi interdikti.
(1) Mešane tožbe so tiste, v katerih sta obe stranki tožnika; kot so na primer tiste, ki se sprožijo zaradi ureditve mej, tožbe
zaradi delitve in delitve premoženja v skupni lasti, ter interdikta Uti possidetis in Utrubi.
38. Paulus, O ediktu, III. knjiga.
Ne zavezuje nas oblika pisem, temveč pomen, ki ga izražajo, saj je bilo odločeno, da pisava ne sme imeti manjše veljavnosti
od tega, kar pomenijo besede, izrečene z jezikom.
39. Gaj, O ediktu, III. knjiga.
Sina pod očetovskim nadzorom, tako kot glavo gospodinjstva, zavezujejo vse vrste naslovov in zoper njega je mogoče vložiti
tožbo na tej podlagi, tako kot jo je mogoče vložiti zoper osebo, ki je samostojna.
40. Paulus, O ediktu, XI. knjiga.
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Zapuščine se štejejo za terjatve do zapuščine, čeprav jih začne plačevati dedič.
41. Isti, O ediktu, knjiga XXII.
Kadarkoli zakon uvede obveznost, razen če je posebej določeno, da bomo uporabili samo eno tožbo, bodo v ta namen veljale
tudi antične tožbe.
(1) Če je mogoče vložiti dve tožbi iz istega razloga in bi lahko tožnik z uporabo druge tožbe, ki je ni vložil, izterjal večji
znesek, bo dolžnost sodišča, da izda odločbo v njegovo korist za ta znesek; če pa bi lahko izterjal le enak znesek ali manj, mu
druga tožba ne bo koristila.
42. Ulpianus, O ediktu, XXI. knjiga.
Oseba, ki ji je bila zapuščina zapuščena pod pogojem, ni upnik zapuščine, dokler pogoj traja, ampak šele potem, ko je
izpolnjen; čeprav je določeno, da vsakdo, ki je določil pogoj, ostane upnik, dokler ta pogoj traja.
(1) Kot upnike moramo razumeti tiste, ki so upravičeni do civilne tožbe (pod pogojem, da jim je ne more preprečiti izjema)
ali pretorske tožbe ali tožbe in factum.
43. Paulus, O ediktu, knjiga LXXII.
Zavezuje se lahko glava gospodinjstva, ki je dosegel starost pubertete, ki je sam svoj gospodar in je zdrave pameti.
Pooblaščenec ne more postati zavezanec po civilnem pravu brez pooblastila svojega skrbnika. Suženj se ne more zavezati s
pogodbo.
44. Isto, O pretorjevem ediktu, knjiga LXXIV.
Obstajajo štiri različne vrste obveznosti, saj se sklepajo glede na določen čas ali pod določenim pogojem ali glede na
določeno mero ali so odvisne od določenih rezultatov.
(1) V zvezi s časom je treba upoštevati dvoje, saj se obveznost bodisi začne bodisi konča na določen datum. Začne se na
določen datum, na primer takole: "Ali mi obljubiš, da mi boš plačal takšen in takšen znesek na kalendi meseca marca?"
Narava te obveznosti je, da zneska ni mogoče izterjati pred določenim časom. Kadar je sklenjena v določenem času, na
primer takole: "Ali mi obljubiš, da mi boš plačal od zdaj do kalendov marca?", je ugotovljeno, da niti obveznosti niti
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zapuščine ni mogoče skleniti za določen čas, saj ko se kaj začne dolgovati drugemu, to v določenih okoliščinah preneha biti
dolgovano. Jasno je, da se lahko določevalec po preteku časa izloči z ugovorom na podlagi svojega dogovora ali zaradi
goljufije. Prav tako, če bi kdo ob izročitvi zemljišča rekel, da izroča zemljo brez stavbe na njej, to ne bo preprečilo, da bi
stavba, ki je po naravi vezana na zemljo, prešla skupaj z njo.
(2) Učinkovit je pogoj, ki je bil vstavljen v obveznost v času, ko je bila sklenjena, in ne potem, ko je bila izpopolnjena; kot na
primer: "Ali mi obljubiš, da mi boš plačal sto aurejev, če ladja ne prispe iz Azije?" V tem primeru, če bi bil pogoj izpolnjen,
bi obstajal razlog za izjemo, ki bi temeljila na neformalnem dogovoru ali goljufiji.
(3) Mera obveznosti postane očitna, kadar določimo deset aurejev ali sužnja, saj z izročitvijo enega od teh predmetov
razveljavi celotno pogodbo in enega od njih ni mogoče zahtevati, dokler obstajata oba.
(4) Posledica obveznosti se nanaša bodisi na osebo bodisi na stvar; na osebo, kadar določim, da se plačilo opravi bodisi meni
bodisi Titiusu; na stvar, kadar določim, da se mi plača deset aurejev ali da se Titiusu izroči suženj; v tem primeru se pojavi
vprašanje, ali suženj, ko je izročen Titiusu, postane po zakonu prost.
(5) Kadar določim takole: "Če mi ne daš takšnega in takšnega zemljišča, ali mi obljubiš, da mi boš plačal sto aurejev?", je
predmet določitve samo znesek sto aurejev, prenos zemljišča pa je eden od načinov izpolnitve obveznosti.
(6) Če določim, da boš zgradil ladjo, in če je ne boš zgradil, da mi boš plačal sto aurei, poglejmo, ali gre za dve določili, eno
absolutno in drugo pogojno, in če bo pogoj drugega izpolnjen, ali ne bo razveljavil prvega; ali ga ne bo vključil vase in postal
tako rekoč obnovitev prvega. Zadnje mnenje je boljše.
45. Isti, O Plautiju, III. knjiga.
Če človek, ki je po določilu dolžan stihiji, manumitira, preden je v zamudi, in suženj umre, preden je obljubitelj tožen, ker ga
ni izročil, slednji ne bo odgovoren. Ne šteje se namreč, da je kriv, ker sužnja ni izročil.
46. Isto, O Placiju, VII. knjiga.
Nora oseba in varovanec sta odgovorna brez pooblastila njunega kuratorja ali skrbnika, če obveznost izhaja iz same lastnine;
kot na primer, če imam z enim od njiju skupno zemljišče in sem v zvezi z njim imel kakšne stroške ali če ga je varovanec na
kakršen koli način poškodoval, bo odgovoren z delitveno tožbo.
47. Isto, O Placiju, XIV. knjiga.
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Arianus pravi, da obstaja velika razlika med vprašanjem, ali je kdo odgovoren ali je bil oproščen. Kadar se poizveduje v
zvezi z obstojem odgovornosti, bi se morali bolj nagibati k temu, da bi zanikali, da je temu tako, če imamo za to kakšno
priložnost. Po drugi strani pa bi morala biti težnja v prid temu, če se vprašanje nanaša na to, ali je bil nekdo oproščen.
48. Isto, O Plautiju, XVI. knjiga.
Pri vseh poslih, pri katerih govor ni potreben, zadostuje privolitev; in pri tovrstnih zadevah lahko gluha oseba sodeluje zaradi
tega, ker lahko razume in da privolitev, kot pri najemu, zakupu, nakupu in drugih podobnih pogodbah.
49. Isti, O Placiju, XVIII. knjiga.
Tožbe, ki izhajajo iz pogodb, se odobrijo proti dedičem, tudi če gre za kakšno kaznivo dejanje; kot na primer, če je bil
skrbnik kriv slabe vere pri upravljanju svojega zaupanja ali če je nekdo, pri katerem je bilo premoženje shranjeno, storil
goljufijo. V tem primeru, tudi če je sin pod očetovskim nadzorom ali suženj storil tovrstno goljufivo dejanje, se odobri tožba
De peculio in ne noxalna tožba.
50. Pomponij, O Placiju, VII. knjiga.
Če kdo obljubi, da bo v enem letu plačal neko vsoto denarja, ali če je proti njemu izdana sodba, ki to od njega zahteva, jo
lahko plača na katerikoli dan v letu.
51. Celsus, Digeste, III. knjiga.
Tožba ni nič drugega kot pravica, da s sodnim postopkom izterjamo to, do česar smo upravičeni.
52. Modestin, Pravila, II. knjiga.
Obveznost sklenemo bodisi glede na samo lastnino bodisi z besedami, bodisi z obema hkrati, bodisi s privolitvijo, bodisi po
splošnem pravu, bodisi po pretorijanskem pravu, bodisi po nujnosti, bodisi s kaznivim dejanjem.
(1) Obveznost v zvezi s premoženjem sklenemo, ko nam je premoženje izročeno.
(2) Z besedami jo sklenemo, kadar je postavljeno vprašanje in dan ustrezen odgovor.
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(3) Obveznost sklenemo na račun premoženja in z besedami, kadar je premoženje izročeno in so hkrati dani odgovori na
vprašanja.
(4) Kadar v kaj privolimo, smo nujno odgovorni zaradi prostovoljnega soglasja.
(5) Obveznost po splošnem pravu sklenemo, kadar izpolnjujemo zakone v skladu s tem, kar predpisujejo, ali pa jih kršimo.
(6) Obveznost po pretorijanskem pravu sklenemo, ko nam nekaj zapoveduje ali prepoveduje večni edikt ali sodnik.
(7) Obveznost po nujnosti sklenejo tisti, ki ne morejo storiti ničesar drugega kot to, kar jim je ukazano storiti. To se zgodi v
primeru nujnega dediča,
(8) Obveznost sklenemo zaradi kaznivega dejanja, kadar se glavni del poizvedbe nanaša na storjeno nezakonito dejanje.
(9) Za nastanek obveznosti zadostuje že navadna privolitev, čeprav je lahko izražena z besedami.
(10) Veliko obveznosti se sklene zgolj z znaki privolitve.
53. Isto, Pravila, III. knjiga.
Več kaznivih dejanj, storjenih v zvezi z eno in isto stvarjo, daje podlago za različne tožbe; vendar je določeno, da vseh ni
mogoče uporabiti, in če iz ene obveznosti izhaja več tožbenih razlogov, je treba uporabiti samo enega in ne vseh.
(1) Kadar v obveznosti navedemo splošno izjavo: "Ali v korist tistega, ki mu bo stvar pripadla", ne vključimo le oseb, ki so
bile arogirane, temveč tudi druge, ki nas lahko nasledijo na podlagi katere koli druge pravice.
54. Isto, Pravila, V. knjiga.
Fiktivne pogodbe niso pravno zavezujoče niti v primeru prodaje, in sicer iz razloga, ker so le simulirane in ne temeljijo na
resnici.
55. Javolen, Pisma, knjiga XII.
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V vseh zadevah, ki se nanašajo na prenos lastništva, morata obstajati soglasje in namen obeh pogodbenih strank; kajti pri
prodaji, donaciji, najemu ali kateri koli drugi vrsti pogodb, če se obe stranki ne strinjata, vse, kar se je začelo, ne bo imelo
učinka.
56. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XX.
Vse tožbe, do katerih sem lahko upravičen s posredovanjem svojega sužnja, ne glede na to, ali izhajajo iz Zakona dvanajstih
tabel ali iz Akvilijevega zakona, ali pa jih je mogoče vložiti zaradi storjene poškodbe ali kraje, bodo obstajale še naprej, tudi
če bo suženj pozneje bodisi manumitiran bodisi odtujen ali pa bo umrl. Osebna tožba za vračilo premoženja, ki ga je
omenjeni suženj ukradel, bo prav tako mogoča, razen če ga bom, potem ko sem ga dobil v posest, bodisi odtujil bodisi
manumitiral.
57. Isto, O Kvintu Muciju, knjiga XXXVI.
Pri vseh sklenjenih pogodbah, ne glede na to, ali so bile sklenjene v dobri veri ali ne, če je prišlo do kakšne napake zaradi
nesporazuma strank, se pravi, če je bil tisti, ki je kupil ali dal v najem premoženje, drugačnega mnenja kot tisti, s katerim je
sklenil pogodbo, bo posel ničen. Enako pravilo je treba sprejeti pri ustanovitvi partnerstva, tako da če partnerja menita
drugače, saj je eden takšnega mnenja, drugi pa drugačnega, partnerstvo ne bo veljavno, saj je odvisno od soglasja strank.
58. Kalistrat, Edikt o manjšini, I. knjiga.
Pri tem je treba upoštevati, da če je bilo vprašanje združeno v zadevi, preide zoper dediča in druge osebe te vrste.
59. Licinij Rufin, Pravila, VIII. knjiga.
Oskrbovanec z izposojo denarja ne postane odgovoren po naravnem pravu.
60. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVII.
Kadar so kazenske tožbe, ki se nanašajo na isti denarni znesek, sočasne, ena od njih nikoli ne razveljavi druge.
61. Scaevola, Digest, knjiga XXVIII.
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Seijev zastopnik je zlatarju poslal pismo, na dnu katerega so bile naslednje besede: "Jaz, Lucij Kalendij, sem potrdil, kar je
bilo napisano zgoraj, in saldo v višini toliko in toliko je dolgovano od nas do So in So." Sprašujem, ali bi to zavezovalo Gaja
Seija? Odgovor je bil, da če Seius ne bi bil drugače zavezan, ne bi bil odgovoren za to, kar je navedeno v tem dokumentu.
(1) Seia je v želji, da bi Luciju Titiusu izplačal plačo, poslal naslednje pismo: Luciju Titiusu: "Pozdrav. Če si enako misleč in
gojiš do mene naklonjenost, ki si jo vedno gojil, prodaj svoje premoženje in pridi k meni takoj, ko prejmeš to pismo. Vsako
leto, dokler bom živ, ti bom plačeval deset aurejev, saj vem, kako zelo me imaš rad." Če bi Lucij Titius prodal svoje
premoženje in šel k njej, sprašujem, ali bi lahko pobral letno plačo, omenjeno v pismu. Odgovor je bil, da je treba opraviti
preiskavo glede na rang oseb in njihove motive, da bi ugotovili, ali je treba tožbo odobriti.
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Knjiga XLV
1. O ustnih obveznostih.
2. O odgovornosti dveh ali več obljubiteljev.
3. O določilih sužnjev.

Tit. 1. O ustnih obveznostih.

1. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVIII.
Določila ni mogoče skleniti drugače kot z besedami obeh pogodbenih strank, zato določila ne more skleniti nihče, ki je
neumen ali gluh, niti otrok; prav tako tega ne more storiti odsotna oseba, saj se morata stranki vzajemno razumeti. Če torej
katera od teh oseb želi skleniti določilo, naj to stori s pomočjo sužnja, ki je takrat navzoč, in slednji bo zanjo pridobil dejanje,
ki temelji na določilu. Podobno, če se kdo želi zavezati, naj odredi, da se to stori, in zavezan bo njegovemu ukazu.
(0) Če ena od navzočih strank postavi vprašanje in odide, preden mu je dan odgovor, naredi določilo neveljavno. Če pa
postavi vprašanje, medtem ko je navzoč, in odide, ob vrnitvi pa dobi odgovor, se bo zavezal, saj vmesni čas ni okrnil
obveznosti.
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(1) Če bi kdo zastavil vprašanje, kot sledi: "Kaj je to vprašanje? "Ali boš plačal?" in drugi odgovori: "Zakaj ne?", se slednji
zaveže. To pa ne bo veljalo, če privoli, ne da bi govoril, kajti kdor tako privoli, je zavezan ne le civilno, temveč tudi naravno;
zato je zelo pravilno rečeno, da tudi njegov porok ne postane odgovoren zanj.
(2) Če bi kdo, potem ko je bil preprosto izprašan, odgovoril: "Če bo storjeno tako in tako, bom plačal," je gotovo, da ne bo
zavezan. In če bi ga vprašali: "Ali boš plačal pred petim kalendom" in bi odgovoril: "Plačal bom na id," prav tako ne bo
zavezan, ker ni odgovoril glede na to, kar je bil vprašan; in obratno, če bi ga vprašali pod pogojem in bi odgovoril absolutno,
je treba reči, da ne bo zavezan. Če se obveznosti kaj doda ali odvzame, je treba vedno šteti, da je bila izpodbijana, razen če bi
določevalec takoj sprejel razliko v odgovoru; potem se namreč šteje, da je bila sklenjena nova določba.
(3) Če, ko določim deset aurei, ti pa odgovoriš dvajset, je gotovo, da je obveznost sklenjena le za deset. Po drugi strani pa, če
določim dvajset, ti pa odgovoriš deset, bo obveznost sklenjena le za deset; kajti čeprav se morata zneska ujemati, je še vedno
povsem jasno, da gre za dvajset in deset.
(4) Če določim Pamfila, ti pa obljubiš tako Pamfila kot Stiha, menim, da je treba dodatek Stiha šteti za odvečnega. Kajti
kadar je toliko stipulacij kot predmetov, obstajata tako rekoč dve stipulaciji, od katerih je ena koristna, druga pa nekoristna,
in koristna ni okrnjena s tistim, kar je brez vrednosti.
(5) Nič ni pomembno, če je odgovor podan v drugem jeziku. Če torej kdo sprašuje v latinščini in mu je odgovorjeno v
grščini, je obveznost sklenjena, če je odgovor primeren. Isto pravilo velja tudi v nasprotnem primeru. Toda ali obstaja kakšen
dvom, ali naj to velja samo za grščino ali tudi za druge jezike; na primer za punski, asirski ali kateri koli drug jezik? O tem je
pisal Sabinus, res pa je, da lahko vsaka vrsta govora povzroči obveznost, če vendarle vsaka od strank razume jezik druge
bodisi sama bodisi prek zvestega tolmača.
2. Paulus, O Sabinu, XII. knjiga.
Nekatera določila se nanašajo na dajanje, druga pa na dejanja, ki jih je treba opraviti.
3. Med vsemi temi primeri nekateri dopuščajo delno plačilo, kot na primer, kadar se dogovorimo, da bomo plačali deset
aurei. Drugi tega ne dopuščajo in po svoji naravi niso dovzetni za delitev; na primer, ko določimo pravico do poti, pravico do
prehoda ali pravico do vožnje. Nekatere po svoji naravi dopuščajo delitev, a če ni dana celotna stvar, določilo ni izvršeno; na
primer, ko na splošno določim sužnja, posodo ali kakršno koli vazo. Če je namreč zagotovljen en del stiha, še ni izpolnjen
noben del določila in ga je mogoče takoj zahtevati ali pa ostane v suspenzu, dokler ni zagotovljen drug suženj. Enake vrste je
določba o zagotovitvi Stiha ali Pamfila.
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4. Zato pri določbah tega opisa dedičev ni mogoče razrešiti zgolj z dajanjem dela, dokler vsi ne dajo iste stvari; ker se pogoj
obveznosti ne spremeni zaradi osebe dediča. Če torej tega, kar je obljubljeno, ni mogoče deliti, kot je na primer pravica do
poti, bo vsak od dedičev obljubitelja odgovoren za vse. Če pa je eden od dedičev plačal v celoti, ima regresni zahtevek zoper
svojega sodediča z delitveno tožbo. Zato se zgodi, kot pravi Pomponij, da je vsak od dedičev osebe, ki je določila pravico
poti ali pravico prehoda, upravičen do tožbe za vse. Nekatere avtoritete pa menijo, da v tem primeru določba preneha veljati,
ker služnosti ne more pridobiti vsak od njih posebej, vendar zaradi težav z izročitvijo dogovor ni ničen.
5. Če pa, potem ko sem določil služnost, vložim tožbo zoper enega od dedičev obljubitelja, ostane za plačilo samo delež
drugih, ki ga dolgujejo na podlagi obveznosti. - Tako je tudi v primeru, ko je enemu od dedičev odobrena razrešitev.
6. Isto pravilo, ki smo ga omenili in ki zadeva dediče, velja za samega obljubitelja in njegove porokove zavezance.
7. Tudi če se določilo nanaša na dejanje, ki ga je treba opraviti, na primer če določim, da ne ti ne tvoj dedič ne smeta storiti
ničesar, kar bi mi preprečilo prehod ali vožnjo, in mi to prepreči eden od več dedičev, bo odgovoren tudi njegov sodedič;
vendar lahko to, kar so mu dali, izterjajo z delitveno tožbo. To mnenje sta sprejela tudi Julijan in Pomponij.
8. Po drugi strani pa, če bi določevalec umrl po tem, ko je določil, da bosta on in njegov dedič uživala pravico do poti, in bi
to enemu od njegovih dedičev preprečili, pravimo, da je razlika, ali je določilo v celoti kršeno ali pa je to storjeno le glede
deleža tistega, v katerega pravico je bilo poseženo. Če se namreč določilu doda kazen, bo ta nastala v celoti; vendar bo tistim
- ki jim to ni bilo preprečeno - prepovedana z izjemo zaradi goljufije. Če pa kazen ni bila naložena, bo določba kršena le
glede deleža tistega, ki je bil oviran.
(0) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLIX.
Enako pravilo velja za določilo: "Ali obljubljaš, da lahko jaz in moj dedič dobiva to in to?" (2).
4. Razlog za to razliko je v tem, da kadar je eden od dedičev oviran, sodedič, ki nima interesa v tej zadevi, ne more vložiti
tožbe na podlagi določila, razen če je bila naložena kazen, zaradi katere določilo kršijo vsi; v tem primeru namreč ne
sprašujemo, kdo je zainteresiran. Kadar pa eden od dedičev ovira, so odgovorni vsi, saj je v interesu tistega, ki ovira, da ga
nihče ne ovira.
5. Paulus, O Sabinu, XII. knjiga.
Enako rečemo, če sem določil, da ti ali tvoj dedič ne smeta storiti nobene goljufije, in če bi bodisi obljubitelj bodisi določitelj
umrla in zapustila več dedičev.
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2. Katon v petnajsti knjigi pravi, da če je obljubljena kazen v obliki določene denarne vsote, če bi bilo storjeno kaj drugega in
bi obljubitelj umrl, eden od več dedičev pa bi storil dejanje, ki je predvideno, bodo kazen nosili vsi dediči, vsak sorazmerno s
svojim deležem v zapuščini, ali pa jo bo nosil samo eden glede na višino svojega deleža. Če so prepovedano dejanje storili
vsi dediči in je bil predmet določitve nedeljiv, kot na primer v primeru, ko je pravica do poti podeljena iz razloga, da je ni
mogoče deliti, se do določene mere šteje, da so dejanje storili vsi. Če pa je določeno nekaj, kar je mogoče deliti, na primer, da
ni več mogoče voditi sodnih postopkov, potem bo samo dedič, ki je kršil določilo, nosil kazen sorazmerno s svojim deležem.
Razlog za to razliko je v tem, da se na prvi stopnji šteje, da so dejanje storili vsi dediči, saj dogovora, da ne boš storil ničesar,
s čimer bi mi lahko preprečil prehod ali vožnjo, ni mogoče kršiti drugače kot v celoti. Toda poglejmo, ali to, kar se pojavlja v
naslednji določbi, ni ista stvar, temveč nekaj, kar ji je podobno, in sicer "Ali obljubljaš, da bosta Titius in njegov dedič to
potrdila?" Kajti v tej določbi bo odgovoren samo tisti, ki ne bo ratificiral dejanja, in samo on lahko vloži tožbo za to, kar je
bilo zahtevano. Tega mnenja je bil tudi Marcel, čeprav gospodar sam ne more opraviti delne ratifikacije.
3. Če umre tisti, ki je določil dvojni znesek, in zapusti več dedičev, lahko vsak od njih v sorazmerju s svojim deležem v
zapuščini vloži tožbo zaradi izselitve tistega, do česar je upravičen. Isto pravilo bo veljalo tudi za določilo, ki se nanaša na
užitek, za preprečitev grozeče škode in obvestilo o prenehanju novega dela. Po obvestilu o prenehanju novega dela ni
mogoče opraviti delne vrnitve v prejšnje stanje. To pravilo so določevalci sprejeli zaradi njegove priročnosti. Delne vrnitve v
prejšnje stanje obljubitelj ne more izvesti, prav tako pa ne more sprožiti delne obrambe.
4. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXVI.
Nekatere stipulacije so sodne, druge pretorske, tretje konvencijske, četrte pa skupne, torej tako pretorske kot sodne. Sodne
klavzule so tiste, ki jih uradno predpiše sodišče, kot je na primer zagotovitev varščine proti goljufiji. Pretorske določbe so
tiste, ki jih uradno predpiše pretor, na primer določbe za primer grozeče škode. Pretorske določbe je treba razumeti tako, da
vključujejo tudi tiste, ki se nanašajo na dolžnosti mila, saj tudi te izhajajo iz pristojnosti sodišča. Konvencionalne klavzule
izhajajo iz dogovora strank in skušam reči, da jih je toliko vrst, kolikor je predmetov, za katere je treba skleniti pogodbo, saj
se uporabljajo v istih besednih obveznostih in so odvisne od narave posla, ki ga je treba skleniti. Pogoste so na primer
klavzule, kadar je dogovorjeno, da je treba zavarovati premoženje varovanca; pretor namreč odredi, da se za zaščito
varovančevega premoženja izda obveznica, včasih pa to stori sodnik, če tega ni mogoče doseči drugače. Podobno tudi
določilo o dvojnem znesku izvira bodisi od sodnika bodisi iz edikta dile.
5. Določilo je določena besedna oblika, s katero stranka, ki je zaslišana, odgovori, da bo dala ali storila vse, kar je predmet
zaslišanja.
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6. Dogovor o izpolnitvi je določilo, ki obljubljajočega zavezuje, da bo priskrbel poroke, to je osebe, ki bodo obljubile isto
stvar.
7. Dogovor o izpolnitvi je izraz, ki se uporablja na enak način kot dogovor o zavarovanju. Kadar je namreč kdo zadovoljen s
tem, kar mu je dano, se to imenuje zadoščenje; in podobno, kadar so dana poroštva, ki se ustno zavežejo, in je tisti, ki so mu
ponujena, z njimi zadovoljen, se to označuje kot dajanje zadostnega jamstva.
8. Če obljubiš določen denarni znesek kot glavnico in tudi kazen, če ne bo plačan, in eden od tvojih dedičev plača del
glavnice, bo kljub temu odgovoren za kazen, dokler ne bo plačano tisto, kar je dolžan plačati njegov sostanovalec. Enako
pravilo velja za kazen v primeru napotitve na arbitražo, če ena od strank izpolni sodnikovo odločitev, druga pa ne. Dediču bi
moral njegov sopogodbenik povrniti škodo, saj pri tovrstnih določbah ni mogoče sprejeti nobene druge odločitve, ne da bi bil
oškodovan določevalec.
9. Ulpianus, O Sabinu, I. knjiga.
Kadar je komu prepovedano upravljati lastno premoženje, mu stipulacija sicer koristi, vendar ne more ničesar izročiti ali se
zavezati z obljubo. Zato porok ne more posredovati v njegovo korist, tako kot ne more posredovati v korist blazne osebe.
10. Isto, O Sabinu, VI. knjiga.
Kadar je predpisan nemogoč pogoj, ki se nanaša na izvršitev nekega dejanja, je to ovira za določilo. Drugače pa je, če je v
določilo vključen pogoj, kot je naslednji, namreč: "Če se ne povzpne v nebesa"; ta je namreč dostopen in učinkovit ter se
nanaša na denar, ki je bil posojen.
11. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
V naslednjem določilu: "Če Stiha ne izročiš na kalendi, ali obljubiš, da boš plačal deset aurei!" Ker je suženj umrl, se
postavlja vprašanje, ali je tožbo mogoče vložiti neposredno pred kalendami? Sabinus in Proculus menita, da mora tožnik
počakati do tega dne, kar je boljše mnenje, saj se vsaka obveznost nanaša na pogoj in določen čas, in čeprav se zdi, da je bil
pogoj izpolnjen, še vedno ni prišel čas za izpolnitev. Toda v zvezi s tistim, ki obljublja takole: "Če se pred kalendami s
prstom ne dotakneš neba," lahko nadaljujemo takoj. To mnenje je sprejel tudi Marcel.
12. Pomponij, O Sabinu, II. knjiga.
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Če se Titius in Seius ločeno dogovorita, kot sledi: "Če ne preneseš takšnega in takšnega zemljišča na takšnega in takšnega,
mi obljubiš, da mi boš plačal?", se čas za plačilo enega od njiju ne izteče, dokler ni izdana sodba, in zato bo pravica do tožbe
pripadla tistemu, ki bo pokazal največjo prizadevnost.
13. Isto, O Sabinu, III. knjiga.
V določilu, kot je naslednje: "Če Lucij Titius ne bo prišel v Italijo pred kalendami maja, obljubiš, da boš plačal deset aurei!",
je naša praksa taka, da tožbe ni mogoče vložiti, dokler se ne ugotovi, da Titius ne more priti v Italijo pred tem datumom in da
ni prišel, bodisi živ ali mrtev.
14. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Če sin, ko je doma, sklene določilo, se šteje, da ga je pridobil v korist svojega očeta ob vrnitvi slednjega iz rok sovražnika.
15. Pomponij, O Sabinu, knjiga V.
Če določim takole: "Ali obljubljaš, da boš plačal deset ali pet aurejev?", bo treba plačati pet. In še: "Ali obljubljaš, da boš
plačal ob kalendah januarja ali februarja?" To je enako, kot če bi določil, da boš plačal ob kalendah februarja.
16. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XIX.
Tisti, ki sklene določilo o plačilu pred naslednjimi kalendami, je v enakem položaju kot tisti, ki določi plačilo na kalende.
17. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.
Če se s teboj dogovorim, da bo zgrajena hiša, ali če sem svojega dediča zadolžil, da zgradi hišo, Celsus meni, da v tem
primeru ni mogoče vložiti tožbe, dokler se ne izteče čas, v katerem bi bila hiša lahko zgrajena, niti ne bodo poroki odgovorni
pred tem časom.
18. Isti, O Sabinu, knjiga XXVII.
Zato se pojavi dvom, če bi bil del hiše, ki je bil zgrajen, pozneje uničen zaradi požara, ali je treba izračunati celoten čas za
njeno obnovo ali pa je treba upoštevati le preostali čas. Boljše mnenje je, da je treba upoštevati celoten čas za obnovo.
19. Isti, O Sabinu, VI. knjiga.
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Če si mi dolžan Stichus ali Pamphilus in bi eden od njiju na nek način postal moja last, mi boš dolžan drugega.
20. Tovrstna določba "za vsako leto" je negotova in večna ter ni podobna zapuščini, ki s smrtjo zapustnika ugasne.
21. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Določilo ni veljavno, če je postavljeni pogoj odvisen od volje osebe, ki obljubo daje.
22. Pomponij, O Sabinu, knjiga X.
Kdor dvakrat obljubi isto stvar, zanjo ni pravno odgovoren več kot enkrat.
23. Isti, O Sabinu, XV. knjiga.
Kadar je določilo sklenjeno takole: "Če pride do ločitve po tvoji krivdi, ali obljubiš, da boš plačal?", je določilo neveljavno,
ker bi se morali zadovoljiti s kaznimi, ki jih določajo zakoni, razen če določilo nalaga enako kazen, kot jo predpisuje zakon.
24. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXIV.
Neveljavne niso določbe, kot je naslednja: "Ali obljubljaš, da boš plačal, kar ti dolguje Titius, ko ne bo več tvoj dolžnik?", saj
je ta določba prav tako veljavna, kot če bi bila sklenjena pod katerim koli drugim pogojem.
25. Pomponij, O Sabinu, knjiga XV.
Če ženska, ki ni dolžna ničesar kot doto, po razvezi zakonske zveze določi, da se ji kot doto izplača sto aurejev, ali če tista, ki
je upravičena le do sto aurejev, določi, da se ji kot doto izplača dvesto, Prokul pravi, da če tista, ki je upravičena do sto,
določi dvesto, ni dvoma, da bo določilo zahtevalo sto; in da se lahko drugih sto izterja s tožbo na doto. Zato je treba reči, da
se lahko sto aurei, če ni ničesar za doto, izterja na podlagi določila; tako kot je veljavna zapuščina, če je zapuščina zapuščena
kot doto hčeri, materi, sestri ali komur koli drugemu.
26. Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Če sem se s teboj dogovoril za nekaj, za kar sem mislil, da je zlato, v resnici pa je bilo medenina, mi boš odgovarjal za
medenino, saj sva se dogovorila o predmetu; lahko pa te tožim zaradi goljufije, če si me zavestno prevaral.
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27. Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Če mi dolguješ nekega sužnja zaradi zapuščine ali določila, mi po njegovi smrti ne boš odgovarjal; razen če si bil kriv, da mi
ga nisi izročil, ko je bil živ. To bi bilo v primeru, če ga po obvestilu, da ga moraš izročiti, ne bi izročil ali če bi ga ubil.
28. Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Če je mladoletnik dolžan Stihu po določilu, se ne šteje, da je v zamudi in da je odgovoren, če bi Stih umrl, razen če je bila
zahteva do njega vložena s soglasjem njegovega skrbnika ali pa je bila vložena samo do njegovega skrbnika.
29. Pomponij, O Sabinu, knjiga XX.
Če se dogovorim za to, kar mi že pripada na podlagi določila, in se obljubitelj lahko zaščiti pred tem določilom tako, da se
sklicuje na izjemo, ga bo poznejši dogovor zavezoval, ker prvi dogovor zaradi sklicevanja na izjemo ne učinkuje več.
30. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLII.
Vemo, da na splošno nečastne določbe nimajo nobene veljave ali učinka:
31. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXII.
Na primer, če kdo obljubi, da bo zagrešil umor ali svetoskrunstvo. Vendar je pretorjeva dolžnost, da pri vseh tovrstnih
obveznostih zavrne tožbo.
32. Če bi določil naslednje: "Ali obljubljaš, da boš plačal, če se v dveh letih ne povzpneš na Kapitol?" ne morem zakonito
vložiti tožbe zoper vas, dokler se ne izteče rok dveh let.
33. Paulus, O Sabinu, X. knjiga.
Če se dogovorimo za izročitev premoženja, s tem ne razumemo, da se lastništvo nad njim prenese na določevalca, temveč le,
da se izroči sam predmet.
34. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVI.
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Ne smemo pozabiti, da je v določilih toliko sporazumov, kolikor je denarnih zneskov, in toliko določil, kolikor je vključenih
predmetov. Posledica tega je, da kadar se denarni znesek ali predmet, ki ni bil vključen v prejšnjo določbo, pomeša z drugo,
ne pride do obnovitve, ampak sta sklenjeni dve določbi. In čeprav je bilo odločeno, da je toliko določil, kolikor je denarnih
zneskov, in toliko določil, kolikor je predmetov; če kdo določi določen znesek ali kup denarja, ki je na vidiku, še vedno ni
toliko določil, kolikor je posameznih kosov denarja, ampak samo eno določilo; saj je nesmiselno, da bi bilo za vsak kovanec
ločeno določilo. Prav tako je gotovo, da je za zapuščino samo eno določilo, čeprav je lahko v eno zapuščino vključenih več
predmetov ali pa je lahko več zapuščin. Poleg tega je le ena določba, kadar se nanaša na vse sužnje ali vse sužnje v
gospodinjstvu. Podobno je določilo, ki se nanaša na čredo štirih konj ali na več nosilcev stelje, samo eno. Če pa kdo določi
"ta in ta predmet", je določil toliko, kolikor je predmetov.
35. Če se z vragom dogovorim za sužnja, se pojavi vprašanje, ali bo dogovor veljaven. Težava je v tem, da se na splošno
šteje, da sem, ko sem se dogovoril za sužnja, sklenil pogodbo za svojo lastnino, tovrstna določba pa ni veljavna, kadar se kdo
dogovori o tem, kar je njegova last. Če določim naslednje: "Ali obljubiš, da boš dal, kar je treba dati na podlagi osebne tožbe
za izterjavo?", ni dvoma, da bo določilo veljavno. Če pa bi določil le, da gre za "sužnja", določilo ne bo imelo nobene veljave
ali učinka. Če suženj pozneje umre, ne da bi bil tat v zamudi, Marcellus pravi, da slednji ne bo odgovoren za osebno tožbo,
saj bi ga bilo mogoče izterjati s takim postopkom, dokler je suženj živel. Če pa domnevamo, da je umrl, je postavljen v tak
položaj, da bo pravica do vložitve osebne tožbe za njegovo izterjavo na podlagi določila ugasnila.
36. Isto, O Sabinu, XLVII. knjiga.
Na splošno je treba razumeti, da če kdo pisno izjavi, da je postal porok, se šteje, da so izpolnjene vse pravne formalnosti.
37. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXIV.
Če pod določenim pogojem jamčim za svojo lastnino, bo jamstvo veljavno, če mi lastnina v trenutku, ko bo pogoj izpolnjen,
ne bo pripadala.
38. Ulpijan, O Sabinu, XLVII. knjiga.
Če se zmotimo pri imenu sužnja, za katerega določimo, da nam bo izročen, je bilo odločeno, da bo določilo veljavno, dokler
ni prišlo do napake glede njegovega predmeta.
39. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXV.
Če je obljubljeno, da bo Stichus izročen na določen dan, in umre, preden ta dan nastopi, obljubitelj ne bo odgovoren.
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40. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVIII.
Veliko razliko je, ali določim premoženje, ki ga ne morem uporabiti v trgovini, ali pa mi ga nekdo obljubi. Če določim nekaj,
s čimer nimam pravice razpolagati v trgovini, je določeno, da je določilo neveljavno. Če mi kdo obljubi nekaj, s čimer ne
more trgovinsko razpolagati, s tem škoduje sebi, ne meni.
41. Paulus, O Sabinu, XII. knjiga.
Če določim, da se opravi dejanje, ki ga narava ne dopušča, obveznost ne postane veljavna, tako kot če določim, da se da
nekaj, kar ni mogoče, razen če je nekdo kriv, da tega ni mogoče storiti.
42. Spet ne nastane obveznost, če je predmet določitve nekaj, kar je z zakonom prepovedano, kadar je vzrok prepovedi trajen;
na primer, če bi kdo določil, da se bo poročil s svojo sestro. A tudi če vzrok ne bi bil trajen, kot se zgodi v primeru posvojene
sestre, velja isto pravilo, saj je takoj storjen prekršek proti dobrim običajem.
43. Če pri najemu, zakupu, prodaji in nakupu druga stranka ne odgovori na vprašanje, vendar kljub temu privoli v to, kar je
bilo odgovorjeno, bo pogodba veljavna; kajti tovrstne pogodbe se ne potrjujejo toliko z besedami kot s privolitvijo.
44. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVIII.
Če se kdo, ki se je dogovoril, da se bo zavezal na en način, z goljufijo zaveže na drug način, bo po strogi razlagi zakona
odgovoren; vendar se lahko sklicuje na izjemo zaradi goljufije, saj je vsakdo, ki je postal odgovoren zaradi goljufije,
upravičen do izjeme. Enako pravilo velja, če določevalec ni storil goljufije, tudi če je sama stvar goljufiva, saj vsakdo, ki
vloži tožbo na podlagi take določbe, s tem stori goljufijo.
45. Paulus, O Sabinu, XII. knjiga.
Če določim za določeno vsoto denarja, na primer tisto, kar je v skrinji, in se ta brez obljubiteljeve krivde izgubi, nama ne
pripada nič.
46. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLIX.
Naslednja določba: "Ali mi obljubiš, da lahko imam takšno in takšno stvar?" vsebuje določbo, da jo bom smel imeti in da
nama nihče ne bo storil ničesar, kar bi nama preprečilo, da bi jo imela. Učinek tega je, da se šteje, da se druga pogodbena
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stranka strinja, da vam bodo vse osebe v prihodnosti dovolile imeti to, kar vam je bilo obljubljeno. Zato se zdi, da je jamčil za
dejanja drugih. Nihče pa ne bo odgovoren, če obljubi, da bodo drugi nekaj storili, in to je naša praksa. Vendar se zaveže, da
ne bo storil ničesar, s čimer bi drugi stranki preprečil, da bi imela premoženje, in prav tako se zaveže, da ne njegov dedič ne
kateri koli od njegovih drugih naslednikov ne bo storil ničesar, s čimer bi stipulatorju preprečil, da bi imel, kar mu je obljubil.
47. Če pa obljubi, da ne bo prišlo do nobenega posega s posredovanjem kogar koli razen njegovega dediča, je treba reči, da je
njegova obljuba o dejanju drugega nična.
48. Če bi hotel jamčiti za dejanje drugega, lahko obljubi kazen ali vrednost premoženja. V kolikšni meri pa se bo štelo, da
jamči za posest premoženja? To se nanaša na primere, ko nihče ne sproži spora, torej ne obljubitelj sam ne njegovi dediči ne
njihovi nasledniki.
49. Če bi kdo sprožil dvom, ne glede lastništva nepremičnine, temveč zgolj glede njene posesti ali glede užitka ali uporabe ali
glede katere koli pravice, povezane s tem, kar je bilo prodano, je jasno, da postane določilo veljavno, saj nima neomejene
pravice do ničesar, kadar je to, kar ima, kakor koli zmanjšano.
50. Postavilo se je vprašanje, ali se obljuba, da bo obdržal premoženje, nanaša samo na to, kar pripada osebi sami, ali se
nanaša tudi na premoženje, ki pripada drugim. Boljše mnenje je, da je tovrstna obljuba lahko dana v zvezi s premoženjem
drugih, če bi to pozneje prišlo v roke obljubitelja. Če torej še vedno pripada nekomu drugemu, je treba reči, da določba ne
začne veljati, razen če je bila dodana kazen, čeprav sam ali njegov naslednik morda nista storila ničesar.
51. Tako kot so odgovorni tisti, ki obljubi, in njegovi nasledniki, tako tudi določilo postane veljavno v korist samega
določevalca in njegovega naslednika, če mu ne bi bilo dovoljeno imeti premoženja. Če pa se drugemu ne dovoli, da jo ima, je
gotovo, da določilo ne učinkuje; in ni razlike, ali določim, "da se mu dovoli, da jo ima", ali "da se meni dovoli, da jo imam".
52. Tisti, ki so pod nadzorom drugih, lahko s slednjimi določijo, da se jim dovoli imeti premoženje, iz istega razloga, kot
lahko določijo druge stvari v njihovo korist. Če pa bi suženj določil, da sme sam imeti premoženje, se postavlja vprašanje, ali
je treba šteti, da je sklenil pravno določilo? Julianus v dvainpetdeseti knjigi Digest pravi, da če suženj določi, da bo smel
imeti določeno premoženje, ali obljubi, da ne bo storil ničesar, kar bi preprečilo, da bi ga imel določevalec, določilo ne
postane veljavno, čeprav mu je premoženje lahko odvzeto in ga lahko sam odvzame; v takšnem določilu namreč ne gre za
dejstvo, temveč za pravico. Če torej obljubitelj določi, da ne bo storil ničesar, kar bi mu preprečilo uporabo pravice do poti,
Julijan pravi, da ni vključena pravica iz določila, temveč dejstvo. Vendar se mi zdi, da čeprav določilo, da se mu dovoli imeti
lastnino, vključuje navedbo pravice, je treba v primeru sužnja in sina pod očetovskim nadzorom razumeti, da se nanaša na
ohranitev in ne na odvzem posesti, in določilo bo veljavno.
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53. Tudi ta določba: "Ali obljubljaš, da bom imel posest?" je veljavna. Poglejmo, ali lahko suženj takšno določilo pravilno
uporabi v svojo osebno korist. Toda čeprav suženj po civilnem pravu ne more imeti posesti, se to vendarle nanaša na naravno
posest, zato ni dvoma, da je suženj sklenil veljavno določilo.
54. Dokončno je določeno, da če je suženj določil, da bo smel imeti lastnino, je določilo veljavno. Kajti čeprav sužnji ne
morejo imeti posesti civilnopravno, še vedno ni dvoma, da jo lahko imajo.
55. Izraz "imeti" lahko ima dva različna pomena, saj pravimo, da oseba, ki je lastnik premoženja, to premoženje ima, in da ga
ima tisti, ki ni lastnik. Končno smo navajeni reči, da "imamo" premoženje, ki je bilo deponirano pri nas.
56. Če bi kdo določil, da se mu dovoli, da kaj uživa, ta dogovor ne vpliva na dediča.
57. Če pa ni dodal "zase", menim, da ta določba o užitku ne preide na dediča. Takšna je naša praksa.
58. Če kdo določi, da se njemu in njegovemu dediču dovoli uživanje neke pravice, poglejmo, ali lahko dedič na podlagi te
določbe vloži tožbo. Menim, da lahko, čeprav so uzurpacije drugačne; kajti če bi se določilo nanašalo na pravico poti, ki naj
bi jo uživala on in njegov dedič, bi sprejeli enako mnenje.
59. Če želi kdo poskrbeti proti goljufiji obljubitelja in njegovega dediča, zadostuje, da določi, da goljufije ni in da je ne bo.
Če pa se želi zavarovati pred goljufijo vseh drugih, bo moral dodati: "Če pri tem poslu obstaja kakršnakoli goljufija ali če bi
se pojavila pozneje, ali obljubljaš, da boš plačal znesek, ki je enak vrednosti premoženja?"
60. Vsakdo lahko k svoji osebi doda osebo svojega dediča.
61. Prav tako se lahko doda oseba posvojenca.
62. Obstaja razlika med dnevom, ki je negotov, in dnevom, ki je gotov; zato je očitno, da je vse, kar je obljubljeno ob
določenem času, lahko plačano takoj, saj je ves vmesni čas prepuščen obljubitelju za plačilo. Kadar pa kdo obljubi, da "če bo
kaj storjeno ali ko bo kaj storjeno", in ne plača, ko je stvar storjena, se ne šteje, da je izpolnil svojo obljubo.
63. Nihče ne more določati za drugega, razen suženj za svojega gospodarja in sin za svojega očeta, saj so bile tovrstne
obveznosti izmišljene zato, da lahko vsakdo zase pridobi vse, kar ga zanima, jaz pa nimam interesa za to, kar je dano
drugemu. Jasno je, da je treba, če želim to storiti, v določilo vključiti kazen, da bi, če se dogovorjeno ne bi zgodilo, določilo
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postalo veljavno, tudi v korist osebe, ki nima interesa v transakciji. Kadar namreč kdo določi kazen, se ne upošteva njegov
interes, temveč le količina in razlika v določilu, ne glede na to, kakšna je.
64. Kadar se preučuje namen določila, je treba jezik razlagati v škodo določevalca.
65. Kadar kdo reče: "Deset meni in deset Titiusu," se razume, da ima v mislih isto desetino in ne dveh desetin.
66. Če določim za drugega, kadar sem za to zainteresiran, poglejmo, ali določilo postane veljavno. Marcellus pravi, da je v
takem primeru določilo veljavno. Če kdo prevzame skrbništvo nad varovancem in ga prepusti svojemu somišljeniku, pri
čemer določi, da bo varovano varovančevo premoženje, Marcellus pravi, da je mogoče ohraniti veljavnost določila, saj je v
interesu določevalca, da se zgodi, kar se je dogovoril, saj bi bil v nasprotnem primeru odgovoren varovancu.
67. Če kdo obljubi, da bo zgradil ali dal v najem hišo, in se nato z drugim dogovori, da bo hiša zgrajena za stipulatorja; ali če
kdo obljubi, da bo Maevij prenesel zemljišče na Titiusa, in če tega ne bo storil, da bo plačal kazen; ali če se z Maevijijem
dogovori, da bo prenesel zemljišče na Titiusa, tako kot če bi kdo dal v najem nekaj, kar se je sam zavezal storiti ; gotovo je,
da bo upravičen do pravične tožbe na podlagi zakupa.
68. Če bi torej kdo določil, kadar je v njegovem interesu, da se nekaj da, je v takem položaju, da bo določilo veljavno.
69. Če torej določim, da se nekaj da mojemu zastopniku, in prav tako, če določim, da se da mojim upnikom, bo določilo
veljavno, ker je v mojem interesu, da se ne pripeti nobena kazen in da se ne proda nobeno zemljišče, ki je bilo zastavljeno.
70. Če kdo določi takole: "Ali obljubiš, da ga boš pripeljal na sodišče?", ni razloga, da ta obveznost ne bi bila veljavna.
71. Določimo lahko, da se zgradi sveti ali verski objekt, sicer ne moremo vložiti tožbe na podlagi zakupne pogodbe.
72. Paulus, O Sabinu, XII. knjiga.
Gospod s tem, ko se zaveže za svojega sužnja, pridobi zase, kot to stori tudi oče, če se zaveže za svojega sina; kolikor je to
dovoljeno po zakonih.
73. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXVII.
Če se moj sin odloči za mojega sužnja, je pridobitev pridobljena v mojo korist.
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74. Ulpianus, O Sabinu, knjiga L.
Jasno je, da ne more nastati noben dvom, če se kdo dogovori za plačilo na kalendi januarja in doda "prvega" ali
"naslednjega". In če omeni drugega, tretjega ali katerega koli drugega, tudi nesporno določi datum. Če pa ne omeni, za kateri
januar gre, uvede dejansko vprašanje glede svojega namena; to je, kaj je bilo dogovorjeno med strankama; kajti mi
preverjamo, kakšen je bil namen, in v skladu s tem odločamo. Če namen ni očiten, moramo sprejeti Sabinovo mnenje in
meniti, da je bil mišljen prvi kalend januarja. Če pa se kdo dogovori na sam dan kalend, kakšno pravilo moramo upoštevati?
Menim, da je treba šteti, da se namen nanaša na naslednje kalende.
75. Kadar v obveznosti ni naveden dan, se šteje, da je denar zapadel takoj; razen če je omenjen kraj, ki zahteva določen čas
za prihod tja. Kadar pa je dan določen, je posledica tega, da denar ne bo zapadel takoj, iz česar je jasno, da je navedba časa v
korist obljubitelja in ne določevalca.
76. To pravilo velja tudi za dneve ides in nones ter na splošno za vse datume.
77. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXVII.
Če kdo določi plačilo v tem letu ali v tem mesecu, ne more pravilno vložiti tožbe, dokler se ne izteče vse leto ali ves mesec.
78. Ulpianus, O Sabinu, knjiga L.
Če se kdo dogovori, da mu bo povrnjena škoda, na primer z arbitražo Lucija Titiusa, in potem določitelj sam povzroči, da
Titius zamuja z izdajo odločbe, obljubitelj ne bo odgovoren za zamudo. Kaj pa, če tisti, ki mora odločiti o zadevi, povzroči
zamudo? Bolje bo odločiti, da se zadeva ne sme umakniti iz pristojnosti tistega, čigar arbitraži je bila predložena.
79. Paulus, O Sabinu, XII. knjiga.
In če torej ne bo nič odločeno, bo določba nična, tako da če je bila dodana kazen, je ne bo mogoče izvršiti.
80. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XL.
Kar koli ena oseba določi v korist druge osebe, ki ima nad njo nadzor, se bo štelo, kot da je ta oseba sama določila določilo.
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81. Tako kot lahko vsakdo nekaj določi, "ko umre", tako lahko tudi tisti, ki so podrejeni oblasti drugih, določijo tako daleč,
da bo to, kar določijo, začelo veljati ob njihovi smrti.
82. Če kdo določi takole: "Ali obljubiš, da boš moji hčeri plačal po moji smrti?" ali: "Ali obljubiš, da mi boš plačal po smrti
moje hčere?", bo določilo veljavno; v prvem primeru pa bo hči upravičena do pravičnega ukrepa, čeprav morda ni očetova
dedinja.
83. Lahko določimo ne le: "Ko umreš," ampak tudi: "Če umreš," kajti tako kot ni razlike med "Ko prideš" in "Če prideš",
prav tako ni razlike med "Če umreš" in "Ko umreš".
84. Za sina velja, da določa plačilo očetu, tudi če tega ne pove.
85. Paulus, O Sabinu, XII. knjiga.
86. Pravno lahko določimo plačilo na stotni kalendi, ker je obveznost prisotna, plačilo pa je odloženo, dokler ne pride
predpisani čas.
86. Vsega, kar je sestavljeno iz dejanja, ni mogoče odložiti do smrti osebe, kot na primer: "Ali obljubljaš, da boš prišel v
Aleksandrijo, ko boš umrl?"
87. Če bi določil takole: "Ko boš hotel," nekatere avtoritete pravijo, da je določilo neveljavno; druge menijo, da je
neveljavno, če umreš, preden se odločiš; kar je res.
88. Ta določba: "Če si pripravljen plačati," pa velja za neveljavno.
89. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XL.
Kdor določa takole: "Ali obljubiš, da boš plačal, kar bi moral plačati na te kalendel", se razume, da ne določa za danes,
ampak za dogovorjeni čas, to je za kalende.

2. del. O ustnih obveznostih.
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90. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVI.
Če določim plačilo desetih aurejev na zahtevo, vsebuje določilo poziv k hitrejšemu plačilu zneska in tako rekoč brez
odlašanja, ne pa pogojno; zato tudi če bi umrl, preden bi zahteval plačilo, se ne bo štelo, da pogoj ni izpolnjen.
91. Paulus, O ediktu, knjiga XXXVII.
Če sin pod očetovim nadzorom obljubi, da bo izročil Stiha, in je bil kriv, da ga ni izročil, Stih pa bi moral umreti, bo zoper
očeta vložena tožba De peculia za znesek, za katerega je bil sin odgovoren po obveznosti. Če pa je bil oče v zamudi, sin ne
bo odgovarjal, ampak bo treba zoper očeta odobriti pretorsko tožbo. Vse to naj bi veljalo za poroštvo.
92. Če določim, da ti ne boš storil ničesar, kar bi mi preprečilo uživanje služnosti, in od tebe sprejmem poroštvo, pa bi bilo
po krivdi poroštva, da služnosti ne uživam, nobena od strank ne bo odgovorna; če pa je kriv obljubitelj, bosta odgovorni obe.
93. V naslednji določbi: "Tega ne boš storil ne ti ne tvoj dedič" se šteje, da je dejanje opravil dedič, čeprav je bil morda
odsoten in tega ni vedel ter zato ni storil tega, kar je bilo zahtevano v določbi. Vendar se mladoletnik ne šteje za odgovornega
za takšno določbo, tudi če je dedič.
94. Če mora obljubitelj sužnja izročiti pred dogovorjenim časom in suženj umre, za to ni odgovoren.
95. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.
96. V naslednji določbi besede "ničesar ne boš storil" ne pomenijo, da ne boš storil ničesar, da bi preprečil izvršitev nekega
dejanja, ampak da boš storil vse, kar je v tvoji moči, da bi ga izvršil.
96. Tudi v določbi, ki se nanaša na nakup nepremičnine in je v naslednjem besedilu: "Ves denar, ki pride v vaše roke; ali ki
ste ga preprečili, da bi prišel v vaše roke; ali ki ga boste v prihodnosti morda preprečili," ni dvoma, da bo odgovoren tisti, ki
je preprečil, da bi kaj prišlo v njegove roke.
97. Isto, O ediktu, knjiga LI.
Človek, ki je obljubil sužnja, ki pripada drugemu, ne bo odgovoren za tožbo na podlagi določila, če suženj dobi svobodo;
zadostuje namreč, da ni kriv goljufije ali malomarnosti.
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98. Isti, Razprave, knjiga VII.
Pri konvencionalnih določilih pogodbeni stranki predpišeta obliko sporazuma; za pretorska določila pa velja namen pretorja,
ki jih je uvedel. Končno, v pretorskih določilih ni dovoljeno ničesar spreminjati, jim ničesar dodajati ali odvzemati.
99. Če kdo obljubi, da bo izročil prazno posest, ta določba ne vključuje golega dejstva, ampak se nanaša tudi na stanje
posesti.
100. Julianus, Digest, knjiga LXII.
101. Zelo priročno je sestavljati določila tako, da vsebujejo vse, kar je mogoče izrecno vključiti vanje, in tako, da bo tudi
klavzula, ki se nanaša na goljufijo, veljala tako za zadeve, ki se jih v danem trenutku ni mogoče spomniti, kot tudi za
negotove prihodnje dogodke.
101. Isto, Digest, knjiga XXII.
V določilih so vrste in rodovi različno razporejeni. Kadar določamo vrste, je treba, da se določilo tako razdeli med lastnike in
njihove dediče, da bo vsakemu pripadal del vsakega člena. Kadar določamo rodove, se med njimi delijo po številu. Če na
primer nekdo, ki določa za rodova Stichus in Pamphilus, zapusti dva dediča, ki sta upravičena do enakih delov njegove
zapuščine, je treba, da vsakemu od njiju pripada polovica obeh rodov Stichus in Pamphilus. Če je ista oseba določila dva
sužnja, bo vsakemu od njenih dedičev pripadal en suženj.
102. Določilo za storitve je podobno tistim, v katerih so vključeni rodovi, zato se določilo tega opisa ne sklene glede na dele
storitev, temveč glede na število upravičencev do njih. Če je za sužnja, ki je v skupni lasti, določena ena vrsta storitve, mora
vsak od njegovih lastnikov zahtevati del storitve sorazmerno s svojim deležem v navedenem sužnju. Izpolnitev tovrstne
obveznosti je zelo enostavna, če osvobojenec raje ponudi ocenjeno vrednost svojih storitev ali če se njegovi varovanci
strinjajo, da se njegovo delo opravlja v njihovo skupno korist.
103. Isto, Digest, knjiga XXXVI.
Kadar kdo določi, da naj se plačilo opravi njemu samemu za Titiusa, se plačilo lahko pravilno opravi Titiusu, ne pa njegovim
dedičem.
104. Isto, Digeste, knjiga LII.
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Kadar kdo določi naslednje: "Ali obljubljaš, da boš plačal deset aurejev Titiusu in meni?", je verjetno, da je določil le deset
aurejev, ki naj se plačajo skupaj Titiusu in njemu; prav tako, kadar kdo zapusti Titiusa in Sempronija, se razume, da je deset
aurejev zapustil le njima skupaj.
105. "Ali obljubljaš, da bosta ti in Titius, tvoj dedič, plačala deset aurejev!" Vključitev Titiusa je bila odveč, saj bo, če je
edini dedič, odgovoren v celoti; če pa je dedič le dela zapuščine, bo odgovoren v enakem obsegu kot preostali sodediči; in
čeprav se zdi, da je bilo dogovorjeno, da se tožba lahko vloži le proti Titiusu in ne proti njegovim sodedičem, ta neformalni
sporazum, ki je bil sklenjen, ne bo koristil njegovim sodedičem.
106. Kdor se dogovori o plačilu sebi ali svojemu sinu, v dogovor jasno vključi tudi svojega sina, da bi bil lahko zakonito
plačan. Prav tako ni nobene razlike, ali se dogovori zase in za tujca ali zase in za svojega sina. Zato se plačilo lahko pravilno
izvrši sinu, dokler je pod očetovim nadzorom ali po njegovi emancipaciji; prav tako ni pomembno, da stranka, ki določi
plačilo sinu, pridobi zase, saj določevalec, ko vključi sebe, povzroči, da se razume, da se mu je sin pridružil, ne zato, da bi
pridobil obveznost, ampak da bi bilo plačilo enostavnejše.
107. Če je kdo določil, da se plačilo opravi samo njegovemu sinu, ki je pod njegovim nadzorom, se plačilo ne more pravno
opraviti slednjemu; ker je njegov sin v pogodbi omenjen bolj zaradi obveznosti kot zaradi plačila.
108. Če nekdo določi takole: "Ali obljubljaš, da boš plačal deset aurei, dokler bom živ?", lahko zakonito zahteva deset aurei
takoj, vendar se lahko njegovemu dediču prepreči izjema na podlagi neformalne pogodbe; jasno je namreč, da je določevalec
to storil, da bi preprečil svojemu dediču, da uveljavlja zahtevek; tako kot lahko tisti, ki določi, da se mu bo denar izplačeval
"do časa kalend", dejansko vloži tožbo zanj po nastopu kalend, vendar se mu bo preprečila izjema na podlagi pogodbe. Kajti
tudi dedič tistega, ki mu je bila služnost, vezana na zemljišče, dodeljena za čas njegovega življenja, bo upravičen do pravice
do poti, vendar mu to lahko prepreči izjema, ki temelji na neformalni pogodbi.
109. Tisti, ki se dogovori takole: "Ali obljubiš, da boš plačal pred naslednjimi kalendami?", se ne razlikuje od tistega, ki se
dogovori za plačilo ob kalendah.
110. Oseba, ki ima lastnino na nepremičnini brez pravice uporabe, lahko zakonito določi, da se pravica uporabe prenese
nanjo; v obveznost namreč vstavi nekaj, česar v danem trenutku nima, lahko pa ima pozneje.
111. Če se s teboj dogovorim za sempronijsko posest, potem pa se z drugim dogovorim za isto posest brez njenega užitka, se
prvi dogovor ne bo obnovil, ker se s prenosom zemljišča brez njegovega užitka name ne boš razbremenil; vendar lahko še
vedno pravilno vložim tožbo zoper tebe za izterjavo užitka omenjenega zemljišča. Kaj je torej treba storiti? Ko boste
zemljišče prenesli name, bo tudi tisti, s katerim sem se dogovoril za zemljišče brez pravice uporabe, oproščen odgovornosti.
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112. Če mi Seius pod določenim pogojem obljubi istega sužnja, za katerega sem se absolutno dogovoril s Titiusom, in če
med trajanjem pogoja in potem, ko Titius ne izpolni obveznosti, suženj umre, lahko takoj vložim tožbo proti Titiusu, in ker je
pogoj izpolnjen, Seius ne bo odgovarjal. Če pa bom Titiusa odpustil, bo Seius zavezan, če bo pogoj izpolnjen. Obstaja torej ta
razlika, in sicer po smrti sužnja premoženje, za katero je bil Seius odgovoren, preneha obstajati, vendar pa po tem, ko je bil
dan odpust, suženj, ki ga je Seius obljubil, še vedno ostane.
113. Isto, Digest, knjiga LIII.
Kadar kdo obljubi, da bo plačal deset aurei, če bo Titius postal konzul, četudi obljubitelj umre med trajanjem pogoja, pusti
odgovornega svojega dediča.
114. Isto, Digeste, knjiga LIV.
Tisti, ki se zaveže za užitek zemljišča in nato za samo zemljišče, je podoben tistemu, ki se zaveže za del zemljišča in nato za
celotno zemljišče, ker se ne razume, da se zemljišče prenese, če je pridržan užitek. Po drugi strani pa, če se kdo dogovori za
zemljišče in nato za užitek, je podoben tistemu, ki se dogovori za celotno zemljišče in nato za njegov del. Če se nekdo
dogovori za pravico vožnje, nato pa za pešpot, je naknadna določba nična, tako kot je nična določba koga za deset aurei, nato
pa za pet. Prav tako je nična določba, če se kdo dogovori za posevke, nato pa za uporabo zemljišča; razen če v vseh teh
primerih izrecno navede, da to stori z namenom, da bi sklenil novo določbo, kajti potem bo po prenehanju prve obveznosti iz
druge nastala pravica do tožbe in bo mogoče zahtevati pravico do prehoda in uporabo zemljišča ter pet aurei.
115. Isto, Digest, knjiga LXXXVIII.
Kadar kdo določi, da je treba olje dostaviti na določen dan ali pod nekim pogojem, je treba njegovo vrednost oceniti na dan,
ko obveznost zapade, saj jo je takrat mogoče zahtevati; sicer se bo obljubljajoči okoristil.
116. Ulpianus, O ediktu, knjiga XX.
Enako pravilo bo veljalo, če bo kdo določil, da bo določeno težo olja dostavil v Kapuo, saj je treba oceno opraviti takrat, ko
jo je mogoče zahtevati, torej takoj, ko lahko oseba pride na določeno mesto.
117. Julijan, O Urseiju za vola, II. knjiga.
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Določilo, oblikovano takole: "Ali mi obljubiš, da mi boš plačal takšno in takšno vsoto denarja, če me ne boš imenoval za
svojega dediča?", je neveljavno, saj je to določilo v nasprotju z dobrimi običaji.
118. Isto, O Miniciju, II. knjiga.
Če suženj, potem ko mu je gospodar prepovedal, določi, da mu bo denar plačal nekdo drug, bo obljubitelj še vedno
odgovoren gospodarju.
119. Africanus, Vprašanja, VI. knjiga.
Če kdo določi takole: "Če bo prišla ladja iz Azije ali če bo Titius postal konzul," bo ne glede na to, kateri pogoj bo najprej
izpolnjen, določilo postalo veljavno, vendar se to ne bo zgodilo drugič. Kadar namreč eden od dveh različnih pogojev ni
izpolnjen, bo tisti, ki je izpolnjen, nujno povzročil, da bo določilo postalo operativno.
120. Isto, Vprašanja, knjiga VII.
Sklenjena je bila naslednja določba: "Če bo Titius postal konzul, ali obljubljaš, da boš od danes dalje plačeval deset sestercij
letno?" Pogoj je bil izpolnjen po treh letih; ali ni mogoče upravičeno dvomiti, da bi bilo mogoče sprožiti postopek za prisilno
plačilo za ta čas? Odgovor je bil, da je pogoj veljaven in da je treba razumeti, da je treba plačati tudi za tista leta, ki so minila,
preden je bil pogoj izpolnjen, saj je bilo mišljeno, da je treba, če bo Titius postal konzul, vsako leto plačati deset sestercij, in
da je treba upoštevati tudi čas, ki je že potekel.
121. Florentin, Inštituti, VIII. knjiga.
Vse, kar lahko dodaš, kar je tuje določilu in se ne nanaša na sedanjo pogodbo, se bo štelo za odvečno, vendar ne bo okrnilo
obveznosti; če na primer rečeš: "O orožju in človeku prepevam, obljubljam", bo določilo veljavno.
122. Kadar pa se spremeni poimenovanje premoženja ali osebe, ki je udeležena v transakciji, velja, da to ne bo predstavljalo
nobene ovire. Če se namreč določi za denarje, boš zavezan, če obljubiš aureje v enakem znesku. In če se suženj zaveže za
Lucija, svojega gospodarja, vi pa obljubite plačilo Titiusu, ki je ista oseba, boste odgovorni.
123. Paulus, O Lex Aelia Sentia, III. knjiga.
Če se mladoletnik, star dvajset let, dogovori z dolžnikom za odpust sužnja, se izvršitev dogovora ne sme odobriti. Če pa je
mladoletnik star petindvajset let, se manuminacija ne bo preprečila, ker zakon omenja mladoletnika te starosti.
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124. Ulpianus, O ediktu, II. knjiga.
Velja naslednje določilo: "Ali obljubiš, da boš jamčil za plačilo deset tisoč sestercij!".
125. Oseba, ki se zaveže, da bo nekdo poskrbel, da ji bo plačano deset aurejev, ne more vložiti tožbe za izterjavo te vsote, saj
se obljubitelj lahko razreši, če da plačilno sposobno poroštvo, kot pravi Labeo in navaja tudi Celsus v šesti knjigi Digest.
126. Paulus, O ediktu, II. knjiga.
Ko določim kazen, če mi ne posodiš denarnega zneska, je gotovo, da je določilo veljavno. Če pa določim takole: "Ali mi
obljubiš, da mi boš posodil določeno vsoto denarja?", je določilo nejasno, ker je v njem vključeno tisto, kar mi je v interesu,
127. Ulpianus, O ediktu, knjiga VII.
Kadar človeka, ki je mrtev, ni mogoče privesti na sodišče, kazen za nekaj, kar je nemogoče, ne nastane; tako kot če nekdo, ki
je določil, da bo izročil Stiha, ki je mrtev, predvidi kazen, če ga ne bi izročil.
128. Isto, O ediktu, XI. knjiga.
Ženska, ki je dala doto mojemu rojaku Glabrio-Izidorju, ga je prisilila, da je to doto obljubil otroku, če bi ona umrla med
poroko, kar se je tudi zgodilo. Sklenjeno je bilo, da tožba na podlagi določila ne bo mogla biti vložena, saj oseba, ki ne more
govoriti, ne more določati.
129. Isto, O ediktu, knjiga XIII.
Kadar koli določimo kazen, da bi se neko dejanje izvršilo, se pravilno izrazimo takole: "Če se to ne stori na ta način." Če pa
je kazen namenjena temu, da se neko dejanje ne opravi, bi se morali izraziti takole: "Če se stori kaj, kar je v nasprotju s tem."
130. Isto, O ediktu, knjiga XX.
Stipulacij ne delimo, kadar se nanašajo na stvari, ki jih ni mogoče deliti; kot so na primer pravice poti vseh vrst, privilegij
vodenja vode in druge služnosti. Menim, da bo isto pravilo veljalo, kadar se kdo dogovori za izvedbo nekega dejanja, na
primer za izročitev zemljišča, izkop jarka, gradnjo hiše; ali za določene služnosti ali za karkoli drugega te vrste, saj njihova
delitev razveljavi določilo. Celsus pa v osemintrideseti knjigi Digest pravi, da je bilo mnenje Tubera, da je treba plačati
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denarno vsoto, kadar se dogovorimo, da bo nekaj storjeno, pa to ni storjeno, in da se tudi pri tovrstnem poslu določilo razdeli;
v skladu s tem Celsus pravi, da se lahko glede na okoliščine primera odloči, da je treba tožbi ugoditi.
131. Če kdo določi naslednje: "Če delo ne bo končano pred kalendami naslednjega marca, ali obljubiš, da boš plačal denarno
vsoto, ki je enaka vrednosti dela?", obljuba ne bo veljala od dneva, ko se je delo začelo, ampak po kalendah marca, ker osebe,
ki obljubi, ni mogoče tožiti pred kalendami marca.
132. Jasno je, da če se je kdo zavezal, da bo podrl hišo, ne bo treba čakati, da se hiša podre, preden se vloži tožba; prav tako v
primeru, ko je treba hišo zgraditi, ni treba čakati, da preteče čas, v katerem bi jo bilo mogoče zgraditi; ampak takoj, ko
obljubitelj zamudi z gradnjo hiše, se lahko vloži tožba, saj je potekel čas, določen za izpolnitev obveznosti.
133. Paulus, O ediktu, knjiga XXIV.
Včasih je izpolnitev absolutne določbe odložena zaradi narave same stvari; na primer, če je nekdo določil v zvezi z nerojenim
otrokom, prihodnjim pridelkom ali hišo, ki jo je treba zgraditi, kajti takrat nastane pravica do tožbe, kadar koli je glede na
naravo nepremičnine mogoče izročiti. Spet, če kdo določi, da bo plačilo opravljeno v Kartagini, medtem ko je v Rimu, se tiho
razume, da je vključen čas, ki ga bo treba porabiti, da bi lahko odšel v Kartagino. Podobno, če se kdo dogovori s
svobodnjakom za njegove storitve, se njihov čas ne bo iztekel, dokler ne bodo opredeljene in ne opravljene.
134. Kadar suženj, ki pripada posesti, sklene določilo, to ne bo imelo nobene veljave ali učinka, če posest ni bila vpisana,
tako kot če bi bilo sklenjeno pod pogojem. Enako pravilo velja za sužnja, ki je v rokah sovražnika.
135. Obljubitelj stihije se s tem, da ga ponudi, potem ko je bil v zamudi, očisti zamude. Gotovo je namreč, da bo izjema
zaradi goljufije onemogočila vsakogar, ki noče sprejeti denarja, ki mu je bil ponujen.
136. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VIII. knjiga.
Nekatere določbe so gotove, druge pa negotove.
137. Določilo je gotovo, kadar sta že s samo omembo vnaprej razkrita njegova narava in znesek, kot na primer: deset aurei,
toskularna posest, suženj Stichus, sto meric najboljše afriške pšenice, sto kozarcev najboljšega campanijskega vina.
138. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXII.
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Kadar pa ni razvidno, kaj je stvar, za katero je določeno, in njena narava ali znesek nista določena, je treba reči, da je določilo
negotovo.
139. Kadar torej kdo določi zemljišče brez posebne označbe ali sužnja na splošno, ne da bi navedel njegovo ime, ali vino ali
pšenico, ne da bi navedel njuno vrsto, je v obveznost vključil nekaj negotovega.
140. To velja do te mere, da če se kdo dogovori na naslednji način: "Ali mi obljubiš, da mi boš dal sto meric dobre afriške
pšenice in sto kozarcev dobrega kompanjskega vina?", se bo štelo, da je določil za predmete, ki so negotovi, ker je mogoče
najti nekaj boljšega od dobrega, zaradi česar oznaka "dober" ne določa nobenega določenega predmeta, saj je vse, kar je
boljše od dobrega, tudi samo dobro. Kadar pa kdo določi "najboljše", se razume, da je določil artikel, katerega odličnost je na
prvem mestu, zaradi česar se ta oznaka nanaša na nekaj, kar je gotovo.
141. Če kdo določi pravico do uporabe določenega zemljišča, se razume, da je v svojo obveznost vnesel nekaj nedoločenega.
Takšna je sedanja praksa.
142. Če nekdo določi, da se mu dodeli vsak otrok, ki se bo rodil sužnji Aretuzi, ali vsak pridelek, ki zraste na posestvu
Tusculan, se dvomi, ali se šteje, da je določil za nek predmet, ki je določen. Vendar pa je iz narave primera popolnoma jasno,
da je ta določba namenjena negotovemu predmetu.
143. Kadar pa kdo določi vino, olje ali pšenico, ki je v določenem skladišču, se razume, da je določil nekaj, kar je gotovo.
144. Kadar pa se nekdo s Titijem dogovori takole: "Ali mi obljubiš, da mi boš plačal, kar mi dolguje Seij?", in tudi tisti, ki se
s Titijem dogovori takole: "Ali mi obljubiš, da mi boš plačal, kar mi dolguješ po oporoki?", v svojo obveznost vstavi nekaj
negotovega, čeprav mu Seij dolguje določeno vsoto ali mu določena vsota pripada po oporoki, čeprav se ti primeri težko
razlikujejo od tistih, ki smo jih omenili glede vina, olja ali pšenice, shranjenih v skladišču. Po drugi strani pa velja, da so
poroki obljubili nekaj določenega, če tisti, za katerega so se zavezali, dolguje nekaj, kar je določeno; čeprav jih lahko
vprašamo tudi: "Ali menite, da ste za to odgovorni?"
145. Za vsakogar, ki se zaveže, da bo nekaj storil ali ne bo storil, se šteje, da se zaveže za nekaj, kar je negotovo: za nekaj,
kar bo storjeno, kot na primer "izkop jarka, gradnja hiše, izročitev brezplačne posesti"; za nekaj, kar ne bo storjeno, kot na
primer "da ne boste storili ničesar, da bi mi preprečili hojo in vožnjo po vaši zemlji, ali da ne boste sprejeli nobenih ukrepov,
da mi preprečite, da bi imel sužnja Erosa."
146. Kadar kdo določi eno ali drugo stvar, na primer za deset aurei ali sužnja Stiha, se ni nerazumno vprašati, ali je v svojo
obveznost vključil nekaj, kar je bilo gotovo ali negotovo. Ti predmeti so namreč izrecno določeni, negotovost pa obstaja le
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glede tega, katerega od njih je treba izročiti. Kljub temu lahko za tistega, ki si je pridržal izbiro, tako da je dodal naslednje
besede: "Katerega koli želim," velja, da je določil nekaj, kar je gotovo, saj lahko trdi, da ima pravico dati samo sužnja ali
deset aurei. Kdor pa si ne pridrži izbire, se odloči za nekaj, kar je negotovo.
147. Za tistega, ki določi glavnico in vse obresti, velja, da je določil nekaj, kar je tako gotovo kot negotovo; in določil je
toliko, kolikor je stvari.
148. Naslednja določba: "Ali obljubiš, da boš prenesel posestvo Tusculan?" kaže, da je predmet določen, in vsebuje določbo,
da se celotno lastništvo posesti na tak ali drugačen način prenese na določevalca.
149. Paulus, O ediktu, knjiga XVIII.
Ko določim eno ali drugo stvar, ne glede na to, katero izberem, je izbira osebna, zato se tovrstna izbira veže na sužnja ali sina
pod očetovskim nadzorom. Če pa določevalec umre, preden opravi izbiro, obveznost preide na dediče.
150. Kadar določimo, da moraš nekaj dati ali storiti, je v določilo vključeno samo tisto, kar je treba plačati v sedanjem času,
ne pa tudi tisto, kar bi lahko bilo treba plačati pozneje, na primer na podlagi sodnih odločb. Zato se v določilo vstavijo besede
"kar moraš plačati", "bodisi zdaj bodisi v določenem času". To je storjeno zato, ker se oseba, ki določa, da morate nekaj
plačati, sklicuje na denar, ki je že zapadel. Če pa želi določiti celoten dolg, reče: "Kar moraš plačati zdaj ali v določenem
času."
151. Isto, O ediktu, knjiga LVIII.
Če je denar obljubljen na določen dan pod kaznijo in obljubitelj umre, preden ta dan nastopi, bo kazen nastala, čeprav
zapuščina morda ni bila sprejeta.
152. Isto, O ediktu, knjiga LXII.
Če bi se sin pod očetovskim nadzorom, ki je določil pogoj, osamosvojil in bi se potem pogoj izpolnil, bo njegov oče
upravičen do tožbe; pri določilih se namreč upošteva čas, ko sklenemo pogodbo.
153. Ko določimo zemljišče, se posevki, ki obstajajo v času določitve, ne upoštevajo.
154. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.
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155. Če je zagotovljeno zavarovanje zastopniku osebe, ki je bila navzoča, ni dvoma, da bo tožba na podlagi določila vložena
v korist naročitelja.
155. Isti, O ediktu, knjiga LXXIV.
Kadar je jezik določila dvoumen, je najprimerneje sprejeti pomen, ki je ugoden za ohranitev zadevnega premoženja.
156. Isto, O ediktu, knjiga LXXVII.
Kadar kdo obljubi, da bo drugega privedel na sodišče, in ne predvidi kazni (na primer če obljubi, da bo privedel svojega
sužnja ali svobodnjaka), se postavi vprašanje, ali določilo postane veljavno. Celsus pravi, da tudi če v določilu ni bilo
navedeno, da je treba plačati kazen, če oseba ni bila privedena, se razume, da bo tisti, ki obljubi, odgovoren za interes svojega
nasprotnika, da ga privede. To, kar pravi Celsus, je res, saj tisti, ki obljubi, da bo drugega privedel na sodišče, obljubi, da bo
za to tudi ukrepal.
157. Če zastopnik obljubi, da bo koga privedel brez kazni, je mogoče trditi, da dogovora ni sklenil v svojo korist, temveč v
korist osebe, ki jo zastopa; še bolj utemeljeno pa je mogoče zagotoviti, da zastopnikovo določilo vključuje vrednost zadevne
stvari.
158. Isto, O ediktu, knjiga LXXVIII.
Nihče ne more dati veljavne določbe za svojo lastnino, lahko pa jo da za njeno ceno. Zakonito lahko določim, da se mi vrne
moja lastnina.
159. Če suženj, ki ga je treba proizvesti, umre po tem, ko je obljubitelj v zamudi, bo slednji še vedno odgovoren, kot če bi bil
suženj živ. Šteje se, da je v zamudi tisti, ki se raje obrne na sodišče, kot da bi vrnil premoženje.
160. Paulus, O ediktu, knjiga LXXII.
Pogodba se sklene med določevalcem in obljubiteljem, zato kadar eden od njiju za drugega obljubi, da bo nekaj plačal ali
opravil neko dejanje, ne bo odgovoren, saj mora vsak obljubiti zase. Tisti, ki trdi, da s transakcijo ni in ne bo povezana
nobena goljufija, se ne odreče samo temu, ampak obljubi, da bo poskrbel, da ne bo storjena nobena goljufija. Enako pravilo
velja za naslednji določili, in sicer "da bo zainteresirani stranki dovoljeno imeti premoženje" in "da ne boste vi ne vaš dedič
storili ničesar, kar bi preprečilo, da se to zgodi".
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161. Če imam ob določilu za Stiha v mislih drugega sužnja, ti pa še drugega, bo posel neveljaven. To je bilo tudi Aristovo
mnenje v zvezi s sodbami. Vendar je boljše mnenje, da je treba šteti, da se zahteva tisti, ki ga je imel kupec v mislih; kajti
čeprav je veljavnost določila odvisna od soglasja obeh strank, je sodba izdana zoper eno od njiju brez njenega soglasja, zato
je treba raje verjeti tožniku; sicer bo toženec vedno zanikal, da je dal soglasje.
162. Če mi, ko določim Stiha ali Pamfila, obljubiš, da mi boš dal enega od njiju, je odločeno, da ne boš odgovarjal in da ni bil
dan odgovor na zaslišanje.
163. Drugače je v primeru denarnih zneskov, kot na primer: "Ali obljubiš, da boš plačal deset ali dvajset aurejev?" Kajti v
tem primeru je bil odgovor pravilno dan, čeprav ste obljubili deset, saj se šteje, da je oseba obljubila manjši od dveh denarnih
zneskov.
164. Spet, če določim več stvari, na primer za Stiha in Pamfila, čeprav si morda obljubil eno od njih, boš odgovoren, ker se
šteje, da si odgovoril v enem od teh dveh določil.
165. Ne morem zakonito določati za nič, kar je sveto ali versko ali kar je bilo trajno namenjeno javni rabi, kot je trg ali
tempelj, ali za človeka, ki je svoboden; čeprav lahko to, kar je sveto, postane profano, in vse, kar je bilo namenjeno javni
rabi, se lahko vrne v zasebno rabo in človek, ki je svoboden, lahko postane suženj. Kadar namreč kdo obljubi, da bo dal
nekaj, kar je profano, ali stihijo, bo razbremenjen odgovornosti, če lastnina postane sveta ali stihija pridobi svobodo, ne da bi
bilo potrebno kakršno koli njegovo dejanje. Te stvari tudi ne bodo spet postale predmet obveznosti, če bi po nekem zakonu
lastnina spet postala profana, Stichus pa bi iz svobode spet postal suženj; kajti tega, kar je predmet tako razrešitve kot
obveznosti, ni mogoče ne izročiti ne ne izročiti. Če namreč lastnik ladje, ki jo je obljubil, to razstavi in jo ponovno zgradi iz
istih materialov, se obveznost obnovi, ker gre za isto ladjo. Zato Pedij trdi, da je mogoče reči, da če se dogovorim za sto
kozarcev vina z nekega posestva, moram počakati, da ga naredijo, in če je bilo narejeno in nato porabljeno brez krivde
obljubitelja, moram spet počakati, da ga naredijo več in ga je mogoče dostaviti; med temi spremembami pa bo določilo bodisi
ostalo v mirovanju bodisi bo postalo operativno. Ti primeri pa so različni, saj pri obljubi svobodnemu človeku ni treba čakati
na čas njegovega suženjstva, saj tovrstne določbe v zvezi s svobodnim človekom ne bi smeli odobriti ; na primer: "Ali
obljubiš, da boš izročil tako in tako, ko bo postal suženj? " in tudi: "Ali obljubiš, da boš prenesel to zemljo, ko bo iz svete in
verske postala profana?", ker takšno določilo ne vključuje obveznosti sedanjega časa, v obveznost pa je mogoče vključiti le
stvari, ki so po svoji naravi mogoče. Šteje se, da ne določamo za vrsto, temveč za rod vina; in v tem primeru je čas tiho
vključen. Svobodni človek pripada določeni vrsti in ni v skladu ne s civilnim ne z naravnim pravom pričakovati, da se bo
človeku, ki je svoboden, zgodila nesreča ali neugodna sreča, saj zelo pravilno opravljamo svoje posle glede na tisto lastnino,
ki je lahko takoj podvržena naši uporabi in lastništvu. Če je ladja razstavljena z namenom, da bi njene deske uporabili v drug
namen, čeprav si lastnik lahko premisli, je treba reči, da je bilo prvotno plovilo uničeno in da gre za drugo plovilo. Če pa so
bile vse deske odstranjene z namenom popravila ladje, se šteje, da prvotno plovilo ni bilo uničeno, in ko se materiali ponovno
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sestavijo, postane spet isto; tako kot če se iz hiše vzamejo tramovi z namenom, da se nadomestijo, še naprej pripadajo hiši.
Če pa hišo odvzamemo do ravni tal, bo kljub zamenjavi istih materialov postala drugačna stavba. Ta razprava se nanaša na
pretorske določbe, s katerimi je predvidena obnova lastnine, in postavlja se vprašanje, ali gre za isto lastnino.
166. Če sem nekaj določil pod donosnim nazivom in to pridobim s takim nazivom, določilo preneha veljati. Če postanem
dedič, klavzulacija preneha z lastninsko pravico. Če pa me je zapustnik, ki sem dedič, zadolžil za zapuščino premoženja, je
mogoče vložiti tožbo na podlagi določila. Enako pravilo velja, če je bila zapuščina zapuščena pogojno, saj če bi dolžnik sam
zapuščino zapuščal pod pogojem, ne bo razrešen. Če pa pogoj ne bi bil izpolnjen in bi premoženje ostalo v lasti dediča, ne bi
bilo več podlage za tožbo.
167. Če določim pogoj za Stiha, ki je mrtev, čeprav je tako, in je mogoče vložiti osebno tožbo za njegovo izterjavo, tako kot
je to mogoče storiti od tatvine, Sabin pravi, da sem sklenil veljaven pogoj. Kadar pa je določilo sklenjeno v drugih
okoliščinah, bo neveljavno; kajti četudi je suženj morda dolžan, je obljubitelj z njegovo smrtjo oproščen odgovornosti. Zato
bi bil enakega mnenja, če bi določil mrtvega sužnja, ko je dolžnik v zamudi.
168. Če kdo obljubi, da bo na določenem kraju pripeljal sužnjo, ki je noseča, čeprav jo lahko pripelje brez otroka, se razume,
da jo pripelje v enakem stanju.
169. Isto, O ediktu, knjiga LXXIV.
Če določim gradnjo hiše in se izteče čas, v katerem bi jo lahko zgradil, dokler ne vložim zadeve na sodišče, je določeno, da
boš izpuščen, če boš zgradil hišo. Če pa sem že vložil tožbo, vam ne bo v korist, če jo zgradite.
170. Isto, O ediktu, knjiga LXXV.
Pri izpolnitvi obveznosti se je treba zavedati, da je treba upoštevati štiri stvari: včasih namreč lahko od vsakega posameznega
dediča nekaj izterjamo; včasih je treba vložiti tožbo za celotno premoženje, ki ga ni mogoče razdeliti; spet lahko vložimo
tožbo za del premoženja, medtem ko dolga ni mogoče plačati, razen v celoti; obstajajo tudi primeri, ko je treba vložiti tožbo
za celotno premoženje, čeprav lahko terjatev dopušča delitev plačila.
171. Prvi primer se nanaša na obljubitelja določenega denarnega zneska, saj sta tako zahtevek kot plačilo odvisna od dednih
deležev zapuščine.
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172. Drugi primer se nanaša na neko delo, ki ga je zapustnik naročil opraviti. Vsi dediči so odgovorni skupaj, ker učinka dela
ni mogoče razdeliti na posamezne dele.
173. Če se dogovorim, da ne ti ne tvoj dedič ne bosta storila ničesar, da bi mi preprečila uporabo pravice do poti, in da boš,
če bi to storil, plačal določeno vsoto denarja, in mi eden od več dedičev obljubitelja prepreči uporabo pravice do poti, je
mnenje najboljših organov, da bodo vsi dediči zavezani z dejanjem enega od njih, ker čeprav mi je to preprečil samo eden, mi
to še ni delno preprečeno, drugi pa so lahko odškodovani z delitveno tožbo.
174. Terjatev je mogoče zahtevati delno, kadar je treba plačati vse, kot na primer, kadar določim sužnja, ki ni izrecno
naveden, saj se terjatev razdeli, vendar je ni mogoče izpolniti drugače kot v celoti; sicer bi se to lahko izvedlo s prenosom
delov različnih sužnjev, česar pokojnik ne bi mogel storiti, da bi mi preprečil pridobitev tega, kar sem določil. Enako pravilo
velja, če bi kdo obljubil deset tisoč sestercij ali sužnja.
175. Tožbo je mogoče vložiti za celoten znesek, plačilo dela pa bo prineslo razrešitev, kadar sprožimo postopek zaradi
izselitve; vse prodajalčeve dediče je namreč treba obvestiti skupaj in vsi morajo zagovarjati zadevo, in če eden od njih tega
ne stori, bodo odgovorni vsi, vsak pa bo moral plačati le sorazmerno s svojim deležem zapuščine.
176. Podobno velja, če bi se določilo takole: "Če se posestvo Titian ne prenese, obljubite, da boste plačali sto aurejev?"
Kazen sto aurejev ne bo nastala, razen če se prenese celotno posestvo, in prenos preostalih deležev zemljišča ne koristi, če
ena od strank noče prenesti svojega deleža; tako kot plačilo dela dolga upniku ne zadostuje za sprostitev zastavljenega
premoženja.
177. Če kdo, ki bo postal zavezanec pod določenim pogojem, prepreči, da bi bil pogoj izpolnjen, bo kljub temu zavezanec.
178. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIX.
Ko je rečeno, da je toliko določil, kolikor je stvari, to velja le, če so stvari v določilu naštete, če pa niso naštete, je le eno
določilo.
179. Paulus, O ediktu, knjiga LXXV.
Nihče ne more zakonito določati nečesa, kar je njegovo, v primeru, da bo pripadlo njemu.
180. Isti, O Placiju, VI. knjiga.
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Neizpolnitev obveznosti glavnega dolžnika prizadene škodo tudi poroku, toda če bi porok ponudil sužnja, glavni dolžnik pa
bi bil v zamudi in bi suženj umrl, je treba poroku odobriti olajšavo. Če pa porok ubije sužnja, bo glavni dolžnik oproščen,
vendar se lahko zoper poroka vloži tožba na podlagi določila.
181. Isto, O Plautiju, IX. knjiga.
Če dam najemniku zemljišče v najem za pet let in po preteku treh let določim naslednje: "Ali obljubljaš vse, kar si dolžan
plačati ali storiti?" V tej določbi ni zajeto nič več kot to, kar je treba storiti v tem času; kajti pri določbi ni zajeto nič drugega
kot to, kar je že treba storiti. Če pa se doda: "Kar boš dolžan plačati ali storiti," se bo obveznost nanašala na prihodnost.
182. Pomponij, O Plautiju, III. knjiga.
Če določimo, da se v primeru neplačila glavnice namesto zakonitih obresti vsak mesec plača kazen, se bo kazen kljub temu,
da lahko dobimo sodbo za glavnico, še naprej povečevala, ker je gotovo, da glavnica ni bila plačana.
183. Paulus, O Placiju, knjiga XVII.
Če se dogovorim za sužnja in ta umre, ne da bi kdo zamujal, tudi če bi ga obljubitelj ubil, se lahko sproži sodni postopek. Če
pa ga obljubitelj zanemari, ko je bolan, ali bo odgovoren? Ko razmišljamo, ali gre za tak primer, ko je vložena tožba za
vrnitev sužnja in ga je oseba, ki ga ima v posesti, zanemarila, bo slednja odgovorna zaradi malomarnosti; prav tako se
domneva, da je vsakdo, ki je obljubil izročiti sužnja, na katerega se nanaša določilo, malomaren, ker je nekaj storil, in ne
zato, ker nečesa ni storil. Slednje mnenje je treba odobriti, saj je tisti, ki obljubi plačilo, odgovoren za plačilo in ne za izvedbo
nekega določenega dejanja.
184. Če pa premoženje obstaja, vendar ga ni mogoče izročiti, kot na primer zemljišče, ki je postalo versko ali sveto, ali
suženj, ki je bil manumitiran, ali celo ujet s strani sovražnika, se malomarnost določi na naslednji način: če je premoženje
pripadalo obljubitelju v času določitve ali je postalo njegovo pozneje in se je zgodil kateri od zgoraj omenjenih dogodkov, bo
še vedno odgovoren. Enako se bo zgodilo, če se je to zgodilo po posredovanju drugega, potem ko je obljubitelj sužnja odtujil.
Če pa je suženj pripadal nekomu drugemu in se je kaj takega zgodilo s posredovanjem drugega, obljubitelj ne bo odgovoren,
ker ni storil ničesar, razen če se je kaj takega zgodilo po tem, ko je odlašal s plačilom. Julijan sprejema to razlikovanje. Če je
bil suženj, ki je pripadal obljubitelju, odvzet iz razloga, ker naj bi bil pod določenim pogojem svoboden, je spet treba šteti, da
je v enakem položaju, kot če bi obljubil sužnja drugega, saj mu je suženj prenehal pripadati brez kakršnegakoli njegovega
dejanja.
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185. Postavlja se vprašanje, ali bo odgovoren, če bi, ne da bi se zavedal, da dolguje sužnja, tega ubil? Julijan meni, da gre za
primer, ko nekdo, ne da bi vedel, da mu je bilo s kodicilom naloženo izročiti sužnja, tega manumitira.
186. Na naslednjem mestu razmislimo o pravilu, ki so ga določili stari, in sicer: kadar koli je dolžnik kriv malomarnosti, bo
obveznost še naprej obstajala. Kako je treba to razumeti? In res, če obljubitelj ravna tako, da ne more plačati, postane ustava
zlahka razumljiva. Kadar pa je le v zamudi, se lahko pojavi dvom, ali bo prejšnja zamuda odpravljena, če ne bo pozneje
zamujal. Celsus pravi, da se lahko tisti, ki zamuja z izročitvijo Stiha, ki ga je obljubil, znebi zamude, če pozneje izroči sužnja;
to je namreč vprašanje, ki se nanaša na to, kaj je primerno in pravično, in v takšnih primerih se pogosto dogajajo škodljive
napake, če se preveč zanašamo na avtoriteto pravne znanosti. To mnenje je verjetno pravilno in ga je sprejel Julijan. Kadar se
namreč pojavi vprašanje odškodnine in je primer obeh strank enak, zakaj ne bi bil položaj tistega, ki ima lastnino, boljši od
položaja tistega, ki jo skuša pridobiti?
187. Poglejmo zdaj, za katere osebe velja ta ustava. Upoštevati je treba dvoje: prvič, vprašati se moramo, katere osebe so
odgovorne za nadaljevanje obveznosti, in drugič, za koga povzročijo njeno nadaljevanje. Glavni dolžnik zagotovo poskrbi za
trajanje obveznosti, toda ali obstaja kakršen koli dvom, da za trajanje obveznosti poskrbijo tudi drugi dolžniki? Pomponij
meni, da je tako, saj zakaj bi porok s svojim dejanjem ugasnil svojo obveznost? To mnenje je pravilno, zato je obveznost
trajna tako v njihovi osebi kot v osebi njihovih naslednikov in tudi v osebi njihovih sopogodbenikov, to je njihovih porokov,
in sicer iz razloga, ker so dali svojo obljubo v zvezi z njo v vseh okoliščinah.
188. Poglejmo, ali lahko sin pod očetovim nadzorom, ki je dal obljubo po očetovem ukazu, podaljša obveznost slednjega
tako, da ubije sužnja. Pomponij meni, da to lahko stori, ker razumemo osebo, ki je dala ukaz, kot sostorilca.
189. Učinek tega predpisa je, da je sužnja še vedno mogoče zahtevati, vendar velja, da se lahko odobri izpustitev ali sprejme
poroštvo zaradi obveznosti. Obstaja dvom, ali je to obveznost mogoče obnoviti, in sicer iz razloga, ker se ne moremo
dogovoriti za sužnja, ki ne obstaja, ali za denar, ki ni dolgovan. Menim, da je obnovitev mogoča, če se o tem dogovorita
stranki; tako meni tudi Julijan.
190. Isti, O Plautiju, XVIII. knjiga.
Če določim naslednje: "Ali obljubiš, da ne boš storil ničesar, s čimer bi meni ali mojemu dediču preprečil odstranitev mojega
letnika?", bo tožba odobrena tudi mojemu dediču.
191. Isto, O Vitelliju, III. knjiga.
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Če določim naslednje: "Ali obljubljaš, da ne boš storil ničesar, s čimer bi mi preprečil, da vzamem enega od sužnjev, ki jih
imaš?" bom imel pravico do izbire.
192. Marcellus, Digest, III. knjiga.
Nekdo je določil, da mu bodo dostavili pšenico. To je dejansko in ne pravno vprašanje. Če je torej imel v mislih določeno
vrsto pšenice, to je pšenico določene kakovosti ali količine, se šteje, da je bila ta določena. V nasprotnem primeru, če je
nameraval navesti vrsto pšenice in količino, pa tega ni storil, se šteje, da ni določil ničesar, in zato druga stranka ni zavezana
izročiti niti ene mere pšenice.
193. Isto, Digest, knjiga V.
Kadar se kdo dogovori za gradnjo hiše, pridobi obveznost le, če je razvidno, v katerem kraju je želel, da se hiša zgradi, in če
je zainteresiran, da se tam zgradi.
194. Isto, Digeste, XII. knjiga.
Kadar je kdo dolžan sužnja po določilu in ga preseneti pri storitvi kaznivega dejanja ter ga nekaznovano ubije, proti njemu ni
mogoče vložiti pretorske tožbe.
195. Celsus, Digeste, knjiga XXVI.
Če določim naslednje: "Ali boš prišel na sodišče? In če tega ne boš storil, ali boš izročil kentavra?", bo določilo enako, kot če
bi zgolj obljubil, da se bom pojavil na sodišču.
196. S teboj lahko zakonito sklenem naslednjo pogodbo: "Ali obljubljaš, da boš plačal v imenu Titiusa?" To namreč ni
podobno določilu, da "bo Titius nekaj dal", ampak lahko na podlagi tega vložim tožbo, če imam kakršen koli interes; če je
torej Titius plačilno sposoben, ne morem na podlagi tega določila izterjati ničesar, kajti kakšen interes imam, da te
spodbudim, da nekaj narediš, medtem ko bom, če tega ne narediš, enako gotov za svoj denar?
197. "Ali mi obljubljaš, da mi boš plačal deset aurejev, če se poročim s teboj?" Menim, da je v tem primeru, potem ko je bil
dokazan ustrezen razlog, tožbo mogoče zavrniti; kljub temu pa neredko obstajajo razlogi za tovrstno določilo. Enako pravilo
velja, kadar se mož z ženo dogovori na ta način, kadar ni sklicevanja na doto.
198. Marcellus, Digest, knjiga XX.
2837

Menim, da se lahko premoženje, ki mi pripada, določi pod določenim pogojem, tako kot lahko določim pravico poti do
zemljišča, čeprav mi zemljišče morda v tistem trenutku ne pripada. Če pa temu ni tako in če določim pogoj za zemljišče, ki
pripada drugemu, in to zemljišče pozneje postane moje na podlagi donosnega naslova, se določilo takoj razveljavi. Če lastnik
zemljišča določi pravico do poti pod pogojem, bo določilo razveljavljeno takoj, ko bo zemljišče odtujeno; in to je zagotovo
tako po mnenju tistih organov, ki menijo, da zakonito sklenjene obveznosti prenehajo, ko pogoji, pod katerimi obstajajo,
postanejo takšni, da pod njimi ne bi mogle biti vzpostavljene.
199. Postavlja se vprašanje, kdaj je mogoče vložiti tožbo na podlagi naslednje določbe: "Ali obljubljaš, da boš podpiral
takšno in takšno hišo?" Ni treba čakati, da se hiša podre, saj je v interesu določevalca, da se podpre, in ne, da se ne podpre;
vendar pa postopka ni mogoče pravilno začeti, če ni preteklo dovolj časa, da bi jo oseba, ki to namerava storiti, podprela.
200. Celsus, Digeste, knjiga XXXVIII.
Vse, kar je potrebno, da bi bila obveznost zavezujoča, se razume, da je bilo izpuščeno, če ni jasno izraženo z besedami; in
skoraj vedno razlagamo v korist obljubitelja, ker je bil določevalec svoboden dati širši pomen pogojem; po drugi strani pa
obljubitelja ne smemo zaslišati, če je v njegovem interesu, da se šteje, da se sporazum nanaša na določena plovila ali na
določene sužnje.
201. Če določim naslednje: "Ali obljubiš, da boš plačal, če se v dveh letih ne povzpneš na Kapitol?" ne morem zakonito
vložiti tožbe pred iztekom teh dveh let; kajti čeprav so te besede dvoumne, se vseeno razume, da imajo ta pomen: "Če je
popolnoma res, da se niste povzpeli na Kapitol."
202. Modestin, Pravila, VIII. knjiga.
Pogoj, ki se nanaša tako na preteklost kot na sedanji čas, bodisi takoj razveljavi obveznost bodisi pod nobenim pogojem ne
odloži njene izpolnitve.
203. Isto, O predpisih, IV. knjiga.
Osebe, ki so dosegle starost pubertete, se lahko zavežejo z določilom brez svojih kuratorjev.
204. Isto, Mnenja, V. knjiga.
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Prodajalci so kupcu zagotovili zavarovanje pred izselitvijo v obsegu njegovega deleža, poleg tega pa so posebej obljubili, da
bodo odgovarjali za vse stroške, ki bi lahko nastali kupcu, ki je bil stipulant, če bi zadeva prišla na sodišče. Po kupčevi smrti
je eden od prodajalcev vložil tožbo, v kateri je trdil, da mu je treba plačati kupnino; kupčevi dediči, ki so dokazali, da je bila
kupnina plačana, pa so v skladu z določili klavzule zahtevali, da se jim povrnejo stroški, ki so nastali zaradi obrambe v
zadevi. Modestinus je menil, da če sta prodajalca obljubila, da bosta plačala stroške, ki so nastali v tožbi za ugotovitev
lastništva nepremičnine, teh stroškov nikakor ni mogoče izterjati na podlagi določila, če eden od prodajalcev toži za vračilo
že plačane cene.
205. Isto, Pandekti, knjiga V.
Svobodni državljan ne more biti predmet določitve, saj ni mogoče zahtevati njegove izročitve, niti ni mogoče plačati njegove
ocenjene vrednosti, kakor tudi ne, če bi oseba določila mrtvega sužnja ali zemljišče v rokah sovražnika.
206. Javolenus, O Kassiju, XI. knjiga.
Če se je suženj dogovoril, da bo plačal denarno vsoto za svojo svobodo, in je v ta namen dal poroštvo, čeprav ga je morda
manumitirala druga oseba, bo poroštvo kljub temu pravno zavezano, ker poizvedba ni bila opravljena zato, da bi se
ugotovilo, kdo ga je manumitiral, ampak zgolj zato, da bi se izvedelo, ali je bil manumitiran.
207. Isto, Pisma, knjiga II.
Določil sem, da se mi mora dati Damas ali Eros. Ko ste mi dali Damasa, sem bil v zamudi pri njegovem sprejemu. Damas je
mrtev. Ali menite, da sem upravičen do tožbe na podlagi določila? Odgovoril sem, da po mnenju Massuriusa Sabina menim,
da ne moreš vložiti tožbe na podlagi določila; zelo pravilno je namreč menil, da če dolžnik ni zamujal s plačilom tega, kar je
bil dolžan, je takoj oproščen odgovornosti.
208. Isti, Pisma, VI. knjiga.
Kadar se kdo zaveže za enega od več zemljišč, ki nosijo isto ime, omenjeno zemljišče pa nima določene označbe, se zaveže
za nekaj, kar je negotovo; to pomeni, da se zaveže za zemljišče, ki mu ga bo obljubitelj morda dal. Vendar pa je
obljubiteljeva volja zadržana, dokler obljubljeno ni izročeno.
209. Isto, Pisma, knjiga VIII.
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Sprašujem vas, ali menite, da je naslednje določilo nečastno ali ne. Neki naravni oče je za dediča določil svojega sina, ki ga
je Titius posvojil pod pogojem, da bo oproščen očetovskega nadzora. Posvojitelj ga ni hotel emancipirati, če ni bil pripravljen
določiti, da mu bo tretja oseba v zameno za manuminacijo plačala določeno vsoto denarja. Po emancipaciji je sin vstopil v
zapuščino, nato pa je oče pod pogoji zgoraj omenjene določbe zahteval denar. Odgovor se je glasil: Mislim, da razlog te
določbe ni nečasten, saj sicer ne bi emancipiral svojega sina. Prav tako ni mogoče šteti, da so pogoji določila nepošteni, če je
posvojitelj želel pridobiti neko korist, zaradi katere bi ga sin po emancipaciji bolj spoštoval.
210. Isto, Pisma, knjiga X.
S Titijem sem se dogovoril takole: "Če se z mano poroči kakšna ženska, ali mi obljubiš, da mi boš za doto dal deset aurejev?"
Pojavilo se je vprašanje, ali je takšno določilo veljavno. Odgovor je bil, da če je bila doto obljubljena meni, pri čemer je bilo
določeno naslednje: "Ali mi obljubiš, da mi boš izplačal deset aurei kot doto, ne glede na to, s katero žensko se bom
poročil?", ni razloga, da denar ne bi bil dolgovan, če je bil pogoj izpolnjen. Kadar namreč pogoj, ki je odvisen od dejanja
neke osebe, ki je negotova, lahko ustvari obveznost, kot na primer: "Ali obljubiš, da boš plačal deset aurei, če se kdo povzpne
na prestol?" ali: "Če kdo od mene zahteva deset aurei, ali obljubiš, da boš plačal toliko?", ni razloga, da ne bi bil dan enak
odgovor kot v primeru, ko je bila obljubljena dona.
211. Nobena obljuba ni veljavna, če je odvisna od volje tistega, ki jo daje. 109. Pomponij, O Kvintu Muciju, III. knjiga.
Če določim naslednje: "Ali mi boš plačal deset ali petnajst aurejev?", mi bo pripadalo deset. Če spet določim takole: "Ali boš
plačal po enem ali dveh letih?", bo denar zapadel po dveh letih; pri določilih namreč velja, da se v obveznost vstavita
najmanjši znesek denarja in najdaljše obdobje.
212. Isto, O Kvintu Muciju, IV. knjiga.
Če določim deset aurejev zase in za Titija, ko nisem pod njegovim nadzorom, mi ne bo pripadalo deset aurejev, ampak le pet,
saj bo druga polovica odšteta; če sem namreč nepravilno določil v korist tujca, se moj delež ne bo povečal do te mere.
213. Če s teboj določim naslednje: "Ali mi obljubiš, da mi boš dal kakšno žensko obleko, ki ti pripada?", je treba upoštevati
namen določevalca in ne obljubitelja ter paziti na to, kar je obstajalo, in ne na to, kar je imel obljubitelj takrat v mislih. Če je
bil torej obljubitelj navajen nositi žensko oblačilo, mu bo to še vedno pripadalo.
214. Isto, O Kvintu Muciju, V. knjiga.
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Če določim, da ne boš storil ničesar, da bi mi preprečil uporabo neke hiše, in ti tega ne preprečiš meni, ampak moji ženi; ali
pa, po drugi strani, če bi moja žena določila, ti pa bi mi preprečil uporabo hiše, ali postane določilo veljavno? Te besede je
treba razumeti v njihovem najširšem pomenu; kajti tudi če določim, da ne smete storiti ničesar, da bi mi preprečili uporabo
kakršne koli pravice do poti, in mi tega ne preprečite, temveč ovirate drugega, ki vstopi v mojem imenu, je treba šteti, da
določba postane veljavna.
215. Isto, O Kvintu Muciju, XV. knjiga.
Če kdo določi "Stiha ali Pamfila, kateregakoli hoče", lahko zahteva kateregakoli, ki ga izbere, in samo on bo vključen v
obveznost. Če pa se vpraša, ali si lahko premisli in zahteva drugega, je treba preučiti pogoje določila, da bi ugotovili, ali so
njegovi pogoji izraženi na naslednji način: "Tistega, ki bi ga izbral," ali "Tistega, ki ga lahko izberem." Če je bil uporabljen
prvi od teh izrazov, si določevalec ne more premisliti, potem ko je enkrat izbral; če pa besede dopuščajo razpravo in se
glasijo: "Tistega, ki ga lahko izberem", si lahko premisli, dokler ne sprejme svoje končne odločitve.
216. Če kdo določi naslednje: "Ali mi boš dal varščino za sto aurei? " in da poroštvo za ta znesek; Prokul pravi, da je treba
pri dogovoru o varščini vedno upoštevati interes določevalca, saj ta včasih sega do celotne glavnice, kot na primer, kadar
obljubitelj ni plačilno sposoben, včasih pa do manj, kadar je dolžnik le delno plačilno sposoben; spet drugič ne sega do nič,
če je dolžnik tako premožen, da nimamo interesa od njega zahtevati varščine; pri ocenjevanju plačilne sposobnosti oseb pa je
treba upoštevati njihovo poštenost in ne vrednosti njihovega premoženja.
217. Prokul, Pisma, II. knjiga.
Ko za sebe določim naslednje: "Ali meniš, da je mogoče reči, da delo ni bilo opravljeno, kot sem si želel, do konca junija, ko
sem sam prostovoljno dal več časa za njegovo dokončanje?" in jaz podaljšam rok? Prokul je odgovoril, da ni brez razloga, da
je treba razlikovati med tem, ali je obljubitelj zamudil, ker dela ni dokončal do konca junija, kot je bilo dogovorjeno v
pogodbi, ali pa je obljubitelj, ker dela ni bilo mogoče dokončati do tega datuma, podaljšal rok do konca avgusta. Če je
namreč določevalec podaljšal rok, ko dela ni bilo mogoče dokončati do konca junija, menim, da bi se kazen naložila; saj ni
razlike, če je pred koncem junija minilo nekaj časa, v katerem določevalec ni želel, da bi bilo delo dokončano pred tem
datumom; to pomeni, da ni pričakoval, da bo opravljeno nekaj, kar ni bilo mogoče opraviti. Če pa je to mnenje napačno, tudi
če bi naročnik umrl pred junijskimi prazniki, kazen ne bi nastala, saj kot mrtev ne bi mogel izraziti svojih želja in bi po
njegovi smrti ostalo nekaj časa za dokončanje dela. Skoraj se nagibam k prepričanju, da bi kazen nastala, tudi če do junijskih
kalend ne bi bilo dovolj časa za dokončanje dela.
218. Kadar kdo nekaj proda in obljubi, da bo kupcu priskrbel poroštvo, in jamči, da bo prodana nepremičnina prosta bremen,
kupec pa želi, da je nepremičnina prosta vseh zastavnih pravic, in tisti, ki je obljubil, da bo tako po določilu, zamuja;
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sprašujem, kakšno je pravo? Prokul je odgovoril, da bo prodajalec odgovarjal do višine tožnikovega interesa v skladu z
višino odškodnine, ki jo je določilo sodišče.
219. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XVII.
Če se dogovorim za prenos določenega zemljišča na določen dan in je obljubitelj odgovoren, da na ta dan ni bilo preneseno,
lahko izterjam odškodnino v višini svojega interesa, da do zamude ni prišlo.
220. Papinianus, Vprašanja, II. knjiga.
Določil sem naslednje: "Ali obljubiš, da se boš pojavil na določenem kraju, in če se to ne bo zgodilo, da boš plačal petdeset
aurejev?" Če je bil po pomoti v določilu izpuščen čas, ko je bilo dogovorjeno, da se moraš pojaviti na določen dan, bo
določilo nepopolno. To je enako, kot če bi bilo določeno nekaj, kar je mogoče stehtati, prešteti ali izmeriti, ne da bi bila
dodana teža, količina ali mera; ali če bi bila zgrajena hiša, kraj pa ne bi bil naveden; ali če bi bil prenesen del zemljišča, ne da
bi bil naveden njegov opis. Če pa je bilo od začetka razumljivo, da se lahko pojavite katerikoli dan, in če tega ne storite, da
morate plačati določen denarni znesek, bi bila ta določba veljavna, tako kot vsaka druga, dana pod pogojem, in ne bi začela
veljati, dokler se ne ugotovi, da se oseba, ki je obljubila, ne more pojaviti.
221. Če pa določim naslednje: "Ali obljubiš, da boš plačal sto aurejev, če se ne povzpneš na Kapitol ali ne greš v
Aleksandrijo?", določilo ne začne veljati takoj, čeprav bi se lahko povzpel na Kapitol ali šel v Aleksandrijo, ampak šele
takrat, ko se ugotovi, da se ne moreš povzpeti na Kapitol ali iti v Aleksandrijo.
222. Če kdo določi naslednje: "Ali obljubljaš, da boš plačal sto aurejev, če ne izročiš Pamfila?" Pegaz pravi, da določilo ne
začne veljati, preden postane nemogoče izročiti Pamfila. Sabinus pa meni, da je v skladu z namenom pogodbenih strank
tožbo mogoče vložiti po tem, ko bi bilo sužnja mogoče izročiti; vendar pa postopka ni mogoče začeti na podlagi določila,
dokler obljubitelj ni kriv, da suženj ni bil izročen. To mnenje podkrepi s primerom zapuščine, ki je bila zapuščena za
preživljanje. Mucij je namreč navedel, da če je dedič lahko zagotovil preživnino in tega ni storil, je takoj postal odgovoren za
zapuščeni denar. To pravilo je bilo sprejeto zaradi njegove uporabnosti, pa tudi zaradi želje pokojnika in narave same stvari.
Zato se lahko sprejme Sabinovo mnenje, če se določilo ne začne s pogojem, na primer: "Ali obljubljaš, da boš plačal takšno
in takšno vsoto, če ne izroči Pamfila?" Kaj pa, če bi bila določba izražena takole: "Ali obljubiš, da boš izročil Pamfila, in če
tega ne boš storil, ali obljubiš, da boš plačal takšno in takšno vsoto?" To bi nedvomno držalo, če bi se izkazalo, da je bil
namen, da se v primeru neizročitve sužnja plačata tako suženj kot denar. Če pa je bilo obljubljeno, da bo dolgovan samo
denar, če suženj ne bo izročen, je mogoče vztrajati pri istem mnenju; ker je bilo ugotovljeno, da je bil namen strank, da se
izroči suženj ali da se plača denar.
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223. Isto, Vprašanja, IV. knjiga.
Če se po tem, ko si od Titiusa določil deset aurei, z Maevijem dogovoriš za vse, česar ne moreš dobiti od Titiusa, ni dvoma,
da je Maevija mogoče prisiliti, da prevzame odgovornost za plačilo celotnega zneska. Če pa vložite tožbo zoper Titiusa za
deset aurei, Maevius ne bo razrešen odgovornosti, dokler Titius ne plača sodbe. Paulus pravi, da Maevius in Titius nista
odgovorna na podlagi iste obveznosti, ampak da je Maevius odgovoren pod pogojem, da zneska ne morete izterjati od
Titiusa. Zato Maevij po tožbi proti Titiusu ne bo oproščen odgovornosti, ker ni gotovo, ali bo dolgoval denar ali ne; če pa bo
Titius plačal, Maevij ne bo oproščen, ker ni bil odgovoren; pogoj, od katerega je bila odvisna klavzula, je namreč propadel;
Maevija pa ni mogoče pravilno tožiti, dokler pogoj klavzule še traja, saj se od njega ne more pravno zahtevati ničesar, dokler
Titius ni izčrpan.
224. Isto, Vprašanja, knjiga XII.
Če po tem, ko sem določil sto sužnjev, ki naj jih izberem jaz in moj dedič, zapustim dva dediča, preden opravim izbiro, se
določilo razdeli po številu. Drugače pa bo, če bo dedič nasledil po izbiri sužnjev.
225. Isto, Vprašanja, knjiga XXVII.
Človek, ki je svoboden in mi v dobri veri služi kot suženj, mi kot stipulatorju da obljubo; in ta stipulacija je skoraj v celoti
veljavna v vseh pogledih, čeprav mi lahko obljubi nekaj, kar je moja last. Kajti kaj drugega je mogoče reči, da svobodnjak ni
odgovoren? In še vedno bom odgovoren, če bom v podobnih okoliščinah obljubil isti osebi kot stipulator. Kajti kako bo imel
pravico do tožbe zoper mene, ki bi jo pridobil v mojo korist, če bi bil določil s tretjo osebo? Zato ga je treba v tem pogledu
primerjati s sužnjem, v katerem nekdo uživa užitek, ali s sužnjem drugega, ki služi v dobri veri. Kadar pa suženj obljubi
uzurpatorju ali suženj drugega, ki služi dobronamernemu kupcu, glede premoženja, ki pripada kateremu koli od njiju, tožba
De peculia ne bo odobrena proti gospodarju; ker se v takih primerih take osebe štejejo za gospodarje.
226. "Ali obljubljaš, da boš danes plačal deset aurei?" Rekel sem, da je denar mogoče zahtevati še ta dan in da ni mogoče
trditi, da je tožnik ravnal prezgodaj, tudi če se dan določitve še ni iztekel, kar bi v drugih okoliščinah veljalo po zakonu. Kajti
česar ne bi smeli zahtevati v določenem roku, ni mogoče plačati v tem roku; in v navedenem primeru se šteje, da je dan
vstavljen ne zato, da bi odložili tožbo, temveč zato, da bi pokazali, da se ta lahko začne takoj.
227. "Ali obljubljaš, da boš plačal deset aurejev meni ali Titiusu, kakorkoli se bom odločil?" Glede plačila meni je določba
gotova, glede plačila njemu pa je negotova. Kajti predpostavimo, da je v mojem interesu, da se plačilo opravi Titiusu, in ne
meni, saj sem obljubil kazen, če se plačilo ne opravi Titiusu?
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228. Isto, Vprašanja, knjiga XXXVI.
Klavzula za preprečevanje goljufije, ki je postavljena na konec določila, se ne nanaša na tiste dele pogodbe, glede katerih je
določilo izrecno navedeno.
229. Isto, Vprašanja, knjiga XXXVII.
Če določim takole: "Ali obljubiš, da boš plačal to vsoto sto aurejev?" Čeprav je klavzula "Če bo sto aurejev" razumljiva, ta
dodatek ne določa pogoja, kajti če sto aurejev ni, je določilo neveljavno; odločeno je bilo, da klavzula, ki se ne nanaša na
prihodnost, ampak na sedanji čas, ni pogojna, čeprav pogodbeni stranki morda ne poznata resnice o zadevi.
230. Isto, Mnenja, knjiga XI.
Če se obe stranki klavzule strinjata z določbo, da pri poslu ni bila ali ne bo storjena goljufija, se lahko vloži tožba za
nedoločen znesek, da se klavzula izrazi na ustreznejši način.
231. Ženska, ki je živela v isti hiši z moškim z namenom, da se z njim poroči, se je z njim dogovorila za plačilo dvesto
aurejev, če bi se v času poroke vrnil k svoji navadi vzdrževanja konkubine. Menil sem, da ni razloga, da ženska ne bi mogla
izterjati denarja v skladu z določbo, če je bil pogoj izpolnjen, saj je bil dogovor v skladu z dobrimi običaji.
232. Moški, ki je bil izgnan na otok, je dal obljubo, pri čemer je bil pogoj izražen takole: "Ali obljubiš, da boš plačal, ko
umreš?" Pogoj ne bo začel veljati, če obljubitelj ne umre.
233. Določilo, ki se nanaša na goljufijo, zavezuje dediča tistega, ki je dal obljubo, že s samim dejanjem slednjega; tako kot
pri drugih pogodbah, na primer pri mandatnih in depozitnih pogodbah.
234. Scaevola, Digest, knjiga XXVIII.
Človek, ki si je v Rimu izposodil denar, ki naj bi ga v treh mesecih plačal v oddaljeni provinci, je obljubil, da ga bo plačal
tam; nekaj dni zatem pa je svojemu upniku v navzočnosti prič povedal, da je pripravljen plačati denar v Rimu, če se odšteje
znesek, ki mu ga je plačal kot obresti. Postavilo se je vprašanje, ali se lahko po tem, ko je ponudil celoten znesek, za katerega
je bil zavezan po določilu, od njega zahteva, ko zapade, v kraju, v katerem je obljubil, da ga bo plačal. Odgovor je bil, da ga
je lahko določevalec zahteval na dan, ko je zapadel, in na kraju, kjer se je zavezal, da ga bo plačal.
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235. Kallimah si je izposodil denar od Stiha, sužnja Seija v pokrajini Siriji, da bi ga uporabil v pomorski trgovini od mesta
Berit do Brindizija. Posojilo je bilo sklenjeno za dvesto dni, potrebnih za potovanje, zavarovano je bilo z zastavo in hipoteko
blaga, kupljenega v Beritusu, ki naj bi ga prepeljali v Brindisi, vključevalo pa je tudi tisto, ki naj bi ga kupili v Brindisiju in
prepeljali v Beritusi; med strankama je bilo dogovorjeno, da mora Kalimah, ko prispe v Brindisi, od tam oditi po morju pred
naslednjo septembrsko idejo z drugim blagom, ki ga je kupil in dal na ladjo; če pa pred omenjenim časom ne bi kupil blaga
ali zapustil omenjenega mesta, da bo nemudoma vrnil celoten znesek, kot da bi bilo potovanje končano, in da bo tistim, ki
bodo zahtevali denar, plačal vse stroške, ki so nastali s prevozom v Rim; Kalimah pa je obljubil Stihu, sužnju Lucija Titiusa,
da bo vse to zvesto plačal in izpolnil kot pogodbenik. In ko je bilo blago v skladu s sporazumom pred zgoraj omenjenimi
prazniki naloženo na ladjo, se je Kalimah skupaj z Erosom, Stihovim sotrudnikom, vkrcal na ladjo, da bi se vrnil v pokrajino
Sirijo; ker je bila ladja izgubljena in ker je Kalimah, kot je bilo dogovorjeno, naložil blago na ladjo, ki je zapuščala Berit v
času, ko bi moral vrniti denar, ki ga je bilo treba odnesti v Rim, se je pojavilo vprašanje, ali lahko izkoristi soglasje Erosa, ki
je bil z njim in ki mu njegov gospodar ni niti dovolil niti ukazal, naj po dnevu, ki je bil dogovorjen za plačilo denarja, stori
kaj več v zvezi z njim, kot da ga takoj, ko ga je prejel, odnese v Rim; in ali bi bil Kallimah še vedno odgovoren v tožbi na
podlagi določbe o izročitvi denarja Stihovemu gospodarju. Odgovor je bil, da bi bil glede na navedena dejstva odgovoren.
Ker je Kalimah po zgoraj navedenem dnevu odplul s soglasjem Erosa, omenjenega sužnja, sprašujem tudi, ali lahko slednji
svojemu gospodarju odvzame pravico do tožbe, potem ko jo je enkrat pridobil. Odgovor je bil, da tega ni mogel storiti, da pa
bi bil razlog za izjemo, če bi bilo prepuščeno presoji sužnja, ali naj se denar izplača kadar koli in na katerem koli kraju, ki bi
ga izbral.
236. Flavij Hermes je podaril sužnja Sticha, da bi ga lahko manumitiral, in zanj določil naslednje: "Če omenjeni suženj
Stichus, ki sem ti ga danes izročil kot donacijo z namenom njegove manumisije, ne bo manumitiran in osvobojen v ustrezni
obliki s strani tebe in tvojega dediča (če tega ne bo preprečila kakšna moja prevara), je Flavius Hermes določil petdeset
aurejev za plačilo kazni in Klavdij je obljubil, da bo plačal to vsoto." Vprašal sem, ali lahko Flavius Hermes vloži tožbo proti
Klavdiju za svobodo Stiha. Odgovor je bil, da v navedenih dejstvih ni ničesar, kar bi mu to preprečevalo. Vprašal sem tudi,
če bi Flavijev Hermesov dedič želel izterjati kazen od Klavdijevega dediča, ali bi ta lahko dal Stihu svobodo, da bi bil
oproščen kazni. Odgovor je bil, da lahko. Sprašujem tudi, če dedič Flavija Hermesa iz zgoraj navedenega razloga ne bi želel
vložiti tožbe proti Klavdijevemu dediču, ali bi moral Klavdijev dedič kljub temu podeliti svobodo, do katere je bil Stichus
upravičen v skladu s sporazumom, ki sta ga sklenila Hermes in Klavdij, kot je razvidno iz zgoraj omenjene določbe. Odgovor
je bil, da je to treba storiti.
237. Nekateri soediči so si razdelili zemljišča neke posesti in pustili en trakt v skupni lasti pod pogojem, da bi moral, če bi
kdo želel odtujiti svoj delež, ta prodati bodisi soedičem bodisi njihovemu nasledniku za vsoto sto petindvajset aurejev.
Stranki sta se dogovorili, da bosta plačali sto aurejev kot kazen, če bi katera koli od njiju kršila to pogodbo. Ker je neka
ženska, ki je bila ena od sodedičev, v navzočnosti prič večkrat obvestila skrbnike otrok svojega sodediča in jih pozvala, naj v
skladu s pogodbo kupijo ali prodajo omenjeno zemljišče, in ker skrbniki niso storili ničesar, sprašujem, ali se lahko od nje
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izterja kazen sto aurejev, če bi zemljišče prodala tujcu. Odgovor je bil, da bi v skladu z navedenimi dejstvi v takšnih
okoliščinah lahko vložila ugovor zaradi slabe vere.
238. Agerij, sin pod očetovim nadzorom, je sužnju Publija Maevija kot določevalcu obljubil, da mu bo plačal vse, za kar bo
odločeno, da je njegov oče dolžan Publiju Maeviju. Postavilo se je vprašanje, koliko bo dolžan, ker je njegov oče umrl,
preden je bil znesek ugotovljen, in če bi bila vložena tožba proti njegovemu dediču ali drugemu nasledniku in bi bila izdana
odločba glede dolga, ali bi bil Agerij odgovoren. Odgovor je bil, da če pogoj ne bo izpolnjen, določba ne bo začela veljati.
239. Seia, dedič samohranilca, je na podlagi dogovora, sklenjenega na podlagi poravnave z dedičem varovanke, plačal večji
del dolga in dal varščino za preostali del; vendar se omenjeni dedič takoj ni hotel držati dogovora, vložil je tožbo zaradi
skrbništva, in ker je izgubil, se je pritožil pristojnemu sodniku, nato pa od njega cesarju; o tej pritožbi je bilo odločeno, da je
bila vložena iz nezadostnih razlogov. Ker je bil skrbnikov dedič v zamudi s prejemom denarja, navedenega v določilu, od
skrbnikovega dediča, saj ga ni nikoli niti zahteval, se je pojavilo vprašanje, ali so zdaj od skrbnikovega dediča dolžni plačati
obresti. Odgovor je bil, da če Seia ni zamujal z izročitvijo denarja, določenega v določbi, obresti zakonito ne bi bile dolžne.
240. Dva brata sta si razdelila premoženje in se medsebojno zavezala, da ne bosta storila ničesar proti delitvi, in če bo kateri
od njiju kršil dogovor, da bo drugemu plačal kazen. Po smrti enega od njiju je preživeli vložil tožbo za zapuščino proti
njegovim dedičem, češ da mu pripada v skladu s pogoji skrbništva, ki ga je zapustil njegov oče; sodba je bila izdana proti
njemu, ker je glede te zadeve sklenil kompromis. Postavilo se je vprašanje, ali je kazen nastala. Odgovor je bil, da bi v skladu
z navedenimi dejstvi kazen zapadla.

Del 3. V zvezi z ustnimi obveznostmi.

241. Papinianus, Definicije, I. knjiga.
Določilo, sklenjeno glede kaznivega dejanja, ki je bilo ali bo storjeno, je neveljavno od začetka.
242. Isto, Opredelitve, II. knjiga.
"Ali obljubljaš, da boš v dveh letih zgradil hišo na takem in takem kraju?" Določba ne bo začela veljati pred iztekom dveh
let, četudi oseba, ki je dala obljubo, ne bi smela zgraditi hiše in ni ostalo dovolj časa, da bi jo bilo mogoče dokončati; določb
določbe določbe, katere čas je bil določen na začetku, namreč ni mogoče spremeniti zaradi nečesa, kar se lahko zgodi
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pozneje, in to je bilo v pogodbo vključeno z namenom, da bi nekoga prisilili k nastopu na sodišču; to pomeni, da določba ne
bo začela veljati pred predpisanim datumom, četudi je gotovo, da za izpolnitev pogodbe ni ostalo dovolj časa.
243. Paulus, Vprašanja, II. knjiga.
Ko določimo takole: "Kar koli moraš dati, plačati ali storiti", v takšno določilo ni vključeno nič več kot to, kar je treba plačati
v tem trenutku, saj ne predvideva ničesar drugega.
244. Isto, Vprašanja, III. knjiga.
Kjer določim naslednje: "Če bo Titius postal konzul, ali potem obljubljaš, da boš od tega dne dalje vsako leto plačeval deset
aurejev?" Če je pogoj izpolnjen po treh letih, se lahko zahteva trideset aurejev.
245. Titius se je z Maevijem dogovoril za del zemljišča s pridržkom pravice uporabe in tudi za pravico uporabe istega
zemljišča. Gre za dve določili, pri čemer je v užitku, ki ga kdo obljubi sam po sebi, manj kot v tistem, ki spremlja lastništvo.
Končno, če bi obljubitelj dal pravico do uporabe, določevalec pa bi jo izgubil zaradi neuporabe in bi nato zemljišče prenesel s
pridržkom pravice do uporabe, bi bil oproščen odgovornosti. Enako pa se ne zgodi v primeru tistega, ki obljubi zemljišče
brez pridržka in prenese pravico do uporabe, nato pa, ker je pravico do uporabe izgubil, prenese lastništvo zemljišča brez nje;
v prvem primeru bo namreč oproščen s prenosom pravice do uporabe, v drugem pa ne bo oproščen nobenega dela
obveznosti, če ne prenese zemljišča z vsemi pravicami, povezanimi z njim, na določevalca.
246. "Jaz, Chrysogonus, suženj Flavia Candida, in njegov zastopnik, sem v navzočnosti svojega gospodarja, ki je tudi
podpisal in zapečatil to listino, pisno izjavil, da je omenjeni Zosa, svobodnjak in zastopnik omenjenega Kvintilijana, prejel
tisoč denarjev kot posojilo od Julija Zose, zastopnika Julija Kvintilijana, ki je odsoten, in je določil, da bo omenjeni denar
plačan Kvintilijanu ali njegovemu dediču, ki je upravičen do tega, na naslednji kalendi v novembru; moj gospodar Candidus
pa je obljubil, Julij Zosa pa je določil, da bodo, če denar ne bo plačan na zgoraj omenjeni dan, zapadle obresti v višini osmih
denarjev za čas, ko znesek ne bo plačan. Flavius Candidus, moj gospodar, je dal to obljubo in podpisal to listino." Podal sem
svoje mnenje, da ne moremo pridobiti nobene obveznosti s pomočjo katere koli svobodne osebe, ki ni podrejena naši oblasti
ali nam ne služi v dobri veri kot suženj. Jasno je, da če svobodnjak v našem imenu plača denarno vsoto, ki bodisi pripada
njemu bodisi nam, da bi jo lahko plačali nam, pridobi za nas obveznost posojila; kar pa svobodnjak določi, da bo plačano
njegovemu patronu, je neveljavno, tako da ne koristi osebi, ki je odsotna in naj bi postala glavni upnik, niti do te mere, da bi
prejela plačilo. Treba je še ugotoviti, ali lahko pogodbena stranka po preštetju denarja izterja znesek, ki je bil posojen; kajti
kadar koli posodimo denar in določimo, da gre za isti denar, ne nastaneta dve obveznosti, temveč le ena sama verbalna. Jasno
je, da če so bili kovanci najprej prešteti, nato pa je sledilo določilo, ni mogoče reči, da se je odstopilo od naravne obveznosti.
Če sledi določilo in so dogovorjene obresti, ne da bi bilo navedeno ime osebe, ki je upravičena do njih, to nima enake
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pomanjkljivosti; vendar pa ne smemo šteti v škodo patronu, če menimo, da je svobodnjak določil obresti v korist tistega, ki je
upravičen do glavnice; zato bo določilo o obrestih koristilo svobodnjaku, on pa ga bo moral predati svojemu patronu; pri
določilih je namreč praviloma treba upoštevati besede, iz katerih izhaja obveznost. Redko se zdi, da namen vključuje čas ali
pogoj, nikoli pa ne vključuje osebe, razen če je to izrecno navedeno.
247. Če določim, da moraš priti na sodišče, in če tega ne storiš, da moraš dati nekaj, česar obljubitelj ne more priskrbeti;
druga določba se izpusti, prva pa ostane veljavna in bo enako, kot če bi določil samo, da moraš priti na sodišče.
248. Scaevola, Vprašanja, knjiga V.
Če oskrbovanec brez pooblastila svojega skrbnika obljubi Stihu, da bo dal poroštvo, in suženj umre, potem ko je oskrbovanec
zamujal, poroštvo zaradi tega ne bo odgovorno; kajti ni mogoče razumeti, da pride do zamude, če ne obstaja pravica do
zahteve. Vendar bo porok odgovoren, če ga bo mogoče tožiti za časa življenja sužnja ali pozneje, če bo sam zamujal.
249. Paulus, Vprašanja, knjiga X.
Kadar sta dve pogodbeni stranki in se ena od njiju zaveže za nekaj, kar je veljavno, druga pa za nekaj, kar je neveljavno, ni
mogoče pravilno plačati tistemu, ki mu obljubitelj ni odgovoren; ker se mu plačilo ne opravi v imenu drugega, temveč zaradi
njegove lastne obveznosti, ki nima nobene moči ali učinka. Iz istega razloga, kadar se kdo zaveže za Stiha ali Pamfila in je
obveznost veljavna le glede enega od njiju, ker drugi pripada zavezancu, in tudi če bi mu prenehal pripadati, ni mogoče
zakonito izročiti, ker se oba predmeta zaveze nanašata na obveznost in ne na plačilo.
250. Scaevola, Vprašanja, knjiga XII.
Če kdo določi naslednje: "Ali boš plačal deset aurei, če bo priplula ladja in bo Titius postal konzul?", denar ne bo zapadel v
plačilo, če se ne zgodita oba dogodka. Enako pravilo velja za nasprotni primer: "Ali boš obljubil, če ladja ne prispe in Titius
ne postane konzul?", saj je bistveno, da se ne zgodi nobena od teh stvari. Temu je podoben naslednji pisni dogovor, in sicer:
"Če ladja ne prispe in Titius ne postane konzul." Kadar pa je določilo naslednje: "Ali boš plačal, če prispe ladja ali če Titius
postane konzul?", zadostuje, da se zgodi eden od teh dogodkov. Po drugi strani pa, če je izražena takole: "Ali boste plačali,
če ladja ne prispe ali če Titius ne postane konzul?", zadostuje, da se ne zgodi le ena od teh stvari.
251. Paulus, Vprašanja, knjiga XV.
Ko je rečeno, da oče pravno določa za svojega sina tako, kot določa zase, to velja, kolikor gre za zadeve, ki jih oče lahko
pridobi v okviru svoje pravice očetovske oblasti. V nasprotnem primeru bo določilo yoid, če se akt nanaša na sina osebno;
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kot na primer, če določa, da se mu dovoli posedovanje premoženja ali uživanje pravice do poti. Po drugi strani pa sin s tem,
ko očetu določi, da bo imel pravico do poti, to pravico pridobi zanj; še več, za očeta pridobi tisto, česar sam ne more
pridobiti.
252. Scaevola, Vprašanja, knjiga XIII.
Julijan pravi: "Če določim, da ne ti ne Titius, tvoj dedič, ne smeta storiti ničesar, da bi mi preprečila uporabo pravice do
poti," ne bo odgovoren samo Titius, če bo storil kaj, da bi to preprečil, ampak tudi njegovi sodediči.
253. Oseba, ki določi, da se zemljišče prenese nanjo ali na Titiusa, čeprav se zemljišče lahko prenese na Titiusa, ga lahko še
vedno zahteva, da se zavaruje pred izselitvijo; je namreč zainteresirana, saj lahko zemljišče od Titiusa izterja z mandatno
tožbo. Če pa je Titiusa le posredoval zaradi darila, je mogoče reči, da je glavni dolžnik z njegovo izročitvijo takoj oproščen.
254. Paulus, Vprašanja, knjiga XV.
Če kdo prevzame skrb za tujega sina in osebi, ki mu ga da v varstvo, obljubi, da bo plačal določeno vsoto denarja, če bo z
njim ravnala drugače kot s sinom, in ga potem, ko ga je pregnala iz hiše ali mu ob svoji smrti z oporoko ni ničesar zapustila,
sprašujem, ali bo določilo postalo veljavno in ali je kakšna razlika, če je omenjeni mladenič sin, posvojenec ali sorodnik
določevalca. Poleg tega sprašujem, če bi kdo zakonito dal svojega sina v posvojitev in bi bila določba sklenjena, kot je
navedeno zgoraj, njegov posvojitelj pa bi ga razdedinil ali emancipiral, ali bo določba postala veljavna? Odgovoril sem, da je
določilo veljavno v obeh primerih. Če se torej kar koli stori v nasprotju z dogovorom, bo določilo začelo veljati. V primeru,
ko je prišlo do zakonite posvojitve, pa najprej razmislimo, ali je mogoče vložiti tožbo, če je razdedinjeni ali emancipirani
posameznik posvojeni sin, saj je oče navajen, da te stvari počne v zvezi s svojim sinom, zato z njim ni ravnal drugače, kot bi
lahko ravnal z lastnim sinom. Zato lahko tisti, ki je bil razdedinjen, vloži tožbo zaradi nevestnega ravnanja. Kaj pa naj
rečemo, če si je zaslužil, da je bil razdedinjen? Jasno je, da emancipirani sin ni upravičen do tega pravnega sredstva, zato bi
se moral posvojitelj strinjati, da bo plačal določen znesek, če ga bo emancipiral ali razdedinil. Kljub temu bi se v tem
primeru, če bi določba začela veljati, lahko vprašali, ali bi bilo razdedinjenemu sinu dovoljeno trditi, da je bilo dejanje
nekoristno; zlasti če je bil naravni dedič svojega očeta in če bi svojo tožbo izgubil, ali bi mu bilo mogoče zavrniti tožbo na
podlagi določbe. Če pa je določevalec ne bi mogel zavrniti in bi sin izgubil svojo zadevo, mu ne bi smeli odreči pravice do
izterjave dolgovanega denarja. V zvezi s tistim, ki ga ni posvojil, ne razumem, kako je treba razumeti naslednjo določbo: "Če
bi z njim ravnal drugače kot s sinom". Ali naj v tem primeru zahtevamo razdedinjenje ali emancipacijo, dejanja, ki jih tujec
ne more opraviti? Če tisti, ki je sina posvojil v skladu z zakonom, ne stori ničesar v nasprotju s pogoji določila, ko izkoristi
svojo očetovsko pravico, govori brez smisla, ko se sklicuje na tistega, ki tega ne stori. Kljub temu je mogoče reči, da določba
postane veljavna.
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255. Če sin pod očetovskim nadzorom določi takole: "Ali boš odgovarjal za ves denar, ki ga bom posodil Titiusu?" in mu po
tem, ko je bil emancipiran, posodi denar, njegov porok očetu ne bo ničesar dolžan, ker mu glavni dolžnik ni odgovoren.
256. Scaevola, Vprašanja, knjiga XIII.
Če se dogovorim takole: "Ali obljubljaš, da ne boš ti ali tvoj dedič uporabil sile?" in vložim tožbo zoper tebe, ker si uporabil
nasilje zoper mene, bo vsako tovrstno dejanje dediča še vedno pravilno ostalo podvrženo pogojem dogovora; ta namreč lahko
učinkuje, tudi če dedič pozneje uporabi silo, saj se ne nanaša le na posamezno nasilno dejanje. Kajti tako kot je vključena
oseba dediča, je vključeno tudi vsako nasilno dejanje ali dejanja, ki jih je storil, da se zoper njega lahko izda sodba v višini
deleža druge stranke. Ali če želimo, da je določba naslednja: "Ali obljubljaš, da ti ali tvoj dedič ne bosta storila ničesar?",
tako da se lahko nanaša samo na prvo storjeno nasilno dejanje, in če se to zgodi, določba ne bo veljala drugič zaradi katerega
koli dejanja dediča. Če je torej vložena tožba na podlagi tega nasilnega dejanja, se na podlagi določila ne more storiti ničesar
več. To ne drži.
257. Paulus, Mnenja, knjiga XV.
Titija, ki je imela sina od prejšnjega moža, se je poročila z Gajem Seijem, ki je imel hčer; ob poroki sta se dogovorila, da bo
hči Gaja Seija zaročena s Titijinim sinom, in v ta namen je bila sestavljena listina z dodano kaznijo, če bi katera od strank
postavila kakršno koli oviro za poroko. Gaj Seij je med poroko umrl, njegova hči pa se ni hotela poročiti s svojim
zaročencem. Sprašujem, ali so dediči Gaja Seija odgovorni na podlagi te določbe. Odgovor je bil, da v skladu z navedenimi
dejstvi kot v skladu z dobrimi običaji postopka na podlagi določila ni mogoče sprožiti, pri čemer bi se proti stranki, ki je
vložila tožbo, lahko uveljavljala izjema zaradi slabe vere, saj se šteje za nečastno, da se zakonske zveze, ki naj bi se sklenile
v prihodnosti ali če so že sklenjene, ovirajo s kaznovanjem.
258. Isti organ je podal mnenje, da se na splošno razume, da so zadeve, ki so vključene v predhodne določbe, ponovljene tudi
v določbi, tako da pogodba ne postane nična zaradi tovrstne ponovitve.
259. Ista avtoriteta je menila, da je Septicij, ki je določil plačilo denarja s pisnimi listinami in tudi šestodstotne obresti, ki je
bil deponiran pri Semproniju, in je ta transakcija potekala med osebami, ki so bile prisotne, treba razumeti, da so bile določbe
določila že sprejete, tudi kar zadeva Lucija Titiusa.
260. Ista avtoriteta je menila, da če je bilo sklenjenih več različnih pogodb in je bila pozneje v zvezi z vsemi sklenjena ena
sama določba, čeprav je bilo samo eno spraševanje in en odgovor, je to enako, kot če bi vsak sporazum predstavljal ločeno
določbo.
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261. Scaevola, Mnenja, knjiga V.
Če bi kdo dal naslednjo obljubo: "Plačal ti bom deset aurei na dan, ko jih boš zahteval, in obresti od njih vsakih trideset dni,"
sprašujem, ali bodo obresti zapadle od datuma določitve ali od trenutka, ko je bila zahtevana glavnica. Odgovor je bil, da
bodo glede na navedena dejstva obresti zapadle od dneva določitve, razen če se jasno dokaže, da je bil namen drugačen.
262. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, ali naj denar plačam takoj, ko je bil zahtevan. Odgovor je bil, da se v skladu z
navedenimi dejstvi začnejo obresti plačevati od dneva, ko je bila sklenjena določba.
263. Seia je z Lucijem Titijem sklenila pogodbo, da bo, ker ji je naročil, naj zanj kupi vrt, ko bo zanj prejela celotno kupnino
z obrestmi, nanj prenesla lastništvo vrta. Takoj zatem sta se dogovorila, da ji bo celoten znesek plačal pred prvim kalendom
aprila in prejel vrt. Ker Lucij Titius ni plačal celotnega kupnine z obrestmi Seii pred Kalendami aprila, ampak je bil
pripravljen preostanek skupaj z obrestmi plačati v razumnem roku, in če ga Seia ni hotela sprejeti, ni bil kriv, da preostanek
ni bil plačan, se postavlja vprašanje, ali lahko Lucij Titius, če je še vedno pripravljen plačati celoten znesek Seii, vloži tožbo
na podlagi določila. Odgovor je bil, da lahko, če bo denar ponudil kmalu po tem in če ženska zaradi zamude ne bo utrpela
nobene škode; o vsem tem bi moralo odločiti sodišče.
264. Titius je v pisni listini navedel, da mu je Seia dala in izročila sužnja pod pogojem, da ne bo prišel v roke njegovega
brata, sina, žene ali svaka. Ker je Seia to določil, je Titius v to privolil in po dveh letih umrl ter zapustil dva dediča, Seio in
svojega brata, za katera je bilo izrecno določeno, da suženj ne sme biti v njuni lasti. Postavilo se je vprašanje, ali lahko Seja v
skladu z določbo vloži tožbo zoper brata, ki je bil njen soednik. Odgovor je bil, da lahko to stori v obsegu svojega deleža.
265. Hči, ki je sprožila postopek zoper oporoko, ker je bila nekoristna, in se nato z dediči sporazumela z določbo, v katero je
bila vključena klavzula o goljufiji, je pri prefektu vložila tožbo, v kateri je oporoko napadla kot ponarejeno, vendar ji tega ni
uspelo dokazati. Sprašujem, ali jo je mogoče tožiti na podlagi klavzule o goljufiji. Odgovoril sem, da kar koli je bilo storjeno
pozneje, ni imelo nobene zveze z določbo.
266. Paulus, Mnenja, knjiga V.
Če ima premoženje, v zvezi s katerim je sklenjena določba, različna imena z enakim pomenom, to ne vpliva na veljavnost
obveznosti, če ena stranka uporablja eno ime, druga pa drugo.
267. Če se kdo dogovori za pravico poti, ki mu bo omogočila dostop do njegovega zemljišča, in potem, preden je služnost
ustanovljena, zemljišče ali njegov del odtuji, se dogovor razveljavi.
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268. Venulej, Pogoji, I. knjiga.
Dejanje stipulatorja in obljubitelja mora biti neprekinjeno, vendar tako, da se lahko dovoli vsak kratek presledek in se
stipulatorju odgovori z zelo majhno zamudo. Če pa bi bilo treba po postavitvi vprašalnice storiti kaj drugega, bo stipulacija
neveljavna; čeprav je obljubitelj odgovoril še isti dan.
269. Če se dogovorim za sužnja in imam v mislih enega sužnja, ti pa drugega, bo posel ničen; kajti dogovor je popoln s
soglasjem obeh strank.
270. Če se dogovorim takole: "Ali obljubiš, da boš plačal v Efezu?", je s tem mišljen določen čas. Postavlja se vprašanje,
kateri čas je treba razumeti? Boljše mnenje je, da se celotna zadeva predloži sodišču, to je razsodniku, ki bo ocenil, koliko
časa bi potreboval prizadevni vodja gospodinjstva, da bi lahko opravil, kar je obljubil; tako da v primeru, ko se kdo strinja, da
bo plačal v Efezu, ne bi bil prisiljen potovati z veliko hitrostjo dan in noč in nadaljevati potovanje ne glede na vsakršno
vreme; niti ne bi smel potovati tako počasi, da bi se zdelo, da je vreden obsojanja; ampak bi bilo treba upoštevati letni čas, pa
tudi starost, spol in zdravstveno stanje obljubitelja, da bi lahko ravnal tako, da bi prišel hitro, to je v času, ki bi ga večina ljudi
njegovega ranga običajno porabila za potovanje. Ker je ta čas potekel, tudi če bi ostal v Rimu, ne bi mogel plačati denarja v
Efezu; kljub temu bi ga lahko pravilno tožili, ker je bil sam kriv, da ni plačal v Efezu, ali pa zato, ker bi ga tam lahko plačal
drug ali pa bi ga lahko plačal kjer koli. Kajti vse, kar zapade ob določenem času, je mogoče plačati pred tem časom, čeprav
tega ni mogoče zahtevati. Če pa bi po tem, ko je uporabil pošto ali imel nenavadno ugodno potovanje po morju, prispel v
Efez prej, kot bi to običajno lahko storil kdo drug, bo takoj postal odgovoren, kajti ko je kar koli določeno s časom ali z
izvedbo dejanja, ni več razloga za ugibanja.
271. Če kdo obljubi, da bo zgradil hišo, ni treba povsod iskati delavcev in hiteti, da bi jih pridobil čim večje število; po drugi
strani pa se obljubitelj ne sme zadovoljiti z enim ali dvema, ampak je treba pridobiti zmerno število v skladu z ravnanjem
vestnega gradbenika, pri čemer je treba upoštevati tudi čas in kraj. Prav tako bo, če se delo ne začne, ocenjeno le tisto, ki bi
ga bilo mogoče dokončati v vmesnem času, in če se po preteku časa, ki bi bil potreben za dokončanje hiše, ta naknadno
zgradi, bo izvajalec oproščen odgovornosti, prav tako kot bo oproščen človek, ki obljubi, da se bo odpovedal, če to stori
kadar koli pozneje.
272. Razmisliti je treba, ali nekdo, ki je obljubil, da bo plačal sto aurei, postane odgovoren takoj ali pa obveznost ostane v
mirovanju, dokler ne more pobrati denarja. Kaj pa, če doma nima denarja in ne more najti svojega upnika? Te zadeve se
razlikujejo od naravnih ovir in vključujejo zmožnost plačila. Ta zmožnost pa je predstavljena z lahkoto ali težavnostjo osebe
in se ne nanaša na to, kar je obljubljeno; sicer, če bi se kdo strinjal, da bo izročil Stiha, ugotavljamo, kje je Stih; ali če je
velika razlika, če naj bi bila izročitev opravljena v Efezu, ali če oseba, ki je v Rimu, obljubi izročitev nečesa, kar je v Efezu;
tudi to se namreč nanaša na zmožnost dajanja, saj je nekaj skupnega plačilu denarja in izročitvi sužnja, in sicer to, da
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obljubitelj ne more takoj storiti enega ali drugega. Na splošno pa se vzrok za težave nanaša na neprijetnosti obljubitelja in ne
na vmešavanje določevalca; da ne bi kdo trdil, da tisti, ki je obljubil dati sužnja, ki pripada drugemu, tega ne more storiti, ker
ga njegov gospodar noče prodati.
273. Če se dogovorim z nekom, ki ne more storiti tistega, kar lahko stori drugi, Sabin pravi, da je obveznost pravno nastala.
274. Če kdo sklene pogodbo pod naslednjim pogojem: "če bi Titius prodal sveti ali verski kraj, trg ali tempelj" ali kaj
podobnega, kar je trajno namenjeno javni rabi, in tega pogoja nikakor ni mogoče zakonito izpolniti ali če obljubitelj ne more
storiti dogovorjenega, je določilo brez moči in učinka, tako kot če bi vanj vstavili pogoj, ki je po naravi nemogoč. Prav tako
ni nobene razlike, če se pravo lahko spremeni in bo to, kar je zdaj nemogoče, morda postalo mogoče pozneje, saj je treba
določbo razlagati ne po pravu prihodnosti, temveč po pravu sedanjega časa.
275. Kadar določimo, da je treba nekaj storiti, Labeo pravi, da je običajno in bolj priporočljivo, da se doda kazenska
klavzula, kot sledi: "Če se to ne zgodi na ta način." Kadar pa določimo, da se nekaj ne sme storiti, določimo naslednje: "Če
naj se stori kaj, kar je v nasprotju s tem". Kadar pa skupaj določimo, da se nekatere stvari naredijo, druge pa ne, je treba
dodati naslednjo določbo, in sicer: "Če tega ne naredite ali če naredite kaj v nasprotju s tem."
276. Poleg tega je treba upoštevati, da tega, kar določimo, da bo dano, ne more pridobiti samo eden od naših dedičev, ampak
ga morajo pridobiti vsi. Kadar pa določimo, da se nekaj stori, je lahko zakonito vključen samo eden od njih.
277. Isti, Določila, IV. knjiga.
Kadar kdo določi, da mu je treba nekaj dati ob določenih tržnih dnevih, Sabin pravi, da lahko to zahteva po prvem dnevu.
Prokul in druge avtoritete konkurenčne šole pa menijo, da je to mogoče zahtevati, dokler ostaja najmanjši del določenega
tržnega dne. Strinjam se s Prokulom.
278. Kadar določim absolutno, kot sledi: "Ali obljubiš, da boš dal to ali ono?", si lahko glede tega, kaj moraš dati, premisliš,
kolikorkrat hočeš; ker je razlika med namero, ki je izražena, in namero, ki je implicirana.
279. Isti, Pogoji, VI. knjiga.
Kadar poskušamo kaj pridobiti na podlagi dvojne klavzule, je treba vse prodajalčeve dediče tožiti za celoten znesek in vsi se
morajo zagovarjati; in če eden od njih tega ne stori, drugim ne bo koristilo, če se bodo branili, saj je treba prodajo braniti v
celoti, ker je njena narava nedeljiva. Če pa eden od njih ne izpolni obveznosti, se šteje, da so to vsi; zato bodo vsi odgovorni
in vsak bo moral plačati sorazmerno s svojim deležem v premoženju.
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280. Paulus, O Neratiju, III. knjiga.
Potem ko je bilo predlaganih več stvari, je bilo dogovorjeno naslednje določilo: "Ali obljubljaš, da bo dano vse zgoraj
omenjeno?" Boljše mnenje je, da je določil toliko, kolikor je stvari.
281. Glede naslednjega določila: "Ali obljubljaš, da boš ta denar plačal na določen dan v enem, dveh in treh letih?" so bila
med starimi različna mnenja. Paulus: Menim, da gre v tem primeru za tri določila za tri različne vsote denarja.
282. Čeprav je uveljavljeno, da obveznost ugasne, če so pogoji takšni, da se ne more začeti, to ne velja v vseh primerih.
Partner na primer ne more določiti kakršne koli pravice poti v korist zemljišča, ki je v skupni lasti, pa vendar, če bi tisti, ki je
določil, zapustil dva dediča, določilo ne bo ugasnilo. Tudi služnosti ne more pridobiti nekaj lastnikov, vendar se pridobljeno
lahko ohrani v korist skupne lastnine. To se zgodi, kadar del služeče nepremičnine ali tiste, ki ji pripada služnost, postane last
drugega lastnika.
283. Gaj, O ustnih obveznostih.
Če suženj ali sin pod očetovskim nadzorom določi takole: "Ali obljubiš, da boš dal ta ali oni predmet, kar koli bom želel?", o
izbiri enega od predmetov ne moreta odločati niti oče niti gospodar, temveč le sin ali suženj.
284. Če je v določilo vključena tuja oseba osebno, na primer takole: "Katerega koli si bo izbral Titius," določevalec nima
pravice zahtevati nobenega od predmetov, razen če ga je izbral Titius.
285. Čeprav lahko varovanec zakonito določa od trenutka, ko lahko govori sam, še vedno, če je pod nadzorom očeta, ne
odgovarja, razen če ima njegovo pooblastilo; toda otrok, ki je prišel v puberteto in je pod očetovskim nadzorom, običajno
odgovarja tako, kot da bi bil glava gospodinjstva. Kar smo omenili v zvezi z mladoletnikom, lahko velja tudi za sina pod
očetovskim nadzorom, ki še ni dosegel pubertete.
286. Če določim naslednje: "Ali obljubiš, da boš plačal meni ali Titiusu?" in odgovoriš, da boš plačal meni; vsi organi
menijo, da si pravilno odgovoril na vprašanje, ker je ugotovljeno, da sem obligacijsko pravico pridobil samo jaz, plačati pa je
treba samo Titiusa.
287. Če bi bila med osebama, ki sta v Rimu, sklenjena naslednja določba, namreč: "Ali obljubiš, da boš danes plačal v
Kartagini?", nekatere avtoritete menijo, da taka določba ne vključuje vedno tega, kar je nemogoče; lahko se namreč zgodi, da
sta tako določevalec kot obljubitelj pred časom obvestila svojega zastopnika, da bo določenega dne sklenjena določba, in
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obljubitelj je morda naročil svojemu oskrbniku, naj opravi plačilo, določevalec pa, naj ga sprejme; ker bi bila določba, če bi
bila sklenjena na ta način, veljavna.
288. Kadar določim zase ali za Titiusa, je rečeno, da ne morem določiti ene stvari zase in druge zanj, kot na primer deset
aurei zase ali sužnja za Titiusa. Če pa je tisto, kar je bilo izrecno določeno za Titiusa, dano njemu, čeprav obljubitelj ne bo
razrešen po zakonu, se še vedno lahko sklicuje na izjemo kot obrambo.
289. Vendar se lahko določijo različni datumi, na primer: "Ali obljubiš, da mi boš plačal na koledarje januarja ali Titiusu na
koledarje februarja?" In spet se lahko dogovori bližji datum glede na Titiusa, kot sledi: "Ali določaš, da mi boš plačal na
koledarje februarja, Titiusu pa na koledarje januarja?" V tem primeru razumemo, da določilo pomeni: "Če ne boš plačal
Titiusa na koledarje januarja, ali obljubljaš, da mi boš plačal na koledarje februarja?"
290. Poleg tega lahko določim zase absolutno ali za Titiusa pod določenim pogojem. Po drugi strani pa, če določim zase pod
pogojem, za Titiusa pa absolutno, bo celotna določba neveljavna, razen če ne bo izpolnjen pogoj, ki se nanaša name osebno:
to pomeni, da dodatna obveznost ne bo veljavna, če ne bo začela veljati tista, ki se nanaša samo name individualno. To pa je
mogoče na ta način ugotoviti le, če postane očitno, da je bil Titius dodan brezpogojno; v nasprotnem primeru, če bi določil
naslednje: "Če pride ladja iz Afrike, ali obljubiš, da boš plačal meni ali Titiusu?" se šteje, da je bil Titius dodan pod istim
pogojem.
291. Iz tega je razvidno, da če je en pogoj postavljen glede mene, drugi pa glede Titiusa, in če tisti, ki se nanaša name, ne bo
izpolnjen, celotna določba ne bo veljavna ali učinkovita; če pa je izpolnjen tako moj kot Titiusov pogoj, se plačilo lahko
opravi Titiusu, vendar če pogoj glede njega ne bo izpolnjen, se bo štelo, da ni bil dodan.
292. Iz vsega tega je razvidno, da je pogoj kljub temu, da ni mogoče pravilno dodati druge osebe, nič manj veljaven, kolikor
nas zadeva.

Naslov 2. Glede odgovornosti dveh ali več obljubiteljev.

293. Modestin, Pravila, II. knjiga.
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Oseba, ki se zaveže, se imenuje pogodbenik zaveze; tisti, ki obljubi, se šteje za pogodbenik obljube.
294. Javolenus, O Plautiju, III. knjiga.
Če sta dve osebi obljubili ali določili isti denarni znesek, se vsaka od njiju zaveže in je po zakonu zavezana za celoten
znesek. Zato se po tem, ko je bila postavljena zahteva, celotna obveznost razreši z razrešitvijo ene od njiju.
295. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVII.
Novacija ne učinkuje, če sta dva obljubitelja. Kajti čeprav lahko eden najprej odgovori, drugi pa se zaveže po določenem
časovnem razmaku, bo posledica tega, da moramo trditi, da prva obveznost še naprej obstaja, druga pa je akcesorna. Pri tem
ni velike razlike, ali sta stranki odgovarjali skupaj ali ločeno, če je njun namen, da obstajata dva solidarna dolžnika in da ne
pride do novacije.
296. Če sta dva solidarna dolžnika, se lahko celoten znesek zahteva od enega od njiju. Kajti narava obveznosti, ki jo skleneta
dva sopogodbenika, je taka, da je vsak od njiju zavezan za celoten znesek in da ga je mogoče zahtevati od enega od njiju;
nedvomno je mogoče polovico zahtevati od vsakega od njiju, tako kot je to mogoče storiti od glavnega dolžnika in poroka.
Ker je namreč samo ena obveznost, je treba plačati samo en denarni znesek, in če ga plača eden od njiju, bosta oba oproščena
odgovornosti; če pa ga plača drugi, bo prav tako prišlo do oprostitve odgovornosti.
297. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXIV.
Dva sopogodbenika sta pravno odgovorna ne glede na to, ali ju vprašamo: "Ali obljubljata oba?" in odgovorita: "Jaz" ali
"Mi", ali če ju vprašamo: "Ali obljubljata kot posameznika?" in odgovorita: "Mi obljubljamo".
298. Julianus, Digest, knjiga XXII.
Ni nikogar, ki se ne bi zavedal, da je mogoče obljubiti usluge drugih in da je za tovrstno obveznost mogoče zagotoviti
poroštvo, in da torej nič ne preprečuje sklenitve pogodbe dveh stipulantov ali dveh obljubiteljev v takšnih okoliščinah; kot na
primer, če se dva skupna stipulanta dogovorita, da bo isto delo opravil isti obrtnik; in po drugi strani, če dva obrtnika,
usposobljena za isto obrt, obljubita, da bosta opravila isto delo, in postaneta skupna obljubitelja.
299. Isto, Digest, knjiga LII.
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Če pričakujem, da bom imel dva sopogodbenika, in zaslišim oba, pa odgovori samo eden, menim, da je boljše mnenje, da je
odgovoren tisti, ki odgovori; kajti zaslišanje ni postavljeno obema pod pogojem, da ne bo nastala obveznost, če bo odgovoril
samo eden.
300. Če sta dva sopogodbenika, ne dvomim, da lahko ustanovitelj sprejme poroštvo od obeh ali samo od enega od njiju.
301. Kadar kdo, ki ga zaslišujeta dva somišljenika, odgovori enemu od njiju, da obljublja, bo odgovarjal samo njemu.
302. Dva sospornika se nedvomno lahko zavežeta tako, da se upošteva čas, v katerem vsak od njiju da svoj odgovor.
Razumen časovni presledek, pa tudi običajen posel (če ni v nasprotju z obveznostjo), ne preprečuje, da bi dva sopogodbenika
postala odgovorna. Tudi za poroštvo, ki po zaslišanju odgovori med dvema odgovoroma soproizvajalca, se ne šteje, da je
poseglo v njuno odgovornost, ker ni minilo veliko časa in ni bilo opravljeno nobeno dejanje, ki bi bilo v nasprotju s pogoji
obveznosti.
303. Florentin, Inštituti, VIII. knjiga.
Eden od dveh sopogodbenikov je lahko zavezan od določenega dne ali pogojno, saj niti dan niti pogoj ne bosta predstavljala
ovire, ki bi preprečevala, da bi bil tisti, ki je absolutno zavezan, tožen.
304. Ulpianus, Mnenja, I. knjiga.
Namen pogodbenih strank je treba ugotoviti iz naslednjih besed: "Kar smo ti kot pogojnik obljubili, da ti bomo priskrbeli."
Če sta oba postala sopogodbenika in je eden odsoten, ne bo zavezan, ampak bo tisti, ki je prisoten, odgovoren za celoten
znesek; če pa nista sopogodbenika, bo odgovoren samo za svoj delež.
305. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXVII.
Če isti predmet istočasno deponiram pri dveh osebah, pri čemer se zanašam na dobro vero obeh, za njegovo celotno vrednost:
Če isti predmet na enak način posodim dvema osebama, postaneta sopogodbenika; iz razloga, ker odgovornost ne nastane
samo pod pogoji določila, ampak tudi v drugih pogodbah, na primer pri nakupu, prodaji, najemu, zakupu, depozitu, posojilu
ali oporoki; tako kot na primer, če bi oporočitelj, potem ko je določil več dedičev, rekel: "Naj Titius in Maevius plačata
Semproniju deset aurei. "
306. Če kdo pri deponiranju premoženja pri dveh osebah določi, da je za malomarnost odgovorna samo ena od njiju, je
povsem očitno, da nista soproizvajalca, saj so jima bile naložene različne obveznosti. Vendar istega mnenja ne bi smeli
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sprejeti, če sta oba obljubila, da bosta odgovorna za malomarnost, če je bil pozneje na podlagi sporazuma eden od njiju
oproščen odgovornosti za malomarnost; ker poznejši sporazum, sklenjen z enim od njiju, ne more spremeniti pravnega
položaja in naravne obveznosti, zaradi katere sta bila na začetku oba sopogodbenika. Če sta torej partnerja in sta bila oba
kriva za malomarnost, bo sporazum, sklenjen z enim od njiju, koristil tudi drugemu.
307. Če z dvema sopogodbenikoma določim, da mi bo denar izplačan na različnih krajih v Kapui, je treba upoštevati čas, ki
se nanaša na vsakega od njiju. Čeprav sta namreč prevzela dejansko eno obveznost, jo je še vedno mogoče spremeniti, kar
zadeva vsakega od obljubiteljev.
308. Isto, Vprašanja, knjiga XXXVII.
Če dva sopogodbenika nista partnerja, dejstvo, da je sopogodbenik dolžan denarno vsoto enemu od njiju, ne bo v nobeno
korist drugemu.
309. Isto, Mnenja, XI. knjiga.
Ugotovljeno je, da sprejem soizdajateljev, ki sta postala poroki drug za drugega, ni nezakonit. Če torej želi zastavitelj
razdeliti svojo tožbo (saj je ni prisiljen razdeliti), lahko toži isto osebo kot glavnega dolžnika in kot poroka za drugega, da bi
izterjal različne dele dolgovanega zneska; prav tako kot če bi z ločenima tožbama postopal proti dvema glavnima
sovlagateljema.
310. Če je bilo v pisni pogodbi navedeno, da sta se So in So ter So in So dogovorila za sto aurei, in ni bilo dodano, da sta se
dogovorila skupaj, je veljalo, da se je vsak od njiju dogovoril le za svoj delež.
311. Po drugi strani pa, če je določeno takole: "Julius Carpus se zavezuje, da bo plačal toliko aurejev, mi, Antoninus Achilles
in Cornelius Dius, pa se zavezujemo, da jih bomo plačali," bo vsak od obljubiteljev dolžan svoj delež; ker ni bilo dodano, da
se je vsak od njiju zavezal, da bo v celoti odgovoren, tako da so vsi odgovorni skupaj.
312. Venulej, Pogoji, II. knjiga.
Če od dveh oseb, ki se nameravata zavezati z obljubo, ena odgovori danes, druga pa naslednji dan, ne bosta solidarno
odgovorni, tisti, ki je odgovoril naslednji dan, pa se sploh ne šteje za odgovornega - kot določevalec ali obljubitelj, ki se je
obrnil stran zaradi opravljanja drugih poslov -, čeprav je odgovoril po sklenitvi omenjenega posla.
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313. Če določim deset aurei s Titijem in varovancem brez pooblastila njegovega skrbnika ali s sužnjem in sem ju sprejel kot
dva solidarno odgovorna obljubitelja, Julijan pravi, da bo zavezan samo Titij; čeprav je treba, če bi obljubil suženj, pri tožbi
za njegov peculium upoštevati isto pravilo, kot če bi bil svoboden.
314. Isti, Stipulations, knjiga III.
Če bi obljubitelj postal dedič osebe, ki je z njim solidarno odgovorna, je treba reči, da ga zavezujeta dve obveznosti; kadar je
namreč med obveznostmi neka razlika, kot v primeru poroka in glavnega dolžnika, je določeno, da eno obveznost razveljavi
druga. Kadar pa sta obveznosti enake narave, ni mogoče ugotoviti, zakaj bi bilo treba eno od njiju razveljaviti bolj kot drugo.
Če torej eden od solidarnih dolžnikov postane dedič drugega, je upravičen do dveh različnih obveznosti.
315. Paulus, Manuals, knjiga II,
Tudi v pretorijanskih določilih sta lahko dva solastnika.
316. Gaj, O ustnih obveznostih.
Če Titius in jaz kaj določiva in se razume, da se to nanaša zlasti na enega od naju, ne moreva delovati kot solastnika za
celoten znesek; kot na primer, če določiva užitek ali da nama bo premoženje dano kot doto, in to je navedel Julijan. Pravi
tudi, da če se Titius in Seius dogovorita za deset aurei ali Stichus, ki pripada Titiusu, ju ne smemo šteti za dva solastnika, saj
bo Titiusu pripadalo le deset aurei, Stichusu pa deset aurei, Seiusu pa deset aurei. Posledica tega mnenja je, da bo, ne glede
na to, ali bo plačal kateremu koli izmed stimulacij deset aurei ali izročil Stichus Seiusu, še vedno ostal odgovoren drugemu;
vendar je treba šteti, da bo, če bo plačal deset aurei kateremu koli od njiju, oproščen odgovornosti, kolikor se nanaša na
drugega.
317. Isti, O ustnih obveznostih, III. knjiga.
Če samo eden od dveh solidarnih upnikov hkrati sproži sodni postopek, se obljubitelj ne bo razrešil, če bo drugemu ponudil
denar.
318. Paulus, O Placiju, VIII. knjiga.
Kadar so nekateri dediči izrecno obremenjeni z zapuščino ali pa so obremenjeni vsi razen enega, Atilicin, Sabin in Kasij
pravijo, da so vsi odgovorni za zapuščino sorazmerno s svojimi deleži v zapuščini, ker jih zapuščina zavezuje. Enako pravilo
velja, kadar so navedeni vsi dediči.
2859

319. Pomponij, O Plautiju, V. knjiga.
Kadar sta dva sopogodbenika zavezana izročiti istega sužnja, dejanje enega škoduje drugemu.
320. Isto, O Kvintu Muciju, XXXVII. knjiga.
Če sta dva sopogodbenika dolžna isti znesek denarja in je eden od njiju oproščen obveznosti, ker je izgubil svoje civilne
pravice, drugi ne bo oproščen. Kajti zelo velika razlika je, ali je plačan sam denar ali pa je oproščena oseba; kajti ko je eden
oproščen in obveznost še naprej obstaja, bo drugi ostal odgovoren; če je bil torej eden od njiju izključen iz vode in ognja, bo
potem odgovoren porok drugega.

Tit. 3. O določilih za sužnje.

321. Julianus, Digeste, knjiga LII.
Kadar suženj sklene pogodbo, je vseeno, ali jo sklene zase ali za svojega gospodarja; ali pa se celo strinja s plačilom, ne da bi
navedel katero koli od zainteresiranih strank.1
322. Če ima tvoj suženj, ki mi služi v dobri veri, peculium, ki pripada tebi, jaz pa ga posodim Titiusu, bo denar še vedno ostal
tvoj; če pa suženj določi, da se isti denar izplača meni, ne bo opravil veljavnega dejanja. Zato lahko denar izterjaš s tožbo.
323. Če suženj, ki je v skupni lasti tebe in mene, posodi denar iz svojega peculiuma, ki pripada samo tebi, bo pridobil
obveznost zate; če pa določi, da se isti denar izplača meni, ne bo odvezal dolžnika, kar zadeva tebe, ampak bova oba
upravičena do tožbe; jaz zaradi določitve, ti pa, ker je bil posojen tvoj denar; dolžnik pa mi ne more prepovedati, razen z
izjemo zaradi goljufije.
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324. Kar moj suženj določi, da bo plačano mojemu sužnju, se šteje za enako, kot če bi določil v mojo korist. Podobno velja,
da je vse, kar on določi za tvojega sužnja, enako, kot če bi določil v tvojo korist; tako da prva določba ustvari obveznost,
druga pa nima nikakršne veljave ali učinka.
325. suženj v skupni lasti vzdržuje del dveh sužnjev; če torej moj suženj določi v korist drugega sužnja, ki je v skupni lasti
mene in tebe, velja za takšno ustno pogodbo enako pravilo, kot če bi bila določena dva pogoja, eden za mojega sužnja
posebej, drugi pa za tvojega na enak način. In ne smemo misliti, da je samo polovica pridobljena v mojo korist, druga
polovica pa sploh ni pridobljena, ker je položaj sužnja v skupni lasti tak, da kadar lahko eden od solastnikov pridobiva s
svojim posredovanjem, drugi pa ne, je to enako, kot če bi imel pravico pridobivanja samo prvi.
326. Kadar suženj, ki je predmet užitka, določa za užitkarja ali lastnika; če na primer določa samo za interese užitkarja, bo
določba nična, ker bi lahko pridobil pravico do tožbe za obe stranki prek premoženja užitkarja. Če pa določi kaj drugega,
lahko lastnik vloži tožbo, in če obljubitelj plača užitkarju, bo oproščen odgovornosti.
327. Ko suženj, ki je v skupni lasti Titiusa in Maevija, sklene naslednjo določbo: "Ali obljubiš, da boš Titiusu ob kalendah
plačal deset aurejev, in če mu ob kalendah ne boš plačal deset aurejev, ali obljubiš, da boš Maeviju plačal dvajset?", se zdi,
da gre za dve določbi. Če deset aurei ne bo plačanih na kalende, lahko kateri koli od solastnikov vloži tožbo na podlagi
določila; toda zaradi druge obveznosti, ki jo je obljubil Maevius, bo Titiusu prepovedana z ugovorom zaradi goljufije.
328. Ulpianus, O Sabinu, knjiga IV.
suženj, ki je v skupni lasti dveh oseb, ne more določati zase, čeprav je jasno določeno, da to lahko stori za svojega
gospodarja, saj ne pridobi obveznosti neposredno za svojega gospodarja, temveč pridobi obveznost prek sebe v njegovo
korist.
329. Isto, O Sabinu, V. knjiga.
Če suženj, ki pripada rimskemu ljudstvu, občini ali koloniji, določa, mislim, da bo določilo veljavno.
330. Isto, O Sabinu, knjiga XXI.
Če suženj v skupni lasti določa zase in za enega od svojih gospodarjev, je to enako, kot če bi določal za vse svoje gospodarje
in za enega od njih; kot na primer, če določa za Titija in Maevija in za Maevija, lahko velja, da tri četrtine pripada Titiju, ena
četrtina pa Maeviju.
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331. Isto, O Sabinu, knjiga XLVIII.
suženj v skupni lasti je last vseh njegovih gospodarjev in tako rekoč v celoti ne pripada nobenemu od njih, ampak pripada
vsakemu sorazmerno z njegovim nerazdeljenim deležem; tako da imajo svoje deleže prej po medsebojnem dogovoru kot
telesno. Zato, če kaj določi ali kako drugače pridobi, pridobi za vse svoje lastnike sorazmerno z njihovim deležem v njem.
Lahko pa se posebej dogovori za katerega koli od svojih gospodarjev ali prejme izročeno premoženje, da bi ga pridobil samo
zanj. Če pa ne določi izrecno za enega gospodarja, ampak po nalogu enega od njih, po naši praksi velja, da pridobi lastnino
samo za tistega, po čigar nalogu je določil lastnino.
332. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXVI.
Ofilij zelo pravilno pravi, da se pri prejemu z izročitvijo, deponiranju v hrambo in posojanju v uporabo pridobitev opravi le v
korist tistega, ki to odredi. Tega mnenja sta tudi Kasij in Sabin.
333. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVIII.
Če se torej zgodi, da ima suženj štiri gospodarje, in določa po ukazu dveh od njih, bo pridobil le v korist tistih, ki so dali
ukaz; boljše mnenje pa je, da ne pridobi v njihovo korist enako, ampak sorazmerno z njihovim lastništvom. Enako menim, če
je navedeno, da je določil za njiju poimensko. Če namreč ni določil po naročilu vseh ali za vsakega od njih poimensko, ne bi
smeli dvomiti, da je pridobil za vse sorazmerno z njihovim lastništvom in ne po enakih deležih.
334. Če se suženj v skupni lasti dogovori z enim od dveh partnerjev izrecno v korist drugega, bo plačilo pripadalo samo
njemu. Če pa se dogovori absolutno, ne da bi kaj dodal, bo suženj pridobil deleže za druge partnerje, razen za tistega,
katerega lastnik je obljubitelj. Če se zaveže po naročilu enega od družbenikov, bo pravilo enako, kot če bi izrecno določil, da
se plačilo opravi v korist navedenega družbenika. Včasih, čeprav ne sme določati izrecno v korist katerega od svojih
gospodarjev ali po njegovem naročilu, vendarle po Julijanu velja, da bo pridobil samo zanj; tako kot kadar določi nekaj, česar
ne moreta pridobiti oba, kot je na primer služnost, ki se veže na kornelijsko posest, ki pripada Semproniju, enemu od dveh
gospodarjev, jo prav tako pridobi samo zanj.
335. Gaj, O primerih.
Enako velja, če se eden od njegovih gospodarjev poroči in mu ta suženj obljubi doto.
336. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVIII.
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Podobno velja, če suženj dveh gospodarjev, Titija in Maevija, določi za sužnja Titija, ga pridobi za tistega samega, ki mu ne
pripada. Če pa se za Stiha zaveže takole: "Ali obljubljaš, da ga boš izročil Maeviusu in Titiusu?", ga v celoti pridobi za
Maevija, kajti kar ne more pridobiti za enega od svojih gospodarjev, v celoti pripada drugemu, ki je zainteresiran za
obveznost.
337. Če ima suženj dva gospodarja in se zaveže za "enega ali drugega" od njiju, se postavi vprašanje, ali je zaveza veljavna.
Kasij pravi, da je neveljavna, in Julijan sprejme njegovo mnenje, kar je naša praksa.
338. Julijan, Digeste, knjiga LII.
Kadar pa je določilo postavljeno takole: "Ali boš plačal Titiju deset aurei ali prenesel zemljišče na Maevija?", ker ni gotovo,
za katerega od njiju pridobi pravico do tožbe, se šteje, da je določilo neveljavno.
339. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVIII.
Če v tem primeru določil "zase" ali za "enega ali drugega od svojih gospodarjev", je treba sprejeti Julijanovo trditev, da je
določilo neveljavno. Toda ali je ničen samo dodatek ali je celotna določba brez veljave ali učinka? Menim, da je ničen samo
dodatek, saj ko izreče besede "zame", pridobi pravico do tožbe po določbi za vse svoje gospodarje; toda ali je mogoče plačati
drugim, na primer tujcu? Mislim, da se plačilo lahko opravi zanje, prav tako kot kadar določim zanje ali za Titiusa. Zakaj
torej, kadar je klavzula sklenjena za "enega ali drugega njegovega gospodarja", ne velja oziroma zakaj plačilo ne bo
veljavno? Razlog je v tem, da ne moremo ugotoviti, na katero osebo se določilo nanaša in kdo je upravičen do plačila.
340. Paulus, Vprašanja, knjiga X.
Kadar sta namreč obe stranki sposobni prevzeti obveznost, ne moremo ugotoviti, katera je bila dodana, ker ni nikogar, ki bi
lahko vložil tožbo.
341. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVIII.
Kadar se suženj zaveže za svojega gospodarja ali tujca, obstajata oba dela pogodbe, zaveza v korist gospodarja in plačilo v
zvezi s tujcem; toda v tem primeru enakost razveljavi tako zavezo kot plačilo.
342. Julianus, O Urseius Ferox, III. knjiga.
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Moj suženj, ki je bil v rokah tatov, je določil, da ga je treba izročiti njemu. Sabinus zanika, da bi bil slednjemu dolžan, ker
mu ob določilu ni služil kot suženj. Jaz pa na podlagi tega dogovora ne morem vložiti tožbe, ker mi suženj v času, ko ga je
sklenil, ni služil. Če pa je sklenil določilo, ne da bi pri tem osebno omenil kradljivca, bom pravico do tožbe pridobil jaz,
vendar ne na podlagi mandatne ali katere koli druge tožbe kradljivec proti meni ne bi smel dobiti pravice do tožbe.
343. Florentin, Inštituti, VIII. knjiga.
Če moj suženj določi, da se premoženje podeli meni, njemu ali drugemu sužnju, ali pa ne navede nobene posebne osebe, bo
pridobil v mojo korist.
344. Paulus, Pravila, IV. knjiga.
suženj, ki pripada zapuščini in izrecno določi, da se plačilo opravi bodočemu dediču, ne ustvari nobene obveznosti, ker v
času, ko je bila določba sklenjena, dedič ni bil njegov lastnik.
345. Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Če suženj, ki je v skupni lasti tebe in mene, sklene pogodbo o kakršni koli cestni pravici, ne da bi navedel najini imeni,
sosednje zemljišče pa imam samo jaz, bo pridobil cestno pravico izključno zame. Če imaš tudi ti del zemljišča, bo služnost
prav tako pridobil v celoti zame.
346. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXVII.
Če je suženj v skupni lasti Maevija in peculium castrense in sin pod očetovskim nadzorom, ki mu pripada peculium, umre
med služenjem vojaškega roka, in preden imenovani dedič vstopi v posest, se omenjeni suženj določi, bo celotna določitev
koristila partnerju, ki je medtem edini lastnik sužnja; ker posest, ki še ne obstaja, ni primerna za delitev. Če bi si namreč kdo
drznil trditi, da ima sin pod očetovskim nadzorom dediča, se posledično zapuščina ne bi štela za že obstoječo, saj ugodnost
cesarske ustave dovoljuje sinu pod očetovskim nadzorom, da z oporoko razpolaga s svojim peculium. Ta privilegij ostane v
suspenzu, preden je oporoka potrjena s sprejemom zapuščine.
347. Če bi suženj Titiusa in Maevija določil, da se Maevijev delež dodeli njemu, bo določilo neveljavno; če pa je določil, da
se dodeli Titiusu, ga bo pridobil Titius. Če je določilo oblikovano preprosto, na primer: "Ali obljubiš, da boš dal delež, ki
pripada Maeviusu?", ne da bi dodal besede "meni", je verjetno res, da bo, ker določilo ni bilo v ničemer pomanjkljivo,
pridobila oseba, ki je upravičena do njegove koristi.
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348. Otrok, katerega gospodarja je zajel sovražnik, je določil, da se nekaj da njegovemu gospodarju. Čeprav bi to, kar je
preprosto določil ali prejel od drugega, pripadlo dediču ujetnika, je pravilo drugačno glede sina osebno, ker v času, ko je
določil, ni bil pod očetovskim nadzorom in ni bil kot suženj pozneje vključen med premoženje zapuščine. Kljub temu se v
navedenem primeru lahko vprašamo, ali bo na podlagi te določbe veljalo, da ni ničesar pridobil za dediča, tako kot če bi
suženj, ki je pripadal zapuščini, določil za pokojnika ali celo za njegove prihodnje dediče. Toda v tem primeru bo suženj v
enakem položaju kot sin, saj bo, če bo slednji določil, da ga bo dal svojemu očetu, ki je bil ujetnik, zadeva ostala v
mirovanju, in če bo oče umrl, ko bo v rokah sovražnika, se bo štelo, da določilo nima nobene veljave ali učinka, saj je sin
določil za drugega in ne zase.
349. Če suženj, ki je predmet užitka, najema svoje storitve in se zato vsako leto dogovori za plačilo denarja, Julijan pravi, da
bo ob prenehanju užitka določilo za preostali čas pridobil lastnik nepremičnine. Zdi se mi, da je to mnenje podprto z
najboljšimi razlogi. Če je bila namreč pogodba za njegove storitve sklenjena na primer za pet let; ker ni gotovo, koliko časa
bo uzurpatorij še obstajal, bi na začetku vsakega leta takrat dolgovani denar pripadel uzurpatorju. Zato določilo ne preide na
drugega, temveč se za vsako osebo pridobi le v obsegu, ki ga dovoljuje zakon. Če bi namreč suženj določil naslednje: "Ali mi
obljubiš, da mi boš plačal toliko denarja, kolikor sem ti ga plačal do takrat?", ostaja nedoločeno, kdo bo upravičen do tožbe
na podlagi določila, saj bi, če bi denar plačal iz premoženja, ki pripada uzurpatorju, ali iz tega, kar je bilo pridobljeno z delom
sužnja, pripadel uzurpatorju; če pa bi bil pridobljen iz drugega vira, bi bil pridobljen v korist lastnika.
350. Scaevola, Vprašanja, knjiga XIII.
Če suženj drugega, ki v dobri veri služi dvema gospodarjema, opravi pridobitev s pomočjo premoženja enega od njiju, razum
narekuje, da jo v celoti pridobi v korist tistega, čigar premoženje je bilo uporabljeno, ne glede na to, ali je takrat služil enemu
ali obema gospodarjema; kajti v primeru pravih gospodarjev se, kadar koli je kaj pridobljeno v korist obeh, pridobi za
vsakega sorazmerno njegovemu deležu, če pa ni pridobljeno samo za enega, bo drugi upravičen do vsega. Zato bo enako
pravilo veljalo tudi v navedenem primeru in suženj, ki pripada drugemu in v dobri veri služi tebi in meni, bo vse, kar je
pridobljeno z uporabo moje lastnine, pridobil samo zame, ne more pa pridobiti zate, ker dobiček ni bil pridobljen iz ničesar,
kar je bilo tvoje.
351. Paulus, Vprašanja, knjiga XV.
Svobodnjak, ki mi služi v dobri veri, sklene določilo glede moje lastnine ali svojega dela v korist Stiha, ki mu pripada. Boljše
mnenje je, da pridobiva zame, kajti če bi bil moj suženj, bi pridobival v mojo korist in ne bi smeli reči, da je tako rekoč
vključen v svoj peculium. Če pa bi določil za Stiha, ki mi pripada, glede moje lastnine, bo pridobil zase.
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352. Labeo je navedel naslednji primer. Oče, ki je umrl po smrti, je zapustil sina in hčer, ki sta bila pod njegovim nadzorom.
Hči je vedno domnevala, da od očetovega premoženja ne bo dobila ničesar, potem pa je njen brat imel hčerko in jo je, ko je
umrl, zapustil v otroštvu. Skrbniki so sužnji, ki je pripadala njenemu dedku, naročili, naj se z moškim, ki je prodal
premoženje dedkove zapuščine, dogovori za ves denar, ki bo prišel v njegove roke. Prosim vas, da mi pisno podate mnenje o
tem, ali je bilo za varovanko pod pogoji te klavzule kaj pridobljeno. Paulus: Res je, da suženj, ki je posestnik v dobri veri in
se dogovori glede premoženja gospodarja, ki mu služi, pridobi za svojega posestnika. Če pa je bilo premoženje, ki je izhajalo
iz premoženja starega očeta, v skupni lasti in je bilo del premoženja, ki je bilo prodano, se ne bo štelo, da je suženj določil
celoten znesek premoženja, ki je pripadalo varovanki, in bo zato pridobil za oba lastnika.
353. Venuleius, Stipulations, Book I.
Če suženj v skupni lasti določi naslednje: "Ali obljubljaš, da boš na kalendi januarja plačal deset aurei Titiusu ali Maeviusu,
ne glede na to, kateri od njiju bo v tistem času živel?" Julijan pravi, da je pogodba nična, ker določilo ne more ostati v
suspenzu in ker ni razvidno, katera od obeh oseb bo pridobila denar.
354. Neratij, Mnenja, II. knjiga.
suženj, ki je podvržen užitku, ne more z uporabo premoženja svojega gospodarja skleniti veljavne določbe v korist užitkarja,
lahko pa sklene veljavno določbo v korist svojega lastnika, in sicer z uporabo premoženja, ki pripada užitkarju.
355. Paulus, O Placiju, IX. knjiga.
Enako pravilo velja za primer, ko je bila uporaba nepremičnine nekomu zapuščena.
356. Neratij, Mnenja, II. knjiga.
Če je užitek v lasti dveh oseb in se suženj dogovori za svoje storitve z eno od njiju, bo slednja pridobila le toliko, kolikor
znaša njen delež v užitku.
357. Venulej, Pogoji, XII. knjiga.
Kadar suženj, ki je del posesti, določi in prejme poroštvo, potem ko je bila posest vpisana, se pojavi dvom, ali začne teči rok
od dneva, ko je bila določba sklenjena, ali od takrat, ko je bila posest sprejeta, prav tako kadar suženj, katerega gospodar je v
rokah sovražnika, sprejme poroštvo, Kasij meni, da je treba rok računati od datuma, ko se lahko začne postopek proti
strankam; to je, potem ko je bila posest vpisana ali se gospodar na podlagi pravice postliminium vrne iz ujetništva.
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358. Paulus, Manuals, knjiga I.
Uzurpacija ne more obstajati brez osebe, zato suženj, ki pripada zapuščini, ne more zakonito določiti uzurpacije. Vendar pa je
rečeno, da se mu usufruct lahko zapiše, in sicer iz razloga, ker se njegov čas ne začne takoj, medtem ko brezpogojna določba
ne more ostati v mirovanju. Kaj pa, če je bilo določilo sklenjeno pod določenim pogojem? Tudi v tem primeru ne bo
veljavna, saj pogoj dobi svojo moč od sedanjega časa, čeprav lahko pravica do tožbe, ki jo pogojuje, ostane v suspenzu.
359. Isto, Priročniki, II. knjiga.
suženj v skupni lasti, ne glede na to, ali opravi nakup ali stipulacijo, čeprav lahko plača denar iz svojega peculiuma, ki
pripada enemu od njegovih gospodarjev, bo kljub temu pridobil za oba. Drugačen pa je primer sužnja, ki je podvržen užitku.
360. Gaj, O ustnih obveznostih, III. knjiga.
Če se suženj zaveže za svojega gospodarja ali za svojega uzurpatorja glede premoženja, ki pripada njegovemu gospodarju,
Julijan pravi, da pridobi obveznost v korist svojega gospodarja in da se lahko uzurpatorju plača tako kot vsakomur, ki se mu
je pridružil.
361. Če bi se suženj v skupni lasti določil glede premoženja, ki pripada enemu od njegovih gospodarjev, je boljše mnenje, da
se določilo pridobi za oba; vendar lahko tisti, čigar premoženje je bilo pri določilu uporabljeno, ustrezno uporabi tožbo za
delitev ali tožbo o partnerstvu, da bi dobil nazaj svoj delež. Enako pravilo velja, če suženj pridobi za enega od svojih
gospodarjev s svojim delom.
362. Če vsak od dveh gospodarjev določi, da se sužnju, ki je v njuni skupni lasti, da istih deset aurei, in je bil podan le en
odgovor, gre za dva skupna določevalca, saj je določeno, da lahko gospodar določi plačilo svojemu sužnju.
363. Tako kot suženj pridobi za enega od svojih gospodarjev sam, če zanj določa po imenu, tako je določeno, da če kupi
premoženje v imenu enega od svojih gospodarjev, ga bo pridobil zanj sam. Podobno lahko, če posodi denar, ki ga je treba
plačati enemu od njegovih gospodarjev, ali opravi kakršen koli drug posel, izrecno določi, da se premoženje vrne ali da se
plačilo opravi samo enemu od njih.
364. Pojavilo se je vprašanje, ali lahko suženj, ki je del zapuščine, določi v korist bodočega dediča. Prokul pravi, da ne more,
ker je bil v tistem času tujec. Kasij meni, da lahko, saj velja, da je tisti, ki pozneje postane dedič, nasledil pokojnika v času
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njegove smrti. Ta razlog je podprt z dejstvom, da se celotno telo sužnjev razume kot predstavnik pokojnika v času njegove
smrti, čeprav se dedič morda še nekaj časa ne pojavi. Zato je jasno, da se korist od določila sužnja pridobi za dediča.
365. Paulus, O ediktu, knjiga LXXII.
Če suženj, ki je v skupni lasti, določi naslednje: "Ali obljubiš, da boš mojemu gospodarju plačal deset aurei, drugemu pa istih
deset?", pravimo, da gre za dva solastnika.
366. I. knjiga, O Placiju, I. knjiga.
suženj drugega z izrecno določitvijo za tretjo osebo ne pridobi za svojega gospodarja.
367. Isto, O Placiju, VIII. knjiga.
Če suženj po naročilu uzurpatorja ali dobronamernega posestnika v takšnih okoliščinah, da ne more pridobiti zanje, pridobi
za svojega gospodarja. Isto pravilo ne velja, če so v določilo vključena njuna imena.
368. Isto, O Placiju, IX. knjiga.
Če imata dve osebi uzurpatorja sužnja in se omenjeni suženj izrecno opredeli za eno od njiju glede premoženja, ki pripada
obema, Sabinus pravi, da čeprav je odgovoren le enemu, je treba razmisliti, kako lahko drugi uzurpator pridobi delež, do
katerega je upravičen, saj med njima ni skupnosti pravic. Boljše mnenje je, da je mogoče vložiti pretorsko tožbo za delitev.
369. Isti, O Placiju, XIV. knjiga.
Če svobodni človek ali suženj, ki pripada drugemu in služi v dobri veri, določita glede premoženja tretjega po naročilu
tistega, ki ga ima v posesti, Julijan pravi, da bo svobodni človek pridobil zase, suženj pa za svojega gospodarja, ker ima
pravico do naročila le njegov gospodar.
370. Če imata dva solastnika pravico užitka na sužnju ali če jima suženj služi v dobri veri in po nalogu enega od njiju sklene
pogodbo s svojim dolžnikom, bo pridobil samo v korist tega gospodarja.
371. Javolenus, O Placiju, II. knjiga.
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Če suženj, ki je bil po oporoki manumitiran, a ne ve, da je svoboden, ostane kot del zapuščine in se dogovori za denar za
dediča, dediči ne bodo upravičeni do ničesar, če so vedeli, da je bil po oporoki manumitiran, saj njegove služnosti ni mogoče
šteti za zakonito, če služi tistim, ki so vedeli, da je svoboden. Ta primer se razlikuje od primera svobodnjaka, ki po nakupu v
dobri veri služi kot suženj, saj se v tem primeru mnenje njega in kupca o njegovem stanju ujema. Tistemu, ki ve, da je nekdo
svoboden, čeprav morda ne pozna njegovega stanja, pa ni mogoče šteti, da ga poseduje.
372. Modestin, Pravila, knjiga VII.
Suženj, ki pripada posesti, se lahko zakonito dogovori tako v korist bodočega dediča kot tudi v korist posesti.
373. Javolenus, Pisma, XIV. knjiga.
Kadar suženj, za katerega je njegov gospodar menil, da ga je zapustil, nekaj določi, je njegovo dejanje neveljavno; kajti kdor
gleda na lastnino kot na zapuščeno, jo v celoti zavrača in ne more uporabljati storitev nekoga, za katerega ne želi, da bi mu
pripadal. Če pa ga je prevzel drugi, lahko pridobi v njegovo korist s pomočjo določila, saj je to neke vrste darovanje. Obstaja
velika razlika med sužnjem, ki je del zapuščine, in sužnjem, ki se šteje za zapuščenega; eden od njiju se namreč obdrži po
dedni pravici in ga ni mogoče šteti za zapuščenega, ki je podvržen celotni dedni pravici, medtem ko za drugega, ki ga je
njegov gospodar namerno zapustil, ni mogoče trditi, da je na voljo za uporabo tistemu, ki ga je zavrnil.
374. Pomponij, O Kvintu Muciju, III. knjiga.
Ko se suženj v skupni lasti dogovori takole: "Ali obljubljaš, da boš plačal Luciju Titiusu in Gaju Seiju?" (ki sta njegova
gospodarja), bosta v skladu s pogoji sporazuma upravičena do enakih deležev. Če pa bi določil naslednje: "Ali obljubiš, da
boš plačal mojemu gospodarju?", bosta upravičena do deleža v sorazmerju s svojim lastništvom. Če pa določi naslednje: "Ali
obljubiš, da boš plačal Lucija Titija in Gaja Seija?", je mogoče dvomiti, ali bodo upravičeni do enakih deležev ali le
sorazmerno z višino deleža vsakega od njiju. Pomembno je tudi ugotoviti, kaj je bilo dodano zgolj zaradi pojasnila in kaj
določa drugi del določbe, ki je glavni. Ker pa so najprej navedena imena, se zdi bolj smiselno, da je bila določba pridobljena
v njihovo enako korist, saj so imena mojstrov navedena zaradi imenovanja.
375. Isto, O Kvintu Muciju, V. knjiga.
Če se moj suženj dogovori z mojim osvobojencem za "storitve, ki naj bi mu jih opravil", Celsus pravi, da je dogovor ničen.
Vendar pa bi bilo drugače, če bi se dogovoril, ne da bi dodal besedo "njemu".
376. Isto, O Kvintu Muciju, knjiga XXII.
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Kadar suženj, v katerem imamo pravico do užitka, izrecno določi v korist lastnika, da bo nekaj pridobil iz premoženja
užitkarja ali iz svojih storitev, je to pridobljeno v korist lastnika premoženja. Vendar je treba sprejeti sredstva, da se ugotovi,
s kakšnimi ukrepi ga lahko uzurpator izterja od lastnika nepremičnine. Če nam suženj služi v dobri veri in izrecno v korist
svojega gospodarja določi nekaj, kar lahko pridobi za nas, bo to pridobil zanj. Preveriti moramo, s kakšno tožbo lahko to od
njega izterjamo, in to, kar je v zvezi s tem navedel naš Gaj, ni nerazumno, namreč: v obeh primerih lahko lastnino od lastnika
izterjamo z osebno tožbo.
377. Isto, O Kvintu Muciju, XXXIII knjiga.
Vsako obveznost, ki jo je suženj sklenil, ko je bil v naši službi, bo kljub temu, da je bil učinek določila odložen do časa
njegove odtujitve ali manumisije, še vedno pridobil v našo korist; ker je bila ob sklenitvi pogodbe njegova moč, da to stori,
naša. Enako pravilo velja, kadar sin pod očetovskim nadzorom sklene pogodbo, kajti tudi če bi njeno izpolnitev odložil na
čas svoje emancipacije, smo upravičeni do njene koristi; vendar pod pogojem, da je ravnal goljufivo.

2870

Knjiga XLVI
1. O poroštvih in mandatarjih.
2. O novacijah in delegacijah.
3. O plačilih in sprostitvah.
4. O sprostitvi.
5. O pretorijanskih določilih.
6. O zavarovanju premoženja varovanca ali mladoletnika.
7. O varščini za plačilo sodne odločbe.
8. o varščini za ratifikacijo.

Tit. 1. O poroštvih in mandatarjih.

Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXIX.
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Vsaki obveznosti se lahko doda poroštvo.
(1) Pomponij, O Sabinu, knjiga XXII.
Poroštvo se lahko vzame za premoženje, ki je bilo posojeno v uporabo ali deponirano, in bo odgovorno; tudi če je bil depozit
ali posojilo dano v roke sužnju ali podaniku, vendar le, če so bili tisti, za katere je bilo dano poroštvo, krivi goljufije ali
malomarnosti.
2. Ulpianus, O Sabinu, XLIII knjiga.
Za tistega, ki je obljubil, da bo zagotovil varščino, se šteje, da je izpolnil določilo, če je v ta namen dal koga, ki lahko postane
odgovoren in ga je mogoče tožiti. Če pa da sužnja ali sina, podvrženega očetovski oblasti, v okoliščinah, ko ni mogoče vložiti
tožbe De peculia, ali žensko, ki lahko uporabi pomoč senatnega odloka, je treba reči, da ni izpolnil določbe o zagotovitvi
varščine. Če da poroštvo, ki ni plačilno sposoben, je jasno, da je treba šteti, da je izpolnil dogovor, saj ga je tisti, ki je
poroštvo sprejel, odobril kot plačilno sposobnega.
3. Isto, O Sabinu, knjiga XLV.
Poroštvo je mogoče sprejeti v mandatni tožbi ali v tožbi za sklenjene posle, ki jo nameravam vložiti proti osebi, za katero
sem postal porok.
(1) Porok ne odgovarja samo sam, ampak pusti odgovornega tudi svojega dediča, ker zaseda položaj dolžnika.
0. Isti, O Sabinu, knjiga XLVI.
Julijan pravi, da je na splošno tisti, ki postane dedič osebe, za katero je nastopil kot porok, oproščen, kar zadeva slednjega, in
je odgovoren le kot dedič glavnega dolžnika. Nazadnje pravi, da če porok postane dedič tistega, za katerega je odgovarjal, bo
odgovoren kot glavni dolžnik, vendar bo oproščen kot porok; še vedno pa je glavni dolžnik, ki nasledi glavnega dolžnika,
odgovoren po dveh obveznostih; ni namreč mogoče ugotoviti, katera od njih razveljavlja drugo; v primeru poroka in
glavnega dolžnika pa je to mogoče zlahka ugotoviti, saj je obveznost glavnega dolžnika bolj zavezujoča. Če je med
obveznostmi kakršna koli razlika, se lahko ugotovi, da je ena razveljavljena z drugo. Kadar pa sta obe enako močni in ni
mogoče ugotoviti, zakaj bi morala biti ena od njiju razveljavljena bolj kot druga, to zadevo navede kot primer, s katerim želi
pokazati, da ni nič novega v tem, da lahko pri isti osebi hkrati obstajata dve obveznosti. To je njegov primer. Če eden od
dveh sopogodbenikov postane dedič drugega, je odgovoren za dve obveznosti. Podobno, če eden od soproizvajalcev postane
dedič drugega, bo imel koristi od dveh različnih obveznosti. Očitno je, da bo, če bo začel postopek na podlagi ene od njih,
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izkoristil obe; to je zato, ker je narava obeh obveznosti, ki ju je imel, takšna, da bo, če bo ena od njiju predložena sodišču,
razpolagal tudi z drugo.
512. Isto, O Sabinu, knjiga XLVII.
Z dolžnikom se dogovorim, vendar ne vzamem poroštva, potem pa želim, da se poroštvo priskrbi. Če dodam poroštvo, bo
odgovoren.
(1) Pri tem ni velike razlike, ali poroka zavežem absolutno ali od določenega časa ali pod nekim pogojem.
(2) Poleg tega se lahko poroštvo priskrbi tako za prihodnjo kot za preteklo obveznost, če je ta obveznost naravna.
6. Ulpianus, Digeste, knjiga LIII.
Kadar namreč plačanega ni mogoče izterjati, je primerno, da se sprejme poroštvo za to naravno obveznost.
(0) Ulpianus, O Sabimisu, knjiga XLVII.
V grščini se poroštvo jemlje na naslednji način: "V svoji dobri veri naročam, pravim, želim" ali "želim z določeno
odločnostjo uma". Če pa bi kdo rekel "zatrjujem", bi bilo to enako, kot če bi izrekel besede "pravim".
13824. Prav tako se je treba zavedati, da je mogoče dati poroštvo za vsako vrsto obveznosti, bodisi glede na premoženje,
bodisi ustno ali s privolitvijo.
13825. Prav tako se je treba spomniti, da se lahko poroštvo vzame za vsakogar, ki je odgovoren po pretorskem zakonu.
13826. Poroštvo se lahko sprejme tudi po tem, ko je bilo v zadevo vključeno vprašanje, saj civilna in naravna obveznost
ostane. To je priznal Julijan in je naša praksa. Zato se v primeru, da glavni dolžnik izgubi zadevo, postavi vprašanje, ali se
lahko zateče k izjemi, saj ni oproščen po samem zakonu. Če ni sprejet za plačilo sodne odločbe, temveč le za postopek pred
sodiščem, je zelo pravilno stališče, da lahko uporabi izjemo. Če pa je bil sprejet za celotno zadevo, ne more uveljavljati
izjeme.
13827. Če je poroštvo dal oporočni skrbnik, je odgovoren.
13828. Če pa tožba izvira iz kaznivega dejanja, menimo, da je boljše mnenje, da bo poroštvo odgovorno.
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13829. Na splošno pa nihče ne dvomi, da je poroštvo mogoče prejeti pri vseh vrstah obveznosti.
13830. Naslednje pravilo velja za vse tiste, ki odgovarjajo za druge: če se namreč uporabljajo za to, da se jim naložijo strožji
pogoji, je bilo odločeno, da sploh ne bodo odgovorni. Jasno je, da jih je mogoče sprejeti v zadevah manjšega pomena, zaradi
česar se zelo pravilno vzame poroštvo za majhen znesek. Tudi če je glavni dolžnik absolutno odgovoren, se lahko porok
zaveže od določenega časa ali pod določenim pogojem. Če pa je glavni dolžnik odgovoren pod določenim pogojem, porok pa
absolutno, bo oproščen.
13831. Če bi kdo določil za Stiha in dobil poroštvo, kot sledi: "Ali obljubljaš, da boš v dobri veri izročil Stiha ali plačal deset
aurei?" Julijan pravi, da porok ne bo zavezan, ker je njegov pogoj otežen, tako da bi bil, če bi Stichus slučajno umrl, še vedno
odgovoren. Marcellus pa pravi, da ni zavezan ne le zato, ker je njegov pogoj težji, ampak tudi zato, ker je bil sprejet za drugo
obveznost. Končno ni mogoče sprejeti poroštva za osebo, ki je obljubila, da bo plačala deset aurei, kot sledi: "Ali obljubljaš,
da boš plačal deset aurei ali izročil Stiha?", čeprav v tem primeru njegov pogoj ni postal bolj obremenjujoč.
13832. Julijan pravi tudi, da če je kdo določil sužnja ali deset aurejev in vzame poroštvo, kot sledi: "Ali obljubiš, da boš
izročil sužnja ali plačal deset aurejev, kar koli želim?", poroštvo ne bo zavezano, ker je njegov pogoj postal težji.
13833. Po drugi strani pa, kadar kdo določi: "sužnja ali deset aurejev, kar koli želi določitelj," lahko pravilno vzame poroštvo
pod naslednjimi pogoji: "Deset aurejev ali sužnja, kar koli želiš," saj Julijan pravi, da se na ta način poroštveni pogoj izboljša.
13834. Če pa glavnega dolžnika vprašam takole: "Stichus in Pamphilus?", poroka pa takole: "Stichus ali Pamphilus?"
Vprašanje bom postavil pravilno, ker je položaj poroka manj obremenjujoč.
13835. Nobenega dvoma ni, da je mogoče eno poroštvo vzeti za drugo poroštvo.
8. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXVI.
Poroštvo se lahko pravilno vzame za del denarja ali za del premoženja.
9. Ulpianus, Disputations, knjiga VII.
Kadar upnik dvomi, ali so poroki solventni, in je eden od njih, ki ga je izbral za tožbo, pripravljen dati varščino, tako da se
lahko na njegovo odgovornost tožijo njegovi soizvršitelji za njihove deleže, menim, da ga je treba zaslišati; vendar le pod
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pogojem, da ponudi varščino in da so na voljo vsi njegovi soizvršitelji, ki naj bi bili solventni. Odkup terjatve namreč ni
vedno enostaven, kadar plačilo celotnega dolga ni brez težav.
0. Tožba se razdeli med poroke, če ti ne zanikajo svoje odgovornosti. Če jo namreč zanikata, se ugodnost delitve ne sme
odobriti. Sin pod očetovskim nadzorom lahko da poroštvo za svojega očeta in njegovo dejanje ne bo brez učinka. Najprej
zato, ker je, ko postane sam svoj gospodar, lahko odgovoren do višine svojih sredstev, poleg tega pa je mogoče zoper njega
izreči sodbo, čeprav ostaja podrejen očetovi oblasti. Vendar pa poglejmo, ali bo njegov oče odgovarjal zaradi tega, ker se
šteje, da je ravnal po njegovem ukazu. Menim, da to pravilo velja za vse pogodbe; če pa je postal porok za svojega očeta brez
vednosti slednjega, ta tožba ne bo upravičena; še vedno pa se lahko tožba zoper njegovega očeta vloži, ker je bil postopek v
korist njegovega premoženja. Jasno je, da če je emancipirani sin plačal dolg, bi moral biti upravičen do pravične tožbe, enako
tožbo pa lahko vloži, če je ostal pod nadzorom očeta in je zanj plačal denar iz svojega peculium castrense.
23. Julianus, Digest, knjiga XII.
Če je kdo posodil denar sinu pod očetovim nadzorom v nasprotju z dekretom senata in je sin mrtev, ne more prevzeti
poroštva od njegovega očeta, ker proti svojemu očetu nima pravice do nobene tožbe, ne civilne ne pretorske, in ni
premoženja, za katero bi lahko poroki postali odgovorni.
23. Isto, Digeste, knjiga XLIII.
Očitno je, da se lahko poroštvo pravilno prevzame zaradi tožbe De peculio, ki se bo glasila proti očetu.
23. Isto, Digesta, XIV. knjiga.
Če po mojem navodilu posodiš deset aurei Titiusu in zoper mene vložiš mandatno tožbo, Titius ne bo razbremenjen
odgovornosti; vendar pa mi ne bi smela biti izdana sodba v tvojo korist, če mi ne odstopiš pravic do tožbe, ki jih imaš zoper
Titiusa. Prav tako, če boste vložili tožbo zoper Titiusa, ne bom oproščen, temveč vam bom odgovoren le za znesek, ki ga ne
boste mogli izterjati od Titiusa.
23. Isto, Digeste, knjiga XLVII.
Ko glavni dolžnik postane dedič svojega poroka, obveznost poroštva ugasne. Kaj je torej treba storiti? Če je glavni dolžnik
tožen za terjatev in uporabi izjemo, do katere je bil upravičen porok, je treba odobriti replikacijo in factum, saj je mogoče
uporabiti regres na podlagi goljufije.
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23. Isto, Digest, knjiga LI.
Če si se z menoj dogovoril brez kakršnegakoli nadomestila in sem dal poroštvo ter nisem pripravljen, da bi uporabil izjemo,
ampak raje, da plača, da bi lahko zoper mene vložil mandatno tožbo, mu je treba izjemo odobriti tudi proti moji privolitvi; saj
ima večji interes, da obdrži svoj denar, kot da ga izterja od glavnega dolžnika, potem ko je plačal porok. Če ti eden od dveh
porokov, ki sta ti postala dolžna dvajset aurejev, bodisi plača bodisi obljubi, da ti bo plačal pet aurejev, da bi ti preprečil
tožbo proti njemu, drugi ne bo oproščen; in če boš od njega izterjal petnajst aurejev, te izjema ne bo ovirala. Če poskušate od
nekdanjega poroka izterjati preostalih pet aurejev, vam lahko to prepreči izjema zaradi goljufije.
(23) Isto, Digest, knjiga LIII.
Porok ne more postati odgovoren osebi, ki ji glavni dolžnik ni odgovoren. Če je torej izrecno določeno, da se suženj, ki je v
skupni lasti Titiusa in Sempronija, izroči Titiusu, in je treba njegovega poroka vprašati: "Ali obljubljaš, da boš to izročil
Titiusu ali Semproniju?" Titius lahko to res zahteva od poroka, vendar se zdi, da je bil Sempronij predstavljen samo zato, da
bi se mu lahko izplačalo plačilo, preden se zadeva vključi v postopek, medtem ko se Titius tega ne zaveda ali si tega ne želi.
23. Oseba, ki je obljubila, da bo plačala na določenem kraju, je do neke mere podvržena strožjim pogojem, kot če bi bila
zgolj zaslišana, saj ne more opraviti plačila na nobenem drugem kraju, razen na tistem, na katerem se je dogovorila, da bo
plačala, če določitelj noče, da to stori. Zato, če glavnega dolžnika absolutno zaslišim, poroštvo pa sprejmem z dodatkom
plačila v določenem kraju, poroštvo ne bo odgovorno.
24. Tudi če bi glavni dolžnik, medtem ko je v Rimu, obljubil plačilo v Kapui, poroštvo pa v Efezu, poroštvo ne bo odgovorno
nič bolj, kot če bi glavni dolžnik obljubil plačilo pod določenim pogojem, poroštvo pa bi se dogovorilo, da bo to storilo na
določen dan, ali pa bi obljubilo absolutno.
25. Poroštvo se lahko sprejme, kadar koli obstaja katera koli civilna ali naravna obveznost, ki velja zanj.
26. Naravne obveznosti se ne ocenjujejo samo na podlagi dejstva, da je mogoče zaradi njih vložiti kakšno tožbo, ampak tudi
takrat, kadar denarja, ko je enkrat plačan, ni mogoče izterjati. Kajti čeprav za naravne dolžnike strogo gledano ni mogoče
reči, da so dolžni, jih vseeno lahko štejemo za take in tiste, ki od njih prejmejo denar, da so dobili tisto, do česar so bili
upravičeni.
27. Če je bil sklenjen dogovor, ki naj bi začel veljati ob določenem času, in je bilo poroštvo sprejeto pod določenim pogojem,
pravice slednjega ostanejo v suspenzu, tako da, če je pogoj izpolnjen pred predpisanim časom, ne bo odgovoren; če pa bi čas
in pogoj sovpadala ali če bi bil. pogoj izpolnjen po preteku določenega časa, bo odgovoren.
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28. Kadar se poroštvo sprejme pod naslednjimi pogoji: "Ali boste odgovorni, če glavni dolžnik ne bo plačal štirideset aurei,
ki so mu bili posojeni?", je verjetno, da je bil namen, da bo poroštvo odgovorno, če glavni dolžnik ne bo plačal, ko bo
pozvan, vendar če bo glavni dolžnik, preden bo obveščen o plačilu, umrl, bo poroštvo odgovorno, ker je tudi v tem primeru
res, da glavni dolžnik ni opravil plačila.
(23) Isto, Digest, knjiga LXXXIX.
Običajno se porokam odobri olajšava tako, da se prisili poroka, da proda vse pravice do tožbe, ki jih ima morda proti drugim,
tistemu, ki je pripravljen plačati celoten dolg.
23. Isto, Digest, knjiga XC.
Za tistega, ki prenese svojega dolžnika, se razume, da plača toliko denarja, kolikor mu pripada; zato se lahko, če porok
prenese svojega dolžnika, čeprav ta morda ni plačilno sposoben, takoj vloži mandatna tožba.
(23) Isti, O Miniciju, IV. knjiga.
Nek suženj je brez vednosti svojega gospodarja postal porok za neko osebo in v njegovem imenu plačal dolgovani denar.
Pojavilo se je vprašanje, ali lahko gospodar izterja znesek od osebe, ki ji je bil plačan, ali ne. Odgovor je bil, da je pomembno
ugotoviti, v čigavem imenu je suženj postal porok, kajti če je to storil glede na svoj peculium, potem njegov gospodar ne
more izterjati tistega, kar je plačal iz svojega peculiuma, lahko pa izterja vse, kar je plačal na račun svojega gospodarja. Če pa
je postal porok za znesek, ki je bil višji od njegovega peculiuma, je bilo mogoče izterjati tudi ves denar, ki je pripadal
njegovemu gospodarju in ki ga je plačal, kar pa je plačal iz svojega peculiuma, je bilo mogoče izterjati z osebno tožbo.
23. Javolen, Pisma, knjiga XIII.
Kadar pa je lastnik sužnja plačal denar, ga ne more izterjati od tistega, za katerega je postal porok, lahko pa ga izterja od
osebe, ki ji je plačal, saj suženj ne more postati odgovoren kot porok. Iz tega sledi, da ga ne more izterjati od tistega, za
katerega je postal porok, saj je sam odgovoren za dolg in ne bo razrešen s plačilom denarja, dolgovanega na podlagi
obveznosti, za katero suženj ni bil odgovoren.
65536. Africanus, Vprašanja, knjiga VII.
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Dedič je od dolžnika zapuščine prejel poroštvo, nato pa je zapuščino prenesel na podlagi trebeljskega odloka senata. Menijo,
da obveznost poroštva ostane nespremenjena. V tem primeru je treba upoštevati isto pravilo, ki velja, kadar dedič, proti
kateremu emancipirani sin pridobi pretorsko posest posesti, sprejme poroštvo. Zato v obeh primerih pravice do tožbe preidejo
skupaj z zapuščino.
65536. Nič novega ni v tem, da je porok odgovoren na podlagi dveh različnih obveznosti za plačilo istega denarnega zneska;
če je bil namreč sprejet od nekega dne in potem sprejet absolutno, ga zavezujeta obe obveznosti; in če porok postane dedič
svojega soporavnalca, bo rezultat enak.
65537. Posodil sem denar tvojemu sužnju, ti si ga manumitiral, nato pa sem ga sprejel kot poroštvo. Če je dal poroštvo za
obveznost, ki ti je plačljiva v enem letu, se pravi, da je suženj odgovoren. Če pa je bilo to storjeno zaradi naravne obveznosti,
ki je njegova lastna, je bolje šteti, da je pogodba nična; kajti nerazumljivo je, da bi poroštvo lahko postalo odgovorno zase.
Če pa bi ta suženj po manumunizaciji postal dedič svojega poroka, velja, da obveznost poroštva še naprej obstaja in da
naravna obveznost še vedno ostane, tako da če civilna obveznost ugasne, ne more izterjati tistega, kar je bilo plačano. Temu
tudi ni mogoče ustrezno nasprotovati, da ko glavni dolžnik postane dedič svojega poroka, poroštvena obveznost ugasne, ker
potem dvojna civilna obveznost ne more obstajati v zvezi z isto osebo. Po drugi strani pa, če porok postane dedič
manumitiranega sužnja, bo ista obveznost zoper njega še naprej obstajala, čeprav je naravno odgovoren in nihče ne more
postati porok zase.
65538. Če bi zastavitelj imenoval svojega dolžnika za svojega dediča, absolutno razveljavi porokovo odgovornost, ne glede
na to, ali je bila dolžnikova obveznost civilna ali naravna; saj se nihče ne more zavezati v razmerju do tretje osebe, medtem
ko deluje za slednjo. Kadar pa isti zavezanec imenuje poroka za svojega dediča, ni dvoma, da takoj razveljavi izključno
obveznost poroka. Dokaz za to je, da je treba, če se posest nad dolžnikovim premoženjem izroči upniku, prav tako reči, da bo
porok še vedno ostal odgovoren.
65539. Če sta ti in Titius solidarno odgovorna za isti denarni znesek, lahko tisti, ki je postal porok zate, odgovarja kot porok
tudi za Titiusa, čeprav je isti denar dolgovan isti osebi; in ta obveznost ne bo nična, kar zadeva upnika. V nekaterih primerih
bo to res koristno, na primer, če bo postal dedič tistega, za katerega je prej jamčil; ker bo potem, ko bo prva obveznost
prenehala z združitvijo, druga še naprej obstajala.
65540. Ko porok postane dedič podložnika, se pojavi vprašanje, ali bo, ker je sam zahteval plačilo tako rekoč od sebe,
upravičen do mandatne tožbe zoper glavnega dolžnika. Odgovor je bil, da ker glavni dolžnik ostaja zavezanec, ni mogoče
razumeti, da je upnik kot porok denar izterjal od samega sebe. Zato bi moral vložiti tožbo na podlagi določila in ne na
podlagi mandata.
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65536. Florentin, Inštituti, VIII. knjiga.
Poroštvo je mogoče sprejeti tudi pred vpisom zapuščine, če je glavni dolžnik mrtev, saj zapuščina opravlja funkcijo osebe
enako kot občina, dekurion in družba.
65536. Marcianus, Pravila, IV. knjiga.
"Če določim deset aurei zase ali za Titija," Titius ne more dati poroštva, ker je bil dodan le zaradi plačila.
65536. Marcellus, Mnenja.
Lucij Titius, ki je želel postati porok Septiciju za svojega brata Seija, mu je pisal takole: "Če te moj brat prosi, te prosim, da
mu na mojo odgovornost in na moje tveganje izplačaš denar." Potem ko je napisal to pismo, je Septicij plačal denar Seiju;
Titius je nato umrl in zapustil nekatere dediče, med njimi tudi svojega brata Seija, in sicer tretjino svojega premoženja. Ker je
tožba, do katere je bil Septicij upravičen zoper svojega brata Seija, zaradi združitve ugasnila zaradi tretjega dela premoženja,
do katerega je Seij postal dedič svojega brata Titiusa, sem vprašal, ali lahko Septicij vloži tožbo za celoten znesek zoper
druge dediče. Marcellus je odgovoril, da mandatne tožbe ni mogoče vložiti proti Secijevim sodedičem za večji del zapuščine,
temveč le za njihove dedne deleže.
(65536) Ulpianus, O ediktu, knjiga XI.
Marcellus pravi, da če bi kdo postal porok za varovanca, ki je prevzel obveznost brez pooblastila svojega skrbnika, ali za
razsipnika ali za blazno osebo, je boljše mnenje, da ne bo upravičen do olajšave, saj mandatna tožba v njihovo korist ne pride
v poštev.
65536. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VIII. knjiga.
V skladu z reskriptom božanskega Hadrijana se obveznost po zakonu ne razdeli med poroke. Če bi torej kdo od njih umrl, ne
da bi imel dediča, preden bi plačal svoj delež dolga, ali bi postal reven, se njegov delež obveznosti prišteje k deležu drugih.
65536. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXII.
Če je več porokov in je bil eden od njih sprejet absolutno, drugi pa od določenega časa ali pod nekim pogojem, je tisti, ki je
bil sprejet absolutno, upravičen do olajšave, dokler je mogoče izpolniti pogoj; to je tako, da ga je medtem mogoče tožiti le za
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posamezni delež. Če pa tisti, ki je bil sprejet pod nekim pogojem, ob njegovi izpolnitvi ne bi bil plačilno sposoben, Pomponij
pravi, da je treba zadevo vrniti v prejšnje stanje absolutnega poroštva.
131072. Poleg tega, če se en porok pojavi za drugega ali če jih je več, je treba v zvezi z njimi upoštevati isto pravilo, ki ga je
določil božanski Hadrijan.
131073. Če obstaja dvom, ali je glavni porok plačilno sposoben ali ne, je treba njegovim sredstvom dodati sredstva
naslednjega poroka.
131074. Pomponij pravi, da je treba olajšavo odobriti dedičem poroka, tako kot bi jo odobrili samemu poroku.
131075. Če obstaja porok, ki je hkrati glavni dolžnik in porok poroka, prvotni porok ne more zahtevati, da se obveznost
razdeli med njega in tistega, ki je postal odgovoren zanj, saj prvotni porok zaseda položaj dolžnika, dolžnik pa ne more
zahtevati, da se obveznost razdeli med njega in njegovega poroka. Če torej eden od dveh porokov da poroštvo, se obveznost
ne razdeli glede na tistega, za katerega je postal odgovoren; boljše mnenje pa je, da se razdeli glede na samega poroka.
23. Paulus, O ediktu, knjiga XXV.
Če eden od porokov trdi, da so drugi plačilno sposobni, mu je treba odobriti izjemo, da bo plačal, "če bi se izkazalo, da so
drugi plačilno nesposobni".
(23) Isti, O ediktu, knjiga XVIII.
Če sem se dogovoril pod nemogočim pogojem, me ni mogoče prisiliti, da bi zagotovil poroštvo.
23. Gaj, O pokrajinskem ediktu, V knjiga.
Vsakdo lahko postane porok za drugega, tudi če se obljubitelj tega ne zaveda.
23. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIII.
Če hoče porok ali kdo drug plačati upniku za dolžnika, preden terjatev zapade, mora počakati na dan, ko je treba plačati.
30. Isto, O ediktu, knjiga LXXVI.
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Izjema, ki se nanaša na glavnega dolžnika, in sicer v primeru, ko tega ne želi, ter vse druge ugodnosti, ki se vežejo na primer,
so na voljo poroku in drugim akcesorjem, ki so odgovorni.
23. Isto, O ediktu, knjiga LXXVII.
Če bi Titius sužnju zapustil svobodo in ga imenoval za svojega dediča, jaz pa bi prej zaprosil zanj in prejel jamstvo na.njegov
račun za primer, če bi dejansko pripadal Titiusu, je treba reči, da je treba prenesti pravico do tožbe zoper njega, in če tega ni
dovoljeno storiti, bo določilo postalo veljavno. Če pa bi suženj pripadal meni, tožniku, in on po mojem ukazu ne bi vstopil na
posest, bodo poroki odgovorni, ker ni bila podana obramba. Če pa suženj vstopi na posestvo po mojem ukazu, določilo
preneha veljati. Jasno je, da če je bil suženj moj in sem odložil sprejem posesti, dokler nisem dobil ugodne sodne odločbe,
nato pa sem mu ukazal, naj jo sprejme, in medtem želim sprožiti postopek, ker tožba ni bila branjena, določilo ne bo postalo
veljavno, ker arbiter ne bi odločil na ta način.
23. Paulus, O ediktu, knjiga LXXII.
Tisti, ki obljubijo odgovornost kot poroki, lahko prevzamejo lažje, ne pa tudi težje breme. Če se torej z glavnim dolžnikom
dogovorim zase in povzročim, da poroštvo obljubi zame ali za Titiusa, Julijan meni, da je pogoj poroštva boljši, ker lahko
plača tudi Titiusu. Če sem se z glavnim dolžnikom dogovoril za plačilo meni ali Titiusu, s porokom pa le za plačilo meni,
Julijan pravi, da je pogoj poroštva težji. Kaj pa, če bi se z glavnim dolžnikom dogovoril za Stiha ali Pamfila, s poroštvom pa
samo za Stiha? Ali bo porok v boljšem ali slabšem položaju, če ne bo imel pravice izbire? Res je, da bo njegov položaj boljši,
ker bo s Stihovo smrtjo oproščen odgovornosti.
0. Isto, O Plautiju, II. knjiga.
Kadar kdo postane porok za sužnja, je odgovoren v celoti, tudi če v sužnjevem peculiumu ni ničesar. Jasno je, da če postane
porok za gospodarja, zoper katerega ima pravico do tožbe De peculium, bo odgovoren le za znesek peculiuma v času, ko je
bila izdana sodba.
23. Isto, O Placiju, XIV. knjiga.
Kadar upnik, ki ima glavnega dolžnika in poroke, prejme dolgovani denar od enega od porokov in nanj prenese svoje pravice
do tožbe, se lahko reče, da te pravice ne obstajajo več, saj je prejel, do česar je bil upravičen, vsi drugi pa so s plačilom
razrešeni; vendar temu ni tako, saj jih ni prejel s plačilom, temveč je tako rekoč prodal terjatev do dolžnika, in še vedno je
imel pravico do tožbe, ker je moral te pravice prenesti na tistega, ki ga je plačal.

2881

23. Isti, O Placiju, knjiga XVII.
Če kdo, ki je bil odpuščen po tem, ko je potekel rok za izterjavo dolga, da poroštvo, poroštvo ne bo odgovorno, saj je po
pomoti dano poroštvo neveljavno.
(1) Marcellus, Digeste, knjiga XX.
Če določim: "Za Stiha ali Pamfila, karkoli obljubitelj izbere," ne morem sprejeti poroštva za Stiha ali Pamfila, za karkoli se
poroštvo odloči, da bo odgovorno; ker bi bilo v njegovi moči dati drugačnega od tistega, ki bi ga lahko izbral glavni dolžnik.
0. Prejel sem poroštvo od Titiusa, ki mi je bil pogojno dolžan deset aurei po pogojih oporoke in sem postal njegov dedič,
potem pa se je pogoj, od katerega je bila odvisna zapuščina, izpolnil, sprašujem, ali mi je porok odgovoren. Odgovor je bil,
da če ti je bila zapuščina zapuščena pod pogojem in si po prejemu poroštva od oporočitelja postal njegov dedič, poroštva ne
moreš šteti za odgovornega, ker ni dolžnika, za katerega bi lahko poroštvo odgovarjalo, in ni ničesar, kar bi ti bilo dolžno.
(5888) Modestin, Pravila, II. knjiga.
Ne bi smeli odobriti tožbe, ki bi temu poroku dovoljevala, da nadaljuje postopek proti svojemu sozavarovancu; zato, če od
dveh porokov za isti znesek eden, potem ko ga je izbral upnik, v celoti plača in nanj niso prenesene pravice do tožbe, drugega
poroka ne more tožiti ne upnik ne njegov sozavarovanec.
37. Isto, Pravila, III. knjiga.
Kadar sta dva solidarna dolžnika in porok da eden od njiju ali oba, ga je mogoče pravilno sprejeti za celoten znesek dolga.
38. Isto, Mnenja, knjiga XIII.
Če je bilo poroštvo sprejeto za znesek, ki ga kurator ne more izterjati, in bi po polnoletnosti mladoletnika znesek lahko
izterjal isti kurator ali njegovi dediči, mladoletnik pa ne uveljavlja svojih pravic in postane insolventen, se lahko zoper
poroke pravilno vloži pretorska tožba.
0. Ista avtoriteta je podala svoje mnenje, da če je zoper enega od več mandatarjev izdana sodba v celoti in je obveščen o
plačilu, lahko zahteva, da se vse pravice do tožbe, ki so na voljo zoper tiste, ki so ukazali izvršitev istega dejanja, prenesejo
nanj.
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(23) Javolen, Pisma, X. knjiga.
Če sprejmem poroštvo pod naslednjimi pogoji: "Ali se strinjaš, da boš odgovoren za izročitev tisoč meric pšenice, ki jih boš
plačal s svojim denarjem, kot jamstvo za deset aurei, ki sem jih posodil?" Porok ne bo odgovoren, ker ne more postati
odgovoren za nekaj drugega, kot je bilo posodeno, saj se lahko ocena vrednosti premoženja, ki se šteje za blago, opravi v
denarju; tako kot se lahko v blagu oceni denarni znesek.
23. Pomponij, Različni odlomki, knjiga VII.
Če se, potem ko sem se dogovoril s Titijem, sprejmem tebe za poroštvo, nato pa se za isti denar dogovorim z drugim in
sprejmem drugega poroka, ne bosta solidarna poroka, ker sta poroka v dveh različnih dogovorih.
23. Javolen, Pisma, knjiga XI.
Določil si, da mora biti določeno delo opravljeno v tvoje zadovoljstvo pred določenim datumom, in sprejel si poroke, ki so
se, če delo ne bo opravljeno v predpisanem roku, strinjali, da odgovarjajo za znesek, ki bi ga ti plačal, če bi bilo delo
opravljeno; ker delo ni bilo opravljeno, si ga dal izvajalcu, in ker ta ni dal poroštva, si delo opravil sam. Sprašujem, ali bodo
poroki odgovarjali. Odgovor je bil, da v skladu s pogoji klavzule, ki ste jo omenili, poroki ne bodo odgovorni, ker niste
storili, kar je bilo dogovorjeno v klavzuli, to pomeni, da niste sklenili pogodbe za izvedbo dela, čeprav ste to storili pozneje;
pogodba, ki je bila sklenjena pozneje, je namreč enaka, kot če ne bi bila sklenjena, saj ste delo takoj začeli opravljati sami.
(23) Scaevola, Digest, VI. knjiga.
Porok za prodajalca dveh zemljišč, od katerih se je eden pozneje izselil, je bil po tožbi kupca obsojen na določen znesek.
Postavilo se je vprašanje, ali lahko vloži tožbo zoper dediča prodajalca pred časom, ko bi ga bilo mogoče prisiliti, da izpolni
sodbo. Odgovor je bil, da to lahko stori, vendar je obstajal utemeljen razlog, da je sodišče prisililo poroka, da se bodisi brani
bodisi razbremeni odgovornosti.
23. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, X. knjiga.
Kadarkoli se pravo zoperstavi prodaji, je oproščen tudi porok; in za to je še toliko več razlogov, ker je s takšnim postopkom
mogoče doseči glavnega dolžnika.
23. Papinianus, Vprašanja, knjiga IX.
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Če je dolžniku naložena kazen izgona, Julijan pravi, da zanj ni mogoče sprejeti poroštva, saj celotna obveznost zoper njega
ugasne.
23. Če sin pod očetovim nadzorom sprejme poroštvo v zadevi, ki se nanaša na njegov peculium, takole: "Ali postaneš
odgovoren za toliko denarja, kolikor ga lahko posodim?" in potem ko se osamosvoji, posodi denar, poroštvo ne bo
odgovorno očetu, če ga glavni dolžnik ni, ampak bi moral biti na podlagi človečnosti odgovoren sinu.
23. Isto, Vprašanja, X. knjiga.
Če bi Titius in Seia postala poroka za Maevija, ženska pa bi bila odpuščena, bomo ugodili tožbi za celoten znesek proti
Titiusu, saj bi lahko vedel in ne bi smel ne vedeti, da ženska ne more postati porok.
23. Naslednje vprašanje se zdi podobno; namreč, če eden od porokov zaradi svoje starosti doseže popolno povračilo, ali naj
drugi prevzame celotno breme obveznosti? Vendar bi ga moral prevzeti le, če bi mladoletnik pozneje postal porok, zaradi
negotovosti restitucije zaradi svoje starosti. Če pa je upnik mladoletnika goljufivo pripravil do tega, da je postal porok, se
upniku ne bi smelo odobriti olajšave zoper drugega poroka; še manj, če bi mladoletnik, ki je bil prevaran z novacijo, želel, da
se mu odobri pretorska tožba zoper njegovega nekdanjega dolžnika.
23. Isto, Vprašanja, knjiga XXVII.
Če dedič, ki izpusti dolžnika, ki je bil oproščen z oporoko, vloži tožbo zoper njegovega poroka, lahko porok zaradi
nečastnega dejanja dediča izkoristi izjemo, ki temelji na goljufiji; ista izjema bi koristila tudi glavnemu dolžniku, če bi bil ta
tožen.
23. Če eden od dveh dedičev poroka zaradi napake plača celoten dolgovani znesek, nekateri organi menijo, da je upravičen
do osebne tožbe in da zato njegov sopogodbenik ostane odgovoren. Menijo, da obveznost sodediča še naprej obstaja, tudi če
tožba ne bi bila vložena; ker upnik, ki, misleč, da je odgovoren, plača del tistemu, ki je poravnal celoten dolg, ne bo
upravičen do osebne tožbe za izterjavo tega dela. Če pa sta bili sprejeti dve poroštvi, na primer za dvajset aurei, in eden od
dveh dedičev drugega poroka plača upniku celoten dolg, bo res upravičen do osebne tožbe za izterjavo desetih aurei, ki jih po
zakonu ni dolgoval. Ali bi lahko izterjal preostalih pet, če bi bil drugi porok plačilno sposoben, pa je vprašanje, ki ga je treba
preučiti. Na začetku je namreč treba zaslišati dediča ali dediče poroka, prav tako kot samega poroka; tako da se lahko vsak od
porokov toži za svoj delež. V obeh primerih je mnenje, da se ne sme izterjati plačilo denarnega zneska, ki ni bil dolgovan,
hkrati strožje in bolj priročno, saj reskript božanskega Pija to navaja v primeru poroka, ki je plačal celoten znesek zahtevka.
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24. V primeru poroštva, ki je v Rimu obljubil, da bo plačal denarni znesek v Kapui, in če bi bil obljubitelj v Kapui, se je
pojavilo vprašanje, ali ga je mogoče takoj tožiti. Odgovoril sem, da porok ne bi bil takoj odgovoren nič bolj, kot če bi obljubo
dal v Kapui, ko glavni dolžnik ne bi mogel priti v to mesto, in da ni nobene razlike, če nihče "ne dvomi, da porok še ne bi bil
odgovoren zaradi tega, ker obljubitelj sam ni bil odgovoren. Po drugi strani pa, če bi kdo rekel, da je zaradi tega, ker je
dolžnik v Kapui, porok takoj odgovoren, ne da bi upošteval čas, do katerega je bil tiho upravičen; posledica bi bila, da bi bil v
tem primeru porok lahko tožen v času, ko sam dolžnik ne bi mogel biti, če bi bil v Rimu. Zato menimo, da poroštvena
obveznost vključuje implicitni pogoj potrebnega časa, do katerega sta upravičeni obe stranki, torej tako obljubitelj kot njegov
porok; če bi namreč prišli do drugačnega zaključka, bi to razumeli tako, da se poroki naloži težji pogoj, kar bi bilo v
nasprotju s pravnim pravilom.
23. Isto, Vprašanja, knjiga XXXVII.
Upnik, ki je postal dedič dela zapuščine svojega dolžnika, je kot poroštvo sprejel svojega sodediča. Kolikor gre za njegov
lastni delež zapuščine, je obveznost prenehala z združitvijo ali (pravilneje rečeno) s pooblastilom za plačilo. Glede deleža
sodediča pa obveznost ostane nespremenjena, torej ne obveznost njegovega poroštva, temveč dedna obveznost, saj je zaradi
večje obveznosti manjša postala brez veljave in učinka.
(23) Isti, Mnenja, III. knjiga.
(24) Tožbo je treba razdeliti med tiste poroke, ki so postali odgovorni za celoten znesek, in njihove enake deleže. Primer bi
bil drugačen, če bi bile uporabljene naslednje besede: "Ali obljubljate, da boste odgovorni za celoten znesek ali za svoj
posamezni delež zapuščine?", kajti takrat je določeno, da bo vsak odgovoren le za svoj posamezni delež.
(23) Porok, ki je plačal del dolgovanega zneska bodisi v svojem imenu bodisi v imenu obljubitelja, ne more zavrniti tožbe za
delitev preostanka. Znesek, ki ga dolguje vsak od njih posebej, je namreč treba razdeliti med tiste, ki so v času izdaje sodbe
plačilno sposobni. Vendar je bolj pravično, da se stranki, ki je plačala, priskoči na pomoč z izjemo, če je bila druga plačilno
sposobna v času, ko je bila zadeva pridružena.
(24) Dva solidarna dolžnika sta dala ločena poroštva. Upnik ni dolžan proti svoji volji razdeliti tožbe med vsa poroštva,
temveč le med tiste, ki so postali odgovorni za vsakega od dolžnikov. Jasno je, da če želi tožbo razdeliti med vse, mu tega ni
mogoče preprečiti, kakor tudi ne, če bi oba dolžnika tožil za vsak svoj delež dolga.
(25) Upnik ni prisiljen prodati zastavno pravico, če želi po opustitvi zastavne pravice tožiti osebo, ki je preprosto postala
porok.
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(26) Ker je bila tožba razdeljena med poroke, so nekateri od njih po pridružitvi izdaje prenehali biti plačilno sposobni; vendar
se to dejstvo ne nanaša na odgovornost tistega, ki je plačilno sposoben, in tožnik ne bo zaščiten v primeru svoje
mladoletnosti, saj velja, da ni bil prevaran, ko se je zatekel k splošnemu pravu.
(27) Če premoženje poroka, zoper katerega je bila izdana sodna odločba, zahteva državna zakladnica in se tožba pozneje
razdeli med poroka, se šteje, da državna zakladnica zaseda položaj dediča.
51. Isto, Mnenja, knjiga XI.
Izguba zastavne pravice zaradi porušitve hiše prizadene tako poroka kot glavnega dolžnika. Prav tako ni nobene razlike, če je
bilo poroštvo sprejeto na naslednji način: "Vsaj toliko, kolikor se lahko iztrži nad vrednostjo zastavne pravice, če se proda,"
kajti s temi besedami je dogovorjeno, da se vključi celoten dolg.
0. Ker je bila tožba razdeljena med poroke, če stranka, proti kateri je bila izdana sodba, preneha biti plačilno sposobna, bo
goljufija ali malomarnost skrbnikov, ki bi lahko dosegli izvršitev sodbe, škodovala njim. Če se namreč ugotovi, da je bila
tožba razdeljena med poroke, ki niso bili plačilno sposobni, se bo v imenu skrbnika zahtevala pomoč v obliki popolne
restitucije.
1. Ustaljeno je, da so poroki, ki so jih dali kmetijski zakupniki, odgovorni za denar, porabljen za obdelovanje zemljišča, saj
tovrstna pogodba k sebi pritegne obveznost zakupa. Prav tako ni nobene razlike, ali postanejo odgovorni takoj ali po preteku
določenega časa.
2. Če je več mandatarjev istega denarnega zneska in je eden od njih izbran za tožbo, drugi z njegovo razrešitvijo niso
razrešeni odgovornosti, ampak bodo vsi razrešeni s plačilom denarja.
53. Isto, Mnenja, knjiga XV.
Poroki osebe, obtožene hudega kaznivega dejanja, se lahko pravilno tožijo na podlagi pogodbe in ne da bi lahko nasprotovali
izjemi, ki jo uveljavlja upnik, ki je obtožil glavnega dolžnika.
54. Paulus, Vprašanja, III. knjiga.
Če je upnik, ki je prejel poroštvo za posojeni denar, v zastavni pogodbi prevaran, lahko vloži nasprotno zastavno tožbo; in v
tej tožbi bo vključen celoten njegov interes. Ta postopek pa ne vpliva na poroštvo, saj je postalo odgovorno ne za zastavno
pogodbo, temveč za posojeni denar.
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55. Isto, Vprašanja, knjiga XI.
Če se s Seijem dogovorim takole: "Ali obljubiš, da boš plačal vsak denarni znesek, ki ga bom kadar koli posodil Titiusu?" in
prejmem poroštvo ter potem zelo pogosto posodim Titiusu denar, bo Seij, pa tudi njegovo poroštvo, zagotovo odgovoren za
vse posojene zneske in vse, kar je mogoče pridobiti iz njegovega premoženja, je treba enako pripisati vsem dolgom.
0. Isto, Vprašanja, knjiga XV.
Če bi kdo prisegel, da bo dal svoje usluge za osebo, ki ni svobodnjak, in bi postal njen porok, ne bo odgovoren.
57. Prav tako, če se sin zaveže pri očetu ali suženj pri gospodarju in se sprejme poroštvo, ne bo odgovoren; nihče namreč ne
more biti zavezan isti osebi za isto stvar. Po drugi strani pa bo, kadar se očetovec zaveže za svojega sina ali gospodar za
svojega sužnja, poroštvo odgovorno.
58. Če posodiš denar, ki pripada drugemu, kot da bi bil tvoj, brez kakršne koli določbe, Pomponij pravi, da porok ne bo
odgovoren. Kaj pa, če je bil denar porabljen in se je vzpostavila pravica do vložitve osebne tožbe za izterjavo? Menim, da bo
poroštvo odgovorno, saj se šteje, da je bilo sprejeto zato, da je odgovorno za vse, kar bi lahko nastalo zaradi plačila denarja,
59. Poroštvo se lahko sprejme v tožbi zaradi kraje in tudi za vsakogar, ki je kršil akvilejski zakon. Pravilo je drugačno pri
popularnih tožbah.
58. Scaevola, Vprašanja, knjiga XVIII.
Poroka ni mogoče tožiti, preden glavni dolžnik postane odgovoren.
0. Paulus, Vprašanja, knjiga XXII.
Če sem po dogovoru z najemnikom prejel poroštvo, dogovor določa vsa plačila najemnine, zato bo poroštvo odgovorno za
vsa navedena plačila.
23. Če glavni dolžnik s svojim dejanjem ohrani obveznost, še naprej obstaja tudi obveznost poroka; na primer, če je zamujal
z izročitvijo Stiha, ta pa je umrl.
61. Isto, Mnenja, IV. knjiga.
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Paulus je podal svoje mnenje, da se zdi, da porok, na katerega so bile prenesene zastavne pravice, ki so jih dali njegovi
soporavnalci, ne nadomešča kupca, temveč le tistega, ki je prejel zastavne pravice, zato mora odgovarjati za pridelke in
obresti.
62. Scaevola, Mnenja, I. knjiga.
Prav tako je menil, da kadar koli upnik izpolni glavnega dolžnika tako, da ostane naravna obveznost, porok še naprej
odgovarja; kadar pa obveznost preide z nekakšno novacijo, mora biti porok oproščen bodisi po zakonu bodisi z izjemo.
(0) Paulus, Mnenja, knjiga XV.
Če je bilo, kot je bilo rečeno, ob posojanju denarja dogovorjeno, da bo denar plačan v Italiji, je treba razumeti, da je mandatar
sklenil pogodbo na enak način.
63. Scaevola, Mnenja, knjiga V.
Če je porok obvestil upnika, naj prisili dolžnika, da plača denar, ali proda zastavo, ta pa ne poskuša izterjati terjatve, mu
lahko porok to prepreči z ugovorom zaradi goljufije? Odgovor je bil, da tega ne more storiti.
64. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
Med upnico in njenim dolžnikom je bilo dogovorjeno, da če sto aurejev, ki jih je posodila, ne bo plačanih takoj, ko so bili
zahtevani, da se upnici dovoli, da v določenem roku proda določene okraske, ki so bili dani v zastavo, in če bo izkupiček od
prodaje manjši od dolgovanega zneska glavnice in obresti, se razlika izplača upnici; zagotovljeno je bilo tudi poroštvo.
Postavilo se je vprašanje, ali bo poroštvo odgovorno za celoten znesek. Odgovor je bil, da je glede na navedena dejstva
poroštvo odgovorno le za vse, kar ni bilo realizirano s prodajo zastavne pravice.
65. Hermogenianus, Epitome prava, knjiga II.
Porok, ki je mladoletniku, staremu petindvajset let, izročil denar in ga v strahu pred popolnim vračilom zapečatil ter
deponiral na javnem mestu, lahko takoj vloži mandatno tožbo.
(1) Isto, Epitome of Law, VI. knjiga.
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Tako kot glavni dolžnik ni odgovoren, če ne da osebne obljube, tako tudi poroki niso zavezani, če se sami ne zavežejo, da
bodo nekaj plačali ali opravili neko dejanje; obljubljajo namreč brez učinka, ko sklenejo pogodbo za glavnega dolžnika, da
bo nekaj plačal ali opravil, saj je obljuba dejanja drugega nična.
0. Paulus, O Neratiju, I. knjiga.
Če suženj, ki pripada drugemu, postane poroštvo za Titiusa in plača dolg, bo Titius oproščen odgovornosti, če gospodar
sužnja proti njemu vloži mandatno tožbo; kajti za tistega, ki vloži tako tožbo, se šteje, da je ratificiral plačilo.
67. Isto, O Neratiju, III. knjiga.
Potem ko si uporabil izjemo, ki bi ti morala koristiti, je bila proti tebi izdana krivična odločba. Na podlagi pooblastila ne
morete ničesar izterjati, ker je bolj pravično, da se krivica, ki vam je bila storjena, ne popravi, kot da se prenese na drugega;
pod pogojem, da ste s svojo malomarnostjo povzročili, da je bila proti vam izdana krivična odločba.
68. Isto, Dekreti, III. knjiga.
Sklenjeno je bilo, da se ne sme tožiti porokov sodnikov, ki niso obljubili, da bodo odgovorni za kazni ali globe.
0. Petronij Talus in druge osebe so postali porok za Aurelija Romula, kmeta dohodka, za znesek sto aurejev letno. Finančna
uprava je zasegla Romulovo premoženje kot terjatev do njega in tožila poroke za glavnico in obresti, ki jih ti niso hoteli
plačati. Ko je bila prebrana obveznost porokov, ki so se zavezali le za sto aurejev vsako leto in ne za celoten znesek zakupa,
je bilo odločeno, da niso odgovorni za obresti, ampak da je treba vse, kar je bilo zbrano z Romulovega premoženja, najprej
pripisati obrestim, preostanek pa glavnici; v primeru primanjkljaja pa se je treba obrniti na poroke, tako kot v primeru prodaje
zastavnih pravic s strani upnika.
1. Poroštva ni mogoče tožiti, če je bil glavni dolžnik oproščen s kompromisom.
150995204. Tryphoninus, Disputations, knjiga IX.
Skrbnik, imenovan za sina človeka, ki mu je odgovarjal kot porok, bi moral izterjati plačilo od njega samega, in četudi je bil s
potekom časa oproščen, bo tako on kot njegov dedič še vedno odgovoren v tožbi zaradi skrbništva, ker je postopek zoper
njega uveden zaradi skrbništva in ne kot poroka. Če pa skrbnik opravi plačilo ne kot porok, temveč kot fiduciar, čeprav je bil
morda oproščen zaradi poteka časa, sem menil, da bo upravičen do mandatne tožbe zoper glavnega obljubitelja; pravica do
izterjave dolga je namreč vezana na oba pogoja; s plačilom je namreč glavnega obljubitelja oprostil obveznosti, v zvezi s
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katero je zanj postal porok, pri čemer je treba upoštevati ne tožbeni naslov, temveč upoštevanje dolga. Kajti čeprav je
skrbnik, ki je svojemu varovancu odgovoren tudi kot porok, opravil plačilo s pooblastilom svojega varovanca, bo zaradi
odpustitve glavnega obljubitelja tudi on, ki je hkrati skrbnik in porok, razbremenjen odgovornosti; česar pa ne more storiti po
lastni volji, četudi je opravil plačilo ne z namenom, da bi razbremenil sebe, temveč predvsem zato, da bi razbremenil Titiusa,
in bo upravičen do mandatne tožbe zoper njega.
71. Gaj, O ustnih obveznostih, I. knjiga.
Če se z glavnim dolžnikom pogojno dogovorim, lahko poroka zavežem tako za ta kot za drug pogoj, če ju združim; kajti če
ne bosta izpolnjena oba, ne bo odgovoren, saj glavnega dolžnika zavezuje samo en pogoj. Če pa ju ločim, bo poroštveni
pogoj postal težji in zaradi tega ne bo odgovarjal; ker se bo štelo, da ga pogoj zavezuje, ne glede na to, ali bo vplival na obe
zavezani stranki ali samo na eno, medtem ko glavni dolžnik ne bo odgovarjal, če ne bo izpolnjen skupni pogoj. Zato porok
bodisi sploh ne bo odgovoren bodisi, kar je boljše mnenje, bo odgovoren, če bo skupni pogoj predhodno izpolnjen.
72. Kadar se poroki zaslišujejo pod različnimi pogoji, je pomembno ugotoviti, kateri od njih je bil najprej izpolnjen. Če je bil
to tisti, ki je bil naložen glavnemu dolžniku, bo porok odgovoren tudi, ko bo ta pogoj izpolnjen, tako kot če bi bil glavni
dolžnik od vsega začetka absolutno zavezan, porok pa bi bil zavezan pod pogojem. Po drugi strani pa, če bi bil najprej
izpolnjen poroštveni pogoj, porok ne bo odgovoren, tako kot če bi bil od začetka absolutno zavezan, glavni dolžnik pa bi bil
zavezan le pogojno.
73. Kadar je glavni dolžnik odgovoren za zemljišče, poroštvo pa je sprejeto v uporabo, se pojavi vprašanje, ali je porok
odgovoren v manjšem obsegu oziroma ali je sploh odgovoren, ker je obljubil nekaj drugega. Zdi se nam, da je vprašljivo, ali
je užitek del nepremičnine ali nekaj, kar obstaja samo po sebi. Ker pa je užitek pravica, povezana z zemljiščem, bi bilo v
nasprotju s civilnim pravom, če poroki ne bi bili zavezani s svojo obljubo.
74. Poroštvo lahko sprejme suženj, tako kot ga lahko zakonito sprejme njegov gospodar sam za znesek, ki mu pripada; in ni
razloga, da poroštva ne bi zaslišal suženj sam.
75. Če se dogovorite z blazno osebo, je gotovo, da ne morete sprejeti poroštva; kajti ne samo, da je sam dogovor ničen,
ampak se razume, da ni bil sklenjen noben posel. Če pa sprejmem poroštvo za blazno osebo, ki je odgovorna po zakonu, bo
odgovorno tudi poroštvo.
76. Ko se običajno trdi, da ni mogoče sprejeti poroštva za kazniva dejanja, tega ne smemo razumeti tako, da nekdo, ki je bil
oropan, ne more sprejeti poroštva za plačilo kazni za krajo, saj obstaja dober razlog, da je treba plačati kazni, nastale zaradi
kaznivih dejanj; ampak prej v smislu, da se oseba ne more zavezati k poroštvu za del izkupička od tatvine, za katerega želi,
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da mu ga izroči nekdo, s katerim je storila kaznivo dejanje; ali če je bila po nasvetu drugega napeljana k izvršitvi tatvine, od
njega ne more sprejeti poroštva v zvezi s kaznijo za kaznivo dejanje. V teh primerih poroštvo ne postane odgovorno, ker ni
opremljeno v veljavnem poslu, partnerstvo pri nezakonitem dejanju pa nima nobene moči ali učinka.
73. Paulus, Vprašanja, IV. knjiga.
Uranij Antonin je postal mandatar za Julija Pollija in Julija Rufa za denar, ki sta si ga slednja izposodila pri Avreliju Palmi,
saj sta bila njegova solidarna dolžnika. Julijino premoženje je prešlo v državno blagajno, hkrati pa je državna blagajna
postala naslednica upnika. Mandatar je trdil, da je bil oproščen odgovornosti na podlagi prava o združitvi, ker je državna
zakladnica nasledila upnika in dolžnika. In res, če bi bil samo en dolžnik, ne dvomim, da bi bil oproščen tako porok kot
mandatar; kajti tudi če bi bila vložena tožba proti glavnemu dolžniku, mandatar ne bi bil oproščen, vendar pa je bila, ko je
upnik nasledil dolžnika, obveznost tako rekoč razrešena s pravico do plačila, in tudi mandatar je bil oproščen, in sicer iz
dodatnega razloga, da nihče ne more biti mandatar za isto osebo isti osebi. Kadar pa sta dva solidarna mandatarja in upnik
enega od njiju postane njegov dedič, obstaja utemeljen dvom, ali ni razrešen tudi drugi; tako kot če bi bil denar plačan ali če
bi bila oseba odstranjena, ali je obveznost združena. Menim, da je s sprejemom zapuščine glavni dolžnik oproščen z
združitvijo obveznosti in da so zaradi tega oproščeni tudi njegovi poroki, saj ne morejo biti odgovorni osebi zase, in ker ne
morejo začeti biti v takem položaju, v njem tudi ne morejo ostati. Zato drugi solidarni dolžnik za isti denarni znesek ni
razbremenjen in zaradi tega ne moreta biti razbremenjena odgovornosti niti njegov porok niti njegov mandatar. Očitno je, da
bo zaradi tega, ker lahko tisti, ki mu je bila v mandatni tožbi izdana sodba, celo izbral svojega upnika, upravičen do ugovora
zaradi goljufije, če bo zoper njega vložena tožba. Upnik lahko proti drugemu dolžniku vodi postopek bodisi za celoten
znesek terjatve, če partnerstvo ni obstajalo, bodisi za njen del, če sta bila dolžnika partnerja. Če pa upnik postane dedič
poroka ali porok dedič upnika, menim, da je ustaljeno, da se glavni dolžnik s spojitvijo obveznosti ne razreši.
74. Če predpostavimo, da se je eden od nekaterih solidarnih dolžnikov dogovoril, da se zoper njega ne bo vložila tožba, in je
mandatar pozneje izvedel plačilo, lahko vloži mandatno tožbo tudi zoper osebo, s katero se je dogovoril, saj mu dogovor
upnika ne odvzame pravice do tožbe zoper tretjo osebo.
75. Ugotovljeno je, da je mandatar odgovoren tudi, če naroči upniku, naj posodi denar, ki naj bi ga posodil z obrestmi.
75. Gaj, O ustnih obveznostih, III. knjiga.
Če bi se porok zavezal pod pogojem, da bo prišla ladja iz Azije, jaz pa ga sprejmem z razumevanjem, da bo za obveznost
odgovarjal le za časa svojega življenja, in bi med trajanjem pogoja od mene prejel odpust, porok pa bi umrl, preden bi se
pogoj izpolnil, lahko takoj vložim tožbo proti glavnemu dolžniku, saj tudi če bi se pogoj izpolnil, ne bi mogel vzpostaviti
obveznosti proti tistemu, ki je že mrtev, in ne bi mogel potrditi odpustka, ki sem ga dal.
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76. Paulus, O ediktu, knjiga LXXVI.
Zastopnik je vložil stvarno tožbo in jamčil, da bo njegov naročitelj potrdil, kar je storil. Ker je potem tožbo izgubil, je njegov
pooblaščenec po vrnitvi vložil tožbo za isto premoženje, toženec, ki je imel premoženje v posesti, pa ga ni hotel izročiti, zato
je bila proti njemu izdana sodba za precejšnjo vsoto. Poroki niso odgovorni za nič več, saj niso krivi, ker je stranka v posesti
plačala kazen.

Tit. 2. O novacijah in delegacijah.

(1) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVI.
(2) Novacija je prenos in prenos nekdanjega dolga v drugo civilno ali naravno obveznost; to je, kadar iz prejšnje obveznosti
nastane nova obveznost tako, da je prejšnja uničena; ime novacija namreč izhaja iz izraza "nova" in iz nove obveznosti.
77. Ni pomembno, kakšna je narava prve obveznosti, ali je naravna, civilna ali pretorska, ali je ustna, stvarna ali temelji na
privolitvi. Zato jo je ne glede na to, kakšna je, mogoče ustno obnoviti, če je naslednja obveznost zavezujoča bodisi civilno
bodisi naravno, na primer kadar varovanec obljubi brez pooblastila svojega skrbnika.
78. Isto, O Sabinu, XLVIII. knjiga.
Vse zadeve so dovzetne za novacijo, kajti vsako pogodbo, bodisi ustno bodisi drugačno, je mogoče na ta način nadomestiti in
preiti iz kakršne koli obveznosti v ustno, če vemo, da je to storjeno tako, da se obveznost na ta način spremeni. Če pa temu ni
tako, obstajata dve obveznosti.
79. Pomponij, O Sabinu, I. knjiga.
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Oseba, ki ji je bilo odvzeto upravljanje premoženja, ne more obnoviti svoje obveznosti, razen če svoj položaj izboljša.
80. Ulpianus, O Sabinu, knjiga V.
Če na tebe prenesem nekoga, ki mi dolguje užitek, se moja obveznost z novacijo ne spremeni, čeprav se lahko tisti, na
katerega je bil prenesen užitek, zoper mene zavaruje z izjemo zaradi slabe vere ali z izjemo in factum; ne le dokler užitek
uživa oseba, na katero sem ga prenesel, ampak tudi po njeni smrti, saj ga bo po moji smrti tisti, na katerega je bil prenesen
užitek, še naprej imel v posesti na škodo dolžnika. To velja tudi za vse obveznosti, ki se vežejo na to osebo.
1. Isto, O Sabinu, XXXIV. knjiga.
Obveznost je lahko predmet novacije ob določenem času in celo pred nastopom tega časa. Na splošno velja, da lahko
določilo, sklenjeno za določen čas, postane novacija; vendar te tožbe na podlagi določila ni mogoče vložiti pred nastopom
časa.
(1) Isto, O Sabinu, knjiga XLVI.
Če bi določil naslednje: "Ali boš odgovarjal za znesek, ki ga morda ne bom mogel izterjati od Titiusa, mojega dolžnika?", ne
nastane novacija, ker posel ni sklenjen v ta namen. Če je kdo posodil denar brez določila in ga takoj določi, obstaja samo ena
pogodba. Enako je treba reči, kadar je bila najprej sklenjena klavzula, denar pa je bil preštet pozneje.
2. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXIV.
Kadar namreč določimo posojilo, ne mislim, da obveznost nastane s štetjem denarja in da se nato s določitvijo ustvari novost;
namen je namreč, da bi bila le ena določba, štetje denarja pa se razume, da se opravi le zato, da se pogodba dopolni.
3. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVI.
Če določim, da mi bo Stichus izročen, in ko mi ga obljubitelj ne izroči, ga ponovno določim, obljubitelj ni več odgovoren za
tveganje, saj je odgovornost za neizpolnitev obveznosti odpravljena.
(1) Če so v določilo vključene zapuščine ali skrbništva in je bil namen, da se podredijo novaciji, se ta izvede; če pa so bile
zapuščine absolutne ali da začnejo učinkovati ob določenem času, pride do novacije takoj. Če pa so bile pogojne, se ne bo
zgodila takoj, ampak ko bo pogoj izpolnjen; sicer pa, kadar kdo določi določen čas, takoj ustvari novacijo, če je bil takšen
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namen, saj je gotovo, da bo datum prišel ob nekem času. Kadar pa kdo določi pod pogojem, novacija ne učinkuje takoj, razen
če je pogoj izpolnjen.
(2) Kadar kdo določi s Seijem, kot sledi: "Ali obljubljaš, da boš plačal, karkoli določim s Titijem?" in potem določim s
Titijem, ali pride do novacije, tako da bo odgovarjal samo Seijem? Celsus pravi, da pride do novacije, če je bil to namen, to
je, da bi Seij dolgoval tisto, kar je Titius obljubil, da bo plačal. Trdi namreč, da je izpolnjen pogoj prve določbe in da hkrati
pride do novacije. To je naša praksa.
(3) Tudi Celsus pravi, da z določbo o plačilu sodbe tožba za izvršitev sodbe ni podvržena novaciji; in to je razumno, saj gre
pri tej določbi le za to, da se zagotovi poroštvo in da ne pride do odstopa od obveznosti sodbe.
(4) Če se s tretjo osebo dogovorim za deset aurejev, ki mi jih dolguje Titius, ali za deset, ki mi jih dolguje Seij, Marcellus
meni, da se nobeden od njiju ne razreši, temveč da lahko tretja oseba izbere tistega, za katerega želi plačati deset aurejev.
(5) Kadar se mož z ženo dogovori za doto, ki ji jo je obljubil tujec, se dota ne podvoji, ampak je bilo odločeno, da se izvede
novacija, če je bil to namen. Kajti kakšna razlika je v tem, ali je obljubo dala ona ali kdo drug? Če namreč druga oseba
obljubi, da bo plačala, kar dolgujem, me lahko oprosti odgovornosti, če je to storjeno z namenom novacije. Če pa ni
posredoval z namenom, da bi izvedel novacijo, bosta dejansko odgovorni obe stranki; če pa ena od njiju plača, bo druga
razbremenjena. Še vedno pa velja, da če se kdo dogovori za to, kar mi dolguje, mi ne odvzame pravice do tožbe, razen če se
dogovori z mojo privolitvijo; kdor pa obljubi, kar dolgujem, me oprosti odgovornosti, tudi če nisem pripravljen, da bi se to
zgodilo.
4. Isto, O Sabinu, XLVII. knjiga.
Če varovanec, ki je določil brez pooblastila svojega skrbnika, pride v puberteto in potrdi določilo z namenom, da bi naredil
novacijo, pravica do tožbe na skrbništvo ugasne. Če je ne ratificira, čeprav bo vložil tožbo o skrbništvu, bo imel pravico do
nje tudi na podlagi določila; vendar sodnik, ki je pristojen za tožbo o skrbništvu, ne bi smel izdati odločbe proti skrbniku, ne
da bi ga razrešil določila.
6. Kdor določa pod pogojem, za katerega je gotovo, da bo izpolnjen, se šteje, da je določil absolutno.
7. Če kdo določi, da bo imel dovoz, potem pa pravico do prehoda, je njegovo dejanje neveljavno. Spet, če kdo določi pravico
uporabe in nato še užitek, je njegovo dejanje nično. Kadar pa se dogovori za pravico do prehoda in nato za dovoz, se
dogovori za nekaj dodatnega, kajti pravica do prehoda je ena stvar, pravica do vožnje pa druga.
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7. Paulus, O Sabinu, XI. knjiga.
Tisti, ki mu je mogoče zakonito plačati, lahko sklene tudi novacijo, razen v primeru, ko določim zase ali za Titiusa; Titius
namreč ne more skleniti novacije, čeprav mu je mogoče zakonito plačati.
(1) Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVII.
Delegirati pomeni dati upniku namesto sebe drugega dolžnika ali tistega, ki ga ta lahko določi.
8. Prenos se opravi z določitvijo ali z združitvijo vprašanja na sodišču.
12. Paulus, O ediktu, knjiga XXXI.
Če bi kdo delegiral dolžnika, za katerega je vedel, da se lahko zavaruje z izjemo zaradi goljufije, bi bil podoben osebi, ki
daruje v takih okoliščinah, saj se šteje, da se sklicuje na izjemo, ki bi njegovo dejanje razveljavila. Če pa obljubi svojemu
upniku zaradi nevednosti, se ta zoper njega ne more sklicevati na izjemo, ker prejme, kar je njegovo; tisti, ki ga je delegiral,
pa bo v osebni tožbi odgovarjal za izterjavo ali za nedoločen znesek, če denar ni bil plačan, ali za določen znesek, če je bil
plačan; zato lahko, ko ga je plačal, vloži tožbo na podlagi pooblastila.
9. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Če kot svojega dolžnika pooblastim za svojega upnika nekoga, ki mi ni dolžan, ne bo razloga za izjemo, ampak bo proti
tistemu, ki ga je pooblastil, mogoče vložiti osebno tožbo.
(1) Isti, Razprave, knjiga VII.
Kadarkoli se kaj, kar je absolutno dolžno, pogojno obljubi z namenom, da se ustvari novacija, se novacija ne zgodi takoj,
ampak šele po izpolnitvi pogoja. Če bi se torej zgodilo, da bi bil Stichus subjekt obveznosti in bi umrl, medtem ko pogoj še ni
izpolnjen, bo prišlo do novacije, ker premoženje, ki je bilo predmet pogoja, v času, ko je bil pogoj izpolnjen, ni obstajalo.
Zato Marcellus meni, da tudi če je bil Stichus vključen v pogojno obveznost, potem ko je tisti, ki ga je obljubil, zamudil, bo
zamuda očiščena in Stichus ne bo vključen v naslednjo obveznost.
10. Kadar pa kdo z namenom, da bi sklenil novacijo, absolutno določi nekaj, kar je zapadlo pod pogojem, ne ustvari takoj
novacije, čeprav se zdi, da absolutna določba povzroči nek učinek, ampak pride do novacije, ko je pogoj izpolnjen. Pogoj
namreč, ko je enkrat izpolnjen, povzroči, da prva določba učinkuje, in jo prenese na drugo. Zato Marcellus pravi, da če bi bil
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obljubitelj deportiran, medtem ko pogoj še ni izpolnjen, do novacije ne bo prišlo, tudi če je pogoj izpolnjen, saj ni nikogar, ki
bi bil odgovoren, ko se to zgodi.
11. Julianus, Digeste, knjiga XIII.
Kadar upnik določi kazen, če plačilo ne bi bilo opravljeno v določenem času, in pride do novacije, pogoj ne začne učinkovati.
(1) Florentin, Inštituti, VIII. knjiga.
suženj ne more skleniti novacije brez soglasja svojega gospodarja, tudi če obveznost vključuje njegov peculium, temveč prej
ustvari novo obveznost, kot pa obnovi prejšnjo.
12. Ulpianus, O ediktu, VIII. knjiga.
Vsakdo lahko svojega dolžnika, kadar ta ne more govoriti, pooblasti bodisi pisno bodisi z gesto.
(1) Paulus, O ediktu, knjiga LVII.
Ko je novacija pravilno opravljena, se sprostijo vse zastavne pravice in zastave, obresti pa prenehajo teči.
13. Isti, O ediktu, knjiga LXIX.
Izjema zaradi goljufije, ki ji lahko nasprotuje vsakdo, ki prenese svojega dolžnika, ne vpliva na upnika, na katerega je dolžnik
prenesen. Isto pravilo velja za vse podobne izjeme in dejansko celo za tisto, ki je z dekretom senata dodeljena sinu pod
očetovskim nadzorom. Izjeme namreč ne more uporabiti proti upniku, na katerega je bil delegiran tisti, ki je posodil denar v
nasprotju z dekretom senata, saj se z dajanjem te obljube nič ne stori v nasprotju z dekretom senata, zato ne more izterjati
tistega, kar je plačal, tako kot ne more izterjati tistega, kar je plačal, na sodišču. Drugače je, če je ženska obljubila, da bo
plačala v nasprotju z odlokom senata, saj je varščina vključena v drugo obljubo. Enako pravilo velja za mladoletnika, ki je bil
prevaran in je delegiran; če je namreč še vedno mladoleten, je prevaran drugič. Drugače je, če je dopolnil petindvajset let,
čeprav še vedno lahko doseže povračilo proti prvemu upniku. Zato se mu zavrnejo izjeme zoper njegovega drugega upnika;
ker pri zasebnih pogodbah in sporazumih tožnik ne more zlahka ugotoviti, kateri posli so se zgodili med pooblaščeno osebo
in njegovim prvotnim dolžnikom; ali, tudi če to ve, mora simulirati, da ne bi bil videti preveč radoveden; zato je razumno, da
se mu zavrne izjema zoper prvotnega dolžnika.
(1) Isti, O ediktu, knjiga LXXII.
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Novcijo lahko sklenemo sami, če smo sami svoji gospodarji, ali pa jo sklenejo drugi, ki določajo z našim soglasjem.
14. Oskrbovanec ne more skleniti novacije brez pooblastila svojega skrbnika; skrbnik lahko to stori, če je to v korist
njegovega varovanca, in kot zastopnik prav tako, če ima skrbništvo nad vsem premoženjem svojega varovanca.
15. Pomponij, O Placiju, I. knjiga.
Če naročim svojemu dolžniku, naj ti plača, ne moreš takoj, medtem ko določaš, skleniti novacije, čeprav bo dolžnik s tem, ko
ti bo plačal, oproščen.
16. Paulus, O Placiju, XIV. knjiga.
Če se kdo med mojo odsotnostjo dogovori z mojim dolžnikom, da bi sklenil novacijo, jaz pa nato njegovo dejanje potrdim,
obnovim obveznost.
17. Pomponij, O Placiju, III. knjiga.
Sin pod očetovskim nadzorom ne more izvesti novcije očetovega dejanja brez vednosti slednjega.
1. Isto, O Placiju, knjiga V.
Novacija ne more izhajati iz določila, ki ne začne veljati. V nasprotju s tem tudi ni mogoče trditi, da bo prišlo do novacije, če
se dogovorim s Titijem, da bom obnovil dolg, ki mi ga dolguje Sempronij, pod določenim pogojem, in v času trajanja pogoja
Titij umre, čeprav je bil pogoj morda izpolnjen, preden je bila zapuščina vpisana, saj v tem primeru določilo ne ugasne zaradi
smrti obljubitelja, temveč preide na dediča, ki medtem predstavlja zapuščino.
(1) Celsus, Digeste, I. knjiga.
Nihče nima pravice obnoviti starega dolga z novacijo samo zato, ker mu je včasih mogoče zakonito izplačati dolg. Včasih se
namreč plačilo lahko pravilno opravi tistim, ki so pod našim nadzorom, kadar nihče od njih ne more sam, v skladu z
zakonom, nadomestiti stare obveznosti z novo.
2. Isto, Digest, III. knjiga.
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Če se človek, ki mu je Titius dolžan deset aurei, Seius pa petnajst, dogovori z Attiusom, da mu bo plačal, kar mu je dolžan
eden ali drugi, obe obveznosti nista podvrženi novaciji, ampak je v Attiusovi moči, da plača za tistega, za katerega želi, in ga
oprosti. Vendar predpostavimo, da je bilo dogovorjeno, da plača eno ali drugo terjatev; sicer bi se štelo, da je določil za obe
terjatvi, in za obe bi veljala novacija, če bi bilo to mišljeno.
1. Papinianus, Mnenja, III. knjiga.
Kadar kupec, ki ga je prodajalec pooblastil, obljubi denar na naslednji način: "Vse, kar je treba plačati ali storiti zaradi
prodaje," pride do novacije; in za naslednji čas nikomur ne dolguje obresti.
2. Isto, Opredelitve, II. knjiga.
Potem ko sem določil kornelijsko posestvo, sem nato določil vrednost zemljišča. Če druga klavzula ni bila sklenjena z
namenom, da bi nastala novacija, do novacije ne bo prišlo; toda druga klavzula, po kateri se ne dolguje zemljišče, temveč
denar, bo veljala. Če bi torej obljubitelj prenesel zemljišče, druga določba ne bo prenehala veljati po samem zakonu, tudi če
tožnik sproži postopek pod pogoji prve določbe. Končno, če se zahteva zemljišče, ki je bilo izboljšano ali se je pozneje brez
dolžnikove krivde poslabšalo, se lahko ustrezno upošteva sedanja ocena; če pa se po drugi strani zahteva njegova vrednost, je
treba sprejeti oceno v času druge klavzule.
3. Paulus, Vprašanja, knjiga XXIV.
Obstaja veliko primerov, ki kažejo na razlikovanje med" prostovoljno novelacijo in novelacijo, ki izhaja iz sodne odločbe.
Privilegiji dote in skrbništva so izgubljeni, če je dote vključena v določilo po razvezi zakonske zveze ali če je dejanje
skrbništva obnovljeno z novelacijo po puberteti; če je bila to izrecna namera, na katero se ob združitvi izdaje ni nihče
skliceval. Z vložitvijo tožbe namreč svojega položaja ne poslabšamo, temveč ga izboljšamo, kot se običajno reče v zvezi z
dejanji, ki se lahko končajo s potekom časa ali s smrtjo.
4. Isto, Mnenja, V. knjiga.
Paulus je podal svoje mnenje, da če bi se upnik z namenom, da izvede novacijo, dogovoril s Sempronijem tako, da bi v celoti
opustil prvo obveznost, drugi dolžnik brez soglasja prvega ne bi mogel obremeniti istega premoženja.
5. Venulej, Pogoji, III. knjiga.
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Če se dogovorim, da mi bo nekaj dano, in se nato dogovorim za isto stvar z isto osebo pod določenim pogojem, z namenom,
da bi sklenil novacijo, mora premoženje ostati, da bi obstajal razlog za novacijo, razen če ga je moral dati obljubitelj. Če ste
mi torej dolžni izročiti sužnja in tega ne storite, ste odgovorni tudi, če suženj umre, če pa ste pred njegovo smrtjo že v zamudi
in se z vami dogovorim za istega sužnja pod določenim pogojem, suženj pa nato umre in je potem pogoj izpolnjen, ker ste mi
že odgovorni na podlagi določila, bo prišlo tudi do novacije.
6. Če sta dva sopogodbenika, se postavi vprašanje, ali ima eden od njiju pravico skleniti novacijo in kakšno pravico pridobi
vsak zase. Na splošno je določeno, da se plačilo lahko pravilno opravi enemu in da če eden sproži postopek, pripelje celotno
zadevo pred sodišče, tako kot v primeru, ko je eden oproščen, obveznost obeh ugasne. Iz tega je mogoče sklepati, da vsak od
njiju pridobi zase, prav tako kot če bi določil sam; le da lahko vsak od njiju z dejanjem tistega, s katerim je bila določba
sklenjena skupaj, izgubi svojega dolžnika. V skladu s tem, če eden od sopogodbenikov sklene drugo pogodbo s tretjo osebo,
ga lahko z novacijo oprosti obveznosti do drugega sopogodbenika, če je bil to njegov izrecni namen; in za to je še toliko večji
razlog, ker menimo, da je stipulacija podobna plačilu. Kaj naj sicer rečemo, če eden od njiju prenese skupnega dolžnika na
svojega upnika, ta pa z njim stipulira; ali če ženska naroči, naj se zemljišče obljubi njenemu možu kot doto; ali če bi se
nameravala z njim poročiti, naj mu obljubi zemljišče kot doto? Dolžnik bi bil oproščen, kar zadeva obe stranki.
7. Paulus, O Neratiju, I. knjiga.
Ti mi moraš izročiti sužnja, Seij pa mi mora plačati deset aurei. Da bi z enim od vas sklenil novelo, določam naslednje: "Kar
moraš dati ti ali Seij,". Obe obveznosti sta predmet novacije. Paulus: To je smiselno, saj sta obe vključeni v zadnjo določbo.
8. Tryphoninus, Disputations, Book VII.
Če Titius v želji, da bi mi daroval, in ker sem ga delegiral, obljubi mojemu upniku, ki je določevalec, ta ne bo upravičen
uporabiti izjeme proti njemu tako, da bi mu bila izrečena sodba do višine njegovih sredstev; lahko pa se ustrezno brani zoper
mene, ker sem zahteval, kar mu je že dal. Upnik pa lahko izterja dolg.
9. Gaj, O ustnih obveznostih, III. knjiga.
Ni mogoče dvomiti, da ima sin pod očetovskim nadzorom ali suženj, ki sme upravljati svoj peculium, tudi pravico, da
dolgove peculiuma napravi za predmet novacije, če tako določita stranki; in to vsekakor velja, če se bo s tem izboljšalo
njegovo stanje. Če namreč naroči tretji osebi, naj stipulira, je vseeno, ali to stori z namenom, da daruje, ali zato, da bi lahko
opravila posle sina ali sužnja, in na tej podlagi pridobita mandatno tožbo v zvezi s peculiumom.
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10. Nobenega dvoma ni, da ima sorodnik duševno bolne osebe ali skrbnik preživljanca pravico do novacije, če je to v korist
omenjene duševno bolne osebe ali preživljanca.
11. Z eno besedo, ne smemo pozabiti, da nič ne preprečuje novatizacije več obveznosti z enim sporazumom, kot na primer,
če določimo takole: "Ali obljubiš, da boš plačal, kar sta mi dolžna plačati Titius in Seius?" Kajti čeprav sta zavezana iz
različnih razlogov, sta vendarle oba oproščena pravice do novatizacije, saj je odgovornost obeh združena v osebi tistega, s
katerim zdaj določamo.

Tit. 3. O plačilih in razrešitvah.

12. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLIII.
Kadar dolžnik, ki ima več dolgov, plača enega od njih, ima pravico povedati, katero obveznost raje izpolni, in plačana bo
tista, ki jo izbere, saj lahko glede tega, kaj plačamo, določimo določeno pravilo. Kadar pa ne navedemo, kateri dolg se plača,
ima tisti, ki prejme denar, pravico povedati, na katero terjatev ga bo nakazal, če se odloči, da se bo nakazal na dolg, ki bi ga
plačal, če bi ga bil sam dolžan, in bo oproščen odgovornosti, če ga je dejansko dolgoval, to je na obveznost, ki ni sporna; ali
na obveznost, za katero ni dano poroštvo ali ki še ni zapadla; zdi se namreč povsem pravično, da upnik z dolžnikovo lastnino
ravna tako, kot bi ravnal s svojo. Zato lahko upnik izbere dolg, za katerega želi, da se plača, pod pogojem, da izbere tako, kot
bi izbral svoje premoženje; vendar se mora odločiti takoj, tj. takoj po plačilu.
13. Florentin, Inštituti, VIII. knjiga.
Ko je to storjeno, mora imeti upnik pravico, da denarja ne prejme, ali dolžnik, da ga ne plača, če kdo od njiju želi, da se
uporabi za poravnavo kakšne druge terjatve.
14. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLIII.
Vendar tega ni dovoljeno storiti, če je pretekel kakršen koli čas. Posledica tega je, da je treba za tistega, ki ga prejme, vedno
šteti, da je pripisal plačilo na najtežji dolg, saj bi to storil glede na svojo lastno obveznost.
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15. Če nobena od strank v zvezi s to točko ni povedala ničesar glede dolgov, ki so plačljivi na določen dan ali pod določenim
pogojem, se šteje, da je bil ta dolg, katerega dan plačila je nastopil, poravnan.
16. Pomponij, O Kvintu Muciju, III. knjiga.
In to raje velja za dolg, ki ga imam v svojem imenu, kot za dolg, za katerega sem dal poroštvo; in raje za dolg, ki je povezan s
kaznijo, kot za dolg, ki ni povezan s kaznijo; in raje za dolg, za katerega je bilo dano zavarovanje, kot za dolg, ki je bil
sklenjen brez njega.
17. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLIII.
V zvezi z dolgovi, ki so zapadli v sedanjem času, je sklenjeno, da je treba vedno, kadar je kakšen denar plačan, ne da bi se
navedlo, na kateri dolg naj se knjiži, šteti, da je bil plačan na tistega, ki je najbolj obremenjujoč. Če pa ena obveznost ni bolj
obremenjujoča od druge, torej če so vse obveznosti enake, je treba plačati na najstarejšo obveznost. Dolg, ki je dan z
zavarovanjem, se šteje za bolj obremenjujočega od dolga, ki je bil sklenjen brez zavarovanja.
18. Če je kdo dal dve poroštvi, lahko plača tako, da enega od njiju oprosti.
19. Cesar Antonin je s svojim božjim očetom v reskriptu določil, da kadar upnik pridobi svoj denar s prodajo zastavnih
pravic in mu pripadajo obresti, nekatere po civilnem, druge pa po naravnem pravu, se vse, kar je plačano v obliki obresti,
prišteje k obema vrstama obveznosti; kot na primer, kadar nekaj obresti pripada na podlagi določila, nekaj pa po naravni poti
kot posledica dogovora. Če pa znesek obresti, dolgovanih po civilnem pravu, ni enak znesku, dolgovanemu po drugem pravu,
je treba to, kar je bilo plačano, pripisati obema, vendar ne sorazmerno, kot je razvidno iz določb reskripta. Kadar pa po
civilnem pravu ni treba plačati obresti in dolžnik preprosto plača obresti, ki niso bile določene, je cesar Antonin skupaj s
svojim očetom v reskriptu določil, da jih je treba pripisati glavnici. Na dnu Reskripta je bila dodana naslednja klavzula, in
sicer: "Zdi se, da se to, kar je bilo na splošno odločeno glede obresti, ki se plačajo najprej, nanaša na take obresti, ki jih je
dolžnik prisiljen plačati." In ker obresti, plačanih v skladu s pogodbo, ni mogoče izterjati, tako kot če ne bi bile plačane pod
tem imenom, se ne bodo štele za plačane na željo tistega, ki jih je prejel.
20. Marcellus v dvajseti knjigi postavlja vprašanje, ali je treba, če se kdo z dolžnikom dogovori, da ga bo sprejel za glavnico
in obresti, plačati glavnico in obresti sorazmerno, ali pa je treba najprej plačati obresti, in če kaj ostane, se to prišteje k
glavnici? Ne dvomim, da tovrstna določba glede glavnice in obresti zahteva, da se najprej plačajo obresti in da bi se nato, če
ostane kakšen presežek, ta moral pripisati glavnici.
21. Paulus, O Placiju, IV. knjiga.
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Ne gre namreč za vrstni red pisne listine, temveč je treba v skladu z zakonom določiti, kaj se zdi, da je bil namen strank.
22. Ulpianus, O Sabinu, XLIII knjiga.
Če je nekaj dolgovano tako iz obveznosti, ki je povezana s sramoto, kot iz obveznosti, ki ni take narave, velja, da je treba
plačati tisto, ki je povezana s sramoto. Zato menim, da je treba, če je nekaj dolgovano na podlagi sodbe ali na podlagi
zahtevka, za katerega ni bila izdana sodba, plačilo uporabiti za sodbo, in Pomponij sprejema to mnenje. Zato je treba v
primeru, v katerem se odgovornost poveča z zanikanjem, ali v primeru, ki vključuje kazen, reči, da je treba šteti, da se plačilo
opravi na slednjo, s poravnavo katere se bo izvedla oprostitev kazni.
23. Paulus, O Sabinu, knjiga X.
Pomponij pravi, da je bilo zelo pravilno navedeno, da se bo v primeru, ko so pogoji in pogodbe enaki, štelo, da je bilo plačilo
opravljeno sorazmerno za vse zadevne zneske.
24. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIV.
Določam, da se plačilo opravi meni ali Stihu, Sempronijevemu sužnju. Semproniju se plačilo ne more izvršiti, čeprav je
gospodar sužnja.
25. Človek, ki dolguje deset aurejev, bo s plačilom polovice te vsote oproščen odgovornosti za polovico svoje obveznosti in
mu bo treba plačati le preostalih pet aurejev. Podobno velja, kadar je kdo dolžan stihiji in izroči njen del, je odgovoren za
preostanek. Če pa je dolžan sužnju in izroči del Stichusa, zaradi tega ne bo prenehal biti dolžan sužnju. Končno se lahko
zoper njega vloži tožba za izterjavo sužnja. Ko pa dolžnik izroči preostali del Stichusa ali je upnik kriv, da ga ni sprejel, bo
prvi oproščen.
26. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Kadar določim zase ali za Titiusa, Titius ne more vložiti tožbe, izvesti novacije ali dati razrešitve; lahko je le plačan.
27. Pomponij, O Sabinu, VIII. knjiga.
Če določim plačilo meni ali varovancu in obljubitelj plača varovancu brez pooblastila njegovega skrbnika, bo, kar zadeva
mene, oproščen.
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28. Ulpianus, O Sabinu, XXX. knjiga.
Plačilo se lahko zakonito opravi resničnemu zastopniku. Za pravega zastopnika bi morali šteti tistega, ki je bil posebej
pooblaščen ali ki mu je bilo zaupano upravljanje celotnega premoženja naročitelja.
29. Včasih pa je plačilo zakonito opravljeno osebi, ki ni zastopnik; kot na primer tistemu, čigar ime je vpisano v določilo,
kadar nekdo določi plačilo zase ali za Titiusa.
30. Če pa bi mi kdo naročil, naj plačam Titiusu, in bi mu potem prepovedal prejem denarja, jaz pa bi mu, ne da bi vedel, da
mu je bilo prepovedano prejemati denar, plačal, bom oproščen; če pa se tega zavedam, ne bom oproščen.
31. Drugače je, če domnevate, da je nekdo določil zase ali za Titija. Kajti tudi če mi prepove plačati Titiusu, bom kljub temu
oproščen, če mu plačam; kajti določilo ima določen pogoj, ki ga določevalec ne more spremeniti.
32. Toda tudi če plačam nekomu, ki ni pravi zastopnik, pa naročitelj ratificira plačilo, bo prišlo do sprostitve; kajti ratifikacija
je enakovredna pooblastilu.
33. Julianus, Digeste, knjiga LIV.
Naročitelj pa bi moral dejanje ratificirati takoj, ko je o njem obveščen, vendar z določeno mero svobode in dopuščanja, ki bi
morala vključevati določen čas. Tako kot v primeru zapuščine, ko gre bodisi za njen sprejem bodisi za zavrnitev, je treba
dovoliti določen čas, ki ni niti premajhen niti prevelik in ga je mogoče bolje razumeti kot izraziti z besedami.
34. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.
Če bi kdo opravil plačilo pod pogojem, da lahko denar izterja z osebno tožbo, bo v primeru, da naročitelj ne ratificira dejanja
zastopnika, ta pa ga ne ratificira, vložena tožba v korist tistega, ki je opravil plačilo.
35. Nekateri skrbniki se imenujejo častni; drugi so imenovani zato, da dajejo informacije; tretji so imenovani za sklepanje
poslov; ali pa to predpiše oče, tako da na primer eden od njih upravlja skrbništvo, ali pa je sklepanje poslov zaupano enemu
skrbniku s soglasjem drugih; ali pa pretor izda odlok v zvezi s tem. Zato pravim, da je ne glede na to, kateremu skrbniku se
lahko izplača plačilo, tudi častnemu skrbniku (ker je zanj odgovornost), to pravilno; razen če mu je pretor prepovedal
upravljanje skrbništva, kajti če je tako, mu plačila ni mogoče zakonito izplačati. Menim, da enako pravilo velja, kadar kdo
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zavestno plačuje skrbnikom, ki so obtoženi, da so sumljivi, saj se medtem šteje, da jim je upravljanje skrbništva
prepovedano.
36. Če se plačilo opravi skrbniku, ki je bil odstavljen, dolžnik plača tistemu, ki je prenehal biti skrbnik, in zaradi tega ne bo
oproščen.
37. Kaj pa, če je plačal nekomu, na čigar mesto bi bilo treba imenovati skrbnika; na primer človeku, ki je bil trajno ali
začasno izgnan? Pravim, da če mu plača, preden je bil namesto njega imenovan kurator, ga je treba odvezati odgovornosti.
38. Tudi če je plačal skrbniku, ki bo odsoten zaradi javnih zadev, bo plačilo zakonito. In res ga lahko plača med njegovo
odsotnostjo, če namesto njega ni bil imenovan drug.
39. Plačilo se lahko pravilno opravi enemu samemu skrbniku, ne glede na to, ali so skrbniki zakoniti ali oporočni ali pa so
bili imenovani na podlagi sodne preiskave.
40. Poglejmo, ali se lahko plačilo zakonito opravi skrbniku, ki je bil imenovan zaradi dajanja informacij, ker je bil imenovan,
da svetuje svojemu somišljeniku. Ker pa je skrbnik in plačilo zanj ni bilo prepovedano, menim, da bo, če bo izvedeno, prišlo
do sprostitve.
41. Plačilo se lahko pravilno opravi tako skrbniku blazne osebe kot skrbniku osebe, ki zaradi starosti ali katerega koli
drugega utemeljenega razloga ne more skrbeti zase. Vendar pa je ustaljeno, da se plačilo lahko zakonito opravi kuratorju
varovanca.
42. Jasno je, da oskrbovanec ne more plačati brez pooblastila svojega skrbnika. Če bi plačal denar, ta ne postane last tistega,
ki ga je prejel, in ga je mogoče izterjati s tožbo. Očitno je, da bo skrbnik, če je bil porabljen, oproščen odgovornosti.
43. Paulus, O Sabinu, VI. knjiga.
Plačila ni mogoče izvesti v korist varovanca brez pooblastila njegovega skrbnika. Ta ne more prenesti dolžnika, ker ne more
ničesar odtujiti. Če pa mu je dolžnik plačal in je denar varen, mu lahko dolžnik na zahtevo varovanca, naj plača drugič, to
prepreči z ugovorom zaradi goljufije.
44. Pomponij, O Sabinu, knjiga XV.
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Če je dolžniku pogojno odobren odpust in je pogoj pozneje izpolnjen, se razume, da je bil dolžnik odpuščen že pred časom.
Aristo pravi, da se to zgodi tudi, če je plačilo dejansko opravljeno, saj meni, da če kdo obljubi denar pod pogojem in ga plača
z razumevanjem, da se bo v primeru izpolnitve pogoja štelo, da je bilo plačilo opravljeno, in je pogoj izpolnjen, bo oproščen;
in ni mogoče ugovarjati, ker je denar prej postal last upnika.
45. Isto, O Sabinu, knjiga XIX.
Kasij pravi, da če sem komu dal denar, da bi lahko plačal mojemu upniku, ta pa ga plača v svojem imenu, nobena od strank
ne bo oproščena. Jaz ne bom, ker ni bilo plačano v mojem imenu, on pa ne, ker je plačal, kar je pripadalo drugemu, ampak bo
odgovoren po pooblastilu. Če pa bi upnik porabil denar, ne da bi bil kriv goljufije, bo tisti, ki je plačal v svojem imenu,
oproščen, ker se boji, da bi se upnik, če bi bilo odločeno drugače, s transakcijo okoristil.
46. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
Če kdo plača sužnju, ki je bil imenovan za pobiranje denarja, po njegovi manuminaciji, če je to v skladu s pogodbo
njegovega gospodarja, bo zadostovalo, da ni vedel, da je bil suženj manuminiran. Če pa je bil denar plačan iz nekega razloga,
povezanega s peculiumom, čeprav je gospodar vedel, da je bil suženj manumitiran, bo kljub temu, če * ni vedel, da je bil
suženj prikrajšan za svoj peculium, oproščen odgovornosti. Če pa je manumitirani suženj to storil z namenom, da bi
gospodarju odvzel denar, bo v obeh primerih kriv tatvine. Če namreč svojemu dolžniku naročim, naj neko vsoto denarja
plača Titiusu, nato pa Titiusu prepovem, da bi jo sprejel, in dolžnik tega ne ve ter plača Titiusu, ki se izdaja za zastopnika, bo
dolžnik oproščen, Titius pa bo odgovoren v tožbi zaradi tatvine.
47. Pomponij, O Sabinu, XXI. knjiga.
Moj pobegli suženj, ki se je pretvarjal, da je svobodnjak, ti je posodil denar, ki mi ga je ukradel. Labeo pravi, da si mi
odgovoren, in če mu boš, če boš verjel, da je svoboden, plačal, boš, kar zadeva mene, oproščen. Če pa boste po njegovem
nalogu plačali drugemu ali boste takšno plačilo potrdili, ne boste oproščeni; ker v prvi vrsti denar postane moj in se razume,
da je plačan tako rekoč meni. Zato bo moj suženj s tem, ko bo pobral, kar je posodil kot del svojega peculiuma, dolžnika
izpustil, če pa ga bo delegiral ali opravil novacijo, temu ne bo tako.
48. Isto, O Sabinu, knjiga XXII.
Če ti plačam tako, da ti dam svoj predmet, ki ti je pripadal, a je bil zastavljen drugemu, ne bom oproščen; ker lahko to
lastnino od tebe izterja tisti, ki jo je prejel v zastavo.

2905

49. Paulus, O Sabinu, knjiga X.
Če se potem, ko si se s Titijem dogovoril za deset aurejev, dogovoriš s Seijem, da ti bo plačal vse, česar ne moreš izterjati od
Titija; tudi če vložiš tožbo za deset aurejev proti Titiju, Seija še vedno ne boš odpustil. Kaj pa, če Titius, ki mu je bila
izrečena sodba, ne bo mogel ničesar plačati? Tudi če najprej vložite tožbo zoper Seiusa, Titius v nobenem pogledu ne bo
oproščen odgovornosti, saj ni gotovo, ali bo Seius sploh kaj dolžan. Končno, če bo Titius poplačal celoten dolg, Seius ne bo
veljal za dolžnika, ker pogoj, od katerega je bila odvisna njegova zadolženost, ni bil izpolnjen.
50. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLV.
Sin pod očetovskim nadzorom ne more odpustiti očetovega dolžnika proti njegovemu soglasju, saj lahko zanj pridobi
obveznost, ne more pa je zmanjšati.
51. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXIV.
S plačilom ali z nastopom na sodišču v našem imenu smo lahko oproščeni obveznosti tudi proti naši privolitvi in ne da bi se
tega zavedali.
52. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLVII.
Če je porok postal odgovoren za deset aurei za dve osebi, bo odgovoren za dvajset; in ne glede na to, ali bo plačal dvajset za
njiju skupaj ali deset za vsakega posebej, bo oba dolžnika odvezal odgovornosti. Če pa plača pet, poglejmo, katerega od obeh
dolžnikov bo v tem obsegu razbremenil. Tisti, ki je naveden v odpustu, bo oproščen odgovornosti za ta znesek, če pa tega ni,
je treba znesek pripisati najstarejšemu dolgu. Enako pravilo bo veljalo, če bo plačanih petnajst aurei, če je razvidno, kakšen je
bil namen glede desetih od njih, preostalih pet pa bo knjiženih v dobro druge obveznosti. Če pa namena ni mogoče ugotoviti,
se deset aurejev knjiži v dobro najstarejše zadolžitve, pet pa v dobro druge zadolžitve.
53. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXV.
Če kdo, ki je bil določen za dediča dela zapuščine, plača celoten znesek desetih aurei, ki ga je pokojnik obljubil, bo oproščen
odgovornosti za delež, do katerega je upravičen kot dedič; preostanek pa lahko izterja z osebno tožbo. Če pa mu, preden vloži
to tožbo, pripade preostanek zapuščine, bo odgovoren tudi za preostanek; če torej vloži osebno tožbo za izterjavo
premoženja, ki mu ni pripadalo, menim, da mu to lahko prepreči izjema na podlagi goljufije.
54. Isto, O Sabinu, knjiga XXXV.
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Če upnik proda zemljišče, ki mu je bilo zastavljeno, in izterja vse, kar je bilo dolgovano, bo dolžnik oproščen. Če upnik
kupcu odpusti kupnino ali se z njim dogovori o njej, bo dolžnik še vedno oproščen. Če pa upnik proda sužnja, ki je bil
zastavljen, dolžnik ne bo oproščen, dokler je mogoče sužnja izterjati pod pogoji pogojne prodaje; tako je tudi v primeru, ko
se zastava proda pod pogojem, da se odstopi od pogodbe.
55. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
56. Pravica do tožbe, ki izhaja iz pogoja in oporoke, še naprej obstaja, tudi če je bilo premoženje, ki je bilo dolžno, izročeno;
in čeprav je lahko pravni naslov pomanjkljiv, je še vedno mogoče vložiti tožbo za njegovo izterjavo; kot lahko na primer
vložim tožbo za zemljišče, čeprav mi je bilo preneseno, če ni bila prenesena kakšna pravica, zagotovljena z obveznico.
56. Paulus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Dolžniki so oproščeni plačila vsakomur, ki opravlja posle varovanca namesto njegovega skrbnika; če denar postane del
varovančevega premoženja.
57. Ulpianus, O ediktu, XXXVIII knjiga.
Ko sta Stichus in Pamphilus obljubljena dvema osebama, Stichusa ni mogoče izročiti eni, Pamphila pa drugi osebi, temveč
polovica vsakega od njiju pripada vsakemu posameznemu upniku. Isto pravilo velja, kadar kdo obljubi, da bo dal dva
Stichusa ali dva Pamphilusa ali deset sužnjev drugemu sužnju, ki pripada dvema gospodarjema. Izraz "deset sužnjev" je
namreč tako kot "deset denarjev" dvoumen in polovico od desetih je mogoče razumeti na dva različna načina. Toda v zvezi z
denarjem, oljem, pšenico in drugimi tovrstnimi stvarmi, ki so vključene v skupno vrsto, se zdi, da je bil namen, da se
obveznost razdeli s številom, kadar je to za obljubitelja in določevalca ugodneje.
58. Isto, O ediktu, knjiga LI.
Če dolžnik ponudi denar, ki ga dolguje, in ga upnik noče sprejeti, mu pretor zavrne tožbo.
59. Isto, Disputations, knjiga VII.
Med obrtniki obstajajo velike razlike glede na njihove talente, značaj, znanje in izobrazbo. Če torej kdo obljubi, da bo zgradil
ladjo ali hišo ali izkopal jarek, in je posebej dogovorjeno, da bo to storil z lastnim delom, in porok sam zgradi stavbo ali
opravi izkop brez soglasja določevalca, dolžnik ne bo oproščen odgovornosti. Zato tudi če bi porok določbi dodal naslednjo
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klavzulo: "Ničesar ne smeš storiti, da bi posegel v mojo pravico poti," in bi mi porok preprečil prehod, s tem določba ne
postane učinkovita; če pa dovoli uživanje služnosti, ne ovira učinkovanja določbe.
60. Julianus, Digest, knjiga XIII.
Če suženj posodi denar iz svojega peculiuma in njegov dolžnik, ki ne ve, da je njegov gospodar umrl, plača sužnju, preden je
vpisana zapuščina, bo ta oproščen. Isto pravno pravilo bo veljalo tudi, če dolžnik plača denar po tem, ko je bil suženj
manumitiran, če ne ve, da mu njegov peculium ni bil zapuščen; prav tako ni nobene razlike, ali mu je bil denar izročen za
časa življenja gospodarja ali po njegovi smrti, saj bo dolžnik tudi v slednjem primeru oproščen, tako kot če bi mu upnik
naročil, naj plača denarno vsoto Titiusu; kajti čeprav je upnik morda mrtev, še vedno ne plača nič manj pravilno Titiusu, če ni
vedel, da je ta mrtev.
61. Isto, Digeste, knjiga LII.
Če kdo določi, da se zemljišče prenese nanj ali na Titiusa, bo kljub temu, da bo zemljišče dano Titiusu, še vedno upravičen
do tožbe, če bo pozneje izseljen; tako kot če bi določil sužnja in bi obljubitelj dal Titiusu sužnja, ki naj bi bil pod določenim
pogojem svoboden, suženj pa bi pozneje dobil svobodo.
62. Če človek, ki je obljubil, da bo dal Stiha ali Pamfila, Stiha rani, se z izročitvijo ne osvobodi, kakor tudi ne, če bi Stiha
samo obljubil in ga izročil potem, ko ga je ta ranil. Podobno velja, če kdo obljubi, da bo dal sužnja, in ga izroči ranjenega, ne
bo oproščen odgovornosti. In če zadeva teče na sodišču in toženec izroči sužnja, ki ga je sam ranil, mu je treba izreči sodbo;
in tudi če izroči sužnja, ki ga je ranil nekdo drug, mu bo izrečena sodba, če lahko izroči drugega sužnja.
63. Isto, Digest, knjiga LIV.
Če kdo, ki je obljubil, da bo dal sužnja ali plačal deset aurei tebi ali Titiusu, izroči Titiusu del sužnja, potem pa ti plača deset
aurei, lahko vloži tožbo za izterjavo dela sužnja ne proti Titiusu, ampak proti tebi, tako kot če bi Titiusu s tvojim soglasjem
dal nekaj, česar mu ni bil dolžan. Enako pravilo bo veljalo, če bo plačal deset aurei po Titijevi smrti; saj lahko delež sužnja
izterja prej od vas kot od Titijevega dediča.
64. Če dva solastnika skleneta pogodbo, da jima bo izročen suženj, in obljubitelj vsakemu od njiju izroči različne deleže
različnih sužnjev, ni dvoma, da ne bo oproščen. Če pa obema izroči deleže istega sužnja, pride do sprostitve, ker ima skupna
obveznost tak učinek, da se šteje, da je bilo to, kar je plačano dvema osebama, plačano eni osebi. Po drugi strani pa, če dva
poroka obljubita, da bo izročen suženj, in data deleže različnih sužnjev, ne bosta razrešena, če pa data deleže istega sužnja,
bosta razrešena odgovornosti.
2908

65. Določil sem, da se mi izplača deset aurejev ali da se izroči suženj Titiusu. Če bo suženj izročen Titiusu, bo obljubitelj
oproščen, kar zadeva mene; preden pa bo izročen, lahko zahtevam deset aurejev.
66. Če dam Titiusu na razpolago vse svoje posle, potem pa mu brez vednosti svojih dolžnikov prepovem, da bi jih opravljal,
bodo slednji s tem, da mu plačajo, razrešeni; kajti tisti, ki komu da na razpolago svoje posle, se razume, da naroča svojim
dolžnikom, naj mu plačajo kot njegovemu zastopniku.
67. Če bi moj dolžnik brez mojega pooblastila zmotno verjel, da ima moje soglasje, da plača denar drugi osebi, ne bo
oproščen; zato nihče ne bo oproščen odgovornosti s plačilom zastopnika, ki se prostovoljno ponudi, da opravlja posle
drugega.
68. Če pobegli suženj, ki trdi, da je svoboden, proda kakšno premoženje, je bilo odločeno, da kupci s plačilom pobeglega
sužnja niso oproščeni odgovornosti do njegovega gospodarja.
69. Če zet plača doto svojemu svaku, ne da bi za to vedela njegova hči, ne bo oproščen, lahko pa proti svojemu svaku vloži
osebno tožbo za izterjavo, razen če hči izda, kaj je storil. Zet je do neke mere podoben tistemu, ki plačuje zastopniku odsotne
osebe, saj je v primeru dote hči udeležena pri doteh in je tako rekoč soudeležena pri obveznosti.
70. Če v želji, da bi daroval Titiusu, naročim svojemu dolžniku, naj mu plača denarno vsoto, čeprav bo Titius morda sprejel
denar z namenom, da ga bo dal meni, bo dolžnik kljub temu razbremenjen odgovornosti. Če pa mi bo Titius pozneje izročil
isti denar, bo ta postal moj.
71. Oporočitelj je za dediča določil sina pod očetovskim nadzorom, od katerega je prejel poroštvo. Če bi ta po očetovem
nalogu vstopil v zapuščino, se postavi vprašanje, ali lahko slednji vloži tožbo zoper poroštvo. Navedel sem, da kadar koli
glavni dolžnik postane dedič tistega, ki je prejel poroštvo, se poroštvo razreši, ker ne more biti dolžno isti osebi za račun iste
osebe.
72. Če tat vrne nekomu, ki uveljavlja pravico do zapuščine, premoženje, ki ga je pobral od dolžnikov zapuščine, bo ta
oproščen.
73. Če določim, da je treba plačati deset aurejev ali izročiti sužnja, in dobim dve poroštvi, Titiusa in Maevija, in Titius plača
pet aurejev, ne bo izpuščen, dokler tudi Maevij ne plača pet. Če pa Maevius izroči delež sužnja, bosta oba ostala odgovorna.
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74. Kdor se lahko zavaruje z večno izjemo, lahko izterja, kar je plačal, in zato ne bo oproščen. Zato bo, če se eden od dveh
obljubiteljev dogovori, da se od njega ne bo nič zahtevalo, četudi bo plačal, drugi kljub temu ostal odgovoren.
75. Alfenus Varus, Epitome Pavlovih razprav, knjiga II.
Vse, kar je suženj posodil ali deponiral iz svojega peculiuma, se mu lahko zakonito izplača, čeprav je bil pozneje prodan ali
manumitiran; razen če se zgodi nekaj, iz česar bi lahko sklepali, da je bilo plačilo opravljeno proti privolitvi osebe, ki ji je
suženj takrat pripadal. Če pa si kdo od sužnja z obrestmi izposodi denar, ki je pripadal njegovemu gospodarju, medtem ko je
suženj opravljal posle svojega gospodarja z njegovim dovoljenjem, velja enako pravilo. Šteje se namreč, da je tisti, ki je
sklenil pogodbo s sužnjem, prejel denar od njega in mu ga plačal s soglasjem svojega gospodarja.
76. Julianus, O Urseius Ferox, I. knjiga.
Če bi moj oče umrl in zapustil nosečo ženo, jaz pa bi kot dedič zahteval plačilo vseh dolgov, ki jih je imel do njega; nekatere
avtoritete menijo, da bom še vedno ohranil pravico do tožbe, in če se pozneje ne rodi otrok, da lahko zakonito vložim tožbo,
ker je res, da sem edini obstoječi dedič. Julijan pravi, da je boljše mnenje, da sem celotno zapuščino, katere dedič sem,
zahteval, preden je bilo gotovo, da se otrok ne bo rodil; ali četrti del, ker bi se lahko rodili trije otroci; ali šesti del, ker bi se
jih lahko rodilo pet. Aristotel je namreč trdil, da se lahko rodi pet otrok, ker ima ženska maternica toliko posod, in da je bila v
Rimu ženska, ki je prišla iz Aleksandrije v Egiptu, ki je imela ob enem rojstvu pet otrok in so vsi preživeli. To sem potrdil v
Egiptu.
77. Isti, O Urseiusu Feroxu, II. knjiga.
Kadar je eden od več porokov plačal svoj delež kot tisti, ki je opravljal posle glavnega dolžnika, se to šteje enako, kot da bi
dolžnik sam plačal delež dolga, za katerega je bil odgovoren eden od porokov; vendar se s tem znesek glavnice ne zmanjša in
oproščen je le porok, v imenu katerega je bilo plačilo opravljeno.
78. Africanus, Vprašanja, knjiga VII.
Kadar kdo določi, da se plačilo opravi njemu ali Titiusu, je boljše mnenje, da bo pravilno opravljeno le Titiusu, če ostane v
enakem stanju, v kakršnem je bil ob sklenitvi določila. Če pa je bil posvojen, poslan v izgnanstvo, mu je bila prepovedana
uporaba ognja in vode ali je postal suženj, ni mogoče reči, da je bilo plačilo opravljeno zakonito, saj se ta dogovor, namreč
"če ostane v enakem stanju", razume, da je bil tiho vključen v določilo.
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79. Če dolžniku naročim, naj plača Titiusu, nato pa Titiusu prepovem, da bi prejel denar, in mu moj dolžnik, ki se tega ne
zaveda, plača, je veljalo, da je dolžnik oproščen, če Titius ni prejel denarja z namenom, da bi se z njim okoristil; sicer bi
denar ostal dolžnikova last, kot da bi ga nameraval ukrasti, in ga zato ni mogoče oprostiti po samem zakonu; kljub temu pa je
pravično, da se mu odobri oprostitev z izjemo, če mi je pripravljen odstopiti pravico do osebne tožbe zaradi kraje, do katere
je upravičen zoper Titiusa; kot se to zgodi, kadar mož, ki želi podariti denar ženi, naroči dolžniku, naj ji ga izplača. Kajti tudi
v tem primeru, ker denar ne postane ženina last, dolžnik ne bo oproščen, lahko pa se proti možu zavaruje z izjemo, če mu
odstopi pravico do tožbe, ki jo ima proti ženi. V navedenem primeru bo tožba zaradi tatvine po razvezi zakonske zveze v
mojo korist, če je v mojem interesu, da si denarja ne prilasti.
80. Tožba De peculia je bila vložena zoper gospodarja, in ker je bila zoper njega izdana sodba, jo je plačal. Podano je bilo
mnenje, da so bili poroki, prejeti za sužnja, razrešeni, saj se lahko isti denar uporabi za poplačilo več zahtevkov, ker kadar je
dano poroštvo za plačilo sodbe in je sodba izrečena zoper toženca ter jo ta sam plača, so poroki razrešeni ne le zaradi
poplačila sodbe, ampak tudi na podlagi določila. Ta primer je precej podoben primeru, ko imetnik nepremičnine, ki meni, da
je dedič, opravi plačilo, dedič pa ni oproščen; to se namreč zgodi, ker lahko imetnik s plačilom denarja, ki ni bil dolgovan v
njegovem imenu, izterja denar.
81. Kadar tisti, ki je obljubil sužnja, izroči tistega, ki naj bi bil pod določenim pogojem svoboden, menim, da je boljše
mnenje, da ne smemo čakati na izpolnitev pogoja, ampak da lahko upnik vloži osebno tožbo za izterjavo. Če pa se medtem
pogoj ne izpolni, bo obljubitelj oproščen, tako kot če bi kdo plačal po pomoti, medtem ko je čakal na pogoj in bi se ta moral
izpolniti, preden bi vložil osebno tožbo. Vsekakor pa ni mogoče reči, da bi bil dolžnik, če bi Stichus umrl in pogoj ne bi bil
izpolnjen, oproščen, čeprav bi bil, če ne bi bil izpolnjen za časa njegovega življenja, oproščen odgovornosti, saj v tem
primeru v nobenem trenutku niste absolutno naredili sužnja za svojega. V nasprotnem primeru bi lahko tudi menili, da če mi
izročite sužnja, na katerem uživa pravico uporabe druga oseba, in ta med trajanjem pravice uporabe umre, se boste s to
izročitvijo šteli za oproščenega; tega mnenja nikakor ni mogoče sprejeti, tako kot če bi mi izročili sužnja v skupni lasti in bi
ta umrl.
82. Če kdo postane porok za osebo, ki se je vrnila po tem, ko je bila odsotna zaradi javnih zadev, in ne tvega, da bi ga zaradi
tega tožili, ali bo porok po preteku enega leta tudi oproščen? Julijan tega mnenja ni sprejel, tudi če ni bilo pristojnosti za
postopek proti poroku. V tem primeru pa bi bilo treba v skladu z določili edikta restitucijo odobriti s tožbo proti samemu
poroku, tako kot se to stori proti poroku, ki ubije obljubljenega sužnja.
83. Če kdo, ki je postal tvoj porok Tiju, da zastavo za nadaljnje zavarovanje svoje obveznosti in ga ti potem imenuješ za
svojega dediča, čeprav ne boš odgovoren na podlagi poroštva, bo zastava vseeno ostala obremenjena. Če ista oseba da drugo
poroštvo in tebe imenuje za svojega dediča, pravi, da je bolje šteti, da bo po prenehanju obveznosti dolžnika, za katerega je
bilo dano poroštvo, oproščen tudi tisti, ki je postal njegov porok.
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84. Isto, Vprašanja, VIII. knjiga.
Če, ker želim plačati denar, ga po tvojem navodilu deponiram pri cenilcu, da ga preizkusi, Mela v deseti knjigi pravi, da to
storiš na lastno odgovornost. To drži v primeru, da je bila tvoja krivda, da kovanci niso bili takoj preizkušeni, kajti takrat bo
enako, kot če bi bil pripravljen plačati, ti pa iz takšnega ali drugačnega razloga ne bi hotel sprejeti denarja. V tem primeru
denar ni vedno na vaše tveganje, kajti kaj če bi ga ponudil ob neprimernem času ali na neprimernem kraju? Menim, da bi iz
tega izhajalo, da bo, tudi če bi kupec in prodajalec, ki drug drugemu ne zaupata, položila denar in blago, denar na tveganje
kupca, če je sam izbral osebo, pri kateri je bil položen, in enako pravilo bo veljalo za blago, ker je bila prodaja popolna.
85. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.
Če bi kdo namesto mene plačal mojemu upniku, čeprav se tega ne zavedam, bom pridobil pravico, da vložim tožbo za
izterjavo svoje zastavne pravice. Podobno, če kdo plača zapuščino, se morajo volilojemniki odpovedati posesti, sicer bo imel
dedič pravico do interdikta, da jih prisili k izročitvi zapuščine.
86. Papinianus, O prešuštvu, I. knjiga.
Če je upnik obtožen kaznivega dejanja, nič ne preprečuje, da bi njegovi dolžniki plačali denar; sicer bi bile mnoge nedolžne
osebe prikrajšane za potrebna sredstva za obrambo.
87. Paulus, O prešuštvu, III. knjiga.
Prav tako velja, da ni prepovedano, da bi obtoženi plačal svojemu upniku.
88. Ulpianus, Pravila, II. knjiga.
V vseh primerih, ko so osebe oproščene odgovornosti, so oproščeni tudi sopogodbeniki, na primer poroki in zastavljeno ali
hipotekarno premoženje; razen če je prišlo do združitve med upnikom in poroki, glavni dolžnik ni oproščen.
89. Marcianus, Pravila, II. knjiga.
Pri plačilu denarja se včasih zgodi, da se z enim plačilom hkrati izpolnita dve obveznosti; kot na primer, če kdo upniku proda
premoženje, ki je bilo zastavljeno za zavarovanje njegovega dolga; zgodi se namreč, da s prodajo ugasne tudi obveznost
dolga. Tudi če upnik zapuščino izroči varovancu, ki si je izposodil denar brez pooblastila svojega skrbnika, pod pogojem, da
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bo ta denar plačal, se šteje, da ga je varovanec plačal iz dveh razlogov: prvič, da bi poplačal svoj dolg, saj se ta prišteje k
falcidskemu deležu dediča, in drugič, da bi izpolnil pogoj, ki mu bo omogočil pridobitev zapuščine. Podobno se zgodi, če je
bila zapuščena užitna pravica na denarno vsoto, da bo dedič z enim plačilom oproščen obveznosti, ki mu jo nalaga oporoka,
in bo zapustnika naredil odgovornega samemu sebi. Enako se zgodi, če je sodišče komu naložilo, da premoženje proda ali da
v zakup drugemu; s prodajo ali zakupom bo dedič oproščen obveznosti iz oporoke in bo zapustnika naredil odgovornega
samemu sebi.
90. Ulpianus, Mnenja, I. knjiga.
Kallipos je menil, da čeprav je mož obljubil ženi, ki je bila pogodbenica, da bo v primeru razveze zakonske zveze v plačilo
dala zemljišče, ki je bilo zastavljeno za doto, še vedno zadostuje, da ponudi znesek dote.
91. Ista avtoriteta je za Fronto izjavila, da če je skrbnik še naprej upravljal zadeve skrbništva, čeprav je bil obtožen hudega
kaznivega dejanja, se mu lahko izplača, kar je dejansko pripadalo njegovemu varovancu.
92. Marcijan, Pravila, III. knjiga.
Če bi kdo z njegovim soglasjem dal svojemu upniku kot plačilo eno vrsto premoženja namesto druge in bi se ta izselil, bo
prejšnja obveznost še naprej obstajala. Če bi se nepremičnina izselila le delno, bo obveznost za celoten znesek še vedno
ostala nedotaknjena, saj je upnik ne bi sprejel, če bi obstajal kakršen koli dvom glede lastništva.
93. Toda tudi če bi na primer namesto plačila dolga podaril dve zemljišči in bi bilo eno od njiju izseljeno, bi obveznost ostala
nespremenjena. Zato je, kadar je en predmet dan v plačilo za drugega, opravljena razrešitev obveznosti in absolutno pripada
osebi, ki ga prejme.
94. Kadar pa kdo zaradi goljufije da v plačilo zemljišče, ki je ocenjeno na več, kot je vredno, ne bo razrešen, če ne bo
nadomestil primanjkljaja.
95. Isto, Pravila, IV. knjiga.
Če je plačilo opravljeno varovancu brez pooblastila njegovega skrbnika in se uvede preiskava, da se ugotovi, kdaj se je s tem
okoristil, se upošteva datum, ko je vložil tožbo; to se stori, da se ugotovi, ali se lahko izključi z izjemo zaradi goljufije.
96. Očitno je (kot pravi Scaevola), da če je bilo premoženje izgubljeno, preden se je pristopilo k izdaji, se včasih šteje, da se
je skrbnik denarno okoristil; to je, če je kupil nekaj, kar je bilo potrebno in kar bi moral kupiti z lastnim denarjem. Šteje se
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namreč, da je imel od transakcije korist že zato, ker ni postal revnejši. Zato je bilo izraženo mnenje, da makedonski odlok
senata ne velja za primer sina pod očetovskim nadzorom, če si je izposodil denar za nujne stvari in ga izgubil.
97. Marcellus, Mnenja.
Titija je, da bi si zagotovila doto, dobila v posest moževo premoženje in v vseh pogledih ravnala, kot da je njegova lastnica,
saj je pobirala dohodke in prodajala premičnine. Sprašujem, ali je treba to, kar je zbrala iz premoženja svojega moža, prišteti
k njeni dote? Marcellus odgovarja, da se v navedenem primeru ni zdelo nepravično, da bi bil takšen dobropis izveden, saj bi
bilo to, kar je ženska zbrala v takšnih okoliščinah, prej treba šteti za plačilo. Če pa bi razsodnik, imenovan za odločanje o
vračilu dote, zahteval tudi obračun obresti, jih je treba izračunati tako, da se vse, kar je prišlo v roke ženske, ne bo odštelo od
celotnega zneska, ampak se bo najprej pripisalo obrestim, do katerih je bila upravičena. To ni nepravično.
98. Marcianus, O hipotekarni formuli.
Razumemo, da se denarna vsota plača naravno, kadar se odšteje upniku. Če pa je izplačana drugemu po njegovem nalogu ali
njegovemu upniku ali nekomu, ki bo postal njegov dolžnik, ali celo osebi, ki jo namerava podariti, bi moral biti oproščen
odgovornosti. Enako pravilo velja, če upnik potrdi opravljeno plačilo. Tudi če je denar plačan skrbniku, kuratorju, zastopniku
ali kateremu koli nasledniku ali sužnju, ki je upravitelj, bo to veljavno. Če je razrešitev zaradi prenehanja hipoteke dana s
klavzulo ali brez nje, izraza "plačilo" ni mogoče sprejeti, lahko pa se uporabi izraz "izpolnitev".
99. Paulus, O Sabinu, X. knjiga.
Če bi ti, potem ko sem ti obljubil zlato, brez tvoje vednosti namesto tega dal baker, me ne bo odpustil, vendar ga ne morem
izterjati kot plačanega, ne da bi bil dolgovan, ker sem ga dal zavestno; kljub temu ti lahko, če vložiš tožbo za zlato, s
pomočjo izjeme preprečim, če ne vrneš bakra, ki si ga prejel.
100. Isto, O ediktu, IX. knjiga.
Upravičeno se lahko plača oskrbniku, če je bil odpuščen brez dolžnikove vednosti; plačan je namreč s soglasjem svojega
gospodarja, in če tisti, ki mu plačuje, ne ve, da je gospodar umaknil plačilo, bo odpuščen.
101. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.
Zadovoljstvo je enakovredno plačilu.
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102. Gaj o pokrajinskem ediktu, V. knjiga.
Vsakdo lahko opravi plačilo za dolžnika, ki tega ne ve, tudi proti njegovi privolitvi; civilno pravo namreč določa, da je
mogoče izboljšati stanje osebe, ki se tega ne zaveda in ki tega tudi ne želi.
103. Paulus, O ediktu, knjiga LVI.
Izraz "plačilo" se uporablja za vsakršno razbremenitev obveznosti, ki je bila opravljena na kakršen koli način, in se nanaša na
vsebino obveznosti, ne pa na izročitev denarja.
104. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXI.
Kadar kdo plača z namenom, da bi denar ponovno prejel, ne bo oproščen, tako kot ni odtujen denar, ki je plačan z namenom,
da bi bil vrnjen.
105. Paulus, O ediktu, knjiga LXII.
Kdor odredi, naj se opravi plačilo, se šteje, da sam plačuje.
106. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXVII.
Kadar kdo določi, da se deset aurei plača v medu, se mu med lahko izroči, preden se začne postopek na podlagi določila. Če
pa se je postopek že začel in se zahteva deset aurejev, dolga ni več mogoče plačati v medu.
107. Tudi če določim, da se plačilo opravi meni ali Titiusu, in potem vložim tožbo, plačila Titiusu ni več mogoče opraviti,
čeprav bi ga bilo mogoče opraviti, preden je bila zadeva pridružena.
108. Isto, O ediktu, knjiga LXXV.
Če bi kdo v dobri veri plačal osebi, ki je prostovoljno prevzela posel drugega, kdaj bo oproščen? Julijan pravi, da bo
izpuščen, ko bo naročnik ratificiral posel. Sprašuje tudi, ali je mogoče zoper njega vložiti osebno tožbo za izterjavo iz tega
razloga, preden naročnik ratificira posel. V odgovor na to pravi, da je pomembno, s kakšnim namenom je bilo opravljeno
plačilo, ali je bilo to storjeno zato, da bi bil dolžnik razbremenjen takoj, ali šele potem, ko je principal ratificiral dejanje. V
prvem primeru je mogoče zastopnika tožiti takoj, in potem, ko principal ratificira, kar se je zgodilo, bo pravica do tožbe
ugasnila; v drugem primeru pa do tožbe ne bo prišlo, razen če principal zavrne ratifikacijo tega, kar je storil zastopnik.
2915

109. Če se upnik, čigar zastopniku je bilo plačilo izvršeno brez njegove vednosti, da v aroganco, bo sprejem denarja veljaven,
če ga oče ratificira, če pa tega ne stori, lahko dolžnik izterja, kar je plačal.
110. Če sta dva solastnika in se plačilo opravi zastopniku enega od njiju, ki je odsoten, in preden ga ta ratificira, se plačilo
opravi drugemu, ostane zadnje plačilo tako kot prvo v mirovanju; ker ni gotovo, ali je zadnji solastnik pobral nekaj, kar mu je
pripadalo, ali nekaj, kar mu ni pripadalo.
111. Paulus, O Plautiju, II. knjiga.
Če določim takole: "Obljubiš, da boš plačal meni ali Titiusu?" in dolžnik privoli, da bo plačal meni, bo sicer tožba za
izterjavo denarja na podlagi neformalnega dogovora potekala v mojo korist, vendar lahko obljubitelj še vedno plača tistemu,
ki je bil dodan. In če se zavežem zase ali za Titija s sinom, ki je pod očetovskim nadzorom, lahko oče plača Titiju iz
peculiuma, to je, če želi plačati v svojem imenu in ne v imenu svojega sina; kajti ko se plačilo opravi tistemu, ki je bil dodan,
se šteje, da je bilo opravljeno meni. Če se torej plačilo nečesa, kar ne pripada, opravi osebi, ki je bila dodana, Julijan pravi, da
je mogoče vložiti tožbo zoper določevalca, da se to izterja, tako da je vseeno, ali ti naročim, naj plačaš Titiusu, ali pa je bila
določba na začetku oblikovana na ta način.
112. Isto, O Plautiju, IV. knjiga.
Kdor je dal sužnja, ki mu ni pripadal, v plačilo, bo oproščen, če je suženj pridobljen z uzurpacijo.
113. Isto, O Placiju, V. knjiga.
Kadarkoli to, kar ti dolgujem, postane tvoje za vselej in je naslov popoln, ter tega, kar je bilo plačano, ni mogoče izterjati, bo
izpustitev popolna.
114. Isto, O Placiju, VIII. knjiga.
Svojemu oskrbniku sem po svoji volji naročil, naj bo svoboden, in mu zapustil svoj peculium. Po moji smrti je pobiral denar
od mojih dolžnikov. Postavlja se vprašanje, ali lahko moj dedič zadrži, kar je zbral iz svojega peculiuma. Če je denar pobral
po vpisu zapuščine, ne more biti nobenega dvoma, da ga zaradi tega ne more odšteti od svojega peculiuma; ker bo, potem ko
je postal svoboden, sam postal odgovoren, če bodo dolžniki zapuščine oproščeni plačila. Če pa je upravitelj prejel denar,
preden je bila zapuščina vpisana, in so bili dolžniki oproščeni plačila, se znesek nedvomno lahko odšteje od peculiuma, ker
upravitelj začne biti dolžan dediču, ko opravi njegov posel ali izpolni njegovo pooblastilo. Če pa dolžniki niso oproščeni in
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so ti pri opravljanju mojih poslov plačali, jaz pa potem nisem ratificiral tvojega dejanja, in potem, če želim vložiti tožbo na
podlagi prostovoljnega posredovanja, se pojavi vprašanje, ali lahko to storim pravilno, če dam varščino, da se ti povrne
škoda. Menim, da temu ni tako, saj tožbe na podlagi prostovoljnega posredovanja ni mogoče vložiti iz razloga, ker nisem
ratificiral posla in zato dolžniki ostajajo odgovorni meni.
115. Isto, O Plautiju, IX. knjiga.
Kadar je dolžnik uživalec sužnja, se lahko suženj osvobodi z izpustitvijo, saj bo veljalo, da je pridobil iz premoženja
uživalca. Enako pravimo v primeru sporazuma.
116. Isto, O Plautiju, XIV. knjiga.
Ko po mojem ukazu plačaš, kar mi dolguješ, mojemu upniku, si, kar zadeva mene, oproščen, jaz pa sem oproščen
odgovornosti do svojega upnika.
117. Pomponij, O Placiju, I. knjiga.
Če bi se hči blazneža ločila od moža, je bilo odločeno, da se lahko doto izplača agnetnemu kurentu s soglasjem hčere ali
hčeri s soglasjem agnata.
118. Isto, O Plautiju, VI. knjiga.
Če dolžnik varovanca po njegovem navodilu in brez pooblastila njegovega skrbnika plača denar upniku prvega, ta odveže
varovanca odgovornosti do upnika, sam pa ostane zavezan. Vendar se lahko zavaruje z izjemo. Če pa ni bil dolžan
varovancu, ne more vložiti osebne tožbe za izterjavo zoper slednjega, ki ni odgovoren, ker je deloval brez pooblastila
skrbnika; prav tako ne more vložiti tožbe zoper upnika, s katerim je sklenil pogodbo po naročilu drugega. Ker pa je bil
varovanec oproščen odgovornosti za svoj dolg, lahko v okviru pretorske tožbe toži za znesek, s katerim je bil denarno
okoriščen.
119. Marcellus, Digeste, knjiga XIII.
Če bi kdo obljubil dva sužnja in izročil Stichusa in bi pozneje postal lastnik omenjenega Stichusa, bi bil z njegovo izročitvijo
oproščen odgovornosti. Glede plačila denarja je dvomov manj, pravzaprav jih skorajda ni. Servij namreč v knjigi Alfenus
pravi, da lahko upnik, ki je od svojega dolžnika pripravljen sprejeti manj, kot mu dolguje, in ga razbremeniti, to stori tako, da
od njega pogosto prejme denarno vsoto, jo vrne in nato spet prejme; na primer, če je upnik, ki mu dolžnik dolguje sto
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aurejev, pripravljen odpustiti dolžnika ob plačilu desetih, in mu po prejemu desetih vrne iste kovance, nato pa jih prejme in
vrne do celotnega zneska in jih nazadnje obdrži, čeprav tega nekatere avtoritete niso sprejele kot zadostno plačilo, saj se zdi,
da je tisti, ki vzame denar, da bi ga vrnil, prej sam plačal, kot pa ga prejel.
120. Isto, Digest, knjiga XVI.
Ali lahko suženj, ki mu je bilo naloženo, da mora plačati deset aurei skrbniku in postati svoboden, če je skrbnik dedič ali če
je pogoj zgolj oseben, s plačilom skrbniku v odsotnosti svojega skrbnika pridobi svobodo? Nekaj težav bo nastalo pri
primerjavi tega pogoja s pogojem, ki je sestavljen iz dejanja; na primer, če bi dal svoje storitve skrbniku, kar lahko stori brez
posredovanja svojega skrbnika. In, vprašamo se, kaj če mu je naloženo, da plača blaznežu, ki ima kuratorja; ali bo s plačilom
kuratorju izpuščen na prostost? Recimo, da je bil nekomu zapuščen del zemljišča pod pogojem, da se plača mladoletniku ali
blaznežu. Upoštevati je treba, da se v vseh teh primerih plačilo lahko zakonito opravi skrbniku ali kuratorju, ni pa veljavno,
če se opravi blazni osebi ali skrbniku, ker se bojimo, da bi se plačano lahko izgubilo zaradi njune slabosti. Kajti namen
oporočitelja ni bil, da bi se pogoj štel za izpolnjenega ne glede na to, na kakšen način je bilo plačilo opravljeno.
121. Celsus, Digeste, knjiga XXIV.
Če izročite sužnja kot povračilo za storjeno škodo in ima nekdo drug pravico uporabe na omenjenem sužnju ali pa je bil
zastavljen za dolg Titiusu, lahko tisti, v čigar korist je bila izdana sodba zoper vas, povzroči izvršitev sodbe in ne bo treba
čakati, da ga upnik izseli. Če pa uporabno razmerje ugasne ali če se obveznost iz zastavne pogodbe razreši, menim, da bo
prišlo do izpustitve.
122. Isto, Digest, knjiga XXVI.
Vse, kar je bilo obljubljeno na določen dan, je mogoče dati ali plačati takoj, saj se ves vmesni čas razume, da je obljubitelju
prepuščen za plačilo.
123. Isto, Digest, knjiga XXVII.
Ko obljubitelj, ki je določil deset aurejev, ki naj se plačajo meni ali Titiusu, sprejme pet, lahko pravilno plača preostalih pet
Titiusu.
124. Če porok plača upnikovemu zastopniku in ta potrdi plačilo po tem, ko je že potekel čas, ko bi bil porok lahko oproščen,
še vedno zaradi tega, ker je porok plačal, ko je bil še odgovoren zaradi svojega poroštva, ne more izterjati tistega, kar je
plačal, in je enako upravičen do mandatne tožbe proti glavnemu dolžniku, kot če bi plačal upniku, ko je bil prisoten.
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125. Če upnik, ne da bi vedel, da je bilo plačilo opravljeno njegovemu zastopniku, odpusti dolžnikovega sužnja ali sina, ta pa
pozneje izve za plačilo in ga potrdi, se to potrdi; odpust, ki ga je dal, pa postane brez veljave in učinka. Po drugi strani pa, če
plačila ne potrdi, razrešitev ostane veljavna.
126. Če pa, ne da bi vedel za plačilo, sproži sodni postopek in ratificira plačilo, medtem ko je postopek v teku, bo stranka,
proti kateri je vložena tožba, razrešena; če pa plačila ne ratificira, se izreče sodba proti toženi stranki.
127. Marcellus, Digest, knjiga XX.
Če kdo, ki je dolžan deset aurei, te izroči svojemu upniku, ta pa jih brez utemeljenega razloga noče sprejeti in jih dolžnik nato
brez svoje krivde izgubi, se lahko zavaruje z ugovorom zaradi goljufije, čeprav po tem, ko je bil o tem obveščen, ne opravi
plačila; ni namreč pravično, da je odgovoren za izgubljeni denar, saj ne bi bil odgovoren, če bi ga bil upnik pripravljen
sprejeti. Zato je treba šteti, da je bilo plačano, kar je upnik zamudil sprejeti. In vsekakor, če je bil suženj del dote in ga je mož
ponudil, suženj pa je umrl, ali če je dal denar in bi ga izgubil, potem ko ženska ni hotela sprejeti sužnja ali denarja, po zakonu
preneha odgovarjati.
128. Če si mi dolžan Stiha in si v zamudi z njegovo izročitvijo, potem ko si ga obljubil pod pogojem, in med trajanjem
pogoja Stih umre, ker prve obveznosti ni mogoče obnoviti, poglejmo, ali je mogoče vložiti tožbo za vračilo sužnja, če ni bilo
pogoja. V odgovor pa je mogoče reči, da ko je dolžnik obljubil upniku pod pogojem, ni videti, da bi bil v zamudi pri izročitvi
sužnja. Res je namreč, da bo tisti, ki je bil obveščen in ga ni hotel izročiti, oproščen odgovornosti, če ga bo ponudil pozneje.
129. Kaj pa, če bi upnik sklenil pogoj z drugim, ne da bi dolžnik vedel zanj? Tudi v tem primeru je treba šteti, da je dolžnik
oproščen odgovornosti; tako kot če bi kdo ponudil sužnja v dolžnikovem imenu in bi ga določevalec zavrnil sprejeti.
130. Enako mnenje je bilo podano v primeru, ko je človek, potem ko so mu ukradli sužnja, pod pogojem določil vse, kar je
bil tat sposoben plačati ali storiti; tat bo namreč oproščen odgovornosti za tožbo za izterjavo, če bi lastnik sužnja zavrnil, da
bi ga sprejel, ko je bil ponujen. Če pa je bila določba sklenjena, ko je bil suženj v pokrajini, in predpostavimo, da bi suženj
umrl, preden bi ga tat ali obljubitelj lahko dobil v posest, ne bi bilo razloga za uporabo pravila, ki smo ga omenili zgoraj;
zaradi odsotnosti sužnja namreč ni mogoče šteti, da je bil ponujen.
131. Določil sem za Stiha in Pamfila, ko je bil Pamfil v moji lasti. Če bi prenehal biti moj, se obljubitelj ne bo razbremenil z
oddajo Pamfila; saj se šteje, da glede sužnja Pamfila ni bila sklenjena nobena pogodba, niti v obliki obveznosti niti v obliki
plačila. Če pa se kdo dogovori za izročitev sužnja, bo obljubitelj z izročitvijo enega od sužnjev, ki so mu pripadali v času, ko
je bil dogovor sklenjen, razvezan. In dejansko se zdi, da se je določevalec glede na določila pogodbe dogovoril za izročitev
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sužnja, ki v tistem času ni pripadal obljubitelju. Predpostavimo, da je bila določba naslednja: "Ali obljubljaš, da boš dal
enega od sužnjev, ki jih je zapustil Sempronij?" Če bi Sempronij zapustil tri, bi eden od njih pripadal določevalcu; če bi
druga dva sužnja, ki sta pripadala nekomu drugemu, umrla, pa poglejmo, ali bi obveznost še naprej obstajala. Boljše mnenje
je, da bo določilo ugasnilo, razen če bi preostali suženj, ki pripada določevalcu, prenehal biti njegov pred smrtjo drugih dveh.
132. Kadar nekdo, ki je dolžan sužnja, da stihijo, ki je upravičen do svobode v skladu s pogoji skrbništva, se ne šteje, da je bil
ta osvobojen. Kajti njegova izročitev sužnja pomeni manj, kot če bi ga dal, ko ga je še vedno dolžan izročiti zaradi povračila
storjene škode. Ali bo torej enako pravilo veljalo, če izroči grobarja ali kakšnega drugega ponižanega sužnja? V tem primeru
ne moremo zanikati, da je dal sužnja, vendar se razlikuje od prejšnjih, saj ima sužnja, ki mu ga ni mogoče odvzeti.
133. Obljubitelj sužnja mora izročiti takšnega, ki ga lahko določevalec manumitira, če to želi storiti
to želi storiti.
134. Isto, Digest, knjiga XXXI.
Dal sem poroštvo za dvajset sestercij in zastavo za deset, da bi zavaroval trideset sestercij, ki sem si jih izposodil. Upnik je s
prodajo zastave dobil deset. Ali ta znesek desetih sestercij zmanjša celoten dolg (kot menijo nekatere avtoritete), če dolžnik
ob plačilu desetih sestercij o tem ni ničesar povedal; ali (kar je moje mnenje) je poroštvo upravičeno, da se razbremeni
odgovornosti za sestercije od vsega dolgovanega, ker bi dolžnik z omembo tega lahko dosegel to; in ker ni ničesar povedal,
bi se prej štelo, da je želel plačati tisto, kar je bilo zavarovano? Bolj se nagibam k temu, da bi bilo treba lastniku obveznosti
dovoliti, da prizna, kar je bilo plačano na tisti del terjatve, za katerega je bil dolžnik solidarno odgovoren.
135. Modestin, Pravila, III. knjiga.
Vse, kar se od dolžnika pobere kot kazen, bi moralo biti v korist upnika.
136. Isti, Pravila, VIII. knjiga.
Tako kot razrešitev razveljavi vse predhodne tožbe do tega trenutka, ima enak učinek združitev; če namreč dolžnik postane
dedič svojega upnika, združitev zapuščine razveljavi tožbo za izterjavo dolga.
137. Isto, Mnenja, VI. knjiga.
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Modestin meni, da je po plačilu vsega, kar je zapadlo na račun tutorja brez kakršne koli pogodbe, če se po določenem
časovnem presledku odstopijo pravice do tožbe, odstop ničen, ker takšna pravica ne ostane. Če pa je bilo to storjeno pred
plačilom ali če je bilo med strankama dogovorjeno, da se pravice do tožbe odstopijo, in je bilo plačilo opravljeno, nato pa je
prišlo do odstopa, pravice do tožbe ostanejo nedotaknjene; saj se tudi v zadnjem primeru zdi, da je bila cena tistih, ki so bile
odstopljene, prej plačana, kot pa da je takrat obstoječa pravica ugasnila.
138. Isto, Pandekti, knjiga VII.
Gospodar s svojim svobodnjakom ne more skleniti pogodbe za njegove storitve za noben čas pred pridobitvijo njegove
svobode.
139. Javolenus, O Kassiju, XI. knjiga.
Kadar je denar, ki pripada drugemu, plačan brez vednosti ali privolitve lastnika, še vedno ostaja njegova last. Če je pomešan
z drugim denarjem, tako da ga ni mogoče ločiti, je v knjigah Gaja navedeno, da bo pripadal tistemu, ki ga je prejel; tako da
bo v korist lastnika vložena tožba zaradi kraje zoper tistega, ki je denar plačal.
140. Isto, Pisma, knjiga X.
Denar, ki mi ga dolguješ, ali katero koli drugo premoženje, za katerega ti naročim, da ga pokažeš v moji navzočnosti, ko se to
zgodi, povzroči, da si takoj izpuščen in da premoženje pripada meni. Ker namreč posesti omenjene lastnine dejansko nima
nihče, jo pridobim jaz in tako rekoč velja, da mi je izročena manu longa.
141. Pomponij, O Kvintu Muciju, IV. knjiga.
Obveznost se lahko izpolni na enak način, kot je bila sklenjena. Zato je treba, kadar smo sklenili pogodbo v zvezi s kakšno
lastnino, to izpolniti s prenosom same stvari, kot na primer, kadar posodimo kakšen predmet, da bi ga porabili, v zameno pa
je treba dati njegovo vrednost v denarju; kadar pa smo se za kaj dogovorili ustno, je treba obveznost izpolniti z izročitvijo
predmeta ali z besedami. Z besedami, kadar se obljubljajoči razreši; z izročitvijo predmeta, kadar se izroči, kar je bilo
obljubljeno. Podobno velja, kadar se opravi nakup, prodaja ali najem, če je to storjeno zgolj s soglasjem, se lahko pogodba
razveljavi z nasprotnim dogovorom.
142. Isto, O Kvintu Muciju, VI. knjiga.
Če določim plačilo sebi ali Titiusu in bi Titius umrl, ne moreš plačati njegovemu dediču.
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143. Če bi Titius deponiral posodo v moje roke in umrl ter zapustil več dedičev, nekateri od njih pa bi me obvestili, naj jo
izročim, bo najbolje, če mi bo pretor, potem ko se bo nanj obrnil, ukazal, naj posodo izročim nekaterim od dedičev, pod temi
pogoji ne bom odgovoren za depozit preostalim; če pa jo izročim v dobri veri in ne da bi mi pretor to ukazal, bom oproščen;
ali, kar je bolj res, ne bom odgovoren za obveznost, ki izhaja iz depozita. Najbolje pa je, da to storim na podlagi sodnikovega
ukaza.
144. Prokul, Pisma, knjiga V.
Če bi Kornelij zemljišče, ki mu pripada, v imenu Seje dal njenemu možu kot doto in ne bi ničesar določil glede njegove
vrnitve; in to stori tako, da se med Sejo in njenim možem sklene dogovor, da se v primeru ločitve zemljišče vrne Korneliju;
Menim, da mož ne more varno vrniti zemljišča Korneliju, če se razveže zakonska zveza, če mu Seia to prepove; prav tako kot
v primeru, ko ni bil sklenjen neformalni dogovor, če bi ženska po razvezi zakonske zveze naročila, naj se zemljišče vrne
Korneliju, nato pa bi mu to prepovedala, preden bi se to zgodilo, se zemljišče ne bi moglo varno vrniti. Če pa bi moral mož,
preden je Seja to prepovedala, vrniti zemljišče Korneliju in ni imel razloga misliti, da se s tem ne bi strinjala, menim, da ne bi
bilo bolje ali bolj pravično, če bi zemljišče izročil Seji.
145. Pomponij, Različni odlomki, XIV. knjiga.
Če tvojemu sužnju posodim denar in ga nato kupim, on pa mi ga po manumituciji vrne, ne more izterjati denarja.
146. Prokul, Pisma, knjiga VII.
Vložil si tožbo De peculia proti gospodarju zaradi dolga njegovega sužnja, in odločilo se je, da poroki niso oproščeni. Če bi
isti suženj, ki mu je bilo zaupano upravljanje njegove peculije, plačal denar, si pravilno prebral, da bodo poroštva sproščena.
147. Callistratus, Monitory Edict, knjiga I.
Manj kot celoten znesek se plača bodisi po količini bodisi po času.
Paulus, O ediktu, VIII. knjiga.
149. Po naši praksi plačila ni mogoče pravilno izvršiti odvetniku v tožbi; absurdno je namreč, da bi bilo pred odločitvijo o
zadevi izvršeno tistemu, ki mu pravica do izvršitve sodbe ni priznana. Če pa se mu izroči z namenom plačila, bo po
opravljenem plačilu oproščen.
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149. Celsus, Digeste, knjiga XX.
Če dolg plača moj zastopnik, ga ne morem izterjati, saj če kdo imenuje zastopnika za opravljanje vseh svojih poslov, se šteje,
da mu je naročil, naj upnikom plača denar, do katerega so upravičeni, in ni treba čakati, da naročitelj potrdi transakcijo.
150. Scaevola, Digest, knjiga V.
Oče je umrl na podlagi oporoke in zapustil svojo hčerko kot dedinjo. Njena mati je opravljala svoje posle in poskrbela, da so
bankirji prodali njeno premoženje, in vse to je bilo vpisano v njihove račune. Bankirji so izplačali ves izkupiček od prodaje,
nato pa je mati približno devet let skrbela za vse, kar je bilo treba storiti v imenu njene mladoletne hčerke, in jo končno
poročila ter ji izročila svoje premoženje. Postavilo se je vprašanje, ali je deklica upravičena do kakršne koli tožbe zoper
bankirje, če ni ona, ampak njena mati določila ceno za prodajo premoženja, ki jim je bilo izročeno. Odgovor je bil, da je treba
v primeru dvoma, ali so bili bankirji po plačilu denarja oproščeni odgovornosti po zakonu, odločiti, da so bili oproščeni
odgovornosti. Klavdij: Ali se je zdelo, da je bila cena premoženja, za katero so bankirji vedeli, da pripada mladoletniku, v
dobri veri plačana materi, ki ni imela pravice do upravljanja. Če so se torej tega zavedali, ne bi bili oproščeni odgovornosti,
torej pod pogojem, da bi se izkazalo, da je mati insolventna.
151. Isto, Digest, knjiga XXIX.
Upnik je v zvezi z več svojimi terjatvami in menicami navedel naslednje: "Jaz, Titius Maevius, potrjujem, da sem prejel in da
imam v rokah (za kar sem dal odpustek Gaju Titiusu) ves saldo na računu po izračunu denarja, za katerega mi je Stichus,
suženj Gaja Titiusa, dal menico." Postavilo se je vprašanje, ali je mogoče vložiti tožbo za izterjavo drugih menic, ki jih ni
podpisal Stichus, temveč le dolžnik sam. Odgovor je bil, da je prenehala samo tista obveznost, za katero je bilo navedeno, da
je bilo izvedeno plačilo.
152. Lucij Titius je pisal Seiju, ki mu je bil dolžan štiristo sestercij na podlagi dveh menic, od katerih je bila ena za sto, druga
pa za tristo, naj mu pošlje znesek menice za sto, ki sta jo podpisala Maevius in Septicij. Sprašujem, ali bi bil Seius oproščen,
če bi trdil, da je Maeviju in Septiciju plačal tudi znesek menice za tristo sestercij? Odgovor je bil, da če mu upnik ni naročil,
naj plača menico za tristo sestercij, ali če ni potrdil plačila, potem ko je bilo opravljeno, da ne bo oproščen.
153. Lucij Titius je v dveh različnih določilih, od katerih je eno zahtevalo petnajst aurejev po visoki obrestni meri, drugo pa
dvajset po nižji, zavezal Seija na isti datum tako, da je bilo treba najprej plačati menico za dvajset aurejev, to je na
septembrske ide. Dolžnik je po izteku roka za plačilo obeh določil plačal šestindvajset aurejev, upnik pa ni navedel, na
podlagi katerega določila je bilo plačilo opravljeno. Sprašujem se, ali je bilo s plačilom poravnana najprej zapadla obveznost;
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to pomeni, ali je treba glavnico dvajsetih aurejev šteti za plačano, preostalih šest pa za plačane obresti. Odgovoril sem, da je
to običajno razumeti na ta način.
154. Isto, Digest, knjiga XXVII.
Sin je v vlogi dediča upravljal.očetovo zapuščino, denar, ki je bil del zapuščine, posodil Semproniju, ki ga je prejemal v
obrokih, nato pa je kot mladoletnik zapuščino zavrnil. Postavilo se je vprašanje, ali je skrbnik očetovega premoženja
upravičen do pravične tožbe zoper Sempronija. Odgovor je bil, da v navedenem primeru ni ničesar, kar bi kazalo, da tisti, ki
je plačal, kar si je izposodil, ne bi smel biti oproščen.
155. Labeo, Epitome o verjetnostih, Paulus, VI. knjiga.
Če tvoj dolžnik noče, da bi ga ti odpustil, in je navzoč, ga ne moreš odpustiti proti njegovi volji. Paulus: Če je dolžnik
navzoč, ga lahko razrešiš tudi brez njegove privolitve, če ga zamenjaš z nekom, s katerim se dogovoriš za plačilo dolga z
namenom, da bi sklenil novacijo; in tudi če ga ne razrešiš, dolg, kar zadeva tebe, takoj ugasne, saj ti bo, če ga boš poskušal
izterjati, preprečena izjema zaradi goljufije.
156. Pomponij, Pisma, knjiga IX.
Če obljubiš, da mi boš izročil sužnja, ki pripada drugemu, ali če ti je bilo to naloženo z oporoko, in bi sužnja njegov gospodar
manumitiral, preden bi mi ga bil dolžan izročiti, bo ta manumitacija imela enak učinek kot smrt, saj v primeru smrti sužnja ne
boš odgovarjal.
157. Če pa kdo, ki je obljubil, da bo dal sužnja, in ker ga je gospodar določil za dediča, ga izroči v svobodo pod določenim
pogojem, bo oproščen.
158. Scaevola, Javno obravnavana vprašanja.
Če sta dva solastnika in eden od njiju imenuje drugega za svojega dediča, poglejmo, ali se obveznost ne bo združila.
Odločeno je bilo, da se ne bo združila. Kakšna je bila prednost te odločitve? Če dedič vloži tožbo, s katero zahteva, da se mu
premoženje izroči, mu ga je treba izročiti bodisi zato, ker je dedič, bodisi zato, ker je do njega upravičen v svojem imenu.
Vendar pa v tem primeru obstaja velika razlika, saj če se lahko enemu od določiteljev prepreči začasna izjema, ki izhaja iz
pogodbe, je pomembno vedeti, ali dedič vloži tožbo v svojem imenu ali kot dedič, tako da lahko na ta način ugotovite, ali bo
obstajal razlog za izjemo ali ne.
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159. Tudi v primeru, ko sta dva sopogodbenika in eden od njiju imenuje drugega za svojega dediča, se obveznost ne združi.
160. Če pa glavni dolžnik postavi dediča za svojega poroka, se obveznost združi. In mogoče je šteti za splošno pravilo, da se
v primeru, ko se glavna obveznost pridruži obveznosti, ki je akcesorna, obe združita, če pa sta dve glavni obveznosti, se ena
od njiju pridruži drugi prej zaradi okrepitve tožbe kot pa zaradi združitve.
161. Kakšno je pravilo, kadar porok imenuje glavnega dolžnika za svojega dediča? Po Sabinovem mnenju se obveznost
združi, čeprav se Prokulus z njim ne strinja.
162. Papinianus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Če kdo, ki mu je dolžnik plačal denar, ki pripada drugemu, še naprej zahteva plačilo tega, kar mu pripada, medtem ko je
omenjeni denar v njegovih rokah, in ne ponudi, da bo vrnil, kar je prejel, bo izključen z izjemo zaradi goljufije.
163. Če pa posodim denar, ki je v skupni lasti, ali ga plačam, bo glede na moj delež takoj nastala pravica do tožbe in
odpustka, ne glede na to, ali se upošteva nerazdeljeni skupni delež na denarju ali pa se ta denar obravnava ne glede na njegov
telesni obstoj, temveč glede na njegovo višino.
164. Kadar pa porok plača denar, ki pripada nekomu drugemu, z namenom, da bi bil oproščen odgovornosti, in je ta
porabljen, lahko vloži mandatno tožbo. Če torej plača denar, ki ga je izropal, lahko vloži mandatno tožbo po tem, ko je plačal
znesek sodbe, pridobljene v tožbi zaradi tatvine ali v tožbi za vrnitev premoženja.
165. Favij Januarij Papinijanu, Pozdrav: Titius je bil dolžan Gaju Seiju določeno vsoto denarja pod pogoji zaupanja in še
toliko več iz drugega razloga, ki ga ni mogel izterjati, vendar ga po plačilu ni bilo mogoče izterjati. Neki suženj, ki je bil
Titijev zastopnik, je med odsotnostjo svojega gospodarja plačal vsoto denarja, ki je bila enaka znesku ene od terjatev, in
izjavil, da jo je treba pripisati celotnemu dolgu. Sprašujem, na katero terjatev je treba šteti, da je bil plačani znesek knjižen v
dobro. Odgovor je bil, da če je Seius izjavil Titiusu, da je treba plačilo pripisati celotnemu dolgu, se zdi, da izraz "dolg"
označuje samo znesek, ki ga je treba plačati na podlagi zaupanja, in ne tistega, za katerega ni mogel vložiti tožbe in po plačilu
katerega denarja ni bilo mogoče izterjati. Ker pa je suženj, ki je bil Titijev zastopnik, plačal denar v času odsotnosti svojega
gospodarja, lastništvo navedenega denarja ne bi prešlo na upnika na podlagi take vrste obveznosti, pri kateri bi bilo mogoče
uporabiti izjemo, tudi če bi se zatrjevalo plačilo tega dolga; ker ni verjetno, da bi gospodar določil svojega sužnja, da plača
denar za dolg, ki naj ne bi bil plačan; še manj, da bi izvedel plačilo iz peculiuma, da bi sužnja odvezal odgovornosti kot
porok, ki jo je suženj prevzel brez sklicevanja na korist svojega peculiuma.
166. Isto, Vprašanja, knjiga XXVIII.
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"Ali obljubljaš, da boš izročil Stiha ali Pamfila, kateregakoli bom želel?" Ker je eden od sužnjev umrl, se lahko zahteva samo
od preživelega, razen če je prišlo do zamude pri izročitvi tistega, ki je umrl in ki ga je tožnik izbral; potem bi namreč moral
biti izročen samo tisti, ki je umrl, kot da bi bil edini vključen v obveznost.
167. Kadar je bil obljubitelj upravičen do izbire, pa bi eden od sužnjev umrl, je mogoče zahtevati samo preživelega. Če pa bi
eden od njih umrl po dolžnikovem dejanju, saj je imel pravico izbire, čeprav je medtem mogoče zahtevati samo tistega, ki ga
je mogoče izročiti, dolžnik ne more ponuditi ocenjene vrednosti tistega, ki je umrl, če bi se zgodilo, da bi bil veliko manj
vreden od drugega; iz razloga, ker je bilo to pravilo določeno v korist upravičenca in za kaznovanje obljubitelja. Če drugi
suženj pozneje umre brez dolžnikove krivde, tožbe v nobenem primeru ni mogoče vložiti na podlagi določila; ker slednji v
času svoje smrti ni povzročil, da bi določilo postalo veljavno. Ker pa goljufija vsekakor ne sme ostati nekaznovana, se lahko
tožba iz tega razloga uporabi brez razloga. Pravilo je drugačno, kar zadeva osebo poroka, če ubije sužnja, ki je bil obljubljen;
ker bo odgovoren v tožbi na podlagi določila, tako kot bi bil odgovoren, če bi dolžnik umrl, ne da bi zapustil dediča.
168. Sprejem zapuščine včasih po zakonu združi obveznost; na primer, če upnik vstopi v dolžnikovo zapuščino kot njegov
dedič ali, po drugi strani, če dolžnik vstopi v upnikovo zapuščino. Včasih nadomesti plačilo, če upnik, ki je posodil denar
varovancu brez pooblastila njegovega skrbnika, postane njegov dedič; iz zapuščine namreč ne zadrži le zneska, s katerim se
je varovanec okoristil, ampak celoten znesek dolga. Občasno se zgodi, da se obveznost, ki je nična, potrdi s sprejemom
zapuščine; če namreč dedič, ki je izročil zapuščino v skladu s Trebellijevim dekretom senata, postane dedič upravičenca do
zaupanja ali če ženska, ki je poroštvo za Titiusa, postane njegova dedinja, civilna obveznost zaradi dedovanja osebe, ki je bila
odgovorna po zakonu, začne izgubljati ugodnost izjeme, saj ni primerno priskočiti na pomoč ženski, ki prevzame
odgovornost v svojem imenu.
169. Splošna trditev, da je porok, ki postane dedič glavnega dolžnika, razbremenjen odgovornosti kot porok, velja, kadar se
ugotovi, da je obveznost glavnega obljubitelja večja. Če je namreč glavni dolžnik odgovarjal samo za obveznost, bo porok
razrešen. Po drugi strani pa ni mogoče reči, da porokova obveznost ne preneha, če ima glavni dolžnik lastno osebno
obrambo; kajti če je v dobri veri posodil denar mladoletniku, staremu petindvajset let, in ta ga je izgubil ter umrl v času, ko bi
lahko zahteval popolno povračilo, pri čemer je svojemu poroku zapustil dediča, je težko trditi, da pravica po pretorskem
zakonu, s katero bi mladoletnik lahko dobil olajšavo, varuje obveznost poroka, ki je bila glavna pravica in h kateri je bila
obveznost poroka akcesorna, ne da bi upoštevali pretorski zakon. Zato se olajšava za vrnitev v prejšnje stanje v predpisanem
roku prizna poroku, ki postane mladoletnikov dedič.
170. Naravna obveznost preneha po zakonu, na primer s plačilom denarja, pa tudi s pravičnim dogovorom ali s prisego; ker
se pravičnost dogovora razreši vezanost na pravičnost, s katero se edina vzdržuje, in zato se pravi, da je poroštvo, ki ga je dal
mladoletnik, iz teh razlogov razrešeno.
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171. Postavilo se je vprašanje, ali lahko kdo določi, kot sledi: "Ali obljubiš, da boš deset aurei plačal meni ali mojemu sinu?"
ali kot sledi: "Meni ali mojemu očetu?" V takih primerih je mogoče zelo pravilno razlikovati, kajti kadar se zaveže sin, se
očetu doda le, kadar se zaveze ne da pridobiti zanj; po drugi strani pa nič ne preprečuje, da bi se sinu dodalo, kadar se zaveže
oče, kajti kadar se oče zaveže za svojega sina, se razume, da se zaveže zase, čeprav tega izrecno ne stori. V navedenem
primeru je jasno, da se sin ne doda v zvezi z obveznostjo, temveč zaradi plačila.
172. Določam, da se užitek dodeli meni ali Titiusu. Če Titius izgubi svoje civilne pravice, pooblastilo za plačilo ni
izgubljeno, saj lahko določimo naslednje: "Ali obljubljaš, da boš plačal meni ali Titiusu, če se bo njegov status spremenil?"
173. Kadar se doda norca ali varovanca, se lahko denar pravilno izplača njegovemu skrbniku ali kuratorju, če se lahko plačilo
zakonito izvede tudi njima zaradi izpolnjevanja pogoja. To pravilo bi bilo po mnenju Labea in Pegasa treba sprejeti zaradi
njegove splošne priročnosti. Sprejeti ga je mogoče, če je bil denar uporabljen v korist skrbnika ali norca. To velja tudi v
primeru, ko je komu naročeno, naj plača gospodarju, in plača svojemu sužnju, da bi ta lahko plačal gospodarju. Kadar pa je
komu naročeno, naj plača sužnju, in on plača svojemu gospodarju, se ne razume, da je izpolnil pogoj, razen če mu plača s
soglasjem sužnja. Enako mnenje je treba podati glede plačila, če bi Sempronij, ki je določil, da je treba deset aurei plačati
njemu ali Stihu, Maevijevemu sužnju, dolžnik plačal denar Maeviju, gospodarju sužnja.
174. Če ima upnik v posesti premoženje svojega dolžnika, ki mu ne pripada, in od njega dobi toliko, kolikor bi ga osvobodil,
če bi mu plačal kateri koli drug posestnik premoženja, ni mogoče reči, da so poroki oproščeni, saj se ne sme domnevati, da je
denar plačal tisti, ki mu je bilo premoženje odvzeto.
175. Kriv si bil goljufije, da bi se izognil temu, da bi imel v posesti to, kar si vzel iz posesti, ki pripada drugemu. Če
posestnik sam izroči nepremičnino ali plača njeno ocenjeno vrednost na sodišču, bo posel v vašo korist, saj tožnik nima več
nobenega interesa v tej zadevi. Če pa vi, ki ste bili predhodno toženi, plačate zaradi goljufije, ki ste jo zagrešili, to nikakor ne
bo v korist posestniku nepremičnine.
176. Če po mojem ukazu posodiš denar Titiusu, je tovrstna pogodba podobna pogodbi, sklenjeni med skrbnikom in
dolžnikom njegovega varovanca; zato, če je mandatar tožen in je proti njemu izdana sodba, razum kaže, da dolžnik ne bo
oproščen, čeprav je bil denar morda plačan, ampak mora upnik svoje pravice do tožbe proti dolžniku prenesti na mandatarja,
da bi mu ta lahko plačal. To se nanaša na primerjavo, ki smo jo naredili v zvezi s skrbnikom in dolžnikom njegovega
varovanca; ker je skrbnik odgovoren svojemu varovancu, ker ni vložil tožbe proti njegovemu dolžniku, če je vložena tožba
proti enemu, drugi ne bo oproščen; in če je skrbniku izrečena sodba proti njemu, to dejstvo ne koristi dolžniku. Poleg tega je
običajno navedeno, da je treba zoper skrbnika vložiti nasprotno tožbo zaradi skrbništva, da se slednjega prisili, da odstopi
svoje pravice do tožbe zoper dolžnike.
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177. Če upnik po svoji krivdi izgubi zadevo zoper dolžnika, je verjetno, da od mandatarja s tožbo na skrbništvo ne more
dobiti ničesar, saj je sam kriv, da ni mogel prenesti svojih pravic do tožbe na mandatarja.
178. Če se kupec in prodajalec dogovorita, še preden je kateri od njiju kaj izročil, da je treba prodajo razveljaviti, se porok, ki
je bil sprejet, razreši po razvezi pogodbe.
179. Isto, Mnenja, knjiga XI.
Dolžnik varovanca, ki ga je pooblastil njegov skrbnik, je plačal denar upniku slednjega. Razbremenitev se izvede, če se
dokaže, da je bilo to storjeno brez goljufivega dogovora s skrbnikom. Če pa je bila storjena goljufija, bo skrbnikov upnik
odgovarjal varovancu na podlagi interdikta, ki temelji na goljufiji, če se ugotovi, da je pri njej sodeloval.
180. Kadar je varovanka postala dedinja sodnika, ki je z goljufijo imenoval skrbnika drugi mladoletni osebi, so se njeni
skrbniki s slednjo dogovorili. Skrbnica ni hotela ratificirati kompromisa. Kljub temu bo oproščena z denarjem svojega
skrbnika, skrbniki pa ne morejo vložiti pretorske tožbe proti mladoletniku, ki je prejel tisto, do česar je bil upravičen. Očitno
je, da bo mladoletnik, če bo po razveljavitvi posla raje vrnil denar skrbniku varovanke, upravičen do pretorijanske tožbe
zoper omenjeno varovanko, ki je bila sodnikova dedinja.
181. Sestra, ki ji je pripadala zapuščina od brata, ki je bil dedič, je po vložitvi tožbe za izterjavo zapuščine sklenila
kompromis; ker se je zadovoljila z dolžnikovo menico, ni več ukrepala za pridobitev zapuščine. Sklenjeno je bilo, da je bilo
tveganje iz menice še vedno njeno, čeprav ni bila opravljena nobena delegacija in ni prišlo do nobene sprostitve. Če bi torej
po sklenitvi dogovora zahtevala zapuščino, bi ji to lahko pravno preprečila izjema, ki bi temeljila na dogovoru.
182. Če so zastavne pravice dane za dve pogodbi hkrati, bi moral upnik vsak znesek, ki ga prejme na podlagi obeh pogodb, v
sorazmerju z višino vsakega dolga, izbira pa ni odvisna od njegove volje, saj je dolžnik predložil vrednost premoženja,
zastavljenega za navedeni pogodbi, v skupno last. Sklenjeno je bilo, da bi bila v primeru ločitve datumov in odgovornosti
presežne vrednosti zastavnih pravic prva obveznost zakonito plačana s ceno, prejeto za zastavo, druga pa s presežkom iste
vrednosti.
183. Kadar kdo, ki je bil postavljen za dediča, premišljuje, ali bo sprejel zapuščino, in je bil denar pomotoma plačan
nadomestnemu dediču za poplačilo dolga, zapuščina pa mu nato pripada, izgine razlog za pogoj. Zaradi tega obveznost dolga
ugasne.
184. Isto, Opredelitve, II. knjiga.
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Kadar dolžnik plača denar zaradi več terjatev in ne navede, katero od njih želi poravnati, velja, da ima prednost tista, ki je
povezana z nesramnostjo; nato tista, na katero je vezana kazen; tretjič tista, ki je zavarovana s hipoteko ali zastavo
premoženja; za tem pa ima prednost posamezna obveznost in ne tista, za katero je odgovoren drug, kot je na primer
obveznost poroštva. Starodavne oblasti so to pravilo uvedle, ker se jim je zdelo verjetno, da bo skrbni dolžnik, če mu bodo
ustrezno svetovali, svoje posle opravljal na ta način. Če nobeden od teh pogojev ne obstaja, je treba najprej opraviti plačilo na
podlagi najstarejše terjatve. Če je plačani znesek višji od zneska, ki ga zahteva posamezen dolg, pri čemer je bila prva
obveznost, ki ima prednost, poravnana, se šteje, da je bil presežek knjižen v dobro druge obveznosti, in sicer bodisi v celoti
ali z namenom, da se v tem obsegu zmanjša.
185. Paulus, Vprašanja, knjiga XV.
Neki moški je obremenil svoje premoženje in nato dodatno zastavil enega od zemljišč tako, da ga je obljubil kot doto za
svojo hčerko in ga prenesel. Če bi upnik slednjo izselil, je treba ugotoviti, da lahko mož nadaljuje postopek na podlagi
obljube dote, tako kot če bi oče za doto svoji hčeri dal sužnja, ki naj bi bil pod določenim pogojem svoboden, ali zapuščino,
ki je bila pogojno zapisana; izročitev teh stvari namreč ne more pomeniti razrešitve odgovornosti, torej razen če je gotovo, da
bodo ostale nedotaknjene.
186. Drugačno mnenje je treba podati glede denarja ali premoženja, ki si ga patron po favijanskem zakonu vzame za svojega
po smrti svojega podložnika; saj to dejanje, kot je nedavno, ne more preklicati odveze od odgovornosti, če je bila enkrat
pridobljena.
187. Mladoletnik, star petindvajset let, ki ga je upnik prevaral, je upravičen do ugodnosti tega pravila in lahko dobi povrnjeno
vse, kar je plačal na račun svojega dolga.
188. Kadar oče plača denar, ki pripada castrense peculium, moramo to razumeti tako, kot da je plačal s tem, kar je pripadalo
drugemu; čeprav lahko ostane v posesti tistega, ki mu je bil plačan, če bi sin umrl prvi in brez oporoke. Vendar se šteje, da je
pridobljena šele, ko sin umre in je dogodek razglasil, komu pripada. To je eden od primerov, v katerih zadeve, ki se pojavijo
pozneje, kažejo, kaj se je zgodilo prej.
189. Lahko veljavno določim, da se deset aurei izplača meni ali Titiusu absolutno na Kalende; ali pogojno meni na Kalende
januarja ali Titiusu na Kalende februarja. Lahko se pojavi dvom glede veljavnosti, če naj bi se meni izplačala na koledarje
februarja, Titiusu pa na koledarje januarja. Vendar je bolje reči, da je določba veljavna, saj se ta določba nanaša na določen
čas, zato mi ne more biti izplačana pred koledarji februarja, zato je lahko izplačana tudi njemu.
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190. Če kdo določi zase ali za Titiusa in reče, da moraš plačati njemu, če ne boš plačal Titiusu, velja, da je določil pogojno.
Zato tudi če je bila določba podana takole: "Ali ti določaš, da boš plačal meni deset aurei ali Titiusu pet?" in se pet plača
Titiusu, bo glavni dolžnik oproščen, kolikor to zadeva določevalca. To je mogoče priznati, če je bilo izrecno dogovorjeno, da
se tako rekoč obljubitelju naloži kazen, če plačilo ne bo izvršeno v korist Titiusa. Kadar pa se kdo zaveže zgolj zase ali za
Titija, je Titius dodan le zaradi plačila; in zato, če mu je bilo plačanih pet aurei, ostalih pet še vedno ostaja v obveznosti. Po
drugi strani pa, če določim, da se pet aurejev plača meni, deset pa njemu, pet pa se jih plača Titiusu, mi pogoji določitve ne
dovoljujejo, da bi se razrešil. Poleg tega, če on plača deset in ne zahteva vračila petih, mi bo deset pripadalo v mandatni
tožbi.
191. Določam plačilo meni v Rimu ali Titiusu v Efezu. Poglejmo, ali bo dolžnik s plačilom Titiusu v Efezu oproščen
obveznosti do mene. Če gre za različna dejanja, kot meni Julijan, vprašanje ni enako. Ker je namreč dolžnik razrešen zaradi
plačila, ki je glavna stvar, bo razrešen, tudi če določim, da se Stichus izroči meni, Pamphilus pa Titiusu, on pa izroči
Pamphila Titiusu; če pa določim zgolj dejanje, na primer gradnjo hiše na mojem ali Titiusovem zemljišču, če on gradi na
Titiusovem zemljišču, ali ne bo prišlo do razrešitve? nihče namreč ni rekel, da pride do razrešitve, če se eno dejanje izroči za
drugo. Boljše mnenje je, da v tem primeru pride do razrešitve, ker se ne šteje, da je eno dejanje opravljeno za drugo, ampak
se izvede izbira obljubitelja.
192. Kadar suženj, ki je podvržen užitku, sklene pogodbo v zvezi s premoženjem užitkarja ali v korist lastnika premoženja ali
v korist samega užitkarja, je pogodba nična. Če pa se dogovori glede lastnine lastnika, v korist slednjega ali v korist
uzurpatorja, bo dogovor veljaven; kajti v tem primeru lahko uzurpator samo prejme plačilo, ne more pa pridobiti nobene
obveznosti.
193. Obljubil sem zemljišče, ki pripada drugemu, in lastnik je na tem zemljišču zgradil hišo. Postavlja se vprašanje, ali
določilo preneha veljati. Odgovoril sem, da če sem obljubil sužnja drugega in bi ga njegov gospodar manumitiral, bom
razrešen. Celsova trditev se ne sprejme; to pomeni, da če bi bil isti suženj po kakršnem koli zakonu ponovno spravljen v
suženjstvo, bi se štel za drugega sužnja. In podobnega argumenta ne uporabi, ko pravi, da če bi lastnik iste ladje, potem ko si
jo obljubil, ladjo razstavil in jo nato z istimi materiali ponovno zgradil, boš za to odgovarjal ti. V tem primeru gre namreč za
isto ladjo, ki ste jo obljubili priskrbeti, tako da se zdi, da je obveznost prej odložena kot pa ugasnila. Ta primer bi bil podoben
primeru manumitiranega sužnja, če domnevate, da je bila ladja razstavljena z namenom, da se materiali, iz katerih je bila
sestavljena, uporabijo za druge namene, nato pa si je lastnik premislil in so bili ponovno sestavljeni. Zdi se namreč, da je ta
zadnja ladja drugačna, tako kot se zdi, da je suženj drug človek. Zemlja, na kateri je bila hiša zgrajena, pa povzroči nastanek
razlike, saj ne preneha obstajati; poleg tega jo je mogoče zahtevati in plačati njeno ocenjeno vrednost, saj je zemlja del hiše,
in to celo njen večji del, saj ji pripada celo površina. Drugačnega mnenja pa je treba biti, če bi obljubljenega sužnja zajel
sovražnik, saj ga v teh okoliščinah ni mogoče zahtevati, tako kot da čas za to še ni nastopil; če pa bi se vrnil po pravu
postliminium, ga je potem mogoče zakonito zahtevati, saj ta obveznost ostane v suspenzu, zemljišče pa še naprej obstaja,
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tako kot vsi drugi materiali, iz katerih je sestavljena stavba. Nazadnje, zakon dvanajstih tabel določa, da si oseba lahko
povrne les, pritrjen na njeno hišo, medtem pa prepoveduje njegovo odstranitev in določa, da je treba plačati njegovo ocenjeno
vrednost.
194. Paulus, Mnenja, knjiga IV.
Meni, da dolžnika ne bi smeli prisiliti, da dobi svoj denar v drugem premoženju, če bo s tem utrpel kakršno koli izgubo.
Isto, Mnenja, X. knjiga.
Če so v neki pokrajini imenovani kuratorji ali skrbniki, sprašujem, ali se jim lahko denar, ki so ga v pokrajini posodili z
obrestmi pod pogojem, da ga bodo plačali v Rimu, izplača tam, če omenjeni kuratorji ali skrbniki niso upravljali premoženja
v Italiji; in če se jim izplača, ali bo dolžnik oproščen. Paulus je podal svoje mnenje, da se denar, ki pripada varovancu, lahko
pravilno izplača njegovim skrbnikom ali kuratorjem, ki so opravljali njegove posle, in da tisti, ki so imenovani za skrbnike ali
kuratorje v pokrajini, običajno ne upravljajo poslov svojega skrbništva v Italiji, razen če skrbniki v pokrajini izrecno določijo,
da jim je treba plačilo izvršiti v Rimu.
196. Isto, Mnenja, knjiga XV.
Paulus je podal svoje mnenje, da se zdi, da tisti, ki so po določilih skrbništva dolžni prispevati enake deleže, niso oproščeni,
ker so nekateri njihovi kolegi zaradi napake prispevali več, kot jim je pripadalo.
197. Paulus je tudi menil, da je obveznost dolžnika, ki plačuje, ena stvar, terjatev upnika, ki proda zastavo, pa druga; ko
namreč dolžnik plača neko vsoto denarja, je v njegovi pristojnosti, da določi, na podlagi kakšne obveznosti jo plača. Ko pa
upnik proda zastavo, lahko njeno ceno prišteje tudi na nekaj, kar je po naravi samo dolg, in zato lahko po odbitku tega
naravnega dolga zahteva preostanek kot dolg.
198. Scaevola, Mnenja, knjiga V.
Upnik je odložil sprejem denarja, ki ga je ponudil njegov dolžnik, da bi ga prejel ob drugem času. Ta denar, ki ga je tedaj
uporabljala vlada, je bil kmalu zatem po ukazu guvernerja umaknjen iz obtoka, ker je vseboval preveč bakra. Nekaj denarja,
ki je pripadal nekemu mladoletniku in je bil shranjen, da bi se vložil v dobre bankovce, je prav tako postalo brez vrednosti.
Postavilo se je vprašanje, kdo bo moral nositi izgubo? Odgovoril sem, da glede na navedena dejstva tega ne bosta morala
nositi niti upnik niti skrbnik.
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199. Ker sta se stranki pri posojilu dogovorili glede glavnice dolga, glede obresti pa sta bili vpleteni v spor, je bilo na podlagi
pritožbe dokončno odločeno, da plačanih obresti ni mogoče izterjati in da jih pozneje ne bo treba plačati. Sprašujem se, ali je
treba plačani denar pripisati obrestim, kot je zahteval tožnik, ali pa ga je treba uporabiti za zmanjšanje glavnice. Odgovoril
sem, da če je tisti, ki ga je plačal, dejal, da je to storil zato, da bi se lahko pripisal glavnici, se ne bi smel pripisati kot obresti.
200. Valerij, suženj Lucija Titija, je sestavil naslednje potrdilo: "Od Marija Marina sem prejel takšno in takšno vsoto aurejev,
ki naj se prišteje k večjemu znesku." Sprašujem, ali naj se ta znesek knjiži v dobro prihodnjega leta, saj je predstavljal saldo
za preteklo leto. Odgovoril sem, da je treba plačilo šteti za dobropis na kateri koli znesek, ki je bil prej dolgovan.
201. Titius si je izposodil vsoto denarja, obljubil, da bo plačeval obresti po petodstotni obrestni meri, in nekaj let tako tudi
plačeval, nato pa je brez kakršnegakoli dogovora v ta namen, temveč zaradi napake in nevednosti, plačeval obresti po
šestodstotni obrestni meri. Če bi se napaka odkrila, sprašujem, ali bi se znesek, ki ga je plačal poleg obresti, dogovorjenih v
določilu, zmanjšal za glavnico. Odgovor je bil, da če je po pomoti plačal več obresti, kot jih je bil dolžan, bi se morebitni
presežek moral pripisati glavnici.
202. Maecianus, Trusts, knjiga II.
Kadar dolžnik, ki ima več dolgov, plača denar, Julianus zelo pravilno meni, da je treba šteti, da je ta denar knjižen v dobro
obveznosti, ki bi jo v času, ko jo je plačal, lahko bil prisiljen v celoti izpolniti.
203. Isto, Trusti, VIII. knjiga.
Plačila in sprostitve, ki jih dedič opravi pred prenosom zapuščine, je treba ratificirati.
204. Paulus, O falcidijskem pravu.
Ko v zvezi z dedičem rečemo, da mora takoj vrniti oporočiteljevemu poroku, kar je ta plačal pred sprejemom zapuščine, je
treba razumeti, da dopušča manjšo zamudo, saj mu ni treba takoj priti z vrečo denarja.
205. Gaj, O ustnih obveznostih, II. knjiga.
Eno je, da lahko plačam Titiusu v skladu s pogoji določila, drugo pa, da se to zgodi z mojim dovoljenjem. Če je namreč
plačilo pravilno izvedeno na podlagi določila, je upnik lahko zakonito plačan, tudi če to prepovedujem; če pa dovolim, da se
plačilo izvede, to ne bo zakonito, če, preden se izvede, obvestim obljubitelja, naj ne plača.
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206. Pomponij, Enchiridion, II. knjiga.
Ustna obveznost se izpolni po naravni ali civilni poti. Naravno se izpolni, na primer s plačilom ali če premoženje, omenjeno
v določilu, preneha obstajati brez krivde obljubitelja. Civilno se izpolni, na primer z razrešitvijo, na primer kadar se pravice
določevalca in obljubitelja združijo v isti osebi.
207. Paulus, Manuals, knjiga II.
Kadar kdo v poslušnosti mojemu pooblastilu sklene določilo, ki naj bi se izvršilo po moji smrti, mu bo plačilo zakonito
izplačano, ker je takšno obligacijsko pravo. Zato se mu lahko zakonito plača tudi proti moji privolitvi. Kadar pa sem svojemu
dolžniku naročil, naj plača nekomu po moji smrti, plačilo ne bo zakonito izvedeno, ker je pooblastilo s smrtjo razveljavljeno.

Tit. 4. O razrešitvi.

208. Modestin, Pravila, II. knjiga.
Razrešitev je razrešitev odgovornosti z vzajemnim zaslišanjem, s katerim sta obe stranki oproščeni izpolnjevanja iste
pogodbe.
209. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIV.
Ugotovljeno je, da se lahko varovanec razbremeni odgovornosti z razrešitvijo brez pooblastila svojega skrbnika.
210. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Nikogar ni mogoče odvezati odgovornosti prek zastopnika, prav tako ni mogoče nikogar odvezati z odpustom brez
pooblastila.
211. Pomponij, O Sabinu, IX. knjiga.
Razrešitve ni mogoče odobriti pod pogojem.
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212. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXIV.
Razrešitev z določenim datumom nima nobene veljave ali učinka, saj razrešitev osebo razreši odgovornosti na enak način kot
plačilo.
213. Isti, O Sabinu, knjiga XLVII.
Če je bilo sklenjenih več določil in obljubitelj zahteva razrešitev, kot sledi: "Ali potrjuješ prejem tega, kar sem ti obljubil?",
in je jasno, na kaj se nanaša, bo razrešitev razrešila samo to. Če to ni jasno, bodo vsa določila prenehala veljati, če
upoštevamo, da bo posel ničen, če sem nameraval odobriti odpust enega dolga, vi pa ste zahtevali odpust drugega.
214. Isto, O Sabinu, knjiga L.
Gotovo je, da se lahko razrešitev opravi na naslednji način: "Ali potrjuješ prejem desetih aurei?" in druga stranka odgovori:
"Potrjujem."
215. Isto, O Sabinu, knjiga XLVIII.
Postavlja se vprašanje, ali lahko razrešitev, ki je brez učinka, vključuje veljavni sporazum. Vključuje sporazum, razen če je
namen drugačen. Nekdo lahko reče: "Ali ni potemtakem lahko tudi soglasje?" Zakaj ne more biti? Predpostavimo, da tisti, ki
daje razrešitev, ker se dobro zaveda, da ne bo imela učinka, odobri razrešitev; kdo bi dvomil, da ni bilo dogovora, ker ni imel
privolitve, ki je potrebna za veljavnost dogovora?
216. Ker lahko suženj, ki je v skupni lasti, določi za enega od svojih gospodarjev, lahko zanj tudi prejme razrešitev in ga s
tem v celoti razbremeni odgovornosti. Octavenus je istega mnenja.
217. Suženj v skupni lasti lahko od enega od svojih gospodarjev prejme razrešitev za razrešitev drugega; tega mnenja je tudi
Labeo. Končno v Knjigi o verjetnostih pravi, da lahko suženj, če se je s prvim gospodarjem dogovoril v korist drugega, ki je
njegov partner, zahteva od drugega razrešitev in z njo razreši prvega gospodarja, ki ga je sam zavezal z obveznostjo. Zato se
zgodi, da obveznost sklene in razveljavi isti suženj.
218. Samo ustno pogodbo je mogoče razveljaviti z razrešitvijo, saj ta uniči ustno obveznost, ker je sama ustno sklenjena;
kajti kar ni bilo sklenjeno z besedami, se z njimi ne more razveljaviti.
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219. Sin, ki je pod očetovskim nadzorom, očeta z obljubo ne zaveže civilno, ampak zaveže samega sebe. Zato lahko sin pod
očetovskim nadzorom zahteva razrešitev, da bi se razrešil odgovornosti, ker je sam zavezan; vendar oče z izpraševanjem v
zvezi z razrešitvijo ne povzroči nobenega pravnega učinka, ker ni zavezan on sam, ampak njegov sin. Enako pravilo velja za
sužnje; suženj se namreč lahko razreši z razrešitvijo in celo pretorske obveznosti ugasnejo, če so proti gospodarju, ker je to
naša praksa in je razrešitev del prava narodov. Zato menim, da se lahko odpust izrazi v grškem jeziku, če se uporabi enaka
formula kot v latinščini, to je: "Ali potrjuješ prejem toliko in toliko denarjev?" "Potrjujem."
220. Paulus, O Sabinu, XII. knjiga.
Del določila se lahko razveljavi s sprostitvijo, kot če kdo reče: "Ali potrjuješ prejem petih od desetih sestercij, ki sem ti jih
obljubil plačati?" In tudi, če kdo vpraša: "Ali potrjuješ prejem polovice tistega, kar sem ti obljubil?"
221. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXVI.
Če pa predmet določila ni denar, temveč kakšno drugo premoženje, kot je na primer suženj, se lahko odpust odobri za del
tega premoženja, kot se lahko odobri v korist enega od več dedičev.
222. Paulus, O Sabinu, knjiga XII.
Eden od načinov pridobitve je osvoboditev lastnika od obveznosti; zato lahko suženj, na katerem ima nekdo pravico užitka, s
pridobitvijo razrešitve razreši užitkarja, saj se bo štelo, da je pridobil lastnino slednjega. Tudi kadar imamo samo uporabo
premoženja, velja isto pravilo. Enako pravimo v zvezi z osebo, ki nam v dobri veri služi kot suženj, pa tudi v zvezi z drugimi,
ki so podrejeni naši oblasti.
223. Če pa izpustim sužnja, ki je sam obljubil, da mi bo plačal, ne morem izkoristiti nobenega pretorijanskega ukrepa zoper
njegovega gospodarja, ki je odobren s sklicevanjem na peculium ali zaradi koristi, ki izhaja iz lastnine.
224. Kadar suženj, ki pripada zapuščini, pred njeno vknjižbo prosi za razrešitev, ki jo je pokojnik obljubil dati, menim, da je
boljše mnenje, da bo razrešen odgovornosti, tako da bo na ta način razrešena tudi sama zapuščina.
225. Toda tudi če je gospodar v rokah sovražnika, je treba reči, da je razrešitev potrjena s pravico postliminium; kajti suženj
lahko določi za svojega gospodarja, ki je v rokah sovražnika.
226. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXVI.
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Z izpustom je mogoče razpolagati z vsem, kar zapade od določenega datuma ali pod določenim pogojem. Vendar se zdi, da
se to stori le, če je pogoj izpolnjen ali če je prišel čas.
227. Ulpianus, O Sabinu, knjiga L.
Bolje je reči, da se lahko obveznost za storitve, obljubljene s prisego osvobojenca, odpravi z odpustom.
228. Če tega, kar je predmet določila, ni mogoče razdeliti, razrešitev dela ne bo imela nobene moči ali učinka; kot na primer,
če gre za služnost, vezano na kmečko ali mestno posest. Jasno je, da če je predmet določila služnost, na primer tičanskega
posestva, se lahko izvede razrešitev za del tega zemljišča, služnost za preostali del zemljišča pa bo še naprej obstajala. Če pa
bi kdo določil pravico do prehoda in bi se določilo izdalo za pravico do prehoda ali dovoza, ne bi imelo učinka. To mnenje bi
bilo treba sprejeti tudi, če je bila podana sprostitev za dovozno pot. Kadar pa je razrešitev podeljena tako za prehod kot za
dovoz, bo posledica, da bo razrešen tisti, ki je obljubil pravico do prehoda.
229. Gotovo je, da vsakdo, ki se zaveže za zemljišče in soglaša z razrešitvijo pravice uporabe ali pravice poti prek
navedenega zemljišča, stori dejanje, zaradi katerega je razrešitev nična; kajti tisti, ki odobri razrešitev, mora to storiti za
celotno pravico ali tisti njen del, ki je vključen v zavezo. Vendar te stvari niso deli zemljišča, kakor tudi ne, če bi nekdo, ki je
določil hišo, dal razrešitev za kamne ali okna, za zid ali sobo.
230. Če nekdo, ki je določil pravico do uporabe, odpusti pravico do uporabe in to stori v prepričanju, da mu pripada samo
uporaba, ne gre za odpust. Če pa je to storil zato, da bi jo odštel od užitka, čeprav je mogoče uporabo določiti brez užitka, je
treba šteti, da je odpoved veljavna.
231. Kadar kdo, ki se je dogovoril za sužnja, izda prejemek za stihijo, Julijan v štiriinpetdeseti knjigi Digest pravi, da ima
razrešitev učinek, in sicer da ugasne celotna obveznost; kajti to, kar lahko obljubitelj plača določevalcu, tudi proti njegovi
privolitvi, ker je predmet razrešitve, razbremeni prvega odgovornosti.
232. Kadar se kdo zaveže za zemljišče, je odločeno, da klavzula, ki se nanaša na goljufijo, ne more biti vključena v
razrešitev, ker to ne predstavlja dela dolga, saj je to, kar je dolgovano, ena stvar, kar je razrešeno, pa je druga stvar.
233. Če se kdo zaveže za Stichus ali deset aurei pod določenim pogojem in prejme prejemke za Stichus ali deset aurei, in
medtem ko pogoj traja, Stichus umre, deset aurei ostane v obveznosti, kot da ne bi bil dan razvezni pogoj.
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234. Če je razrešitev dana poroku, kadar je bil glavni dolžnik odgovoren zaradi premoženja, vendar ne z besedami, ali bo tudi
on razrešen? Naša praksa je, da je glavni dolžnik kljub temu, da morda ni bil zavezan z besedami, vseeno oproščen
odgovornosti zaradi razrešitve, ki je bila odobrena njegovemu poroštvu.
235. Če je dano poroštvo za zapuščino, ki jo je treba plačati pod določenim pogojem, in če je dana njegova razrešitev, bo
zapuščina zapadla, takoj ko bo izpolnjen pogoj, od katerega je odvisno njeno plačilo.
236. Če kdo s porokom določi naslednje: "Ali obljubiš, da boš odgovoren za to, kar bom posodil Titiusu?" in potem, preden
mu posodi denar, da poroku razbremenitev, se glavni dolžnik ne bo razbremenil, ampak bo, ko mu bo denar posodil,
odgovoren. Kajti čeprav menimo, da se porok ne razreši, preden se denar posodi glavnemu dolžniku, se slednji vseeno ne
more razrešiti z razrešitvijo, ki predhodi njegovi obveznosti.
237. Skrbnik ali kurator duševno bolne osebe ne more privoliti v sprostitev, prav tako tega ne more storiti zastopnik, ampak
morajo vse te osebe izvesti novacije; na ta način namreč lahko odobrijo sprostitev. Prav tako ni mogoče dati razrešitve v
njihovo korist, če pa je najprej dana novacija, jih je mogoče razrešiti z razrešitvijo. To sredstvo smo navajeni uporabljati v
zvezi z odsotno osebo, ko se z nekom dogovorimo, da bi naredili novacijo tistega, kar nam ta dolguje, in na ta način
izpustimo tistega, s katerim smo se dogovorili. Posledica tega je, da je odsotna oseba razrešena z novacijo, prisotni pa je z
razrešitvijo oproščen odgovornosti.
238. Dedič, pa tudi pretorski nasledniki, lahko izpustijo druge in so na ta način izpuščeni.
239. Če eden od več solastnikov podeli razrešitev, se ta nanaša na celoten znesek, ki je
dolguje.
240. Paulus, O Sabinu, XII. knjiga.
Če se razrešitev ne ujema z določbo in če je to, kar je navedeno v razrešitvi, resnično, je nepopolna; ker besed ni mogoče
razveljaviti z besedami, če se ne ujemajo med seboj.
241. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXVII.
Če nekdo, ki je obljubil Stihu, izreče naslednje vprašanje: "Ker sem obljubil Stihu, ali priznavaš prejem Stiha in Pamfila?"
menim, da je prejem veljaven in da je omemba Pamfila zgolj odveč; tako kot če nekdo, ki je obljubil deset aurejev, naredi
naslednje zaslišanje: "Ker sem ti obljubil deset aurejev, ali potrjuješ prejem dvajsetih?", bo razrešen odgovornosti za deset.
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242. Ulpianus, Disputations, knjiga VII.
Kadar se odpust odobri enemu od več oseb, ki so odgovorne, ne bo odpuščen samo on, ampak tudi vsi tisti, ki so odgovorni
skupaj z njim; kadar koli se namreč odpust odobri enemu od dveh ali več oseb, ki so odgovorne po isti obveznosti, so
odpuščeni tudi drugi, ne zato, ker je bil odpust odobren njim, ampak ker se je za tistega, ki je bil z odpustom oproščen
odgovornosti, štelo, da je plačal dolg.
243. Če je dano poroštvo za plačilo sodne odločbe in je ta oproščena, je tudi oseba, zoper katero je bila izdana sodna odločba,
oproščena odgovornosti.
244. Julianus, Digest, knjiga LIV.
Če se kdo zaveže za sužnja ali deset aurei in prejme potrdilo za pet, ugasne del zaveze in lahko zahteva pet ali polovico
sužnja.
245. Florentin, Inštituti, VIII. knjiga.
Razrešitev in razbremenitev odgovornosti se lahko odobri v eni ali več pogodbah, ne glede na to, ali so gotove ali negotove;
ali glede nekaterih, pri čemer si pridrži druge; ali za vse, iz kakršnega koli razloga.
246. V nadaljevanju je navedena formula določbe in razrešitve, ki jo je sestavil Gallus Aquilius: Aulus Agerius je določil in
Numerius Nigidius je obljubil, da bo plačal: "Vse, kar mi dolguješ ali boš dolžan iz kakršnegakoli razloga zdaj ali po
določenem datumu, za kar lahko zdaj ali bom lahko vložil tožbo proti tebi na podlagi terjatve ali pravice do izterjave; ali
kakršno koli moje premoženje, ki ga imaš, poseduješ ali imaš v posesti, in celotno vrednost katere koli od zgoraj omenjenih
stvari. In Numerij Nigidij je vprašal Aula Agerija, ali priznava prejem tega, kar mu je obljubil, in Aul Agerij je za to
Numeriju Nigidiju izdal odpustnico."
247. Ulpianus, Pravila, II. knjiga.
Če bi bila razrešitev odobrena nekomu, ki ga ne zavezujejo besede, temveč premoženje, res ne bo razbremenjen
odgovornosti, vendar se lahko brani z ugovorom zaradi slabe vere ali zaradi neformalnega dogovora.
248. Med razrešnico in potrdilom o prejemu obstaja naslednja razlika: z razrešnico se absolutno razrešimo odgovornosti, tudi
če denar ni bil plačan; potrdilo o prejemu pa nima tega učinka, razen če je bil denar dejansko plačan.
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249. Isto, O ediktu, knjiga LXXVII.
Če je bila razrešitev odobrena v zvezi s klavzulo, ki določa plačilo sodne odločbe, Marcellus pravi, da preostali deli določila
prenehajo veljati, ker jih ni mogoče vložiti drugače, kot da se omogoči odločanje o zadevi.
250. Venuleius, Stipulations, knjiga XI.
Če določim, da bi opravil novcijo zaradi zapuščine, ki mi je bila zapuščena pod določenim pogojem, in se pravice do nje
odpovem, preden se pogoj izpolni, sin Nerva pravi, da tudi če bi se pogoj izpolnil, ne bom upravičen do tožbe na podlagi
oporoke, ker je prišlo do novcije, niti je ne morem vložiti na podlagi določila, saj je pravica do nje ugasnila z odpovedjo.
251. Gaj, O ustnih obveznostih, III. knjiga.
suženj ne more dati razrešitve po naročilu svojega gospodarja.
252. Labeo, Epitome o verjetnostih, Paulus, V knjiga.
Če bi ti dal odpustek, zaradi tega ne bom oproščen odgovornosti, kar zadeva tebe. Paulus: Kadar pa je bil najem, zakup,
nakup ali prodaja opravljena na podlagi pogodbe in lastnina še ni bila izročena, čeprav je morda le ena od pogodbenih strank
privolila v razrešitev, bodo vendarle vse razrešene.

Tit. 5. V zvezi s pretorijanskimi določili.

253. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.
Obstajajo tri vrste pretorskih določil, in sicer sodna, opozorilna in splošna.
254. Sodne določila imenujemo tista, ki so postavljena zaradi sodbe, da bi dosegli njeno ratifikacijo, da bi jo lahko plačali, ali
pa da bi se vročilo obvestilo v zvezi z gradnjo novega dela.

2939

255. Previdnostne določbe so tiste, ki nadomeščajo tožbo in se uvedejo, da bi omogočile vložitev nove tožbe; take so določbe
v zvezi z zapuščinami in skrbništvom, da se omogoči ratifikacija in prepreči grozeča škoda.
256. Običajne določbe so tiste, ki se sklenejo z namenom, da bi se stranka morala pojaviti na sodišču.
257. Ne smemo pozabiti, da so vse klavzule po svoji naravi opozorilne, saj je namen tovrstnih pogodb, da se z njimi zagotovi
večja varnost in zaščita osebe.
258. Nekatere od teh pretorskih določb zahtevajo zavarovanje, druge zgolj obljubo; vendar je med njimi zelo malo takih, ki
zahtevajo zgolj obljubo, in ko jih naštejemo, bo očitno, da tiste, ki so omenjene, niso obljube, temveč obveznosti z
zavarovanjem.
259. Določba, ki se nanaša na obvestilo o novem delu, včasih vključuje varščino, včasih pa obljubo. Po kakšnem obvestilu o
prenehanju novega dela je torej treba dati varščino? Kako jo je treba dati? Varščino je treba dati za delo, ki je zgrajeno na
zasebnem zemljišču, če pa je zgrajeno na javnem zemljišču, zadostuje že obljuba. Tisti, ki sklenejo pogodbo v svojem imenu,
obljubijo, tisti, ki sklenejo pogodbo v imenu drugega, pa zagotovijo varščino.
260. Podobno se v primeru grozeče škode včasih da obljuba, drugič pa se da varščina; kadar se kaj gradi v javnem potoku, se
namreč da varščina, glede hiš pa se da zgolj obljuba.
261. Pogoj za dvojno odškodnino je obljuba, razen če je bil sklenjen dogovor, da je treba zagotoviti varščino.
262. Kadar pa je nekaj spornega, kot na primer, če se zaradi nadlegovanja nasprotnika navede, da je treba posredovati z
določbo, mora pretor sam odločiti o zadevi na hitro in bodisi odrediti predložitev varščine bodisi jo zavrniti.
263. Če pa je treba v klavzuli kaj dodati, odvzeti ali spremeniti, je to v pristojnosti pretorja.
264. Paulus, O ediktu, knjiga LXXIII.
Pretorske določbe vključujejo bodisi vrnitev premoženja bodisi nedoločen znesek,
265. Kot na primer določilo v zvezi z obvestilom o novem delu, v katerem je določeno, da se vse povrne v prejšnje stanje.
Zato je treba ne glede na to, ali umre tožnik ali toženec, ki zapusti več dedičev, in ne glede na to, ali kateri od njih zadevo
pridobi ali izgubi, vse povrniti v prejšnje stanje; dokler namreč kaj ostane, se ne more zdeti, da je bila izvedena popolna
restitucija.
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266. Določitev vključuje nedoločen znesek, kadar se sklene dogovor, da bo sodba plačana; da bo naročnik potrdil, kar je bilo
storjeno; da ne bo povzročena škoda; in druge podobne stvari. V zvezi z njimi je mogoče reči, da se razdelijo med dediče,
čeprav je mogoče trditi, da določilo, ki ga je sklenil pokojnik in ki izvira od njega, ne more pri njegovih dedičih povzročiti,
da bi bil njihov položaj drugačen. Po drugi strani pa je povsem razumno, da če eden od dedičev določevalca pridobi svojo
zadevo, postane določba veljavna, kar zadeva njegov delež; saj je to posledica besed določitve: "Kolikor je nepremičnina
vredna."
267. Če pa ima eden od dedičev obljubitelja v posesti celotno premoženje, Julijan pravi, da je treba zoper njega izreči sodbo
v celoti. Dvomimo lahko, ali je sam in njegovi poroki odgovorni na podlagi določila ali celo sploh odgovorni; vprašanje je
tudi, ali določilo začne učinkovati. Če posestnik umre po tem, ko se je pridružilo izročitev, se zoper enega od dedičev ne sme
izdati sodba za večji delež, kot mu pripada iz zapuščine, čeprav ima morda v posesti celotno zemljišče.
268. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIX.
Na splošno je v vseh pretorijanskih določbah zagotovljeno zavarovanje, tudi za zastopnike.
269. Paulus, O ediktu, knjiga LXXV.
Pretorske določbe se pogosto prekinejo, kadar brez krivde določevalca zavarovanje preneha obstajati.
270. Isti, O ediktu, knjiga XLVIII.
Pri vseh pretorijanskih določilih je treba upoštevati, da če moj zastopnik določi določilo v mojo korist, bo na podlagi določila
v mojo korist vložena tožba, če je izkazan ustrezen razlog. Enako se zgodi, kadar je faktor v takem položaju, da bo zaradi
njegovega osebnega posredovanja naročnik izgubil svoje. blago; na primer, kadar naj bi bilo njegovo premoženje prodano,
ker naj bi pretor priskočil na pomoč naročniku.
271. Isti, O Placiju, XIV. knjiga.
V vseh pretorskih določilih, v katerih je treba nekaj predhodno storiti, in če se to ne stori, naložimo kazen, začne določilo
veljati zaradi kazni.
272. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.
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Pretorsko zavarovanje zahteva, da se osebe javijo same, in nihče ne more nadomestiti te vrste zavarovanja z zastavami ali s
položitvijo denarja ali zlatih ali srebrnih predmetov.
273. Papinianus, Vprašanja, knjiga V.
Paulus pravi, da ko je kdo imenovan pod pogojem in se mu prizna, da je zmožen posedovati posest, bo moral dati varščino
namestniku, vendar za bolj oddaljen datum. Pretor namreč ne želi, da bi ugodnost, ki jo podeljuje, postala vir prevare, in
lahko se zdi, da nekdo zahteva varščino z namenom nadležnosti, ko ga drugi prehiteva.
274. Ko je bila zapuščina pod nasprotnimi pogoji zapuščena Maeviju in Titiusu, se varščina zagotovi obema, ker oba
pričakujeta zapuščino po oporoki pokojnika.
275. Venulej, Pogoji, I. knjiga.
V pretorskih določilih, če je jezik dvoumen, je dolžnost pretorja, da ga razloži, saj je treba ugotoviti njegov namen.
276. Ulpianus, Mnenja, I. knjiga.
Odgovori Valerijanu. Če pretor, ki je prej odredil, da se varščina zagotavlja za tri leta, po tem odredi, naj se zagotavlja za
daljši čas, ker je želel, da se prva določba opusti, se šteje, da je odobril izjemo tistim, ki jih je zavezovala prva določba.
277. Venulej, Dejanja, VIII. knjiga.
V določbah, ki vključujejo obljubo toliko, kolikor je nepremičnina vredna, je primerneje navesti določen znesek, in sicer iz
razloga, ker je pogosto težko dokazati višino deleža vsake od zadevnih oseb in se ta zmanjša na zelo majhen znesek.

Tit. 6. V zvezi z zavarovanjem premoženja varovanca ali mladoletne osebe.

278. Paulus, O ediktu, knjiga XXIV.
Če je dano jamstvo, da bo premoženje varovanca varno, se lahko postopek na podlagi tega določila začne, kadar koli je
mogoče vložiti tožbo o skrbništvu.
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279. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXIX.
Če je mladoletnik odsoten ali če ne more govoriti sam, lahko zanj določa njegov suženj. Če nima sužnja, je treba zanj kupiti
sužnja. Kadar pa ni ničesar, s čimer bi ga lahko kupili, ali pa to ni primerno, menimo, da lahko javni suženj vsekakor stipulira
v navzočnosti pretorja.
280. Isti, O ediktu, knjiga XXXV.
Ali pa lahko pretor določi nekoga, ki mu je mogoče dati varščino.
281. Isto, O ediktu, knjiga LXXIX.
Tak suženj za mladoletnika ne pridobi na podlagi zakona, ker ne pridobi; lahko pa se mladoletniku odobri pretorska tožba na
podlagi določila.
282. Vendar se mladoletniku na podlagi te določbe zagotovi jamstvo, in sicer z varščino.
283. Spomniti se je treba, da s to določbo ni zavezan samo skrbnik, ampak tudi tisti, ki opravlja posle namesto skrbnika, in
njihovi poroki.
284. Tisti, ki ni opravil posla, pa ne bo odgovoren, saj tožbe o skrbništvu ni mogoče vložiti zoper tistega, ki ga ni opravljal;
vendar bi ga bilo treba tožiti v pretorski tožbi, ker se je umaknil na lastno odgovornost, in še vedno ne on sam ne njegovi
porok ne bodo odgovorni v tožbi na podlagi tega določila. Zato ga je treba prisiliti, da prevzame upravljanje skrbništva, da bi
lahko postal odgovoren na podlagi določila.
285. Odločeno je, da ta določba začne veljati, ko preneha skrbništvo, in da takrat začnejo odgovarjati poroki. Pravilo je
drugačno v zvezi s skrbnikom. Drugače je tudi, kadar je nekdo opravil posel namesto skrbnika. Zato tovrstne klavzule, kadar
obstaja skrbnik, začnejo učinkovati, ko preneha skrbništvo, kadar pa je nekdo, ki je opravljal skrbništvo, upravljal s
premoženjem, je pravilno stališče, da začne klavzula učinkovati takoj, ko premoženje začne biti nezanesljivo.
286. Če skrbnika ujame sovražnik, poglejmo, ali bo določilo začelo učinkovati. V tem primeru nastane težava, ker skrbništvo
preneha, čeprav obstaja možnost, da bo obnovljeno. Menim, da je tožbo mogoče vložiti.
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287. Na splošno si je treba zapomniti, da lahko iz kakršnih koli razlogov, za katere smo navedli, da tožbe o skrbništvu ni
mogoče vložiti, iz istih razlogov rečemo, da jo je mogoče vložiti pod pogoji določitve, da se ohrani skrbnikovo premoženje.
288. Če kdo, ki je bil imenovan za skrbnika, ne bo upravljal skrbništva, bo treba reči, da določilo ne učinkuje; v tem primeru
pa je treba ponoviti, kar smo navedli v zvezi s skrbnikom, vendar s to razliko, da bo določilo začelo veljati takoj, ko bo katero
koli premoženje prenehalo biti varno, in bodo postali odgovorni porok, pravica do tožbe pa se bo obnovila.
289. Ta določba se nanaša na vse skrbnike, ne glede na to, ali so bili imenovani za otroke, ki so prišli v puberteto, ali za tiste,
ki te starosti še niso dosegli, ali pa so bili imenovani za zapravljivce, blazne ali katere koli druge osebe, za katere se to po
navadi stori.
290. Paulus, O ediktu, knjiga LXXVI.
Če sin, ki je pod nadzorom blazne osebe, določi ohranitev njenega premoženja, pridobi obveznost za svojega očeta.
291. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXVII.
Otrok mladoletnika mora določati, če je mladoletnik odsoten ali če ne more govoriti zase. Če je namreč navzoč in lahko
govori sam, čeprav je morda že tako star, da ne more razumeti, kaj počne, je bilo zaradi koristi, ki iz tega izhaja, odločeno, da
lahko zakonito določa in deluje.
292. Modestin, Pravila, VI. knjiga.
Oporočni skrbnik ali kurator od svojega kolega ne zahteva varščine, lahko pa mu da na izbiro, da varščino sprejme ali da.
293. Ulpianus, O ediktu, II. knjiga.
Čeprav je kurator imenovan za določene posebne namene, se lahko posreduje določilo o ohranitvi premoženja.
294. Pomponij, O Sabinu, knjiga XV.
Kadar se varovanec s svojim skrbnikom dogovori, da bo njegovo premoženje ostalo zavarovano, se šteje, da so v dogovor
vključeni ne le njegovo premoženje, temveč tudi vsi krediti; kajti vse, kar lahko postane predmet skrbniške tožbe, je
vključeno v ta dogovor.
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295. Africanus, Vprašanja, III. knjiga.
Če po tem, ko je varovanec postal polnoleten, njegov skrbnik nekaj časa zamuja z obračunom svojega upravljanja, je gotovo,
da bodo za dobiček in obresti v vmesnem času odgovorni tako on kot tudi njegovi porok.
296. Neratius, Pergamenti, knjiga IV.
Kadar je skrbniku dano jamstvo za ohranitev njegovega premoženja, bo določilo postalo veljavno, če ne bo izvršeno nič, kar
bi moralo biti dano ali storjeno zaradi skrbništva. Kajti čeprav je premoženje samo po sebi lahko zavarovano, to ne velja, če
se nekaj, kar bi moralo biti plačano ali storjeno zaradi skrbništva, ne izvrši.
297. Papinianus, Vprašanja, knjiga XII.
Če je skrbnik svojemu varovancu dal več poroštev, ni treba razlikovati, temveč se lahko tožba odobri zoper katerega koli od
njih, tako da se lahko pravice do tožbe prenesejo na tistega, zoper katerega je vložena tožba. Prav tako ne bi smeli misliti, da
gre za kršitev pravnega pravila, ki določa, da se skrbnikom izreče sodba sorazmerno z deležem premoženja, ki ga je vsak od
njih upravljal; in da jih je mogoče tožiti za celoten znesek le, če za premoženje niso skrbeli drugi; in če je dokazano, da niso
obtožili enega od svojih članov, da bi bil podvržen sumničenju. Zdi se namreč, da sta pravičnost sodnika in dolžnost dobrega
državljana zahtevali to določbo zakona. Poleg tega lahko poroki, ki so civilno odgovorni v celoti, kadar drugi tožijo proti
njim, zahtevajo, da se tožba razdeli; kadar pa tožbo vloži varovanec, če sam ni sklenil pogodbe in je v rokah svojega skrbnika
ter o vsem ne ve, se zdi, da bi korist delitve tožbe povzročila škodo; saj se lahko v okviru enega skrbništva različnim
sodnikom v odločitev predloži veliko različnih vprašanj.

Tit. 7. O varščini za plačilo sodne odločbe.

298. Paulus, O ediktu, knjiga XXIV.
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Varščina za plačilo sodbe začne veljati takoj po izdaji odločbe; izvršba pa se odloži za čas, ki je odobren glavnemu dolžniku.
299. Isto, O ediktu, knjiga LXXI.
Ko je postopek končan, je obveznost odpravljena, zato velja, da na podlagi določila poroki niso odgovorni za plačilo sodbe.
300. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXVII.
Če se kdo, ki naj bi se zglasil pri nekem sodniku, dogovori za plačilo sodbe in vloži tožbo pri drugem sodišču, dogovor ne bo
veljal, ker se poroki niso podredili odločitvi tega sodnika.
301. Pooblaščenec, skrbnik in kurator se lahko dogovorijo za plačilo sodne odločbe.
302. Kot zastopnika bi morali razumeti tistega, ki mu je bilo podeljeno pooblastilo, bodisi posebej za ta namen bodisi na
splošno za upravljanje vsega premoženja. Za zastopnika pa velja celo, če bi morala biti njegova dejanja pozneje ratificirana.
303. Postavlja se vprašanje, ali bo določilo začelo veljati, če bi se otrok ali sorodnik slučajno vmešaval v poslovanje ali če bi
to storil mož v imenu svoje žene, torej osebe, od katerih se ne zahteva pooblastilo. Boljše mnenje je, da ne bi smela, razen če
je bilo dano pooblastilo ali če je ratificirano, kar je bilo storjeno; kajti čeprav jim pretorski edikt dovoljuje, da delujejo, to ne
pomeni, da so zastopniki; zato mora, če bi kdo te vrste prostovoljno ponudil svoje storitve, spet predložiti varščino.
304. Kar smo rekli v zvezi s skrbnikom, pa je treba razumeti tako, da če gre za osebo, ki je upravljala skrbništvo, čeprav
dejansko ni bila skrbnik, je ne smemo imenovati s tem nazivom.
305. Toda tudi če je skrbnik in ne opravlja poslov kot skrbnik ali če se ne zaveda, da je skrbnik, ali če obstaja kak drug
razlog, je treba reči, da določba ne bo učinkovala. Po Pretorjevem ediktu je namreč pooblastilo za opravljanje skrbništva
podeljeno tistemu, ki mu je bilo skrbništvo zaupano, bodisi s strani očeta, bodisi s strani večine skrbnikov, bodisi s strani
tistih, ki jim je bila podeljena pristojnost.
306. Z izrazom skrbnik razumemo skrbnika blazne osebe obeh spolov, skrbnika moškega ali ženskega varovanca ali katere
koli druge osebe, na primer mladoletnika, in v teh okoliščinah menim, da bo določba začela veljati.
307. Če domnevamo, da je mišljen skrbnik, imenovan za katero koli regijo ali pokrajino ali za upravljanje premoženja v
Italiji, bomo lahko rekli, da bo določilo začelo veljati le, če je deloval v zvezi z zadevami, ki so se nanašale na njegovo
upravljanje.
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308. Če se toženec, potem ko je obljubil, da bo plačal sodbo, premisli, se postavi vprašanje, ali bo klavzula začela učinkovati
zaradi tega, ker njegova zadeva ni bila branjena. Boljše mnenje je, da bo postala veljavna, če se nihče ne bo pojavil za
njegovo obrambo.
309. Določba ne začne veljati samo zato, ker zadeva ni bila zagovarjana, dokler se lahko kdo pojavi, da prevzame obrambo.
310. Če je več porokov, lahko glavni dolžnik po tem, ko je bilo vprašanje združeno z enim od njih v zvezi s klavzulo "ker se
zadeva ne brani", prevzame obrambo.
311. Julianus, Digest, knjiga LV.
Tudi tisti, proti kateremu je bila vložena tožba, mora biti oproščen.
312. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXVII.
Če pa bi bila zoper poroka, ki je stranka v postopku, izdana sodba, bi se glavni dolžnik zaman zavzemal za obrambo. Tudi če
je bil dolg plačan po tem, ko je bilo o zadevi že odločeno, je mogoče vložiti tožbo za izterjavo plačanega zneska.
313. Če se v ta namen ne pojavi nihče drug, lahko obrambo prevzame eden od več porokov ali dedičev.
314. Zaradi tega, ker je v tej določbi v enem znesku vključenih več terjatev, če bi v eni od njih določba takoj začela veljati, se
to ne more zgoditi, kar zadeva katero koli drugo.
315. Poglejmo zdaj, kakšna obramba je potrebna in kdo jo mora vložiti, da se prepreči, da bi določilo začelo učinkovati. Če
bi katera koli od naštetih oseb, ki imajo pravico prevzeti obrambo, to storila, je jasno, da je zadeva ustrezno branjena in da
klavzula ne bo začela veljati. Če pa se za obrambo javi nekdo, ki ni med zgoraj navedenimi, določba v tem primeru ne bo
začela učinkovati; če je pripravljen prevzeti obrambo v skladu s presojo dobrega državljana, tj. s predložitvijo varščine, saj se
šteje, da jo prevzame, če da varščino. Če pa je zgolj pripravljen nastopiti in ga ne sprejme, bo določba začela veljati, ker
tožba ni bila branjena. Če pa ga kdo sprejme, bodisi z varščino bodisi brez nje, bo treba reči, da noben del določbe ne začne
učinkovati, saj tisti, ki sprejme takega zagovornika, ne more kriviti nikogar razen sebe.
316. Če se eden od porokov, ki je dal jamstvo za plačilo sodne odločbe, pojavi, da bo branil zadevo, je bilo odločeno, da
določba o plačilu sodne odločbe ne začne učinkovati in da so vse druge zadeve v enakem stanju, kot če bi obrambo prevzel
neznanec.
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317. V zvezi s to klavzulo se je pojavilo vprašanje, ali bi poroki odgovarjali v mandatni tožbi, če bi opustili obrambo. Boljše
mnenje je, da ne bi bili odgovorni, saj so postali porok samo za določen znesek, njihovo pooblastilo pa se je nanašalo na to in
ne na obrambo v zadevi.
318. Kaj pa, če bi prevzeli obrambo zadeve, bi lahko vložili tožbo na podlagi pooblastila? Če so bili res poraženi, so lahko
izterjali, kar so plačali kot izpolnitev sodbe, nikakor pa niso mogli izterjati stroškov postopka. Če pa so zadevo dobile, bi
lahko izterjale stroške pravdnega postopka tako kot na podlagi mandata, čeprav niso ravnale v skladu z mandatom.
319. Če pa je več porokov pripravljenih prevzeti obrambo, poglejmo, ali naj imenujejo enega zagovornika ali pa zadostuje,
da vsak od njih prevzame obrambo v svojem deležu ali pa nadomesti zagovornika. Boljše mnenje je, da bo določba, če ne
bodo imenovali zastopnika, torej če bo to želel tožnik, začela veljati, ker se zadeva ne bo branila. Več dedičev dolžnika je
namreč dolžnih imenovati pooblaščenca iz bojazni, da bo tožnik zaradi tega, če bo obramba razdeljena med več oseb, deležen
nevšečnosti. Drugače je v primeru tožnikovih dedičev, oziroma tistih, ki jim ni naložena obveznost, da na sodišču nastopa en
sam zastopnik.
320. Upoštevati je treba, da je treba za pravilno obrambo zadeve to storiti pred pristojnim sodiščem.
321. Isto, O ediktu, knjiga LXXVIII.
Določba o plačilu sodne odločbe vsebuje tri klavzule: ena se nanaša na poravnavo zahtevka, druga na obrambo zadeve, tretja
pa določa prepoved goljufije.
7. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXVII.
Če bi odvetniku tožene stranke njegova stranka prepovedala nastopiti, preden bi bila zadeva združena, in bi tožnik, ne da bi
vedel, da je bilo to storjeno, nadaljeval postopek, ali bo določilo začelo veljati? Nič drugega ni mogoče reči kot to, da bo
učinkovala. Če pa bo kdo, ki ve za prepoved, naloženo odvetniku, nadaljeval postopek, Julianus meni, da določilo ne bo
začelo veljati. Za to, da bi to lahko postala, namreč pravi, da ni dovolj, da je vprašanje združeno z osebo, ki je vključena v
klavzulo, ampak je potrebno, da je zahtevek te osebe enak, kot je bil v času sklenitve klavzule. Če se torej tisti, ki je bil
imenovan za pooblaščenca, pojavi kot dedič svoje stranke in kot tak vodi zadevo ali če bi to storil tudi po tem, ko mu je bilo
to prepovedano, določba ne bo začela veljati. Sicer pa je bilo odločeno, da če bi kdo, ki zagovarja odsotno osebo, dal
varščino, potem pa bi bil imenovan za njenega pooblaščenca ali postal njen dedič in vodil zadevo, poroki ne bodo odgovorni.
322. Paulus, O ediktu, knjiga LXXIV.
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Če tožnik po predložitvi varščine, vendar pred priključitvijo zadeve, postane dedič posestnika, določilo preneha veljati.
323. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.
Določba o plačilu sodne odločbe se nanaša na nedoločen znesek, saj začne veljati za znesek, za katerega sodnik odloči, da je
dolgovan.
324. Modestin, Pandekti, IV. knjiga.
Če je odvetnik imenovan za obrambo, mu je naloženo, naj da varščino za plačilo sodbe, in sicer z določbo, ki je ne vloži
odvetnik sam, temveč glavna stranka v zadevi. Če pa odvetnik nekoga zagovarja, je sam prisiljen dati varščino za plačilo
sodne odločbe z določbo.
325. Paulus, O ediktu, knjiga LXXIV.
Če suženj, ki ga je treba izterjati s stvarno tožbo, umre, potem ko je bilo pridruženo izdajanje, in imetnik nato odstopi od
tožbe, nekatere avtoritete menijo, da varščine, dane za plačilo sodbe, ne bodo odgovorne, ker po smrti sužnja lastnina ne
obstaja več. To je napačno, saj je smotrno, da se odločba izda ne le zaradi ohranitve pravice do tožbe v primeru izselitve,
ampak tudi zaradi dobička.
326. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXVI.
Če toženec, potem ko je dal varščino za plačilo sodbe, postane sodnik, ga ni mogoče privesti na sodišče brez njegovega
soglasja; kljub temu pa, če se tožbe ne brani, kot bi se po presoji dobrega državljana moralo, bodo odgovorni poroki.
327. Ulpianus, Disputations, knjiga VII.
Kadar je sklenjena klavzula o plačilu sodne odločbe in se stranka ne brani, nato pa dopusti, da se izda zamudna sodba, se
postavi vprašanje, ali klavzula, ki se nanaša na sodno odločbo, začne učinkovati? Rekel sem, da klavzula v klavzuli vsebuje
dve stvari: ena se nanaša na obrambo zadeve, druga pa na sodbo. Ker torej klavzula s sklicevanjem na plačilo sodbe vključuje
vse v eni klavzuli, se v primeru, da je izdana odločba ali da zadeva ni rešena, zelo pravilno zastavlja vprašanje, ali bo zaradi
enega od teh razlogov klavzula s sklicevanjem na drugo klavzulo postala operativna. Na primer, če bi kdo določil: "Če bo
prišla ladja iz Azije" ali "Če bo Titius postal konzul", je določeno, da bo določilo postalo operativno ne glede na to, ali bo
prej prišla ladja ali bo Titius prej postal konzul. Če pa začne veljati zaradi prve klavzule, ne more veljati zaradi druge
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klavzule, čeprav je pogoj lahko izpolnjen; ker je ena od klavzul in ne obe, zaradi katerih postane določba veljavna. Zato je
treba razmisliti, ali bo določba, ki se nanaša na opustitev obrambe, začela učinkovati, če to ne bo storjeno, ali pa je treba
verjeti, da ne začne učinkovati, preden se zadeva priključi. Slednje mnenje je boljše; zato se ne zdi, da so poroki odgovorni že
v trenutku, ko se tožbe ne branijo. Zato je bilo odločeno, da če se zadeva, v kateri je potrebna obramba, konča bodisi s
plačilom, s kompromisom, z izpustitvijo ali na kakršen koli drug način, klavzula, ki se nanaša na opustitev obrambe,
posledično preneha učinkovati.
328. Če se, ko nameravam vložiti stvarno tožbo, s poroštvom odvetnika dogovorim, da bom plačal sodbo, in nameravam
pozneje vložiti tožbo in personam, vendar se pred tem odločim, da bom vložil drugo tožbo, klavzula ne bo učinkovala; ker se
zdi, da se storjeno nanaša na eno stvar, sklenjena klavzula pa se nanaša na drugo.
329. Julianus, Digest, knjiga LV.
Kadar eden od dveh porokov, ki sta se zavezala plačati sodbo, plača svoj delež, ker se zadeva ni branila, se obramba kljub
temu lahko prevzame; toda tisti, ki je plačal, ne more ničesar izterjati, saj je določilo, kar zadeva njegov delež, ugasnilo, tako
kot če bi prejel odpustek.
330. Kadar se zoper poroke na podlagi določbe o plačilu sodbe začne postopek, ker zadeva ni bila branjena, ni nepravično
določiti, da je glavni zavezanec oproščen odgovornosti za prvo sodbo; kajti če bi to določbo izpustili, se porok ne bi mogel
sklicevati na mandatno tožbo, sicer bi bil zagotovo prisiljen braniti glavnega zavezanca zoper prvo sodbo.
331. Africanus, Vprašanja, VI. knjiga.
Naslednje določilo: "Dokler se zadeva ne brani," se razveljavi, kadar koli se začne braniti ali takoj, ko se obveznost branjenja
konča.
332. Neratij, Pergamenti, III. knjiga.
Kadar želim sprožiti postopek zoper enega od več porokov na podlagi določbe o plačilu sodbe, ker se zadeva ni branila, in je
porok pripravljen plačati svoj delež, se sodba zoper njega ne sme izdati v mojo korist. Ni namreč pravično, da ga. moti tožba
ali da je prisiljen posredovati pri zanikanju, če je pripravljen plačati, kar dolguje, brez sodbe, s katero ga nasprotnik ne bi
mogel prisiliti k plačilu večjega zneska.
333. Venulej, Pogoji, VI. knjiga.
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Kadar zaradi goljufije zadeva ni bila v celoti zagovarjana, bo klavzula začela veljati na podlagi klavzule o plačilu sodbe; po
mnenju dobrega državljana se namreč ne šteje, da je bila zadeva ustrezno zagovarjana, če ni bil zagovarjan celoten znesek
zadevnega premoženja,
334. Isti, Razprave, knjiga VII.
Dober državljan ne meni, da je zadeva, v kateri pretor ne zahteva obrambe, nezastarana.
335. Isto, Stipulations, knjiga IX.
Zadnji stavek določbe o plačilu sodbe: "Da ni goljufije in je ne bo", nakazuje trajno dejstvo za prihodnost. Če bi torej tisti, ki
je bil kriv goljufije, umrl, bo njegov dedič ostal odgovoren; kajti besede "ne bo je" imajo veliko širino in se nanašajo na ves
prihodnji čas, in če bi bila goljufija storjena kadar koli, bo ta klavzula zaradi tega, ker je res, da je bila goljufija, postala
veljavna.
336. Če pa je dodano naslednje: "Če bi bila v tej zadevi storjena kakršnakoli goljufija, ali obljubite, da boste plačali celotno
vrednost premoženja?", bo obljubitelj odgovoren za kazen tudi zaradi goljufije, ki jo je storil neznanec.
337. Klavzula, ki se nanaša na goljufijo, pa se tako kot pri drugih določbah, v katerih čas ni izrecno naveden, nanaša na
začetek določbe.
338. Scaevola, Digest, knjiga XX.
Medtem ko se je stranka v tožbi zagovarjala pred sodnikom Sempronijem, je bilo z določbo določeno, da se plača znesek, za
katerega je sodnik Sempronij odločil, da ga je treba plačati. Tožnik se je pritožil zoper njegovo odločitev in ker je bila zadeva
predložena pristojnemu sodišču v pritožbenem postopku in je bila izdana odločitev v škodo tožene stranke, se je pojavilo
vprašanje, ali bo določilo začelo veljati. Odgovor je bil, da glede na navedena dejstva po zakonu ne bi začela učinkovati.
Claudius: Zaradi tega se v določbo doda naslednje: "Ali kdor koli, ki ga lahko nadomesti."
339. Isto, vprašanja, o katerih se je javno razpravljalo.
Kadar je eden od več porokov tožen, ker ni zagovarjal zadeve, in je ta pozneje zagovarjana, se lahko proti drugemu poroku
sproži postopek za prisilno izvršitev sodbe. Če glavni obljubitelj umre in zapusti dva dediča ter eden ne brani zadeve, drugi
pa jo brani, je mogoče prvega tožiti, ker je ni branil, zoper drugega pa je mogoče začeti postopek za prisilno izvršitev sodbe;
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saj velja, da ti dve klavzuli ne moreta učinkovati zoper eno in isto osebo. Pravimo, da bi imela klavzula, ki se nanaša na
sodno odločbo, vedno prednost pred drugimi in da učinkuje samo ona.

Tit. 8. V zvezi z varščino za ratifikacijo.

340. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXVIII.
Kadar kdo določi, da bo neko dejanje ratificirano, čeprav ni tožena ta oseba, temveč druga oseba, zoper katero ni mogoče
vložiti tožbe, če bi do ratifikacije prišlo, je bilo odločeno, da določilo učinkuje; na primer, kadar je tožena oseba poroštvo ali
drug od solastnikov, ki je partner.
341. Isto, Mnenja, knjiga XI.
Pri sporazumu o ratifikaciji se ne sme upoštevati premoženje stranke, ki je obljubila ali določila, temveč le interes
določevalca, da se posel ratificira.
342. Isto, Mnenja, knjiga XII.
Petindvajsetletni mladoletnik, ki je bil upnik in je želel izterjati svoj denar, je mož, ki ga je imenoval za svojega zastopnika,
dal dolžniku zagotovilo, da bo plačilo obveznosti ratificirano. Če bi bila odobrena popolna restitucija, je bilo odločeno, da ni
mogoče vložiti tožbe za izterjavo denarja, ki ni bil dolgovan, in da določilo ni postalo veljavno. Enako pravilo velja, če bi
mladoletnik ratificiral dejanje lažnega zastopnika. Zato je bilo treba v primeru, ko je bilo dano pooblastilo, določiti, "da se v
primeru, če bi on ali njegov dedič dosegel popolno restitucijo ali če bi to storil kdor koli, ki mu zadevno premoženje pripada,
izplača denarni znesek v višini vrednosti premoženja". Če pa mandata ni bilo, bi bilo treba vstaviti običajno klavzulo, ki se
nanaša na ratifikacijo, kar bi bilo bolj preudarno storiti s soglasjem pogodbenih strank. V nasprotnem primeru, če ni
dogovora v ta namen in mladoletni upnik ne da soglasja, je treba tožbi ugoditi.
343. Lažni zastopnik je dal varščino za ratifikacijo in ker je izgubil zadevo, se je njegov naročitelj pritožil zoper sodnikovo
odločitev, pri čemer se je izkazalo, da ni bil izpolnjen pogoj določitve, saj bi lahko stranka, ki ni uspela, uporabila skupno
pravno sredstvo. Če pa bi naročitelj, ki ni ratificiral dejanja svojega zastopnika, pobral denar, bi določilo o ratifikaciji začelo
veljati, kar zadeva denar, ki ga je prejel gospodar, čeprav zastopnik sam morda ni prejel ničesar.
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4. Scaevola, Vprašanja, knjiga XIII.
Zastopnik je vložil tožbo za petdeset aurejev. Če bi njegov komitent vložil tožbo za sto aurejev, bi bili porok, ki se je zavezal
k ratifikaciji, odgovoren za petdeset in za interes, ki ga je imel dolžnik, da se tožba za petdeset aurejev zavrne.
344. Isto, Mnenja, knjiga V.
Ratifikacija se ne zgodi samo z besedami, ampak tudi z dejanji: če torej pooblastitelj, ki odobri dejanje svojega pooblaščenca,
nadaljuje zadevo, ki jo je ta začel, določilo ne bo začelo veljati.
345. Hermogenianus, Epitome prava, I. knjiga.
Če je bil varovanec obtožen ali je lahko osumljen, se lahko njegovega zagovornika prisili, da zagotovi jamstvo, da bo njegov
pooblaščenec potrdil njegovo dejanje, če želi varovanec zadevo zagovarjati.
346. Paulus, Mnenja, III. knjiga.
Če umre oseba, ki ne ve, da je vložena tožba za posest njenega premoženja, njen dedič, dokler postopek poteka, ne more
ratificirati postopka.
347. Venuleius, Stipulations, knjiga XV.
Odvetnik je sprožil postopek za izročitev premoženja, njegov nasprotnik pa je bil razrešen, ker ga ni imel v posesti. Ker je
pozneje pridobil posest nad isto nepremičnino, je pooblaščenec zoper njega vložil tožbo, da bi ga prisilil k njeni izročitvi.
Sabinus pravi, da poroki ne bodo odgovorni, ker gre za drugačno zadevo; kajti tudi če bi glavni zavezanec najprej vložil
tožbo in bi potem, ko bi bil njegov nasprotnik razrešen, ker ni imel v posesti premoženja, vložil novo tožbo, mu to ne bi bilo
onemogočeno z izjemo na podlagi pravnomočnosti.
348. Če je zastopnik pobral denar od dolžnika in mu dal zagotovilo, da bo njegov naročitelj potrdil njegovo dejanje, ta pa
nato vloži tožbo za isti znesek denarja in zadevo izgubi, postane določilo veljavno; če pa zastopnik izplača isti denar svojemu
naročitelju brez odredbe sodišča, ga je mogoče izterjati z osebno tožbo. Če pa dolžnik vloži tožbo na podlagi klavzule, je
mogoče reči, da če se komitent zaveže zagovarjati svojega zastopnika, ne more neupravičeno uporabiti izjeme zaradi slabe
vere proti dolžniku, saj obveznost ostane naravna.
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349. Če bi kdo dovolil, da zastopnik izpodbija njegov status, naj od njega vzame jamstvo, da ga zaradi tega ne bo stalno
nadlegoval in če naročitelj ali njegovi zastopniki ne bodo potrdili njegovega dejanja, namreč da je zastopnik poskušal
zadevno stranko spraviti v suženjstvo; ali če je ta zoper zastopnika dosegel sodbo v korist njegove svobode, mu je treba po
ugotovitvi njegove pravice do svobode izplačati celotno vrednost premoženja, tj. v obsegu njegovega interesa, da njegov
status ni ogrožen, in za stroške, ki so nastali zaradi sodnega postopka. Labeo pa meni, da je treba vključiti določen znesek,
ker je ocena svobode lahko nedoločenega obsega; vendar se šteje, da določba začne veljati od trenutka, ko je naročitelj
zavrnil ratifikacijo dejanja zastopnika. Še vedno pa na podlagi določila ni mogoče vložiti tožbe, dokler ni izdana sodba glede
svobode domnevnega sužnja, saj če bi bilo odločeno, da je bil suženj, postane določilo neveljavno, in če je mogoče vložiti
kakršno koli tožbo, se razume, da jo je pridobil za svojega gospodarja.
350. Ulpianus, O ediktu, IX. knjiga.
Zastopnik, ki ga imenuje skrbnik, mora vsekakor dati varščino; vendar pa zastopniku občine, vodji univerze ali kustosu
premoženja, ki je imenovan s soglasjem upnikov, ni treba osebno dati varščine.
351. Isto, O ediktu, knjiga LXXX.
Včasih je s sporazumom posredovana določba o ratifikaciji dejanja; na primer, kadar zastopnik bodisi prodaja, daje v najem
ali najema, bodisi se mu izplača plačilo:
352. Hermogenianus, Epitome prava, VI. knjiga.
ali sklene pogodbo ali opravi kakršen koli posel v imenu odsotne osebe.
353. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXX.
Kajti vsakdo, ki sklene pogodbo, običajno določi ratifikacijo, da bi bil v varnejšem položaju.
354. Ratificirati dejanje pomeni odobriti in priznati, kar je storil lažni zastopnik.
355. Julijan pravi, da je pomembno vedeti, kdaj mora naročitelj ratificirati plačilo, ki ga je opravil njegov zastopnik. Ali naj
to stori takoj, ko je o tem obveščen? Čas je treba razumeti z določeno širino in ne sme biti ne predolg ne prekratek razmik, ki
ga je mogoče bolje razumeti kot izraziti z besedami. Kakšno bi bilo torej pravilo, če ga ne bi ratificiral takoj, ampak bi to
storil pozneje? To ne vpliva na poseganje v izvajanje njegove pravice do tožbe, in ker je ni ratificiral najprej, pravi, da bo še
vedno upravičen do tožbe. Če bi torej zahteval, kar je bilo njegovemu zastopniku že plačano, lahko vloži tožbo na podlagi
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določila, enako kot če pozneje ne bi izjavil, da bo ratificiral plačilo. Menim pa, da bo dolžnik upravičen do tožbe zaradi
goljufije.
356. Ne glede na to, ali kdo toži ali izkoristi pobot, postane določba, da bo naročitelj ratificiral dejanje, takoj veljavna. Kajti
ne glede na to, na kakšen način lahko slednji pokaže svoje nestrinjanje s tem, kar je storil zastopnik, bo določilo začelo
učinkovati.
357. Paulus, O ediktu, knjiga LXXVI.
Če določilo, da bo naročitelj potrdil dejanje, začne učinkovati, lahko vložim tožbo za vse svoje interese v zadevi; to pomeni
za vse, kar sem izgubil, in za vse, kar bi lahko pridobil.
358. Kadar je zapuščina plačana zastopniku brez sodnega pooblastila, Pomponij pravi, da mora ta dati varščino za
ratifikacijo.
359. Isti, O Plautiju, III. knjiga.
Če bi kdo enemu od solidarnih dolžnikov obljubil, da bo komitent ratificiral plačilo in da ga ne bo več zahteval, je treba reči,
da bo določilo začelo veljati, če bo denar zahtevala stranka iste obveznosti.
360. Isto, O Plautiju, XIV. knjiga.
Besede "ne bo ponovno zahtevan" Labeo razume v pomenu "zahtevan na sodišču". Če pa je dolžnik povabljen na sodišče in
je zagotovljeno jamstvo, da bo prišel, in se postopek še ni začel, menim, da določba, ki se nanaša na nadaljnje zahtevanje
denarja, ne bo učinkovala, saj ga tožnik dejansko ne zahteva, ampak ga le namerava zahtevati. Če pa je bil denar plačan brez
sodbe, določba začne veljati; kajti če kdo uporabi pobot ali odbitek zoper tožnika, je pravilno rečeno, da se lahko šteje, da je
zahteval denar, in da določba, da se denar ne bo zahteval drugič, začne veljati. Kajti tudi če dedič, zoper katerega je bila
izdana sodna odločba, ne bi uveljavljal zahtevka, bo, če stori eno od teh dejanj, odgovoren na podlagi oporoke.
361. Pomponij, O Placiju, III. knjiga.
Če se zastopniku izplača denarni znesek, ki mu ni pripadal, se lahko na podlagi tega določila takoj začne postopek proti
zastopniku, da se od naročitelja zahteva ratifikacija, tako da se lahko ugotovi, ali naj se nepravilno izplačani znesek izterja od
naročitelja, če ga je ta ratificiral, ali pa naj se proti zastopniku vloži osebna tožba, če naročitelj transakcije ne potrdi.
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362. Kadar zastopnik zahteva zemljišče in jamči (kot je običajno), da bo njegov naročitelj potrdil njegovo dejanje, nato pa
naročitelj zemljišče proda in kupec ga zahteva, Julijan pravi, da postane določilo, da bo posel potrjen, veljavno.
363. Marcellus, Digeste, knjiga XXI.
Titius je v imenu upnika vložil tožbo za deset aurei proti dolžniku slednjega, principal pa je ratificiral del zahtevka. Reči je
treba, da je del obveznosti ugasnil, tako kot če bi določil ali izterjal deset aurei, upnik pa ne bi odobril vsega, temveč del
posla. Če sem torej določil deset aurei ali stihij, kakorkoli že hočem, in v času moje odsotnosti Titius zahteva pet, jaz pa
ratificiram njegovo dejanje, se šteje, da je storjeno veljavno.
364. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXVI.
Če je zastopnik zagotovil jamstvo, da bo njegov naročitelj ali njegov dedič ratificiral njegovo dejanje, in ga eden od
naročiteljevih dedičev ratificira, drugi pa ne, ni dvoma, da bo določilo začelo veljati, kar zadeva tisti del dejanja, ki je bil
ratificiran, saj postane učinkovito za nekaj, v čemer je zainteresiran določevalec. Kajti tudi če bi naročitelj sam delno
ratificiral dejanje, določilo ne bo začelo učinkovati, razen delno, saj to stori le glede tistega, za kar ima tožnik interes. Zato se
lahko postopek na podlagi te klavzule začne večkrat, in sicer glede na interes tožnika: ker on sproži postopek; zaradi njegovih
stroškov; zaradi oseb, ki jih zastopa, in ker mora, ko je zoper njega izdana sodba, plačati. Na podlagi klavzule za preprečitev
grozeče škode se namreč lahko zgodi, da lahko klavzulant vloži več tožb; saj je v klavzuli določeno, da "če kaj pade, se
razdeli, izkoplje ali zgradi, nastane odgovornost". Predpostavimo torej, da je škoda povzročena večkrat. Ni dvoma, da je
mogoče sprožiti postopek, kajti če je tožbo mogoče vložiti šele, ko je nastala vsa možna škoda, skoraj neizogibno sledi, da
tega ni mogoče storiti pred iztekom časa, določenega v klavzuli, v katerem je bilo predloženo zavarovanje za morebitno
neposredno povzročeno škodo. To ni pravilno.
365. Paulus, O Sabinu, knjiga XIII.
Ne glede na to, kakšen je interes določevalca, je vključen v sporazum, s katerim zastopnik zagotovi, da bo njegov naročitelj
ratificiral njegovo dejanje. Isto pravilo velja za vse klavzule, ki se nanašajo na goljufijo.
366. Ulpianus, Disputations, knjiga II.
Kadar iz tožb, ki jih vlaga pooblaščenec, in iz klavzul, ki jih želi uvesti, izhajajo tožbene pravice, mora dati jamstvo za
ratifikacijo. Zato mora odvetnik, ko uvede določbo o dvojni odškodnini, zagotoviti jamstvo, da bo ratificirana. Če pa določbo
o grožnji z nastankom škode uvede zastopnik, mora dati jamstvo, da jo bo njegov pooblaščenec ratificiral.
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367. Enako, Mnenja, I. knjiga.
Prav je, da se varščina za ratifikacijo s strani pooblastitelja ne zahteva v primerih, ko nekdo v prošnji, predloženi cesarju,
navede, da je imenoval zastopnika, ki bo v tej zadevi deloval zanj. Če pa se od zastopnika zahteva varščina za plačilo sodne
odločbe, bo ta moral spoštovati očitno pravilo prava.
368. Julianus, Digeste, knjiga LVI.
Če zastopnik brez sodne odločbe pobere denar, ki mu ne pripada, in njegov naročitelj ne potrdi plačila, temveč sproži
postopek za izterjavo istega denarja, bodo poroki odgovorni; pravica do osebne tožbe, na podlagi katere bi bil zastopnik
odgovoren, če ne bi bilo posredovanja določila, pa bo ugasnila. Kadar koli je namreč denar plačan zastopniku in njegov
naročitelj plačila ne potrdi, menim, da je posledica tega, da bo pravica do osebne tožbe za izterjavo ugasnila in da bo edini
postopek, do katerega bo upravičen tisti, ki je plačal denar, ki mu ni pripadal, proti zastopniku, postopek, ki bo temeljil na
klavzuli. Poleg tega morajo poroki plačati stroške, ki so nastali v postopku. Če pa bi komitent potrdil plačilo, bodo poroki
razrešeni, vendar se lahko isti denar izterja od komitenta z osebno tožbo.
369. Kadar zastopnik izterja denar, ki ga dolguje svojemu naročitelju, ne da bi vložil tožbo, velja enako pravilo, s to razliko,
da če je naročitelj ratificiral transakcijo, ne more pozneje ponovno zahtevati denarja.
370. Če zastopnik izterja denarno vsoto, ki mu ni pripadala, tako da na podlagi sodbe izda izvršbo, je mogoče reči, da ne
glede na to, ali naročitelj ratificira njegovo dejanje ali ne, poroki ne bodo odgovorni, bodisi iz razloga, ker naročitelj ni mogel
ničesar ratificirati, bodisi zato, ker porok ni imel interesa, da se ratifikacija opravi; zato tisti, ki plača zastopniku, utrpi škodo.
Vendar pa je bolje, da velja, da bodo poroki odgovorni, če naročitelj ne ratificira posla.
371. Če pa zastopnik, ki mu to ni bilo naročeno, sproži sodni postopek za izterjavo dolgovanega denarja, je boljše mnenje, da
bodo poroki odgovarjali za celoten znesek, če naročitelj ne ratificira posla.
372. Kadar pa zastopnik ustrezno zahteva, ne bi smel biti prisiljen jamčiti, da se naročitelj ne bo okoristil s krivico sodnika;
poroki namreč nikoli ne odgovarjajo za škodo, ki bi jo povzročilo nepravilno dejanje sodišča. V tem primeru je bolje odločiti,
da so poroki odgovorni le za stroške postopka.
373. Marcellus: Če naročitelj ne ratificira posla, ampak izgubi zadevo po tem, ko je bila vložena, v pogodbo o ratifikaciji ne
bi smelo biti vključeno nič razen stroškov.
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374. Julianus: Če bi bilo treba brez odredbe sodišča plačati zapuščino zastopniku osebe, ki je že mrtva, bo določilo postalo
veljavno, razen če dedič ratificira posel, to je, če je bila zapuščina zapadla; kajti potem ni dvoma, da je v interesu
določevalca, da plačilo ratificira dedič, da ne bi bil prisiljen dvakrat plačati iste zapuščine.
375. Če je bilo v določbi o ratifikaciji izrecno navedeno, da bo Lucij Titius ratificiral transakcijo, saj je bil očitno namen, da
se izpusti ratifikacija dediča in drugih zainteresiranih strank, je težko trditi, da klavzula, ki se nanaša na goljufijo, postane
operativna. Če so zgoraj navedene osebe izpuščene po pomoti, je tožba na podlagi klavzule o goljufiji nedvomno utemeljena.
376. Če pooblaščenec vloži tožbo v zvezi z nepremičnino in potem njegov volivec zahteva zemljišče, ki je del te
nepremičnine, postane klavzula o ratifikaciji učinkovita, ker bi, če bi bil pooblaščenec pravi, izjema zaradi pravnomočnosti
delovala kot ovira za njegovega volivca. Določba o ratifikaciji pa na splošno postane učinkovita v primerih, v katerih bi bila
tožba, če bi jo vložil dejanski pooblaščenec, če bi jo vložil njegov konstituent, brez učinka, bodisi po samem zakonu bodisi z
uveljavljanjem izjeme.
377. Kadar kdo v imenu očeta vloži tožbo zaradi škode, ki jo je utrpel, ker je bil njegov sin udarjen ali pretepen, bo prisiljen v
določbo vključiti tudi sina; še zlasti zato, ker se lahko zgodi, da oče umre, preden je bil obveščen, da je njegov pooblaščenec
sprožil postopek; in tako se bo pravica do tožbe zaradi škode vrnila sinu.
378. Če je vnuku povzročena škoda in dedov pooblaščenec zaradi tega vloži tožbo zaradi nastale škode, je treba v določbo
vključiti ne le sina, ampak tudi vnuka. Kaj bo namreč preprečilo, da bi tako oče kot sin umrla, preden bi izvedela, da je
odvetnik vložil tožbo? V tem primeru bi bilo pravično, da poroki ne bi bili odgovorni, če bi vnuk vložil tožbo zaradi
povzročene škode.
379. Isto, O Miniciju, V. knjiga.
Zastopnik je ob vložitvi tožbe za izterjavo denarne vsote dal jamstvo, da ne bo zahteval več. Če se po izreku sodbe pojavi
druga oseba, ki zahteva isti denar v vlogi zastopnika, saj tisti, ki je drugič zahteval denar, ni bil v resnici zastopnik in bi ga
zaradi tega lahko izključili z ugovorom, ker ni imel pooblastila, se postavi vprašanje, ali so odgovorni poroki prvega
zastopnika. Julianus meni, da niso odgovorni. V določilu je bilo namreč določeno, da tisti, ki ima pravico vložiti tožbo, da bi
zahteval ali izterjal dolg, tega ne bo storil; in da bodo vsi tisti, ki imajo interes v zadevi, ratificirali posel. Za tistega, ki ni
zastopnik, pa se ne razume, da ima kakršno koli pravico do tožbe ali da je upravičen vložiti kakršen koli zahtevek.
380. Africanus, Vprašanja, knjiga V.
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Za posest premoženja, če jo prizna kdo drug kot dedič, je nujno, da se ratificira v določenem roku, da bi jo bilo mogoče
zahtevati. Zato je ni mogoče ratificirati po preteku stotega dne.
381. Če pa bi tisti, ki je zahteval posest, umrl ali postal nor, poglejmo, ali jo je mogoče ratificirati ali ne, kajti na splošno jo je
treba ratificirati; tako kot v tem primeru, ko se ratifikacija zgodi v času, ko oseba, ki zahteva posest, od nje ne more imeti
koristi. Posledica tega je, da do ratifikacije ne bi moglo priti, tudi če bi se zastopnik pokesal, da je zahteval, kar je absurdno.
Zato je bolje reči, da nobeden od teh vzrokov ne vpliva na ratifikacijo.
382. Isto, Vprašanja, VI. knjiga.
Oče je v hčerini odsotnosti zahteval doto, ki jo je dal, in predložil jamstvo, da bo ratificirala transakcijo, vendar je umrla,
preden je to storila. Zavrnjeno je bilo, da bi določilo začelo veljati; ker čeprav je bilo res, da ni ratificirala njegovega dejanja,
njen mož kljub temu ni imel interesa, da bi se doto preneslo nanj, saj bi se morala celotna doto po hčerini smrti vrniti očetu.
383. Zastopnik, ki je pobral denar od dolžnika, ki bi ga lahko odpustil s potekom časa, je dal jamstvo, da bo njegov naročitelj
ratificiral njegovo dejanje; potem ko je bil dolžnik odpuščen zaradi zastaranja, pa ga je naročitelj ratificiral. Ugotovljeno je
bilo, da lahko dolžnik, potem ko je bil enkrat oproščen, vloži tožbo zoper zastopnika; dokaz za to je, da bi se lahko zoper
zastopnika vložila osebna tožba za izterjavo, če ne bi bilo posredovanja, vendar je bila namesto take tožbe vložena klavzula.
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Knjiga XLVII
1. O zasebnih kaznivih dejanjih.
2. O tatvinah.
3. O tatvini lesa, povezanega s stavbo.
4. Kdor je v skladu z oporoko dolžan biti svoboden (...)
5. V zvezi s tatvino, storjeno kapitanom ladij, gostilničarjem in lastnikom zemljišč.
6. V zvezi s tatvinami, ki naj bi jih storila celotna skupina sužnjev.
7. V zvezi z drevesi, ki so jih posekali na skrivaj.
8. V zvezi z ropanjem premoženja z nasiljem in neurejenimi zborovanji.
9. Glede požara, uničenja in brodoloma, kadar je čoln ali ladja odvzeta s silo.
10. O žalitvah in neslavnih obrekovanjih.
11. O samovoljnem kaznovanju zločinov.
12. O kršenju grobov.
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13. O izsiljevanju.
14. O tistih, ki kradejo živino.
15. O izigravanju.
16. O tistih, ki prikrivajo zločince.
17. O tatovih, ki kradejo v kopališčih.
18. O tistih, ki pobegnejo iz zapora, in o roparjih.
19. O ropanju premoženja.
20. O stellionatu.
21. O odstranitvi mej.
22. O združenjih in korporacijah.
23. O ljudskih akcijah.

Tit. 1. O zasebnih kaznivih dejanjih.

1. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLV.
Civilno pravo predpisuje, da dediči niso kazensko odgovorni bolj kot drugi nasledniki, zato jih ni mogoče tožiti zaradi
tatvine. Toda čeprav niso odgovorni za tožbo zaradi tatvine, bodo vseeno v eni od njih, če jih bodo prisilili, da predložijo
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zadevno premoženje, če ga imajo v posesti ali če so storili goljufijo, da bi se izognili posesti; kajti ko bo enkrat predloženo,
jih bo mogoče tožiti za njegovo vračilo. Zoper njiju bo mogoče vložiti tudi osebno tožbo.
(1) Ugotovljeno je tudi, da lahko dedič vloži tožbo zaradi tatvine, saj je pregon nekaterih kaznivih dejanj priznan dedičem.
Podobno je dedič upravičen do tožbe, ki mu jo priznava akvilejski zakon; vendar v njegovo korist ne bo mogoča tožba zaradi
utrpele škode.
(2) Ne le v tožbi zaradi tatvine, ampak tudi v drugih tožbah, ki izhajajo iz kaznivih dejanj, ne glede na to, ali so civilne ali
pretorske, je odločeno, da kaznivo dejanje sledi osebi.
2. Isti, O Sabinu, XLIII. knjiga.
Kadar se hkrati zgodi več kaznivih dejanj, to ne povzroči nekaznovanosti za nobeno od njih, saj eno kaznivo dejanje ne
zmanjšuje kazni za drugo.
3. Če torej kdo človeka oropa in ga ubije, je odgovoren za tožbo zaradi tatvine, ker ga je oropal, in za tožbo Akvileja, ker ga
je ubil; nobeno od teh dejanj pa ne izniči drugega.
4. Enako je treba reči, če ga je oropal z nasiljem in ga nato ubil, saj bo odgovoren za tožbo zaradi ropa z nasiljem, pa tudi po
akvilejskem zakonu.
5. Kadar se za sužnja, ki je zagrešil tatvino, vloži osebna tožba, se je pojavilo vprašanje, ali se lahko vloži tudi tožba po
akvilejskem pravu. Pomponij pravi, da je to mogoče, ker tožba po akvilejskem pravu zahteva drugačno vrednotenje kot tožba
za vračilo premoženja, ki je bilo ukradeno; akvilejsko pravo namreč vključuje največjo vrednost ukradenega predmeta v letu
pred kaznivim dejanjem; osebna tožba za vračilo zaradi kraje pa ne sega dlje nazaj kot do trenutka združitve izdaje. Če pa je
suženj storil ta kazniva dejanja, ne glede na to, v kakšnem noxalnem postopku je bil predan, druga pravica do tožbe ugasne.
6. Podobno, če kdo z bičem pretepe ukradenega sužnja, bo odgovoren za dve tožbi; za tatvino in za povzročeno škodo; če pa
ga ubije, bo odgovoren za tri tožbe.
7. Če je kdo ukradel sužnjo, ki je pripadala drugemu, in jo pokvaril, bo spet odgovoren za dve tožbi; lahko ga namreč tožijo
tako zaradi pokvarjenosti sužnje kot tudi zaradi njene kraje.
8. Poleg tega, če bi kdo ranil sužnjo, ki jo je ukradel, bo to razlog za dve tožbi zoper njega; tožbo, ki jo dovoljuje akvilejski
zakon, in tožbo zaradi kraje.
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(0) Isti, O dolžnostih prokonzula, II. knjiga.
Kadar želi kdo vložiti tožbo na podlagi kaznivega dejanja in namerava to storiti zaradi lastne premoženjske koristi, se mora
zateči k običajnemu postopku in ga ni mogoče prisiliti k pregonu storilca kaznivega dejanja. Če pa želi vložiti kazensko
tožbo v izrednem postopku, mora nato podpisati obtožnico kaznivega dejanja.

Tit. 2. O tatvinah.

4. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIX.
Labeo pravi, da beseda "kraja" izhaja iz izraza, ki pomeni črn, ker je kaznivo dejanje storjeno na skrivaj in v mraku ter
običajno ponoči; ali iz besede "goljufija", kot je menil Sabinus; ali iz glagolov vzeti in odnesti; ali iz grškega izraza, ki
označuje tatove kot fwras. Grki sami so besedo izpeljali iz glagola odnesti.
5. Zato samo namera, da bi zagrešili krajo, še ne pomeni, da je človek tat.
6. Tako tisti, ki zanika, da je bil pri njem položen depozit, ne postane takoj odgovoren za tožbo zaradi tatvine, ampak šele
takrat, ko je skril premoženje z namenom, da si ga prisvoji.
7. Kraja je goljufivo ravnanje s čim z namenom, da bi se s tem okoristili; kar velja bodisi za stvar samo bodisi za njeno
uporabo ali posest, kadar je to po naravnem pravu prepovedano.
(0) Gaj, O ediktu, knjiga XIII.
Obstajata dve vrsti tatvine: očitna in nenapadalna.
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Ulpianus, O Sabinu, XLI. knjiga.
Očitni tat je tisti, ki ga Grki imenujejo ep' autofwrw ; to je tisti, ki ga ujamejo z ukradenim blagom.
(23) Pri tem ni velike razlike, kdo ga ujame, ali tisti, ki mu lastnina pripada, ali nekdo drug.
(24) Toda ali je očiten tat samo takrat, ko ga ujamejo pri dejanju, ali tudi takrat, ko ga ujamejo kje drugje? Boljše mnenje je,
kot pravi tudi Julijan, da tudi če ga ne ujamejo tam, kjer je storil kaznivo dejanje, je kljub temu očiten tat, če ga z ukradeno
lastnino ujamejo, preden jo je prenesel na kraj, kamor jo je nameraval vzeti.
3584. Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Kraj, kjer kdo namerava vzeti ukradeno premoženje, je treba razumeti kot kraj, kjer je pričakoval, da bo tisti dan ostal z
izkupičkom kraje.
23. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
Če je torej nekdo aretiran na javnem ali zasebnem kraju, preden je ukradeno lastnino prepeljal na cilj, ki ga je imel v mislih,
velja za očitnega tatova; pod pogojem, da je aretiran z ukradenim predmetom v posesti. To je navedel tudi Kasij.
23. Če pa je ukradeno stvar odnesel na kraj, kamor jo je nameraval odnesti, tudi če je prijet z ukradeno stvarjo v posesti, ni
očiten tat.
23. Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Kajti čeprav je tatvina pogosto storjena zgolj z rokovanjem s predmetom, je vendarle na začetku, torej takrat, ko je bila
tatvina storjena, čas, ki je bil določen za ugotavljanje, ali je storilec očiten tat ali ne.
11. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
Če kdo, ki je v služenju, stori krajo in ga ujamejo po tem, ko je bil manumitiran, preverimo, ali je očiten tat. Pomponij v
devetnajsti knjigi O Sabinu pravi, da ga ni mogoče preganjati kot očitno tatvino, ker izvor tatvine, storjene v suženjstvu, ni
izvor očitne tatvine.
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12. Pomponij na istem mestu zelo pravilno pravi, da tat ne postane očiten tat, če ga ne ujamejo. Poleg tega, če storim tatvino
tako, da vzamem nekaj iz tvoje hiše, ti pa si se skril, da me ne bi ubil, tudi če si videl, da sem storil tatvino, ta še vedno ni
očitna.
13. Celsus pa k rezultatu odkritja doda, da če si videl tatove pri tatvini in stečeš naprej, da bi ga aretiral, on pa se da na beg, je
tatvina očitna.
14. Po njegovem mnenju je zelo malo pomembno, ali tatove ujame lastnik premoženja, sosed ali kateri koli mimoidoči.
13. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XIII.
Kaj je nemanifestna kraja, postane zlahka očitno; kajti kar ni manifestno, je prav zato nemanifestno.
0. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
Oseba, ki lahko vloži tožbo zaradi tatvine, ni upravičena do nobenega nadaljnjega postopka, ki bi temeljil na stalnem
ravnanju s predmeti, ki jih je vzel tat, niti do izterjave kakršnega koli prirastka, ki bi se lahko pojavil na premoženju po tem,
ko je bilo ukradeno.
15. Če bom vložil tožbo za vračilo stvari od tatove, bom še vedno upravičen do osebne tožbe. Lahko pa rečem, da je dolžnost
sodnika, ki je pristojen za zadevo, da ne odredi vrnitve premoženja, razen če tožnik zavrne osebno tožbo. Če pa toženec,
potem ko je bila zoper njega izdana sodba v osebni tožbi, plača ocenjeno odškodnino, tako da je popolnoma oproščen
odgovornosti; ali (kar je boljše mnenje), če je tožnik pripravljen vrniti odškodnino, suženj pa mu ni izročen, mora biti
imetniku izdana sodba za znesek, za katerega je druga stranka prisegla na sodišču.
(0) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIX.
Tisti, ki je bil zainteresiran, da se stvar ne bi ukradla, je upravičen do tožbe zaradi tatvine.
16. Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Zainteresirana stranka je upravičena do tožbe zaradi tatvine, če gre za častno zadevo.
(1) Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIX.
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Zato ima polnilec, ki je prejel oblačila z namenom, da jih popravi in očisti, vedno pravico do tožbe, saj je odgovoren za
njihovo varno hrambo. Če pa ni plačilno sposoben, lahko tožbo vloži lastnik premoženja, saj tisti, ki nima česa izgubiti, ne
tvega ničesar.
0. Tožba zaradi tatvine se ne prizna imetniku v slabi veri, čeprav je zainteresiran, da stvar ne bi bila ukradena, in sicer iz
razloga, ker je stvar na njegovo tveganje. Nihče ne more pridobiti pravice do tožbe na podlagi nepoštenosti, zato je tatvina
priznana le dobronamernemu posestniku, ne pa tistemu, ki ima stvar v slabi veri.
1. Če je bila ukradena stvar dana v zastavo, tudi upniku priznamo tožbo zaradi tatvine, čeprav ni del njegove lastnine.
Nadalje, tožbe zaradi tatvine ne priznavamo le proti tujcu, temveč tudi proti samemu lastniku stvari; kot je izjavil Julijan.
Ugotovljeno je, da je podeljena tudi lastniku, in posledično ni odgovoren za tožbo zaradi tatvine, lahko pa jo vloži. Odobrena
je obema strankama, ker sta obe zainteresirani; toda ali je upnik vedno zainteresiran, ali je tako le v primeru, ko je dolžnik
insolventen? Pomponij meni, da je vedno v njegovem interesu, da ima zastavno pravico, to mnenje pa v dvanajsti knjigi
vprašanj sprejme Papinijan. Bolje je reči, da se zdi, da je to vedno v interesu upnika; to je pogosto navajal Julijan.

(1) Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Oseba, ki ji pripada premoženje v skladu z določbo, ni upravičena do tožbe zaradi tatvine, če bi bilo premoženje ukradeno,
čeprav je dolžnik morda kriv, da mu ga ni izročil.
0. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIX.
Če kupljena lastnina ni izročena tistemu, ki jo je kupil, Celsus pravi, da ta ne bo upravičen do tožbe zaradi tatvine, ampak
lahko to tožbo vloži prodajalec. Vsekakor bo moral naročiti kupcu, naj vloži tožbo zaradi tatvine, pa tudi osebno tožbo in
tožbo za vračilo premoženja, in če bo s temi postopki kaj pridobil, mora to izročiti kupcu; to mnenje je pravilno in ga je
sprejel Julijan. Jasno je, da mora tveganje za nepremičnino prevzeti kupec, če je prodajalec skrbel zanjo, preden jo je izročil.
23. Poleg tega kupec ni upravičen do tožbe zaradi kraje pred izročitvijo, zato je bilo postavljeno vprašanje, ali je kupec sam
odgovoren za tožbo zaradi kraje, če bi stvar ukradel? Julianus v triindvajseti knjigi Digest pravi, da če kupec, potem ko je
plačal ceno nepremičnine, le-to ukrade, prodajalec pa je zagotovil njeno hrambo, ne bo odgovoren za tožbo zaradi tatvine.
Jasno pa je, da bo v primeru, če bo nepremičnino ukradel, preden bo plačal denar, odgovoren za tožbo zaradi tatvine, tako kot
če bi ukradel zastavo.
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24. Tudi najemniki zemljišč, čeprav niso lastniki nepremičnine, vendar ker imajo na njej interes, lahko vložijo tožbo zaradi
kraje.
25. Nato preverimo, ali je oseba, pri kateri je bilo premoženje deponirano, upravičena do tožbe zaradi tatvine. Ker daje
jamstvo proti goljufiji, se utemeljeno meni, da ni upravičena do tožbe zaradi tatvine; kajti kakšen interes ima, če ni bil kriv
goljufije? Če je ravnal goljufivo, je premoženje v njegovi nevarnosti, vendar ne bi smel zahtevati tožbe zaradi kraje, ker je bil
kriv goljufije.
26. Julijan v dvaindvajseti knjigi Digest prav tako pravi, ker je bilo glede vseh tatov določeno, da ne morejo vložiti tožbe
zaradi kraje zaradi premoženja, ki so ga sami ukradli; tudi tisti, pri katerem je bilo premoženje shranjeno, ne more vložiti
tožbe zaradi kraje, čeprav je začel odgovarjati za premoženje, če je z njim ravnal z namenom, da bi ga ukradel.
27. Papinianus razpravlja o tem, da če bi prejel dva sužnja v zastavo za deset aurejev in bi enega od njiju ukradli, drugi, ki bi
ostal, pa ne bi bil vreden manj kot deset aurejev, ali bom upravičen do tožbe zaradi kraje le do višine petih aurejev, in sicer iz
razloga, ker sem za preostalih pet prepričan v osebi preostalega sužnja; ali pa je treba, ker lahko slednji umre, dejansko šteti,
da sem upravičen do tožbe za deset, čeprav je preostali suženj zelo vreden. Nagibam se k slednjemu mnenju, saj ne bi smeli
upoštevati zastavo, ki ni bila odvzeta, temveč tisto, ki je bila ukradena.
28. Rekel je tudi, da če mi pripada deset aurejev in je bil suženj, dan v zastavo zanje, ukraden ter sem s tožbo zaradi tatvine
dobil nazaj deset aurejev, ne bom upravičen do nove tožbe zaradi tatvine, če bo suženj drugič ukraden, ker sem prenehal
imeti interes, ko sem enkrat dobil tisto, kar mi je pripadalo. To velja v primeru, ko je bila tatvina storjena brez moje krivde,
kajti če sem bil kriv, ker sem imel interes, ker bi bil odgovoren v zastavni tožbi, lahko vložim tožbo zaradi tatvine. Če pa
nisem bil kriv, se zdi, da ni dvoma, da bo tožba vložena v korist lastnika stvari, ki ne bo ugodena upniku. To mnenje
odobrava Pomponij v deseti knjigi o Sabinu.
29. Iste avtoritete trdijo, da bo upnik v primeru hkratne kraje dveh sužnjev upravičen do tožbe zaradi tatvine za oba sužnja;
ne za celoten znesek, temveč do višine svojega deleža, ki ga oceni z delitvijo zneska, ki mu pripada glede na vsakega od
sužnjev. Če pa sta bila oba sužnja ukradena ločeno in je upnik izterjal celoten znesek za enega od njiju, ne more izterjati
ničesar za drugega.
30. Pomponij v Deseti knjigi o Sabinu prav tako pravi, da če tisti, ki sem mu nekaj posodil v uporabo, stori goljufijo glede
posodene stvari, ne more vložiti tožbe zaradi kraje.
31. Pomponij ima enako mnenje glede osebe, ki je po navodilu nekoga prejela premoženje za prevoz.
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32. Postavlja se vprašanje, ali je oče upravičen do tožbe zaradi tatvine, če je bilo premoženje posojeno v uporabo njegovemu
sinu. Julijan pravi, da oče v teh okoliščinah ne more vložiti tožbe, ker ne bi smel biti odgovoren za hrambo premoženja; prav
tako pravi, da vsakdo, ki postane porok za nekoga, ki mu je premoženje posodil v uporabo, ni upravičen do tožbe zaradi
tatvine. Meni namreč, da do tožbe zaradi tatvine ni upravičen vsakdo brez razlike, čigar interes je, da se lastnina ne izgubi;
ampak le tisti, ki je odgovoren, ker je bila ista lastnina uničena po njegovi krivdi. Tudi Celsus v dvanajsti knjigi Digest
potrjuje to mnenje.
33. Ali je človek, ki je pridobil sužnja na podlagi negotove posesti, upravičen do tožbe zaradi kraje, če je ta ukraden, je
vprašanje, ki se lahko zastavi. In ker zoper njega ni mogoče vložiti civilne tožbe, ker je premoženje, ki ga ima v negotovi
posesti, podobno donaciji, in se zato zdi, da je potrebna prepoved, ne bo imel pravice do tožbe zaradi kraje. Menim, da je po
izdaji interdikta jasno, da bi moral ponuditi jamstvo proti malomarnosti, zato lahko vloži tožbo zaradi tatvine.
34. Če je kdo dal premoženje v zakup, bo upravičen do tožbe zaradi tatvine, če je bilo premoženje ukradeno zaradi njegove
malomarnosti.
35. Kadar je ukraden sin, ki je pod očetovskim nadzorom, je očitno, da lahko njegov oče vloži tožbo zaradi kraje.
36. Če bi bila stvar dana v uporabo in bi tisti, ki mu je bila dana v uporabo, umrl, čeprav kraja ne more biti storjena zoper
zapuščino in zato dedič osebe, ki ji je bila stvar dana v uporabo, ne more sprožiti postopka, lahko posojilodajalec vseeno
vloži tožbo zaradi kraje. Enako pravilo velja za premoženje, ki je bilo zastavljeno ali dano v najem, kajti čeprav tožbe zaradi
tatvine ne pridobi zapuščina, jo vseeno pridobijo stranke, ki so zainteresirane zanjo.
37. Tožba zaradi tatvine ne gre samo v korist tistega, ki mu je bilo premoženje posojeno, zaradi navedenega premoženja,
ampak tudi zaradi vsega, kar je povezano z njim, ker je bil odgovoren za njegovo hrambo. Če ti namreč posodim sužnja v
uporabo, lahko vložiš tožbo zaradi kraje njegovih oblačil, čeprav ti nisem posodil oblačil, ki jih je nosil. Podobno, če ti
posodim tovorne živali in za eno od njih sledi osliček, menim, da bo mogoče vložiti tožbo zaradi kraje oslička, čeprav ta ni
bil vključen v posojilo.
38. Pojavilo se je vprašanje, kakšna je torej narava tožbe zaradi tatvine, ki se prizna osebi, ki ji je bilo premoženje posojeno v
uporabo? Menim, da bodo tožbe zaradi tatvine v korist vseh, ki so odgovorni za tujo lastnino, ne glede na to, ali je ta
posojena v uporabo, dana v najem ali zastavljena, če je bila ukradena; osebna tožba pa bo v korist le tistega, ki je lastnik.
39. Če bo prestreženo pismo, ki sem vam ga poslal, kdo bo imel pravico vložiti tožbo zaradi kraje? Najprej je treba ugotoviti,
komu je pismo pripadalo, ali tistemu, ki ga je poslal, ali tistemu, ki mu je bilo poslano. Če sem ga dal sužnju tistega, ki mu je
bilo poslano, ga je ta takoj pridobil. Če sem ga dal njegovemu zastopniku, je prav tako tako tako, ker je posest mogoče
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pridobiti s pomočjo svobodne osebe, je pismo takoj postalo njegova last; to še posebej velja, če je bil zainteresiran, da ga ima.
Če pa sem poslal pismo, ki naj bi mi bilo vrnjeno, bo ostalo moje, ker se nisem hotel odpovedati lastništvu ali ga prenesti.
Kdo torej lahko vloži tožbo zaradi kraje? To lahko stori tisti, ki je zainteresiran, da pismo ni bilo ukradeno, torej posameznik,
ki je imel korist od tega, kar je pismo vsebovalo. Zato se lahko vprašamo, ali lahko tožbo zaradi kraje vloži tudi tisti, ki mu je
bilo pismo izročeno, da bi ga prenesel na cilj. To lahko stori, če je bil odgovoren za hrambo pisma in če je bilo v njegovem
interesu, da ga izroči, bo upravičen do tožbe zaradi tatvine. Recimo, da je bilo v pismu navedeno, da mu je treba nekaj
dostaviti ali narediti zanj; takrat lahko vloži tožbo zaradi tatvine, če je prevzel odgovornost za njegovo dostavo ali je prejel
nagrado za prenos pisma. V tem primeru je podoben gostilničarju ali poveljniku ladje; saj jim priznamo tožbo zaradi tatvine,
če so plačilno sposobni, saj so odgovorni za premoženje.
23. Paulus, O Sabinu, V. knjiga.
Upnik, ki mu je bila ukradena zastava, nima interesa le do višine svoje terjatve, temveč lahko vloži tožbo zaradi tatvine za
celotno vrednost ukradene stvari, vendar mora dolžniku vrniti vse, kar presega njegov dolg, ki ga je mogoče izterjati z
zastavno tožbo.
23. Lastnik nepremičnine, ki je ukradel stvar, od katere ima drugi uporabno pravico, odgovarja uporabniku s tožbo zaradi
tatvine.
24. Če ti kdo, ki ti je posodil v uporabo kakšen predmet, ta predmet ukrade; Pomponij pravi, da ne bo odgovarjal s tožbo
zaradi tatvine, ker nimaš interesa v tej zadevi, saj zoper tebe ni mogoče vložiti tožbe na podlagi posoditve stvari; če si torej
predmet zadržal zaradi kakšnih stroškov, ki si jih imel v zvezi z njim, boš upravičen do tožbe zaradi tatvine tudi zoper
samega lastnika, če ti ga ukrade, saj v tem primeru stvar nadomesti zastavno pravico.
0. Isto, O Sabinu, knjiga VII.
Ni pravno pravilo, da oče ne more vložiti tožbe zaradi tatvine zoper svojega sina, ki je pod njegovim nadzorom, vendar to
predstavlja oviro zaradi narave primera; ker ne moremo vložiti tožbe zoper tiste, ki so pod vašim nadzorom, tako kot oni ne
morejo vložiti tožbe zoper nas.
23. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXIX.
Naši sužnji in naši otroci nam sicer lahko kradejo, vendar ne bodo odgovorni za tožbo zaradi tatvine; tako kot tistemu, ki
lahko odloči o primeru tatvine, ni treba vložiti tožbe proti njemu. Zato mu starodavni zakonodajalci niso odobrili nobene
tožbe.
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(0) Zato se je pojavilo vprašanje, ali bo suženj, če bo bodisi odtujen bodisi manumitiran, odgovoren za tožbo zaradi kraje.
Sklenjeno je bilo, da ni odgovoren, saj proti takšnemu tatovu ne more pozneje nastati razlog za tožbo, ki na začetku ne
obstaja. Jasno pa je, da če si po tem, ko je bil manumitiran, prisvoji kakršno koli premoženje, je mogoče reči, da je
odgovoren za takšno tožbo, saj takrat stori pravo krajo.
(1) Kadar pa mi je suženj, ki sem ga kupil in mi je bil izročen, vrnjen na podlagi pogojne klavzule prodaje, ne smemo šteti,
da mi je kdaj pripadal, ampak je bil moj in je to prenehal biti. Zato Sabinus pravi, da je njegov položaj, če stori tatvino,
takšen, da oseba, ki ga je vrnila, ne bo upravičena do tožbe zaradi tatvine. Toda čeprav take tožbe ne more vložiti, je vseeno
treba ob njegovi vrnitvi oceniti vrednost ukradene stvari in jo vključiti v tožbo za njegovo vrnitev.
(2) Če pobegli suženj ukrade svojemu gospodarju, je bilo postavljeno vprašanje, ali lahko slednji vloži tožbo tudi zoper
osebo, ki ga je imela v dobri veri v posesti, preden je bil vrnjen v oblast gospodarja. Ta točka povzroča nekaj težav; kajti
čeprav se lahko šteje, da sem imel sužnja v posesti v času, ko je bil na begu, še vedno ne bom odgovoren za tožbo zaradi
kraje, saj ni bil pod mojim nadzorom. Julijan namreč pravi, da ko se je zdelo, da ga imam v posesti, to ni imelo nobene
koristi, razen da mi je omogočilo, da sem ga pridobil z ugrabitvijo. Zato Pomponij v sedemnajsti knjigi o Sabinu pravi, da bo
tožba zaradi kraje v korist lastnika, čigar suženj je bil na begu.
0. Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Ko je rečeno, da škoda sledi osebi, to velja, kolikor pravica do tožbe sledi tistemu, ki škodo stori, kadar nastane zoper kogar
koli na začetku. Če mi torej tvoj suženj nekaj ukrade in ga, potem ko sem postal njegov lastnik, prodam, Kasijci menijo, da
ne morem vložiti tožbe zoper dolžnika.
23. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XL.
Pri tožbi zaradi kraje zadostuje, da je premoženje opisano tako, da je mogoče razumeti, za kaj gre.
23. Ni treba navajati teže posod, zato zadostuje, če rečemo posoda, krožnik ali skleda. Vendar je treba navesti material, iz
katerega je predmet sestavljen, torej ali je iz srebra, zlata ali česa drugega.
24. Kadar kdo vloži tožbo za neobdelano srebro, mora reči ingot srebra in navesti njegovo težo.
25. Navesti je treba število kovancev, ki so bili ukradeni lastniku, na primer toliko in toliko aurejev ali več.
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26. Postavlja se vprašanje, ali je treba navesti barvo oblačila. Res je, da je to treba storiti, kajti tako kot se pri kraji krožnika
navede zlata čaša, je treba pri oblačilu navesti njegovo barvo. Jasno je, da če bi kdo prisegel, da ne more pozitivno navesti
barve, bi ga morala opravičiti nujnost primera.
27. Če kdo da premoženje v zastavo in ga nato ukrade, bo odgovoren v tožbi zaradi tatvine.
28. Lastnik se ne šteje za krivega tatvine zastavljene stvari ne le, če jo vzame upniku, ki jo ima v posesti ali v hrambi, ampak
tudi, če bi jo odnesel v času, ko je ni imel v posesti; na primer, če bi prodal stvar, ki je bila zastavljena; saj je določeno, da v
takih okoliščinah stori tatvino. Tega mnenja je tudi Julijan.
23. Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Kadar je v zastavo dana medenina, za katero je navedeno, da je zlato, je storjeno nečastno dejanje, vendar ne kraja. Če je v
zastavo dano zlato, nato pa se pod pretvezo tehtanja ali pečatenja zlato nadomesti z medenino, oseba, ki to stori, stori tatvino,
saj si je prisvojila lastnino, dano v zastavo.
(23) Če v dobri veri kupiš mojo lastnino in ti jo ukradem, ali celo če imaš pravico do njene uporabe, jaz pa jo odložim z
namenom, da si jo prisvojim, ti bom odgovarjal v tožbi zaradi tatvine, čeprav sem lastnik te lastnine. V teh primerih pa
uzurpacija ne bo preprečena, kot če je ukradena; če bi jo namreč ukradel nekdo drug in bi nepremičnina spet prišla v mojo
posest, bi uzurpacija še naprej tekla.
23. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XL.
Pogosto se pojavlja naslednje vprašanje, namreč: če kdo s kupa vzame mero žita, ali ukrade vse žito ali samo tisto količino,
ki si jo prilasti. Ofilij meni, da ukrade celotno kupo, kajti Trebatius pravi, da se za tistega, ki se dotakne ušesa kogar koli,
šteje, da se ga je dotaknil vsega; če torej kdo odpre sod in iz njega vzame malo vina, se razume, da ni ukradel le tega, kar je
odstranil, ampak vse. Res pa je, da je v teh okoliščinah v tožbi za tatvino odgovoren le za količino, ki jo je odnesel. Če
namreč kdo odpre omaro, ki je ne more odstraniti, odloži vse, kar je v njej, in nato odide; potem pa, ko se vrne, odnese enega
od predmetov in ga ujamejo, preden pride na cilj, bo kriv tako očitne kot tudi ne-napadne tatvine iste stvari. Kajti tisti, ki
podnevi poseka rastoče žito in ga odloži na stran z namenom, da ga odstrani, je tako manifestna kot nemanifestna tatvina, kar
zadeva tisto, kar je posekal.
1024. Če kdo, ki je položil vrečko z dvajsetimi sesterci, prejme drugo vrečko, za katero ve, da je v njej trideset, zaradi napake
tistega, ki mu jo je dal in je mislil, da je v njej njegovih dvajset, je odločeno, da bo odgovoren za krajo desetih sestercev.
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1025. Kadar kdo ukrade medenino, ko misli, da krade zlato, ali obratno, ali misli, da je vrednost predmeta manjša, ko je
večja, stori tatvino tistega, kar je odstranil, v skladu z osmo knjigo Pomponija o Sabinu. Ulpianus je istega mnenja.
1026. Če pa kdo ukrade dve torbi, eno z desetimi, drugo pa z dvajsetimi aurei, od katerih je mislil, da je ena njegova, za
drugo pa je vedel, da pripada komu drugemu, pravimo, da ukrade samo tisto torbo, za katero je mislil, da pripada drugemu,
tako kot če bi ukradel dve skodelici, od katerih je mislil, da je ena njegova, za drugo pa je vedel, da pripada komu drugemu,
saj ukrade samo eno od njih.
1027. Kadar pa misli, da mu pripada ročaj skodelice, ki je dejansko njegova, Pomponij pravi, da je kriv kraje celotne
skodelice.
1028. Če pa bi kdo ukradel šestino mere pšenice z naložene ladje, ali stori krajo celotnega tovora ali le šestino mere pšenice?
To vprašanje se bolj nanaša na polno kaščo, zato je zelo hudo trditi, da je storjena kraja celotne kašče. Kaj pa bi veljalo v
primeru rezervoarja z vinom ali cisterne z vodo ali kaj v primeru ladje, naložene z vinom, saj je teh, v katere se naliva vino,
veliko? In kaj naj rečemo o tistem, ki je spil vino; ali naj se šteje, da je ukradel vse vino? Boljše mnenje je, da moramo reči,
da ni ukradel vsega.
1029. Če domnevamo, da sta v skladišču dva kozarca vina in da je eden od njiju ukraden, se kraja nanaša na tega kozarca in
ne na celotno skladišče; prav tako kot v primeru, ko je eden od več prenosnih predmetov v kašči odstranjen.
1030. Oseba, ki vstopi v prostor z namenom, da bi izvršila krajo, ni tat, čeprav je morda vstopila v ta namen. Kakšno je torej
pravilo? Za kakšno tožbo je odgovorna? Obtožen je lahko povzročitve škode ali nasilja, če je vstopil s silo.
1031. Prav tako, če je odprl ali razbil kaj težkega, česar ni mogel odstraniti, se zoper njega ne more vložiti tožba zaradi
tatvine za celoten znesek, ampak samo za to, kar je odnesel, ker ni mogel vzeti vsega. Če je torej odstranil pokrov, ki ga ni
mogel vzeti, da bi dobil dostop do določenih predmetov, in si nato nekatere od njih prisvojil, čeprav je lahko predmete, ki so
bili v njem, vzel ločeno, ni pa mogel vzeti celotne vsebine skupaj; se šteje, da je ukradel le tisto stvar, ki jo je odstranil, ne pa
tudi drugih. Če je lahko odstranil celotno posodo, pravimo, da je ukradel celotno posodo, čeprav je morda odstranil pokrov,
da bi vzel nekaj ali določeno število predmetov, ki so bili v njej. Tako je menil tudi Sabinus.
1032. Če dve ali več oseb ukradejo tram, ki ga nobena od njih sama ne more dvigniti, je treba reči, da so vsi krivi, da so ga
ukradli, čeprav ga nihče od njih posamezno ne bi mogel prijeti ali odstraniti, in takšna je naša praksa. Ni namreč mogoče
trditi, da je vsak od njih sorazmerno zagrešil krajo, temveč da so jo vsi ukradli v celoti. Iz tega sledi, da je vsak od njih
odgovoren za krajo.
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1033. In čeprav je oseba lahko odgovorna za tatvino za premoženje, ki ga ni odnesla, še vedno zoper njo ni mogoče vložiti
osebne tožbe, ker tak postopek ne pride v poštev za vračilo premoženja, ki je bilo odneseno. Tako je menil tudi Pomponij.
30. Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Če tat razbije ali uniči nekaj, česar ni prijel v roke z namenom, da bi to ukradel, zoper njega zaradi tega ni mogoče vložiti
tožbe zaradi tatvine.
0. Če bi na primer vlomil v skrinjo z namenom kraje biserov in bi z njimi ravnal s tem nepoštenim namenom, se zdi, da je
storilec nameraval ukrasti samo njih; kar je pravilno. Z drugimi predmeti, ki so bili premaknjeni, da bi prišli do biserov,
namreč ni ravnal z namenom, da bi jih ukradel.
1. Kdor strga srebrno posodo, je tat vsega tega in je odgovoren za tožbo zaradi kraje v obsegu lastnikovega deleža.
32. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
Otrok, ki še ni dopolnil pubertete, lahko stori tatvino, če je sposoben za kaznivo dejanje, kot navaja Julijan v dvaindvajseti
knjigi Digest. Prav tako je mogoče vložiti tožbo za povzročeno škodo zoper otroka, ki še ni dopolnil pubertete, ker je zagrešil
krajo; vendar je to dopustno spremeniti, saj menimo, da se tožba po akvilejskem zakonu, ki jo je mogoče vložiti zoper otroka
pod puberteto, ki je zmožen krivde, ne nanaša na dojenčke. Velja tudi to, kar pravi Labeo, in sicer, da če je bila tatvina
storjena s pomočjo otroka, ki še ni dosegel pubertete, ta ne bo odgovoren.
0. Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Julianus pravi, da zoper njega ni mogoče vložiti osebne tožbe za izterjavo.
Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
Pravilo, ki ga je sprejela večina avtoritet, da kraja zemljišča ne more biti storjena, je resnično.
23. Zato se postavlja vprašanje, ali je mogoče, če je kdo izrinjen z zemljišča, vložiti osebno tožbo za njegovo izterjavo zoper
tistega, ki ga je izrinil? Labeo zanika, da je to mogoče. Celsus pa meni, da je mogoče vložiti osebno tožbo za vrnitev posesti,
tako kot v primeru kraje premičnin.
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24. Ni dvoma, da je mogoče vložiti tožbo zaradi tatvine, kadar je z zemljišča odstranjeno kar koli, na primer drevesa,
kamenje, pesek ali plodovi, ki jih je nekdo vzel z namenom, da bi jih ukradel.
(23) Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Če divje čebele rojijo na drevesu na vaši zemlji in kdo odstrani bodisi čebele bodisi njihov med, vam ne bo odgovarjal za
krajo, ker niso bile vaše, in ugotovljeno je, da so vključene med stvari, ki jih je mogoče zaseči na kopnem, na morju ali v
zraku.
23. Prav tako je ustaljeno, da lahko najemnik, ki plačuje najemnino v denarju, vloži tožbo zaradi tatvine proti vsakomur, ki
mu ukrade stoječe pridelke, saj bi mu ti začeli pripadati takoj, ko jih je pobral.
27. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
Vsakdo, ki si prisvoji knjigice računov ali pisne listine, je odgovoren za tatvino ne le za vrednost knjigic, temveč tudi za
obresti, ki jih je imel lastnik na njih, kar se nanaša na oceno zneskov, vključenih v račune, se pravi, če so znašali toliko
denarja; če so na primer vsebovali račun za deset aurei, pravimo, da je treba to vsoto podvojiti. Če pa na računih ni bilo
nobenih terjatev, ker so bile plačane, ali ne bi bilo treba upoštevati le ocene vrednosti samih knjig računov? Kajti kakšen drug
interes bi lahko imel lastnik v njih? Ker dolžniki včasih želijo, da se jim računi vrnejo, ker pravijo, da so plačali zneske, ki
jim ne pripadajo, je v interesu upnika, da račune obdrži, da v zvezi z njimi ne bi prišlo do spora. Na splošno je treba reči, da
se v takšnih primerih zahteva dvojna vrednost zadevnih obresti.
(23) Zato se lahko v primeru, ko je bila komu, ki ima druga dokazila in bančne registre, ukradena menica, vpraša, ali je treba
oceniti dvojno vrednost menice ali pa se to ne sme storiti z utemeljitvijo, da zanjo nima interesa. Kajti kakšen interes lahko
ima, če je dolg mogoče dokazati na kakšen drug način; na primer, če je vključen v dva različna računa. Za upnika se namreč
ne šteje, da je kar koli izgubil, če se zgodi, da obstaja drug dokaz o dolgu, zaradi katerega je varen.
(24) Podobno je treba reči tudi v primeru kraje potrdila o prejemu, da bo obstajal razlog za tožbo zaradi tatvine v obsegu
lastnikovega interesa. Vendar se mi zdi, da nima interesa, če obstajajo drugi dokazi, iz katerih je razvidno, da je bil denar
plačan.
(25) Če pa storilec tovrstnih dokumentov ni odstranil, temveč je izbrisal dele, ne bo samo razlog za tožbo zaradi tatvine,
temveč tudi za postopek po akvilskem pravu, saj za vsakogar, ki je poškodoval lastnino, velja, da jo je "razbil".
23. Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
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Če pa bi kaj ukradel, bo odgovoren le za interes, ki ga je imel lastnik, da predmet ne bi bil ukraden, saj s tem, ko ga je
oskrunil, ni ničesar dodal k kazni.
23. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
Poleg tega je mogoče vložiti tako tožbo za izročitev stvari kot tudi interdikt za njeno posest.
39. Isti, O Sabinu, IX. knjiga.
Če je bila oporoka poškodovana.
(1) Isto, O Sabinu, knjiga XLI.
Če pa kdo oskruni sliko ali knjigo, je odgovoren za tožbo zaradi protipravne škode, kot če bi predmet uničil.
40. Če kdo ukrade ali izbriše registre aktov republike ali katere koli občine, Labeo trdi, da bo odgovoren za tožbo zaradi
kraje. Enako trdi glede druge javne lastnine ali lastnine, ki pripada združenjem.
0. Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Nekatere avtoritete menijo, da je treba v tožbi zaradi tatvine opraviti le oceno računov, in sicer iz razloga, da če je znesek
dolga mogoče dokazati pred sodnikom, pristojnim za tožbo zaradi tatvine, ga je mogoče dokazati tudi pred sodnikom,
pristojnim za tožbo, vloženo zaradi izterjave denarja. Če pa ga ni mogoče dokazati pred sodnikom, ki je pristojen za tožbo
zaradi tatvine, zneska nastale škode ni mogoče dokazati. Kljub temu se lahko zgodi, da lahko tožnik po izvršitvi tatvine
izterja račune, tako da lahko dokaže višino škode, ki bi jo utrpel, če jih ne bi izterjal.
(1) Glavno vprašanje v zvezi z akvilskim pravom je, kako je mogoče ugotoviti vrednost deleža stranke? Če jo je namreč
mogoče dokazati na kakršen koli drug način, ne utrpi nobene škode. Kakšno je torej pravilo, če se zgodi, da posodi denar pod
določenim pogojem, medtem pa priče, na katere se zanaša pri dokazovanju, umrejo, preden se pogoj izpolni? Ali recimo, da
sem zahteval denarni znesek, ki sem ga posodil, in ker ne pripeljem prič, ki so podpisale pogodbo, izgubim zadevo; če
vložim tožbo zaradi kraje, lahko izkoristim njihov spomin in njihovo navzočnost, da dokažem, da sem denar posodil.
0. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
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Skrbnik je sicer upravičen do upravljanja zadev svojega varovanca, nima pa pristojnosti, da bi si prisvojil njegovo
premoženje. Če torej odnese kaj, kar pripada slednjemu, z namenom, da bi to ukradel, stori tatvino in premoženja ne more
pridobiti z uzurpacijo; bo pa odgovoren za tožbo zaradi tatvine, čeprav se lahko proti njemu vloži tudi tožba zaradi
skrbništva. Kar je bilo povedano v zvezi s skrbnikom, velja tudi za skrbnika mladoletne osebe in tudi za druge skrbnike.
23. Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Kdor pomaga tatovu, ni vedno sam očiten tat; zato se zgodi, da je tisti, ki je nudil pomoč, odgovoren za nemanifestno tatvino,
tisti, ki je bil ujet pri dejanju, pa je kriv očitne tatvine istega premoženja.
23. Pomponij, O Sabinu, knjiga XIX.
Če bi kdo prejel predmet z namenom, da ga prepelje, vedoč, da je bil ukraden, je ugotovljeno, da je, če ga aretirajo z njim v
posesti, samo on manifestni tat, če pa ni vedel, da je bil ukraden, nobena od strank ni manifestni tat; slednja zato, ker ni tat,
sam tat pa zato, ker ga niso aretirali z blagom v posesti.
0. Če je eden od tvojih sužnjev spil in odnesel vino, drugi pa je bil zaloten pri pitju vina, boš prvega imel za odgovornega za
nemanifestno tatvino, drugega pa za manifestno tatvino.
65536. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
Kdor prepriča sužnja, naj pobegne, ni tat; kajti kdor drugemu daje slab nasvet, ne stori tatvine, kakor tudi ne, če bi ga
prepričal, naj se vrže s kakšne višine ali se nasilno prime; kajti tovrstne stvari ne dopuščajo dejanja tatvine. Če pa ga prepriča,
naj pobegne, da bi ga kdo drug ukradel, je odgovoren za tatvino, ker je bilo kaznivo dejanje storjeno z njegovo pomočjo in
nasvetom. Pomponij gre še dlje in pravi, da oseba, ki ga prepriča, čeprav medtem ni odgovorna za tatvino, vendarle začne
odgovarjati v trenutku, ko kdo ukrade pobeglega sužnja, saj se šteje, da je bila tatvina storjena z njegovo pomočjo in
nasvetom.
65536. Prav tako je bilo odločeno, da je vsakdo, ki pomaga svojemu sinu, sužnju ali ženi pri tatvini, odgovoren za tatvino;
čeprav proti njim samim ne more biti vložena tožba zaradi tatvine.
65537. Pomponij tudi pravi, da kadar pobegli suženj vzame s seboj premoženje, se lahko zoper tistega, ki ga je k temu
spodbudil, zaradi ukradenega premoženja vloži tožba zaradi tatvine; ker je prispeval svojo pomoč in nasvet tatovu. To navaja
tudi Sabinus.
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65538. Če dva sužnja upoštevata nasvet drug drugega in oba hkrati pobegneta, eden ni tat drugega. Kaj pa, če bi drug
drugega skrivala? Lahko se zgodi, da sta oba tatova drug drugega. Prav tako lahko rečemo, da je eden tat drugega, kajti če
druge osebe ukradejo vsakega od njiju, bosta odgovorna, kot da sta si medsebojno pomagala; tako kot je Sabinus navedel, da
sta odgovorna tudi za krajo premoženja, ki sta ga odnesla.
65536. Pomponij, O Sabinu, knjiga XIX.
Če slediš krotkemu pavu, ki je pobegnil iz moje hiše, dokler se ne izgubi, lahko zoper tebe vložim tožbo zaradi kraje, takoj
ko ga kdo zaseže.
65536. Paulus.
Če ukradejo sina pod očetovskim nadzorom, je jasno, da bo njegov oče upravičen do tožbe zaradi kraje.
(65536) Isti, O Sabinu, IX. knjiga.
Mati, katere sin je bil ukraden, ni upravičena do tožbe zaradi kraje.
(65536) Čeprav je mogoče vložiti tožbo zaradi tatvine na račun svobodnih oseb, osebna tožba za izterjavo še vedno ne bo
nikoli upravičena.
65536. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
Res je, da če je kdo odnesel sužnjo, ki je porednica in pripada drugemu, ali jo je skril, to ne bo tatvina; kajti upoštevati je
treba ne dejanje, ampak motiv za njegovo izvršitev. Motiv za to dejanje je bilo poželenje in ne kraja. Zato tudi oseba, ki je
razbila vrata pohotnice z namenom, da bi z njo občevala, ne bo odgovorna za tatvino, če tatov ni uvedla; čeprav so, potem ko
so vstopili, morda odnesli žensko lastnino. Toda ali je tisti, ki je skril sužnjo z namenom, da bi jo užival, odgovoren po
Favnovem zakonu? Mislim, da ni, in ker mi je bil predstavljen tak primer, sem podal to mnenje: kajti tisti, ki je žensko
ukradel, je storil bolj nečastno dejanje in za to sramoto tudi plača, vendar zagotovo ni tat.
65536. Paulus, O Sabinu, knjiga IX.
Kdor odpelje tovorne živali na večjo razdaljo, kot je bilo dogovorjeno, ko so mu bile posojene, ali kdor uporablja lastnino, ki
pripada drugemu, proti soglasju lastnika, stori tatvino.
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65536. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
Kadar komu, ko je v rokah sovražnika, kaj ukradejo in se vrne po pravici postliminium, lahko rečemo, da je upravičen do
tožbe zaradi tatvine.
65536. Gotovo je, da lahko arogator vloži tožbo zaradi kraje, tudi če je bila lastnina ukradena osebi, ki jo je arogiral, preden
je bilo to storjeno. Če je bila kraja storjena pozneje, ni dvoma, da lahko vloži tožbo.
65537. Tožba zaradi tatvine ne ugasne, dokler tat živi, ne glede na to, ali je tisti, ki stori kaznivo dejanje, sam svoj gospodar,
ko je zoper njega vložena tožba, ali pa je pod nadzorom drugega in je tožba zaradi tatvine vložena zoper osebo, katere oblasti
je podvržen; in to je razlog, zakaj se pravi, da kaznivo dejanje sledi osebi.
65538. Če bi kdo, potem ko je storil škodo, postal suženj sovražnika, poglejmo, ali bo tožba ugasnila. Pomponij pravi, da bo
ugasnila, in če se ujetnik vrne po pravu postliminium ali po kakšni drugi pravici, bo tožba oživljena; in takšna je naša praksa.
65536. Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Če suženj prevzame poveljstvo nad ladjo brez soglasja svojega gospodarja, je treba proti slednjemu uporabiti splošno pravilo
za vse, kar se izgubi na ladji; tako se lahko to, za kar je suženj odgovoren, vzame iz njegovega peculiuma, vsako
malomarnost samega lastnika pa je treba poleg tega nadomestiti z noxalno tožbo. Če bo torej suženj manumitiran, bo pravica
do vložitve tožbe De peculio še eno leto obstajala zoper gospodarja, noxalna tožba pa mu bo sledila.
131072. Včasih sta tako manumitirani suženj kot oseba, ki mu je dala svobodo, odgovorna za tatvino, če je slednji
manumitiral sužnja, da bi preprečil vložitev tožbe zaradi tatvine zoper njega. Kadar pa je tožen gospodar, Sabinus pravi, da je
manumitirani suženj po zakonu izpuščen, kot da bi bilo tako odločeno.
0. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
Kadar lažni upnik (to je tisti, ki se pretvarja, da je upnik) kaj prejme, stori tatvino in plačani denar ne postane njegova last.
23. Tudi za lažnega zastopnika velja, da stori tatvino. Neratij pa pravi, da je treba razmisliti, ali je to mnenje, ki je dovzetno
za različne konstrukcije, pravilno. Kadar namreč dolžnik plača agentu denar z namenom, da ga izroči njegovemu upniku,
agent pa si ga prisvoji, je omenjeno mnenje pravilno, saj denar še naprej pripada dolžniku, čeprav ga agent ni prejel v imenu
tistega, kateremu je dolžnik želel, da se izplača, in s tem, ko ga zadrži brez soglasja svojega naročnika, nedvomno stori
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tatvino. Če pa dolžnik plača denar, da bi ta postal last zastopnika, Neratij pravi, da slednji nikakor ne stori tatvine, saj denar
prejme s soglasjem svojega naročnika.
24. Če kdo prejme nekaj, kar mu ne pripada, in pooblasti drugega, ki bi mu moral plačati, tožba zaradi tatvine ne pride v
poštev; če je plačilo opravljeno v času odsotnosti zgoraj omenjene osebe. Če pa je ta prisoten, je primer drugačen in stori
tatvino.
25. Če nekdo ni podal lažne izjave glede sebe osebno, vendar je v svojih trditvah kriv goljufije, je prej goljufiv kot kriv
tatvine; na primer, če reče, da je bogat in da bo prejeto vložil v blago; da bo dal solventna poroštva; ali da bo takoj plačal; v
vseh teh primerih je prej kriv prevare kot kraje, zato ne bo odgovoren za krajo; ker pa je storil goljufijo, bo, če zoper njega ni
mogoče vložiti nobene druge tožbe, vložena tožba zaradi goljufije.
26. Če kdo z namenom, da bi jo ukradel, odstrani tujo lastnino, ki jo je ta pustil ležati izpostavljeno, bo odgovoren za tatvino,
ne glede na to, ali je vedel ali ni vedel, komu lastnina pripada; krivde za tatvino namreč ne zmanjšuje dejstvo, da oseba ni
vedela, kdo je lastnik lastnine.
27. Če je lastnik stvar zapustil, je ne ukradem, četudi imam namen to storiti; tatvina namreč ni storjena, če ni nekoga, ki mu
je stvar mogoče ukrasti. V primeru, ko ni nikomur ukraden, pa je bilo sprejeto mnenje Sabina in Kasija, ki sta menila, da
lastnina takoj preneha biti naša, ko jo zapustimo.
28. Če lastnina v resnici ni bila opuščena, vendar tisti, ki jo vzame, misli, da je bila opuščena, ne bo odgovoren za krajo.
29. Če lastnina ni bila opuščena, pa tisti, ki tako misli, tega ne stori, ampak jo vzame ležečo, kot je bila izpostavljena, ne da bi
se z njo okoristil, ampak da bi jo vrnil tistemu, ki mu pripada, ne bo odgovoren za tatvino.
30. Če torej ni vedel, komu pripada, pa jo je kljub temu vzel, da bi jo vrnil vsakomur, ki bi jo zahteval ali bi lahko dokazal,
da je lastnina njegova, poglejmo, ali bo odgovoren za tatvino. Menim, da ne bo, saj večina oseb to stori z namenom, da bi
izobesila obvestilo, da je stvar našla in da jo bo vrnila tistemu, ki jo bo zahteval. Takšne osebe pokažejo, da nimajo namena
krasti.
31. Kaj je treba storiti, če zahteva nagrado za najdbo premoženja? To se ne šteje za tatvino, čeprav ni preveč častno, da bi kar
koli zahteval.
32. Kadar kdo prostovoljno odvrže nekaj ali je odvrgel, vendar ne z namenom, da bi to štel za zapuščeno, in ti to odstraniš, se
Celsus v dvanajsti knjigi Digest sprašuje, ali si kriv tatvine. In pravi, da če si mislil, da je predmet zapuščen, ne boš
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odgovoren, če pa nisi mislil tako, lahko glede tega obstaja dvom; vseeno pa trdi, da ne boš odgovoren, ker pravi, da lastnina
ni bila odvzeta tistemu, ki jo je prostovoljno odvrgel.
33. Če kdo odnese premoženje, ki je bilo vrženo čez krov z ladje, ali je kriv tatvine? V tem primeru je vprašanje, ali se je
štelo, da je bila lastnina zapuščena. Če je tisti, ki jo je vrgel čez krov, to storil z namenom, da jo zapusti, kar je na splošno
treba verjeti, saj je vedel, da se bo izgubila, jo tisti, ki jo najde, naredi za svojo in ni kriv tatvine. Kadar pa tega namena ni
imel, temveč jo je vrgel čez krov z namenom, da bi jo obdržal, če bi bila rešena, jo lahko tisti, ki jo najde, odvzame. Če se je
slednji tega zavedal in je lastnino obdržal z namenom, da jo ukrade, je kriv tatvine; če pa jo je obdržal z namenom, da jo
ohrani za lastnika, ne bo odgovoren za tatvino. Če pa je mislil, da je bila lastnina preprosto vržena čez krov, še vedno ne bo
odgovoren za tatvino.
34. Tudi če bi pridobil le polovično lastništvo nad sužnjem, ki mi je prej nekaj ukradel, je boljše mnenje, da bo pravica do
tožbe ugasnila, če sem pridobil le polovično lastništvo nad omenjenim sužnjem; kajti tudi na začetku oseba, ki je imela
polovično lastništvo nad sužnjem, ni mogla vložiti tožbe zaradi kraje. Jasno je, da če začne obstajati moj užitek na
navedenem sužnju, je treba reči, da pravica do tožbe zaradi kraje ne ugasne, ker užitkar ni lastnik.
0. Pomponij, O Sabinu, knjiga XIX.
Če bi lažni zastopnik po naročilu dolžnika prejel denar od drugega, dolžnika omenjenega dolžnika, bo dolžniku odgovarjal za
tatvino, denar pa bo pripadel slednjemu.
23. Če ti izročim svoje premoženje kot tvoje, ti pa veš, da je moje, je boljše mnenje, da si kriv tatvine, če si to storil z
namenom, da bi se s tem okoristil.
24. Če suženj, ki pripada zapuščini, ki še ni bila sprejeta, kaj ukrade dediču in je po volji svojega gospodarja manumitiran, bo
zoper njega vložena tožba zaradi tatvine, ker dedič v nobenem trenutku ni bil njegov gospodar.
23. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLI.
Kadar partner ukrade premoženje, ki je v skupni lasti (kajti kraja partnerskega premoženja je lahko storjena), lahko brez
dvoma rečemo, da bo vložena tožba zaradi tatvine.
23. Isti, O Sabinu, XLII. knjiga.
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Vse avtoritete so odločile, da je mogoče vložiti tožbo zaradi tatvine zoper tatove, tudi če je bilo ukradeno premoženje
uničeno. Zato po smrti sužnja, ki ga je nekdo ukradel, pravica do tožbe zaradi kraje ostane neokrnjena. Manuminacija te
pravice tudi ne ugasne, saj se zdi, da manuminacija ni drugačna od smrti, saj sužnja izvzame iz oblasti gospodarja. Zato je ne
glede na to, na kakšen način je suženj izvzet iz nadzora svojega gospodarja, še vedno mogoče vložiti tožbo zaradi tatvine
proti tatovu; in takšna je naša praksa. Ta tožba ne leži, ker je suženj zdaj ločen od svojega gospodarja, ampak ker je od njega
ločen v korist tatove. To pravilo je bilo sprejeto tudi v zvezi z osebno tožbo za vrnitev premoženja; to tožbo je namreč
mogoče vložiti zoper tatove, tudi če je bilo premoženje iz takšnega ali drugačnega razloga uničeno. To je treba reči tudi,
kadar je premoženje prišlo v roke sovražnika, saj je določeno, da je zaradi tega mogoče vložiti tožbo zaradi tatvine. Če pa jo
lastnik po tem, ko se je štela za opuščeno, pridobi nazaj, lahko še vedno vloži tožbo zaradi tatvine.
(1) Če je suženj, ki je predmet užitka, ukraden, sta tako užitkar kot lastnik upravičena do tožbe zaradi kraje. Tožba se torej
razdeli med lastnika in uzurpatorja, pri čemer uzurpator vloži tožbo za dobiček ali za znesek interesa, ki ga je imel, da mu ni
bila storjena kraja, torej za dvojno odškodnino; lastnik pa vloži tožbo za interes, ki ga je imel, da mu ni bila odvzeta lastnina.
(2) Ko govorimo o dvojni odškodnini, moramo to razumeti tako, da je tožba za štirikratno odškodnino mogoča, če je kraja
očitna.
(3) Ta tožba je lahko vložena v korist osebe, ki je upravičena le do uporabe navedenega sužnja.
(4) Če bi kdo domneval, da je bil ta suženj dan tudi v zastavo, bo tudi tisti, ki ga je prejel v zastavo, upravičen do tožbe zaradi
kraje. Še več, če je suženj vreden več, kot je dolgovani znesek iz zastavne pravice, lahko tudi dolžnik vloži tožbo zaradi
kraje.
(5) Tožbe, ki pripadajo tem osebam, so po svoji naravi tako različne, da je treba reči, da je, če je kdo od njih razbremenil
tatove odgovornosti za škodo, izgubil pravico do tožbe le zase, vendar ta še naprej obstaja, kolikor zadeva druge. Če namreč
domnevamo, da je bil ukraden suženj, ki je v skupni lasti, in eden od njegovih gospodarjev oprosti tatove odgovornosti za
škodo, bo drugi, ki tega ni storil, upravičen do tožbe zaradi tatvine.
(6) Lastnik lahko tožbo zaradi tatvine vloži tudi zoper uporabnika, če je ta storil kar koli, da bi stvar skril ali si jo prisvojil.
(7) Zelo pravilno je bilo ugotovljeno, da tisti, ki misli, da je pridobil posest nad nepremičnino s soglasjem lastnika, ni tat.
Kajti kako je lahko kriv goljufije tisti, ki misli, da bo lastnik dal soglasje, ne glede na to, ali je njegovo mnenje napačno ali
resnično? Zato je tat samo tisti, ki vzame nekaj proti volji lastnika in ve, da to počne.
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(8) Po drugi strani pa, če mislim, da nekaj delam proti volji lastnika, ta pa naj bi to dejansko hotel, se postavlja vprašanje, ali
bo obstajala podlaga za tožbo zaradi tatvine. Pomponij pravi, da storim tatvino. Res pa je, da če sem pripravljen, da on
uporablja lastnino, čeprav se tega morda ne zaveda, ne bo kriv tatvine.
(9) Če bi bilo treba ukradeno premoženje vrniti lastniku in bi ga ta vzel drugič, bo vložena druga tožba zaradi kraje.
2. Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Če se lastništvo ukradene stvari kakor koli spremeni, bo tožba zaradi tatvine vložena v korist dejanskega lastnika; kot na
primer v korist dediča in pretorskega posestnika posesti, pa tudi posvojenca in volilojemnika.
3. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLII.
Neki človek je izgubil srebrno vazo in vložil tožbo zaradi kraje, in ko je prišlo do spora glede teže vaze in je tožnik izjavil, da
je ta večja, kot je bila v resnici, je tat predložil vazo. Tisti, ki mu je pripadala, jo je tatovu odvzel, ta pa je kljub temu prejel
sodbo za dvojno odškodnino, kar je bila nadvse pravilna odločitev. V kazensko tožbo namreč ni vključena le sama stvar, ki je
bila ukradena, ne glede na to, ali je vložena tožba zaradi očitne ali zaradi nenapadalne tatvine.
4. Kdor pozna tatove, sam ni tat, ne glede na to, ali jih pokaže ali ne, saj obstaja velika razlika med prikrivanjem tatvine in
tem, da je ne pokaže. Kdor ga pozna, ni odgovoren za tatvino, kdor pa ga prikriva, je za to odgovoren.
5. Kdor vzame sužnja s soglasjem njegovega gospodarja, ni ne tat ne ugrabitelj, kar je popolnoma očitno. Kajti koga, ki ravna
v skladu z voljo lastnika premoženja, je mogoče imenovati tat?
6. Če je gospodar to prepovedal in odpelje sužnja, vendar ne z namenom, da bi ga skril, ni tat; če pa ga skrije, potem začne
biti tat. Zato kdor odpelje sužnja, a ga ne skrije, ni tat, tudi če to stori proti gospodarjevi volji. Razumemo pa, da gospodar
prepoveduje, da se to stori, tudi če se tega ne zaveda, se pravi, če v to ne privoli.
7. Če ti dam oblačilo v čiščenje za odškodnino, ti pa ga brez moje vednosti ali privolitve posodiš Titiusu in ta ga ukrade, bo
tudi v tvojo korist vložena tožba zaradi tatvine, ker si odgovoren za hrambo stvari; jaz pa bom upravičen do tožbe zoper tebe,
ker ga ne bi smel posoditi in si s tem storil tatvino. To je primer, v katerem lahko tat vloži tožbo zaradi tatvine.
8. Če je sužnja, ki je noseča, ukradena ali zanosi, ko je v rokah tatove, bo njen otrok ukradena lastnina; ne glede na to, ali je
rojen, ko je pod nadzorom tatove, ali ko je v rokah dobronamernega posestnika. Vendar v slednjem primeru tožba zaradi
tatvine ni mogoča. Če pa je spočela otroka, ko je bila v rokah dobronamernega posestnika, in ga tam rodila, to ne bo
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pomenilo, da je otrok ukradena lastnina, temveč ga je mogoče pridobiti celo z odtujitvijo. Enako pravilo je treba upoštevati v
zvezi z govedom in njegovim potomstvom kot v primeru otroka sužnje.
9. Žrebički, rojeni ukradenim kobilam, takoj pripadejo dobronamernemu kupcu, kar je smiselno, saj so vključeni v dobiček,
otrok sužnjelastnice pa vanj ni vključen.
10. Vrag je prodal ukradeno premoženje, lastnik tega premoženja pa je od njega izsilil denar, ki ga je zanj plačal. Pravilno je
bilo podano mnenje, da je storil tatvino denarja, in odgovarjal bo celo za tožbo za premoženje, odvzeto z nasiljem; nihče
namreč ne dvomi, da tisto, kar je bilo pridobljeno v zameno za ukradeno premoženje, ni samo po sebi ukradeno. Zato denar,
pridobljen kot cena za ukradeno premoženje, ni ukraden.
11. Gaj, O pokrajinskem ediktu, X. knjiga.
Včasih se zgodi, da tisti, ki ima interes, da se lastnina ohrani, ni upravičen do tožbe zaradi kraje. Tako na primer upnik ne
more vložiti tožbe zaradi kraje premoženja, ki pripada njegovemu dolžniku, čeprav ta sicer morda ne bi mogel plačati, kar si
je izposodil. Govorimo pa o premoženju, ki ni bilo dano v zastavo. Prav tako žena ne more vložiti tožbe zaradi kraje v zvezi s
točkovnim premoženjem, ki je v njeni nevarnosti; to pa lahko stori njen mož.
12. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVII.
Pri tožbi zaradi tatvine ni škoda tista, ki se štirikratno ali dvakratno poveča, temveč prava cena same nepremičnine. Če pa je
premoženje v času izreka sodbe prenehalo obstajati, je to kljub temu treba storiti. Enako pravilo velja, če se je premoženje
trenutno poslabšalo, saj se bo cenitev nanašala na čas, ko je bila tatvina storjena. Če je premoženje postalo vrednejše, se bo
dvakratni znesek vrednosti ocenil na čas, ko je bilo vredno največ; ker je bolj resnično reči, da je bila tatvina storjena takrat.
13. Celsus trdi, da je tatvina storjena s pomočjo in nasvetom, ne le kadar je to storjeno z namenom, da bi stranki skupaj
kradli, temveč tudi, če tega namena ni bilo in je bila tatvina storjena iz sovražnih vzgibov.
14. Pedij zelo pravilno pravi, da, ker nihče ne stori tatvine brez goljufije, pomoči in nasveta za njeno izvršitev ni mogoče dati
brez goljufije.
15. Šteje se, da daje nasvet tisti, ki prepričuje, spodbuja in daje informacije za izvršitev tatvine. Pomoč daje tisti, ki nudi
svoje storitve in pomoč za tajno odstranitev premoženja.
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16. Kdor pokaže živini rdečo krpo in jo spravi v beg, da bi padla v roke tatovom, in to stori z goljufivim namenom, je
odgovoren za tožbo zaradi tatvine. Tudi če tega ne stori z namenom izvršitve tatvine, tako nevarna šala ne sme ostati
nekaznovana. Zato Labeo pravi, da je treba zoper njega vložiti tožbo in factum.
17. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XIII.
Kajti če bi se živina strmoglavila s kakšne vzpetine, bo ugodeno pravdni tožbi zaradi protipravne škode kot po akvilejskem
zakonu.
18. Ulpianus, O ediktu, XXXVII. knjiga.
Če kdo daje pomoč ali nasvet ženi, ki krade premoženje svojega moža, bo odgovoren za tatvino.
19. Tudi če bo skupaj z njo zagrešil krajo, bo odgovoren za tožbo zaradi kraje, medtem ko ona ne bo odgovorna.
20. Če sama nudi pomoč tatovu, ne bo odgovorna za tatvino, temveč za goljufivo odtujitev premoženja.
21. Nobenega dvoma ni, da bo odgovorna za tatvino, ki jo je storil njen suženj.
22. Enako je treba reči glede sina pod očetovskim nadzorom, ki služi v vojski; ta namreč ne bo odgovoren za tatvino, storjeno
očetu; bo pa odgovoren za dejanje svojega kastrenškega sužnja, če ta ukrade očetu.
23. Če ti moj sin, ki ima kastrenski peculium, kaj ukrade, poglejmo, ali lahko proti njemu vložim pravično tožbo, saj ima
premoženje, s katerim lahko izpolni sodbo. Lahko se zatrdi, da je tožbo mogoče vložiti.
24. Ali bo oče vendarle odgovarjal svojemu sinu, če je nekaj odnesel iz njegovega castrense peculium, je vprašanje, ki ga je
treba preučiti. Menim, da bo odgovarjal, saj ne le, da sinu nekaj ukrade, temveč ga je mogoče tožiti tudi v tožbi zaradi
tatvine.
25. Mela pravi, da je upnik, ki ne vrne zastavne pravice, potem ko mu je bil izplačan denar, odgovoren za tatvino, če zadrži
zastavno pravico z namenom, da jo skrije, kar po mojem mnenju drži.
26. Če so na nekem polju žveplovi rudniki in kdo iz njih odstrani žveplo, bo lastnik upravičen do tožbe zaradi tatvine, potem
pa lahko najemnik s postopkom na podlagi svoje najemne pogodbe prisili, da se prejšnja tožba prenese nanj.
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27. Če vaš suženj ali vaš sin dobi oblačila, da bi jih očistil, in so ukradena; postavi se vprašanje, ali boste upravičeni do tožbe
zaradi tatvine. Če je peculium sužnja ukraden, lahko vložite tožbo zaradi tatvine, če pa ni ukraden, je treba reči, da tovrstna
tožba ne pride v poštev.
28. Če pa kdo kupi ukradeno premoženje, ne da bi vedel, da gre za to, in mu ga nepošteno odvzamejo, bo upravičen do tožbe
zaradi kraje.
29. Labeo navaja, da če bi nekdo naročil trgovcu z moko, naj vsakomur, ki ga prosi v njegovem imenu, priskrbi moko, in bi
mimoidoči, ki bi to slišal, prosil za moko v njegovem imenu in jo prejel, bi bila tožba zaradi kraje v korist trgovca z moko
proti tistemu, ki je to zahteval, in ne v mojo korist, saj je trgovec z moko opravljal posel zase in ne zame.
30. Če kdo od duumvira ali od katerega koli drugega sodnika, ki je pristojen za izpustitev oseb iz zapora ali pripora, sprejme
mojega pobeglega sužnja v svojo last, ali bo zoper njega mogoče vložiti tožbo zaradi tatvine? Določeno je, da če je dal
poroštvo, je treba lastniku odobriti tožbo zoper njih, oni pa morajo svoje pravice do tožbe prenesti name. Če pa ni dal
poroštva, temveč je izročil sužnja tožniku kot tistemu, ki prejema, kar mu pripada, bo lastnik upravičen do tožbe zaradi
tatvine zoper ugrabitelja.
31. Če kdo drugemu iztrga iz rok zlate ali srebrne kovance ali kakšno drugo premoženje, bo odgovoren za tatvino, če je to
storil z namenom, da bi jih tretja oseba vzela, on pa odnesel.
32. Če kdo ukrade srebrni ingot, ki mi pripada, in iz njega naredi kelihe, lahko vložim tožbo zaradi kraje ingota ali osebno
tožbo za vračilo premoženja. Isto pravilo velja za grozdje in njegov nefermentirani sok ter semena; lahko namreč vložim
tožbo zaradi kraje grozdja, njegovega nefermentiranega soka in semen, pa tudi osebno tožbo za vračilo.
33. Suženj, ki trdi, da je svoboden, da bi mu posodili denar, ne stori tatvine, saj le trdi, da je plačilno sposoben dolžnik.
Enako pravilo velja za tistega, ki se pretvarja, da je glava gospodinjstva, da bi mu lažje posodili denar, čeprav je v resnici sin
pod očetovskim nadzorom.
34. Julijan v dvaindvajseti knjigi Digest pravi, da če bi kdo od mene prejel denar za plačilo mojemu upniku, in ker je sam
dolžan isti znesek istemu upniku, ga plača v svojem imenu, stori tatvino.
35. Če Titius proda premoženje, ki pripada drugemu, in od kupca prejme njegovo ceno, se ne šteje, da je ta denar ukradel.
36. Če eden od dveh komplementarjev prejme premoženje v zastavo in je to ukradeno, Mela pravi, da bo samo tisti, ki je
prejel zastavo, upravičen do tožbe zaradi tatvine, njegov partner pa do tega ne bo imel nobene pravice.
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37. Nihče ne more izvršiti tatvine z besedami ali s pisanjem; sprejeto je namreč načelo, da tatvine ni mogoče izvršiti, ne da bi
rokovali z zadevnim predmetom. Zato postane dajanje pomoči ali nasveta kaznivo šele takrat, ko se s stvarjo naknadno ravna.
38. Če kdo vzburja mojega osla, da bi ga spodbudil k pokrivanju njegovih lastnih kobil z namenom vzreje žrebet, ne bo
odgovoren za tatvino, razen če je imel tudi namen ukrasti. To mnenje sem podal svojemu prijatelju Herenniju Modestinu, ki
se je pri meni posvetoval iz Dalmacije glede žrebcev, ki jim je kobile v ta namen pripeljal človek, ki je bil pozneje spoznan
za odgovornega za krajo; če je imel namen krasti, če pa ga ni imel, bi bila tožba in factum utemeljena.
39. Ker sem bil pripravljen posoditi denar Titiusu, ki je bil časten in plačilno sposoben človek, si ga nadomestil z drugim
Titiusom, ki je bil reven, in mi predstavljal, da je bogat Titius, in ko sem prejel denar, si ga z njim razdelil. Odgovoren si za
tatvino, saj je bila storjena s tvojo pomočjo in po tvojem nasvetu, in tudi Titius bo odgovoren za tatvino.
40. Če bi vam pri nakupu kdo posodil težje uteži od zakonsko dovoljenih, Mela pravi, da bo prodajalcu odgovoren za krajo in
da boš odgovoren tudi ti, če si se zavedal dejstev; predmeta namreč nisi prejel s soglasjem prodajalca, saj je bil glede teže
prevaran.
41. Če bi kdo prepričal mojega sužnja, da izbriše svoje ime z listine, na primer s prodajne listine, Mela pravi in jaz mislim, da
je mogoče vložiti tožbo zaradi tatvine.
42. Če je bil moj suženj prepričan, da prepisuje moje registre, menim, da se lahko zoper tistega, ki ga je prepričal, vloži tožba
zaradi pokvarjenosti sužnja; če pa jih sam prepisuje, je treba ugoditi tožbi zaradi goljufije.
43. Kadar je bil ukraden niz biserov, je treba navesti njihovo število. Kadar se vloži tožba zaradi kraje vina, je treba navesti
število kozarcev, ki so bili odtujeni. Če so bile prilaščene vaze, je treba navesti njihovo število.
44. Če se moj suženj, ki ima prosto upravljanje svojega peculuma, dogovori (vendar ne z namenom darovanja), z nekom, ki
je ukradel njegov peculum, se šteje, da je opravil zakonit posel; kajti čeprav je tožbo zaradi kraje mogoče pridobiti za
njegovega gospodarja, še vedno predstavlja del suženjskega peculuma. Če je sužnju plačana celotna kazen v višini dvojne
vrednosti kraje, ni dvoma, da bo tat oproščen. Posledica tega je, da če bi suženj od tatove prejel nekaj, kar se mu zdi kot
zadoščenje za ukradeno premoženje, bo tudi ta transakcija veljala za zakonito.
45. Če kdo priseže, da ni storil tatvine, in potem ravna z ukradeno lastnino, pravica do tožbe zaradi tatvine ugasne, vendar se
lastniku še vedno ohrani pravica do pregona lastnine.
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46. Če je bil ukraden suženj imenovan za dediča, lahko tožnik v tožbi zaradi tatvine pridobi tudi vrednost premoženja, če je
suženj umrl, preden je po gospodarjevem ukazu vstopil v premoženje. Enak rezultat je mogoče doseči z vložitvijo osebne
tožbe za izterjavo mrtvega sužnja.
47. Če je ukraden suženj, ki naj bi bil pod določenim pogojem svoboden, ali če je prisvojeno katero koli pogojno zapuščeno
premoženje in naj bi se pogoj naknadno izpolnil, preden se je vstopilo v zapuščino, tožbe zaradi tatvine ni mogoče vložiti, ker
je interes dediča prenehal obstajati. Medtem ko pogoj še ni izpolnjen, pa je treba vrednost sužnja oceniti kot ceno, za katero
bi ga bilo mogoče prodati.
48. Isto, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Kadar človek z uporabo nasilja ukrade kaj iz hiše, v kateri takrat ni bilo nikogar, ga je mogoče tožiti v tožbi za povrnitev
štirikratnega zneska vrednosti ukradene stvari, pa tudi v tožbi za nenamensko tatvino, če ga med odnašanjem stvari ne bi
prijeli.
49. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIX.
Kdor razbije vrata z namenom, da bi povzročil poškodbo (čeprav lahko zaradi tega drugi odnesejo premoženje), ne bo kriv
tatvine, kajti želja in namen storilca razlikujeta v primeru kaznivega dejanja.
50. Če suženj posojilodajalcu predmet za uporabo ukrade in je tisti, ki mu je bil odvzet, plačilno sposoben, Sabinus pravi, da
je mogoče zoper njega vložiti tožbo zaradi posojila, pa tudi tožbo zoper gospodarja zaradi kraje, ki jo je storil suženj. Če pa
ima gospodar denar, ki ga je pobral, pravica do tožbe zaradi kraje ugasne. Enako pravilo velja, kadar je tožba za posojilo
zavrnjena.
51. Če vaš suženj ukrade premoženje, ki vam je bilo posojeno v uporabo, se zoper vas ne bo vložila tožba zaradi tatvine,
temveč le tožba zaradi posojila, ker je bilo premoženje na vašo odgovornost.
52. Kdor prostovoljno opravlja posle drugih, ni upravičen do tožbe zaradi tatvine, čeprav je bila stvar morda izgubljena po
njegovi krivdi; lahko pa se zoper njega izda sodba v tožbi na podlagi prostovoljnega posredovanja, če lastnik nanj prenese
svojo pravico do tožbe. Isto pravilo velja za tistega, ki upravlja zadeve namesto skrbnika, pa tudi za skrbnika, ki je dolžan
ravnati s skrbnostjo; kot na primer, če je bilo imenovanih več oporočnih skrbnikov in samo eden od njih, potem ko je dal
varščino, prevzame upravljanje skrbništva.
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53. Če imaš mojo lastnino zaradi donacije drugega, jaz pa jo ukradem, Julijan pravi, da lahko vložiš tožbo zaradi kraje proti
meni le, če je bilo v tvojem interesu, da obdržiš posest; na primer, če si branil sužnja, ki je bil dan v noxalnem postopku, ali
če si skrbel zanj, ko je bil bolan, boš imel upravičen razlog, da ga obdržiš proti tistemu, ki ga zahteva.
54. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XIII.
Če upnik uporabi zastavo, je odgovoren za krajo.
55. Velja mnenje, da je tisti, ki je nekaj prejel v lastno rabo in to posodi drugemu, kriv tatvine. Zato je dovolj očitno, da je
tatvina storjena, tudi če kdo uporablja tujo lastnino v svojo korist, in ni nobene razlike, če se reče, da ne deluje s tem
namenom. Kajti ena vrsta denarne koristi je, da damo tujo lastnino, druga pa, da si zaradi nastale koristi pridobimo
obveznost. Zato je tatvine kriv tisti, ki na skrivaj odnese predmet z namenom, da bi ga dal drugemu.
56. Zakon dvanajstih tabel ne dovoljuje, da bi bil tat, ki ga ujamejo pri kraji podnevi, ubit, razen če se brani z orožjem. Z
izrazom "orožje" so mišljeni meč, palica, kamen in končno vse, kar se lahko uporabi za povzročitev poškodbe.
57. Ker se tožba zaradi tatvine nanaša na pregon kazni, medtem ko se osebna tožba in tožba za vračilo premoženja
uporabljata v slednji namen, je očitno, da bo v primeru vračila premoženja pravica do tožbe zaradi tatvine ostala
nedotaknjena, pravici drugih dveh tožb pa bosta ugasnili; tako kot bo po drugi strani po plačilu kazni dvojne ali štirikratne
odškodnine ostala nedotaknjena pravica do tožbe za vračilo premoženja, pa tudi pravica do osebne tožbe.
58. Kdor zavestno posodi orodje za razbijanje vrat ali omare ali zavestno posodi lestev za plezanje, čeprav na začetku ni dal
nobenega nasveta za izvršitev tatvine, bo še vedno odgovoren za tožbo zaradi tatvine.
59. Če skrbnik, ki upravlja skrbniške zadeve, ali kurator sklene kompromis s tatovom, pravica do tožbe zaradi tatvine ugasne.
60. Ulpianus, Razprave, III. knjiga.
Kadar upnik odnese premoženje, ki mu je bilo zastavljeno, se ne šteje, da z njim ravna z namenom kraje, temveč da
prevzame skrb za svojo zastavo.
61. Julianus, Digeste, knjiga XXII.
V določenih okoliščinah tat, četudi njegova kazenska obveznost ostane, ponovno postane odgovoren in ga je mogoče večkrat
tožiti zaradi kraje istega premoženja. Prvi primer, ki nastopi, je, ko se spremeni pravica do posesti; na primer, ko premoženje
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spet pride v roke lastnika in ga ista oseba ukrade bodisi istemu lastniku bodisi tistemu, ki mu ga je posodil ali prodal. Če pa
se lastnik spremeni, ga doleti druga kazen.
62. Kdor pripelje tatove pred prefekta nočne straže ali guvernerja pokrajine, se razume, da je izbral način, s katerim lahko
dobi nazaj svojo lastnino. Če se zadeva tam konča in se z obsodbo tatove vrne ukradeni denar, se zdi, da je vprašanje kraje
zreducirano na navadno odškodnino; še posebej, če je bilo tatovu naloženo ne le vrniti ukradeno premoženje, ampak je
sodnik poleg tega odredil še kaj drugega. Če pa mu ni bilo naloženo nič drugega kot vrnitev ukradenega premoženja in
sodnik zoper njega ni izdal odločbe za kaj drugega, ker je bila za tatove nevarnost večje kazni, je treba razumeti, da je bilo
vprašanje tatvine odpravljeno.
63. Če premoženje, ki je del peculiuma, potem ko je bilo ukradeno, ponovno pride v posest sužnja, je pomanjkljivost, ki se
veže na krajo, odpravljena in premoženje v tem primeru začne pripadati peculiumu in biti v posesti sužnja.
64. Kadar pa suženj na skrivaj odnese premoženje, ki pripada njegovemu peculiumu, z namenom, da bi ga ukradel, se
njegovo stanje, dokler ga obdrži, ne spremeni, saj njegov gospodar ni za nič prikrajšan. Če pa jo izroči drugemu, stori tatvino.
65. Oseba, ki upravlja s skrbništvom, ima pravico do kompromisa s tatovom, in če ostane v upravljanju ukradene stvari, ta
preneha biti taka, ker skrbnik zasede mesto lastnika. Enako je treba reči v zvezi s skrbnikom blazne osebe; saj ta zaseda
mesto lastnika v tolikšni meri, da se tudi s tem, ko izroči premoženje, ki pripada blazni osebi, šteje, da ga je odtujil. Vendar
pa lahko skrbnik in kurator blazne osebe v svojem imenu vložita tožbo za vrnitev ukradenega premoženja.
66. Če dva vaša sužnja ukradeta oblačila in srebrnino in je zaradi enega od sužnjev proti vam vložena tožba za izterjavo
ukradenih oblačil, nato pa je zaradi drugega vložena tožba za izterjavo srebrnine, se vam izjema ne sme odobriti, ker je bila
že vložena tožba za izterjavo ukradenih oblačil.
67. Alfenus, Epitome Pavlovih razprav, knjiga IV.
Če kdo naredi izkop z namenom, da bi vzel kredo, in jo odnese, je tat, ne zato, ker je izkopal kredo, ampak zato, ker jo je
odnesel.
68. Julianus, O Urseius Ferox, IV. knjiga.
Če bi bilo premoženje ukradeno sinu, ki je pod očetovskim nadzorom, lahko ta pravilno vloži tožbo iz tega razloga, ko
postane vodja gospodinjstva. Če je bilo ukradeno premoženje, ki mu je bilo dano v zakup, lahko zaradi tega vloži tožbo tudi,
ko postane samostojen.
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69. Isto, O Miniciju, III. knjiga.
Če nekdo, ki je posodil predmet v uporabo, ta predmet ukrade, zoper njega ni mogoče vložiti tožbe zaradi tatvine, ker je vzel
le tisto, kar je bilo njegovo, druga stranka posla pa bo oproščena vsake odgovornosti, ki izhaja iz posojila. Vendar je treba to
razumeti le kot primer, ko tisti, ki mu je bil predmet posojen, ni imel razloga, da bi ga obdržal. Če je namreč imel zaradi
posojenega predmeta kakršne koli nujne stroške, je prej v njegovem interesu, da ga obdrži, kot da bi vložil tožbo na podlagi
posojila, in bo zato upravičen do tožbe zaradi tatvine.
70. Africanus, Vprašanja, knjiga VII.
Za žensko ubežno sužnjo se do neke mere razume, da krade samo sebe, prav tako pa s tem, ko s seboj vzame otroka, zagreši
krajo.
71. Isti, Vprašanja, VIII. knjiga.
Kadar suženj v skupni lasti kaj ukrade enemu od svojih gospodarjev, je določeno, da je treba vložiti delitveno tožbo; sodnik
pa lahko po svoji presoji odredi, da drugi gospodar povrne škodo ali dodeli svoj delež sužnja. Zdi se, da je posledica tega, da
se lahko tožba vloži tudi zoper kupca, čeprav je ta odtujil svoj delež, saj v nekaterih pogledih nokacijska tožba sledi osebi.
Vendar tega pravila ne bi smeli potisniti tako daleč, da bi trdili, da lahko tudi če suženj postane svoboden, vložijo tožbo zoper
njega; tako kot tožbe ne bi mogli vložiti, če bi bil v celoti v lasti drugega gospodarja. Iz tega je torej razvidno, da če suženj
umre, tožnik na tej podlagi ne more ničesar izterjati, razen če je drugi solastnik pridobil kakšno korist od ukradenega
premoženja.
72. Pravi, da je druga posledica tega, da če mi suženj, ki ste mi ga dali v zastavo, nekaj ukrade, vas lahko z vložitvijo
nasprotne zastavne tožbe prisilim, da mi povrnete škodo ali mi izročite sužnja kot odškodnino.
73. Enako je treba reči za sužnja, za katerega je bilo dogovorjeno, da se lahko pod določenimi pogoji vrne, tako da bo moral
celo kupec povrniti vse prilive in dobičke; po drugi strani pa bo moral prodajalec bodisi povrniti škodo bodisi izročiti sužnja
kot nadomestilo za nastalo škodo, razen če je mogoče vložiti tožbo za višji znesek.
74. Če nekdo zavestno izroči rablja v zastavo tistemu, ki tega ne ve, ga je mogoče prisiliti, da povrne vso škodo; to je namreč
v skladu z dobro vero.
75. Pri kupoprodajni tožbi pa je treba vsekakor upoštevati, za kakšnega sužnja ga je prodajalec predstavljal.
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76. Glede tega, kar zadeva mandatno tožbo, pa pravi, da dvomi, ali je treba tudi za to tožbo šteti, da je treba povrniti vso
škodo. In dejansko je treba to načelo upoštevati še bolj kot v prejšnjih primerih; tako da če tisti, ki je dal naročilo za nakup
nekega sužnja, ni vedel, da je tat, bo kljub temu moral povrniti vso nastalo škodo; saj bo povsem pravično, če bo zastopnik
trdil, da ne bi utrpel škode, če ne bi prejel naročila. To je še bolj očitno v primeru depozita, kajti čeprav bi se sicer zdelo
pravično, da nihče ne sme utrpeti večje škode, kot je vreden sam suženj, je veliko bolj pravično, da dolžnost, ki jo ena oseba
opravi drugi v njeno korist in ne v korist tistega, ki jo je prevzel, slednjemu ne povzroči škode. In kot je bilo pri prej
omenjenih pogodbah o prodaji, zakupu in zastavi navedeno, da je treba kaznovati tistega, ki zavestno molči, tako mora biti
pri teh pogodbah malomarnost tistih, v korist katerih so sklenjene, škodljiva le njim samim. Vsekakor je namreč kriv
mandatar, ki je drugi stranki naročil, naj zase kupi takšnega in takšnega sužnja, prav tako pa je kriv tisti, ki je premoženje
deponiral, da nista bolj vestno opozorila na značaj deponiranega sužnja.
77. V zvezi s posojilom za uporabo pa obstaja razlog za drugačno mnenje, saj gre le za ugodnost tistega, ki je zahteval
uporabo premoženja. Zato tisti, ki je dal posojilo za uporabo, tako kot pri zakupu, ne more izgubiti ničesar razen vrednosti
sužnja, če ni kriv goljufije. Poleg tega bi morali biti v tem primeru nekoliko bolj prizanesljivi pri razlagi goljufije, saj (kot je
bilo že navedeno) oseba, ki posodi premoženje, s tem nima koristi.
78. Menim, da to drži, če ni kriv tisti, ki se je zavezal, da bo izvršil pooblastilo ali prevzel skrb za depozit, če mu je lastnik
sam dal v hrambo srebrnino ali denarno vsoto; po drugi strani pa je treba sprejeti drugačno mnenje, če lastnik ni storil ničesar
podobnega.
79. Dal sem vam v zakup zemljišče in (kot je običajno) dogovorjeno je bilo, da imam pravico do pridelkov kot zastavo za
najemnino. Pravi, da če jih boste skrivaj odstranili, se lahko proti vam vloži tožba zaradi kraje. Če pa pridelke prodate
nekomu drugemu, preden so bili pobrani, in jih kupec odstrani, bomo morali ugotoviti, da so bili ukradeni; dokler so namreč
pritrjeni na zemljo, so del zemljišča in zato pripadajo najemniku, ker se šteje, da jih je pobral s soglasjem lastnika; česar pa v
tem primeru zagotovo ni mogoče ustrezno trditi. Kajti kako lahko postanejo last najemnika, če jih kupec nabira v svojem
imenu?
80. Otroka, ki mu je bila odrejena svoboda pod pogojem, da plača deset aurei, je dedič zagovarjal v noxalni tožbi. Medtem ko
je bila zadeva še v teku, je suženj, potem ko je dediču plačal deset aurei, dobil svobodo. Postavilo se je vprašanje, ali bi moral
biti izpuščen, če tožniku ne bi izročil desetih aurejev, ki jih je prejel dedič. Ugotovljeno je bilo, da je treba upoštevati vir, iz
katerega je bil denar pridobljen. Če je izhajal od drugod in ne iz peculiuma, bi ga moral plačati dedič; če suženj še ni bil
svoboden in je bil izročen kot odškodnina, bi namreč denar plačal osebi, ki ji je bil izročen. Če pa je denar izhajal iz
njegovega peculiuma, ker je dediču plačal tisto, česar mu ta ne bi smel dovoliti, da mu ga da, bi bilo treba sprejeti nasprotno
odločitev.
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81. Marcijan, Pravila, IV. knjiga.
Kdor pokaže pot pobeglemu sužnju, ne stori tatvine.
82. Macer, Državno tožilstvo, II. knjiga.
Guverner pokrajine ne more preprečiti, da bi koga, ki je bil obsojen zaradi kraje, označili s sramoto.
83. Neratius, Pergamenti, I. knjiga.
Ker je bil Titius, dedič, zadolžen za zapuščino sužnja Seija, je omenjeni suženj pred vpisom v zapuščino zagrešil tatvino proti
Titiusu. Če bi Seij po vpisu zapuščine želel imeti zapuščino, bi lahko Titius zoper njega vložil tožbo zaradi tatvine, in sicer
zaradi dejanja sužnja, saj ta, ko je storil kaznivo dejanje, ni pripadal Titiusu; četudi bi kdo menil, da bi, če bi suženj začel
pripadati tistemu, proti kateremu je storil tatvino, pravica do tožbe zaradi tatvine ugasnila, tako da tudi če bi bil odtujen,
tožbe iz tega razloga ne bi bilo mogoče vložiti. Suženj je postal last Titiusa šele po vstopu v zapuščino, saj zapuščine preidejo
neposredno od tistega, ki jih zapusti, na tistega, ki so mu bile zapuščene.
84. Ulpianus, O ediktu kurulskih edilesov, I. knjiga.
Kdor si je prisvojil tujo lastnino z namenom, da bi se z njo okoristil, čeprav bi jo potem, ko si je premislil, morda vrnil
lastniku, je tat; kajti nihče s kesanjem ne preneha biti odgovoren za tak zločin.
85. Paulus, O Placiju, VII. knjiga.
Če kdo, ki je dal predmet v zastavo, ta predmet proda, čeprav je lastnik, stori tatvino, ne glede na to, ali ga je izročil upniku
ali pa se je zgolj zavezal s posebnim dogovorom. Julijan je enakega mnenja.
86. Če bi mi kdo, ki mu je bilo premoženje ukradeno, to zapustil, medtem ko je v rokah tatove, in bi si ga slednji pozneje
prisvojil, ali bom upravičen do tožbe zaradi tatvine? Po Oktavnovem mnenju bo takšna tožba v mojo korist le, če dedič ni
upravičen do tožbe v svojem imenu; saj je določeno, da bo lastnik ne glede na to, na kakšen način se spremeni lastništvo
stvari, upravičen vložiti tožbo zaradi tatvine.
87. Starodavne avtoritete so podale mnenje, da bo v primeru, ko kdo mule spravi pred sodišče zaradi goljufije, njegove mule
pa medtem poginejo, odgovoren za tatvino.
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88. Julijan pravi, da bo, kadar je suženj določen za pobiranje denarja in ga pobira po tem, ko je bil manumitiran, odgovoren
za tatvino. Enako pravilo velja za primer skrbnika, ki mu je denar izplačan po puberteti.
89. Če si mi priporočil Titiusa kot plačilno sposobnega in kot tistega, ki mu lahko posodim denar, in sem se o njem
pozanimal, potem pa si mi kot Titiusa predstavil nekoga drugega, boš kriv tatvine; ker verjamem, da je to Titius, in vsekakor,
če je tisti, ki mi je bil predstavljen, vedel za prevaro. Če nisi vedel zanj, ne boš kriv tatvine, in tisti, ki ga je predstavil, očitno
ni dal pomoči, saj ni bila storjena tatvina; vendar bo zoper tistega, ki ga je pripeljal, vložena tožba in factum.
90. Če se s teboj dogovorim, da ne boš storil ničesar, da bi preprečil, da bi mi bil suženj Eros dan pred takšnimi in
drugačnimi kalendami, čeprav je v mojem interesu, da mi ga ne bi ukradli, vseeno, če bo ukraden, ne boš odgovoren na
podlagi dogovora; če nisi storil ničesar, da bi preprečil, da mi ga dajo, in ne bom upravičen do tožbe zaradi tatvine.
91. Celsus, Digeste, knjiga XII.
Nihče ne stori tatvine, če zanika, da je bil pri njem položen depozit. Samo zanikanje namreč ne pomeni kaznivega dejanja,
čeprav je temu zelo blizu. Če pa bi oseba pridobila posest nad premoženjem z namenom, da si ga prisvoji, stori tatvino. Pri
tem ni nobene razlike, ali je imel zastavitelj na prstu prstan ali škatlico, v kateri je bil prstan, če si ga je ta ob deponiranju pri
zastavitelju nameraval prisvojiti.
92. Če vam je ukradena stvar, ki ste jo obljubili vrniti na določen dan pod kaznijo, in morate zaradi tega nositi izgubo, se tudi
to upošteva pri vložitvi tožbe zaradi tatvine.
93. Ukradeni otrok je zrasel v tatovih rokah. Ta je kriv tako kraje mladosti kot otroka, a kljub temu gre le za eno krajo; zato
je odgovoren za dvojno škodo; oceni se največja vrednost, ki jo je imel otrok kadar koli po tem, ko je bil ukraden. Ker se
tožba zaradi kraje lahko vloži samo enkrat, kakšno povezavo ima to z zgoraj predlaganim vprašanjem? Če je bil namreč
ukraden tatu, nato pa ga je ta vrnil drugemu storilcu kaznivega dejanja, tudi če je storil dve tatvini, se tožba zoper tatove ne
more vložiti več kot enkrat. Ne dvomim, da bi bilo treba oceniti vrednost mladeniča in ne dojenčka; kajti kaj bi bilo tako
smešno, da bi menili, da se je stanje tatove izboljšalo zaradi nadaljevanja njegovega kaznivega dejanja?
94. Če je prodaja sužnja razveljavljena, kupec proti prodajalcu ne more vložiti tožbe zaradi tatvine, ker je suženj po nakupu
in preden je bil vrnjen, nekaj ukradel.
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95. Če ukradeni suženj stori tatvino proti samemu tatovu, je odločeno, da bo imel tat zaradi tega pravico do tožbe proti
lastniku, ker se boji, da bi zločini takih sužnjev nekaznovano storili sami sebi in bili vir dobička njihovim gospodarjem, saj se
peculium tovrstnih sužnjev z njihovimi tatvinami pogosto poveča.
96. Če najemnik po izteku najemne pogodbe ostane več kot eno leto in pobira pridelke brez soglasja lastnika, poglejmo, ali ni
mogoče zoper njega vložiti tožbe zaradi kraje pridelka in letine. Menim, da ni dvoma, da je tat, in če porabi ukradeno
premoženje, je mogoče vložiti tožbo za povrnitev njegove vrednosti.
97. Marcellus, Digest, knjiga VIII.
Julianus zanika, da bi bilo mogoče ukrasti premoženje, ki pripada zapuščini, razen če ga je pokojnik dal v zastavo ali posodil;
98. Scaevola, Vprašanja, knjiga IV.
Ali če je užitek v lasti drugega.
99. Marcellus, Digesta, VIII. knjiga.
Ta je namreč menil, da se v teh primerih lahko zgodi kraja premoženja, ki pripada zapuščini, in se prekine užitek; zato bi bila
tožba zaradi kraje v korist dediča.
100. Javolenus, O Kassiju, knjiga XV.
Če oseba, ki ji je bil predmet posojen v uporabo, ta predmet ukrade, se lahko zoper njo vloži tako tožba zaradi tatvine kot tudi
tožba zaradi izposoje; če se vloži tožba zaradi tatvine, pravica do tožbe zaradi izposoje ugasne; če se vloži tožba zaradi
izposoje, se je mogoče sklicevati na izjemo, ki preprečuje tožbo zaradi tatvine.
101. Če ima kdo nepremičnino v posesti kot dedič, posestnik ne bo upravičen do tožbe zaradi tatvine, čeprav lahko pridobi
nepremičnino z užitkom; ker lahko tožbo zaradi tatvine vloži tisti, ki je zainteresiran, da mu nepremičnina ne bi bila
ukradena. Vendar se zdi, da je to interes tistega, ki bi utrpel škodo, in ne tistega, ki bi imel premoženjsko korist.
102. Modestin, Mnenja, knjiga VII.
Sempronija je sestavila prošnjo z namenom, da bi jo dala stotniku, da bi jo vložil na sodišču, vendar mu je ni dala. Lucij jo je
na sodišču prebral, kot da mu je bila uradno izročena. Ker ni bila pravilno vložena ali izročena stotniku, kakšnega prekrška je
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kriv tisti, ki si je drznil na sodišču prebrati peticijo, ukradeno iz hiše osebe, ki jo je sestavila, in je v ta namen ni izročil?
Modestin je odgovoril, da če je tisti, ki jo je vzel, to storil na skrivaj, je zagrešil tatvino.
103. Javolenus, O Kassiju, knjiga XV.
Če kdo, ki prejme premoženje v zastavo, to premoženje proda, čeprav ni bil sklenjen dogovor o njegovi prodaji, ko je bilo
zastavljeno, ali če z njim razpolaga, preden pride dan prodaje, in dolg ni plačan, se izkaže za odgovornega za tatvino.
104. Isto, Pisma, knjiga IV.
V dobri veri posedujem ukradeno sužnjo, ki sem jo kupil za dva aureja. Atius mi jo je ukradel, njen lastnik in jaz pa sva zoper
njega vložila tožbo zaradi kraje. Sprašujem, kakšno odškodnino je treba odmeriti obema stranema? Odgovor je bil: za kupca
dvakratni znesek njegovih obresti, za gospodarja pa dvakratna vrednost ženske. Dejstvo, da se kazen za krajo plača dvema
osebama, ne bi smelo povzročati težav, saj se, čeprav se to stori zaradi iste lastnine, kupcu plača na podlagi njegove posesti,
lastniku pa na podlagi njegovega lastništva.
105. Pomponij, O Kvintu Muciju, XXI. knjiga.
Če bi me kdo, ki se je predstavljal za zastopnika, pripravil do tega, da bi obljubil plačilo bodisi njemu bodisi osebi, ki jo je
pooblastil, proti njemu ne morem vložiti tožbe zaradi tatvine, saj ni stvari, s katero bi bilo mogoče ravnati z namenom, da bi
jo ukradel.
106. Isto, O Kvintu Muciju, knjiga XXXVIII.
Kdor uporablja premoženje, ki mu je bilo posojeno ali deponirano, na drugačen način, kot je bilo mišljeno, da ga je prejel, in
tega ne namerava storiti proti soglasju lastnika, ni odgovoren za tatvino; prav tako ni pod nobenim pogojem odgovoren za
tožbo zaradi deponiranja. Ali je odgovoren za tožbo na posojilo? Odgovor je odvisen od tega, v kolikšni meri je bil kriv; to
je, ali je imel razlog za domnevo, da mu lastnik ne bi dovolil uporabe predmeta, kot je to storil.
107. Če kdo stori krajo drugemu in mu tretji ukrade, kar si je sam prisvojil, lahko lastnik premoženja vloži tožbo zoper
zadnjega tatova; prvi tat pa tega ne more storiti, ker gre za interes lastnika in ne prvega tatova, saj je ukradeno premoženje
varno. To je izjavil Kvintus Mucij in je res; čeprav je v interesu tatove, da je lastnina varna, ker je odgovoren za osebno
tožbo, lahko zainteresirana stranka proti njemu vloži tožbo, če njen interes temelji na dobrem pravnem naslovu. Ne
sprejemamo mnenja Servija, ki je menil, da bi bil tat, če se ne bi pojavil ali bi se pozneje pojavil noben lastnik ukradene
stvari, upravičen do tožbe zaradi tatvine, saj je potem ni mogoče razumeti, da pripada tistemu, ki predlaga, da se z njo
2995

denarno okoristi. Zato bo lastnik upravičen do tožbe zaradi tatvine zoper oba, in če bo začel postopek zoper enega, bo
njegova pravica do vložitve take tožbe zoper drugega še naprej obstajala. Enako pravilo velja za osebno tožbo, saj sta oba
odgovorna za različna dejanja.
108. Isto, O različnih odlomkih, XIII. knjiga.
Če kdo ukrade torbo z denarjem, je odgovoren tudi za krajo torbe, čeprav morda ni imel namena tega storiti.
109. Papinianus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Kadar kdo da predmet v pregled in tisti, ki ga prejme, prevzame tveganje, lahko sam vloži tožbo zaradi tatvine.
110. Isti, Vprašanja, IX. knjiga.
Kadar dolžnik ukrade zastavo, v nobenem primeru ne more s tožbo zaradi tatvine izterjati tistega, kar je plačal.
111. Isto, Vprašanja, XII. knjiga.
Če prodam, a ne izročim sužnja in mi ga brez moje krivde ukradejo, je boljše mnenje, da bom upravičen do tožbe zaradi
tatvine; šteje se, da sem zainteresiran, bodisi ker je bila lastnina v mojih rokah bodisi ker bom moral odstopiti svoje pravice
do tožbe.
112. Kadar pa je tožba zaradi tatvine odložena zaradi lastništva, čeprav ne pride v poštev, če nimamo interesa, pa je vseeno
treba mojo korist navezati na vrednotenje samega predmeta, tudi če nimam drugega interesa. To je dokazano v primeru
sužnjev, ki naj bi postali svobodni pod določenim pogojem, in kadar je zapuščina zapuščena pogojno. V nasprotnem primeru,
kadar se poskuša dokazati kaj drugega, zneska ni mogoče zlahka določiti. Ker je torej cenitev odvisna izključno od koristi,
saj tožba zaradi tatvine nastane brez upoštevanja lastništva, v tovrstnih primerih tožbe zaradi tatvine ni mogoče sklicevati na
cenitev predmeta.
113. Če sem vložil tožbo za izročitev premoženja z namenom, da izberem sužnja, ki mi je bil zapuščen, in je bil ukraden eden
od sužnjev, ki so pripadali nepremičnini, bo dedič upravičen do tožbe zaradi tatvine, saj ima interes v tej zadevi, in ni
pomembno, ali bi bilo treba sužnja varovati.
114. Ne glede na to, na kakšen način tat stori tatvino, ga je treba šteti za očitnega tatvino.
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115. Tisti pa, zaradi katerega goljufivega dejanja je storjen rop, ni odgovoren za tatvino, temveč za rop z nasiljem.
116. Če Titius, v imenu katerega je lažni zastopnik pobral denar, ki mu ni pripadal, ratificira plačilo, lahko Titius resda sam
vloži tožbo zaradi opravljenega posla; toda tisti, ki je plačal denar, ki mu ni pripadal, bo upravičen do osebne tožbe na tej
podlagi proti Titiusu, tožba zaradi kraje pa bo vložena tudi proti lažnemu zastopniku. Če pa bi bil Titius tožen, se ne more
neupravičeno sklicevati na izjemo na podlagi goljufije, da bi prisilil, da se mu dodeli pravica do osebne tožbe zaradi tatvine.
Če pa je bil denar dolgovan in je Titius ratificiral plačilo, bo pravica do tožbe zaradi tatvine ugasnila, ker je dolžnik oproščen.
117. Tudi lažni zastopnik lahko stori tatvino denarja, če prevara dolžnika drugega tako, da si nadene ime resničnega
upnikovega zastopnika. To velja tudi za primer tistega, ki trdi, da mu denar pripada kot dediču upnika Sempronija, čeprav ta
dedič ni.
118. Oseba, ki je bila navajena opravljati posle s Titijem, je v njegovem imenu plačala lažnemu zastopniku upnika, Titij pa je
plačilo potrdil. Pravica do tožbe zaradi kraje ne bo nastala v korist Titiusa, saj lahko takoj, ko je bil denar plačan, tožbo vloži
oseba, ki ga je plačala, saj Titiusu ne pripada niti lastništvo niti posest denarja. Titius pa bo upravičen do osebne tožbe za
izterjavo denarja, ki mu ni pripadal, tožbo zaradi kraje pa lahko vloži tisti, ki je denar plačal. Če je Titius tožen na podlagi
prostovoljnega posredovanja, mu mora biti denar dodeljen z odločbo sodišča.
119. I, Mnenja, I. knjiga.
Kdor ukrade denar, ki pripada občini ali mestu, je odgovoren za tožbo zaradi tatvine, ne pa zaradi kaznivega dejanja
pekuliranja.
120. Paulus, Mnenja, II. knjiga.
Za polnilca ali krojača, ki prejme oblačila z namenom, da jih očisti in popravi, ter jih uporabi, se šteje, da je s tem storil
tatvino, ker oblačil ni prejel v ta namen.
121. Če je z zemljišča ukraden pridelek, lahko tako najemnik kot lastnik vložita tožbo zaradi tatvine, ker je bilo v interesu
obeh, da se premoženje vrne.
122. Kdor ukrade sužnjo, ki ni prostitutka, v razuzdane namene, bo lahko vložil tožbo zaradi tatvine; če pa jo skrije, je lahko
kaznovan po Favnovem zakonu.
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123. Kdor ukrade račune ali bankovce, je odgovoren za tožbo zaradi tatvine za znesek, ki ga vsebujejo. Pri tem je vseeno, ali
so bili preklicani ali ne, saj je z njimi mogoče dokazati, da je bil dolg plačan.
124. Neratij, Mnenja, I. knjiga.
Kadar kdo, misleč, da je oseba mrtva, ki v resnici še živi, prevzame njeno premoženje kot njen dedič, ne stori tatvine.
125. Če po tem, ko ste proti nekomu v njegovem imenu začeli postopek zaradi tatvine, zoper njega vložite še en postopek
zaradi nekega predmeta, ki ga je ukradel njegov suženj, se ta ne more sklicevati na izjemo, ker sta bili obe tatvini storjeni
istočasno.
126. Paulus, O Neratiju, II. knjiga.
Čeprav ukradene stvari ni mogoče pridobiti z uzurpacijo, razen če se vrne lastniku; vendar pa, če se slednjemu plača njena
vrednost, ocenjena na sodišču, ali če stvar proda tatiču, je treba reči, da pravica do uzurpacije ni prekinjena.
127. Isto, Priročniki, II. knjiga.
Tisti, ki ima interes, da mu stvar ne bi bila ukradena, je upravičen do tožbe zaradi tatvine, če jo ima s soglasjem lastnika tudi
v posesti; to je, kadar je, na primer, stvar. dana v zakup. Tisti, ki prostovoljno upravlja zadeve kot skrbnik, tako kot redni
skrbnik ali kurator, pa ne more vložiti tožbe zaradi tatvine zaradi premoženja, ki je bilo ukradeno po njegovi krivdi. Prav tako
ne more vložiti tožbe zaradi tatvine tisti, ki mu suženj pripada bodisi na podlagi določila bodisi na podlagi oporoke, čeprav
ima interes; prav tako tega ne more storiti tisti, ki je postal porok za najemnika.
128. Tryphoninus, Disputations, knjiga IX.
Če premoženje, ki je bilo ukradeno ali pridobljeno z nasiljem, pride v roke lastnika, ta pa tega ne ve, se ne šteje, da je bilo
vrnjeno pod njegovo oblast. Če se torej po takšni posesti lastnina proda dobronamernemu kupcu, do uzurpacije ne more priti.
129. Paulus, Dekreti, I. knjiga.
Tožba zaradi tatvine bo v korist upnika vložena za vrednost zastavljene stvari, ne pa za znesek dolga. Kadar pa dolžnik sam
ukrade zastavo, velja nasprotno; tako da se lahko tožba zaradi tatvine vloži za znesek dolgovanega denarja in za obresti na ta
znesek.
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130. Isto, o sočasnih tožbah.
Če kdo vloži tožbo zaradi ropa z nasiljem, ne more vložiti tudi tožbe zaradi tatvine. Če pa bi raje vložil tožbo zaradi kraje za
dvojno odškodnino, lahko vloži tudi tožbo zaradi ropa z nasiljem; pod pogojem, da ni presežena štirikratna vrednost stvari.
131. Isto, O kaznih za civiliste.
Če svobodnjak ali klient stori tatvino svojemu pokrovitelju ali če dnevni delavec ukrade tistemu, ki ga zaposluje, ne bo
razloga za tožbo zaradi tatvine.
132. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, IX. knjiga.
Polnilec je bil oproščen odgovornosti do lastnika v tožbi zaradi najema. Labeo zanika, da bi bila tožba zaradi kraje
upravičena. Če bi vložil tožbo zaradi tatvine, preden je bila proti njemu vložena tožba zaradi najema in preden je bila
izrečena sodba v zvezi s tatvino, bi moral biti oproščen tožbe zaradi najema in tudi tatvina bi bilo treba razrešiti, kar zadeva
njega. Če se pred tem ni zgodilo nič takega, bi bilo treba izdati sodbo zoper tatvino v korist polnilca, in to zato, ker ima
pravico do tožbe zaradi tatvine le v obsegu svojega deleža.
133. Nihče ne more dati pomoči in nasveta drugemu, ki sam nima namena izvršiti tatvine.
93. Labeo, Epitome o verjetnostih po Paulusu, II. knjiga.
Če kdo, ki ve, da mu kradejo premoženje, tega ne prepreči, ne more vložiti tožbe zaradi tatvine. Paulus: Prav gotovo velja
nasprotno. Če namreč kdo ve, da mu je premoženje ukradeno, in molči, ker tega ne more preprečiti, lahko vloži tožbo zaradi
kraje. Če pa bi to lahko preprečil, pa tega ni storil, še vedno lahko vloži tožbo zaradi kraje. Na ta način so patroni navajeni
izvrševati tatvine zoper svoje podložnike, pa tudi vsakdo, ki je upravičen do takšnega spoštovanja ali veljave, da mu to
preprečuje, da bi se mu drugi v njegovi navzočnosti uprl, je navajen izvršiti tatvino.
134. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Ne smemo pozabiti, da se kraje običajno preganjajo kazensko in da tisti, ki sproži pregon, podpiše obtožnico ne zato, da bi
sodba postala javna, temveč zato, ker se zdi, da je treba z izredno kaznijo omejiti drznost storilca. Vsakdo, ki to želi, pa lahko
vloži civilno tožbo, če si to želi.
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Tit. 3. O kraji lesa, povezanega s stavbo.

135. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVII.
Zakon dvanajstih tabel ne dovoljuje, da se ukradeni tram odtrga od hiše ali da se s trte odstrani kol ali da se vloži tožba za
njegovo vrnitev; to določbo je zakon preudarno uvedel, da bi preprečil rušenje stavb ali poseganje v kulturo vinske trte pod
tem izgovorom. Če pa je kdo obsojen, da je združil te stvari, mu zakon omogoča tožbo za dvojno odškodnino.
136. V izraz "tram" so vključeni vsi materiali, iz katerih je sestavljena hiša, in vse, kar je potrebno za vinsko trto. Zato
nekatere avtoritete menijo, da so v tem poimenovanju zajeti tudi strešniki, kamen, opeka in drugi materiali, ki so uporabni pri
gradnji (beseda tram je namreč izpeljana iz glagola pokrivati), pa tudi apno in pesek. Tudi v primeru vinske trte je pod tem
izrazom vse, kar je potrebno za njeno gojenje, kot so na primer koli in opore.
137. Vendar je tožba za izdelavo nepremičnine dovoljena, saj ne more biti prizaneseno tistemu, ki, vedoč, da nepremičnina
pripada drugemu, jo vključi v svojo stavbo ali jo z njo združi ali poveže, saj ne tožimo kot posestnik, temveč kot tisti, ki je
storil goljufijo, da bi se izognil posesti.
138. Isto, O Sabinu, XLII. knjiga.
Če pa domnevate, da je bila vložena tožba zaradi ukradenega lesa, povezanega s hišo, se lahko postavi vprašanje, ali bo tožba
za vračilo nepremičnine samostojna. Ne dvomim, da bo.

Tit. 4. Kadar se za koga, ki mu je po določbah oporoke po smrti gospodarja in pred vpisom v zapuščino naloženo, da je prost,
reče, da je nekaj ukradel ali pokvaril.
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139. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Če se zaradi goljufije sužnja, ki je bil po smrti svojega gospodarja in pred vpisom zapuščine odrejen svobodi, reče, da je bilo
storjeno dejanje v zvezi s premoženjem osebe, ki mu je odredila svobodo, da bi preprečila, da bi del tega premoženja prišel v
roke dediča, bo zoper njega v razpoložljivem letu odobrena tožba za dvojno odškodnino.
140. Vendar pa ta tožba (kot pravi Labeo) temelji bolj na naravni kot na civilni pravičnosti. Ker namreč civilna tožba ni
uporabna, je po naravnem pravu pravično, da storilec, opogumljen z upanjem na nekaznovanost, ne ostane nekaznovan; ker v
pričakovanju, da bo hitro dobil svobodo, verjame, da ne more biti kaznovan kot suženj niti obsojen kot svoboden, ker krade
iz posesti, to je od svojega lastnika; gospodar ali gospodarica proti sužnju ne moreta vložiti tožbe zaradi kraje, četudi bi ta
pozneje postal svoboden ali bi bil odtujen, razen če je tudi pozneje ravnal s premoženjem z namenom, da bi ga ukradel. Zato
je pretor menil, da je treba zvitost in predrznost tistih, ki oropajo posestvo, kaznovati s tožbo za dvojno odškodnino.
141. Tovrstni svobodnjak ne bo odgovoren, razen če se mu očita, da je nekaj goljufivo zapravil. Krivda in malomarnost
sužnja po pridobljeni svobodi sta opravičljivi; vendar je huda malomarnost zelo podobna goljufiji. Če je torej povzročil
škodo brez goljufije, ta tožba ne pride v poštev; čeprav bi bil sicer po akvilejskem pravu odgovoren za povzročitev kakršne
koli škode. Zato ima ta tožba določene omejitve, tako da mora biti suženj kriv goljufije ne le po gospodarjevi smrti, temveč
tudi pred vpisom v zapuščino. Če pa goljufije ne stori ali jo stori za časa gospodarjevega življenja, ni odgovoren za to tožbo.
Še več, tožba ne bo mogoča niti po smrti njegovega gospodarja in sprejetju zapuščine, saj ga je mogoče tožiti kot svobodnega
človeka, ko je bila zapuščina enkrat vpisana.
142. Kaj pa je treba storiti, če je prejel svobodo pod pogojem? V tem primeru še ne bo svoboden, ampak bo lahko kaznovan
kot suženj; zato je treba reči, da ta tožba ne bo upravičena.
143. Če pa je svobodo že dobil, je treba reči, da se ta tožba lahko in mora takoj odobriti zoper tistega, ki je postal svoboden.
144. Kadar suženj, ki je absolutno zapuščen, stori kakšno nezakonito dejanje zoper premoženje, preden je bilo to vpisano, je
treba reči, da bo obstajala podlaga za to tožbo, in sicer iz razloga, ker se je lastništvo sužnja spremenilo.
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145. Na splošno pa pravimo, da je treba v primeru, ko se lastništvo sužnja spremeni ali izgubi ali pa pridobi svobodo v
kratkem času po vpisu zapuščine, v tem primeru tej tožbi ugoditi.
146. Če je sužnju podeljena svoboda pod pogoji zaupanja in je storil kakšen prekršek zoper premoženje, ali ni mogoče dediču
preprečiti, da bi ga manumitiral, preden bi dal zadoščenje? In res je bilo v reskriptih božanskega Marka in našega cesarja
skupaj z njegovim očetom pogosto navedeno, da v teh okoliščinah svobode, ki je bila brezpogojno podeljena s trustom, ni
mogoče preprečiti. Božanski Markus pa je v nekem reskriptu navedel, da je treba takoj imenovati razsodnika, pred katerim je
treba izstaviti račun. Ta reskript se nanaša na obračun, ki ga je treba izstaviti za dejanja, ki jih je suženj opravil med svojim
upravljanjem. Zato menim, da je v tem primeru tožba upravičena.
147. Preden je posest vstopila v posest, bi morali razumeti, da pomeni, preden jo sprejme ena sama oseba, kajti takoj, ko to
stori ena oseba, je pridobljena svoboda.
148. Če je varovanec imenovan za dediča in je svoboda podeljena takoj, ko ima namestnika, medtem pa je storjena kakšna
škoda, če se to zgodi za časa življenja mladoletnika, ne bo razloga za to tožbo. Če pa bo storjena po njegovi smrti in preden
ga kdo nasledi, bo razlog za tožbo obstajal.
149. Ta tožba ne bo utemeljena le v zvezi s premoženjem, ki spada v zapustnikovo zapuščino, ampak tudi takrat, kadar je v
interesu dediča, da se goljufija ne stori, da premoženje ne bi prišlo v njegove roke. Zato Scaevola to vprašanje obravnava
celoviteje, kajti če je suženj ukradel premoženje, ki ga je zapustnik prejel v zastavo, je mogoče vložiti to pretorijansko tožbo;
ker razumemo primer premoženja v širšem smislu, kot da pomeni koristnost. Če je namreč pretor zaradi obstoječega
suženjskega stanja nadomestil to tožbo namesto tožbe zaradi kraje, bi jo verjetno moral nadomestiti v vsakem primeru, v
katerem je bilo mogoče vložiti tožbo zaradi kraje. Z eno besedo, ta tožba se nanaša tako na zastavljeno premoženje kot tudi
na premoženje, ki ga imajo dobronamerni imetniki. Enako pravilo velja za predmete, ki so bili posojeni oporočitelju.
150. Podobno, če bi ta suženj, ki ima možnost svobode, ukradel pridelke, ki so bili zbrani po zapustnikovi smrti, bo obstajala
podlaga za to tožbo. Kadar gre za otroke sužnjev ali prirastek živine, rojene po zapustnikovi smrti, je treba podati enako
mnenje.
151. Poleg tega je treba reči, da bo obstajal razlog za to tožbo, če otrok, ki še ni dopolnil polnoletnosti, po očetovi smrti
pridobi lastninsko pravico na premoženju in je premoženje mladoletnika ukradeno, še preden je bilo vpisano v zapuščino.
152. To tožbo je mogoče vložiti tudi v zvezi z vsakim premoženjem, za katerega je bilo v interesu dediča, da si ga ne bi
prisvojil.
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153. Ta tožba se ne nanaša samo na tatvine, ampak tudi na vse primere, ki vključujejo škodo, ki jo je suženj storil na
premoženju.
154. Scaevola pravi, da lahko pride do kraje posesti, saj če ni posestnika, kraja ne more biti storjena; zato kraja ne more biti
storjena proti posesti, ker ta nima posesti, kar je dejansko stvar dejstva in namere. Dedič nima posesti, preden dejansko
pridobi nadzor nad premoženjem, saj mu zapuščina prenese le tisto, iz česar je sestavljena, posest pa ni njen del.
155. Res je, da če lahko dedič na kakršen koli drug način pridobi tisto, do česar je upravičen, se pretorski tožbi ne bi smelo
ugoditi, saj odločitev temelji na tem, kaj ima oseba interes pridobiti.
156. Poleg te tožbe je določeno, da bo mogoče vložiti tudi tožbo za izterjavo, saj je ta postopek podoben postopku zaradi
tatvine.
157. Povedati je treba, da bo ta tožba mogoča tudi v korist dediča in drugih dedičev.
158. Če je več sužnjev dobilo svobodo in so zlonamerno povzročili neko škodo, se lahko vsak od njih toži za celoten znesek,
to je za dvojno odškodnino; ker pa se jih preganja zaradi kaznivega dejanja kot v primeru kraje, nobeden od njih ne bo
oproščen, četudi bi eden po vložitvi tožbe plačal.
159. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XIII.
Če bi suženj malo pred podelitvijo svobode na skrivaj odnesel kakšen predmet ali ga pokvaril, lastnikova nevednost tega
dejanja ne dovoljuje; zato, čeprav dedič morda nima nobene informacije o tem, da bo suženj pod določenim pogojem
svoboden, ali pa kak drug gospodar ne ve, da si je njegov suženj prisvojil ali pokvaril lastnino, ne more izkoristiti nobene
tožbe, potem ko je suženj enkrat dobil svobodo, čeprav se v mnogih drugih primerih kot opravičilo lahko navaja prav
nevednost.
160. Ulpianus, O ediktu, knjiga XIII.
Labeo je menil, da bi bil suženj, ki je bil manumitiran pod določenim pogojem, v primeru, da je skrivaj odnesel kakšen
predmet in je bil pogoj kmalu izpolnjen, odgovoren za to tožbo.
Tit. 5. V zvezi s tatvino, storjeno kapitanom ladij, gostilničarjem in lastnikom zemljišč.
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161. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Tožba je dovoljena zoper tiste, ki imajo nadzor nad ladjami, gostilnami in drugimi kraji javne zabave, če se domneva, da je
kdo od njih ali od oseb, ki jih zaposlujejo, kaj ukradel; ne glede na to, ali je bila kraja storjena s pomočjo in po nasvetu
samega lastnika ali lastnika ladje ali tistih, ki so bili na ladji zaradi plovbe.
162. Besede "za namene plovbe" razumemo tako, da se nanašajo na tiste, ki so zaposleni za plovbo ladje, torej na mornarje.
163. Ta tožba se nanaša tudi na dvojno odškodnino.
164. Kadar se namreč izgubi lastnina v gostilni ali na ladji, je lastnik ali najemnik ladje ali najemodajalec odgovoren po
Pretorskem ediktu; tako da je v pristojnosti osebe, ki ji je bila lastnina ukradena, da proti lastniku vodi postopek po
Pretorskem zakonu ali proti tatovu po Civilnem zakonu, karkoli ji je ljubše.
165. Če je gostilničar ali lastnik ladje prejel premoženje "v varno oskrbo", lastnik tega premoženja ne more vložiti tožbe
zaradi tatvine, temveč jo bo upravičen vložiti tisti, ki je prevzel odgovornost za njegovo varno hrambo.
166. Lastnik ladje pa se lahko razbremeni odgovornosti, ki je nastala zaradi dejanja njegovega sužnja, tako da slednjega
izroči kot povračilo za povzročeno škodo. Zakaj torej ne bi bil obsojen lastnik, ki je dovolil, da tako slab suženj ostane na
njegovi ladji? In zakaj je odgovoren za celoten znesek za dejanje svobodnjaka in ne za dejanje sužnja? razen če je bil dolžan,
ko je zaposlil svobodnjaka, preveriti, kakšna je njegova narava; vendar bi moral biti oproščen, kar zadeva njegovega sužnja,
tako kot v primeru slabega domačina, če ga je pripravljen izročiti zaradi povračila škode, ki jo je povzročil. Če pa je zaposlil
sužnja, ki je v lasti drugega, bo odgovoren kot v primeru svobodnega državljana.
167. Gostilničar je odgovoren za dejanja tistih, ki so v njegovi hiši zaradi opravljanja njegovih poslov, pa tudi za vse stalne
najemnike; ni pa odgovoren za dejanja potnikov, saj gostilničar ne more izbirati potnikov niti jih ne more izključiti, ko so na
poti. Vendar pa do določene mere izbira svoje stalne najemnike, če jih ne zavrne, in mora biti odgovoren za njihova dejanja.
Podobno kapitan ladje ni odgovoren za dejanja svojih potnikov.

Tit. 6. V zvezi s tatvinami, ki naj bi jih zagrešila celotna skupina sužnjev.
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168. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Pretor je uvedel ta nadvse koristen edikt, da bi gospodarju omogočil, da se zavaruje pred prekrški svojih sužnjev; če jih je na
primer več zagrešilo krajo, niso mogli uničiti dediščine svojega gospodarja, če bi bil ta prisiljen izročiti vse kot odškodnino
za storjeno škodo ali plačati sodno ocenjeno vrednost vsakega od njih. Če torej želi priznati, da so njegovi sužnji odgovorni
za škodo, ki so jo povzročili, ima po tem ediktu možnost, da se odpove vsem, ki so sodelovali pri kraji; če pa raje ponudi
njihovo ocenjeno vrednost, lahko ponudi toliko, kot bi bil prisiljen storiti svobodnjak, če bi storil krajo, in obdrži svoje
sužnje.
169. To pooblastilo je dano gospodarju, kadar je bila tatvina storjena brez njegove vednosti. Če pa je vedel zanjo, mu ta
privilegij ne bo priznan, saj ga je mogoče tožiti v noxal tožbi tako v njegovem imenu kot v imenu vsakega od njegovih
sužnjev in se ne more osvoboditi odgovornosti z enkratnim plačilom ocenjene vrednosti, kar lahko stori svobodnjak. Beseda
"zavedajoč se" pomeni, kadar je vedel za kaznivo dejanje in bi ga lahko preprečil, saj bi morali šteti, da vednost vključuje
tudi voljo. Če pa se je zavedal kraje in jo je preprečil, je treba reči, da je upravičen do ugodnosti edikta.
170. Če je več sužnjev zaradi svoje malomarnosti povzročilo škodo, je pravično, da se enak privilegij prizna tudi njihovemu
gospodarju.
171. Kadar več sužnjev ukrade isti predmet in je zaradi enega od njih vložena tožba zoper gospodarja, mora postopek zoper
druge mirovati, dokler tožnik s prvo sodbo ne izterja toliko, kolikor bi izterjal, če bi krajo zagrešil svobodnjak:
172. Julianus, Digeste, knjiga XXIII.
To pomeni dvojno odškodnino kot kazen in navadno odškodnino v osebni tožbi.
173. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Kadar gospodar plača toliko, kolikor bi plačal, če bi tatvino zagrešil en sam svobodnjak, pravica do tožbe v zvezi z drugimi
ugasne ne le zoper samega gospodarja, temveč tudi zoper kupca, če bi bil prodan kateri od sužnjev, ki so skupaj zagrešili
tatvino. Enako pravilo velja, če je suženj manumitiran. Če je bil denar najprej pobran od manumitiranega sužnja, bo tožba
ugodena zoper gospodarja vseh sužnjev; saj ni mogoče reči, da so to, kar je plačal manumitirani suženj, tako rekoč plačali
vsi. Menim, da je jasno, da bi bilo treba, če bi kupec plačal, zavrniti tožbo zoper prodajalca; plačilo je namreč do neke mere
opravil prodajalec, zoper katerega je v takem primeru včasih mogoče uveljavljati regresno pravico, zlasti če je izjavil, da
sužnja, ki je bil prodan, ni treba izročiti zaradi povračila škode in da ni kriv tatvine.
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174. Če bi bila vložena tožba zoper volilojemnika zaradi sužnja, ki je bil zapuščen, ali zoper osebo, ki ji je bil podarjen, ali se
lahko postopek začne tudi zoper lastnika zaradi drugega sužnja, je vprašanje, ki se lahko zastavi. Menim, da bi bilo treba to
dopustiti.
175. Olajšava po tem ediktu ni odobrena le tistemu, ki zaradi posedovanja sužnjev in sodbe, izdane proti njemu, plača le
toliko, kot če bi škodo povzročil en sam svobodni državljan, ampak koristi tudi tistemu, ki je bil obsojen, ker je storil
goljufijo, da bi se izognil posedovanju.
176. Julianus, Digeste, knjiga XXII.
Tožba, do katere je upravičen oporočitelj, bo v korist dedičev tistega, proti kateremu je več sužnjev istega gospodinjstva
storilo tatvino; to pomeni, da vsi ne bodo dobili več, kot bi dobili, če bi tatvino storil svobodnjak.
177. Marcellus, Digeste, knjiga VIII.
Več sužnjev v skupni lasti je storilo tatvino z vednostjo enega od svojih gospodarjev. Tožbo zaradi kraje je mogoče vložiti
zaradi vseh njih proti lastniku, ki je vedel za kaznivo dejanje, proti drugemu lastniku pa le v obsegu, ki ga dovoljuje Edikt.
Če bi prvi lastnik moral plačati, lahko od drugega lastnika izterja svoj delež, vendar ne zneska, ki ga dolguje za vse sužnje.
Če suženj, ki je v skupni lasti, po nalogu enega od svojih gospodarjev stori škodo in drugi plača, lahko ta od svojega partnerja
izterja škodo zaradi škode, ki jo je utrpela lastnina v skupni lasti; pod pogojem, da lahko proti njemu vloži tožbo na podlagi
Akvilijevega zakona ali Zakona dvanajstih tabel. Če imam torej samo dva sužnja v skupni lasti, lahko vložim tožbo zoper
gospodarja, ki je vedel, da je bila storjena škoda, in ta bo vključevala oba sužnja, vendar od svojega partnerja ne more
izterjati več, kot če bi plačal samo za enega. Če pa bi želel tožiti gospodarja, ki ni vedel, da je bila povzročena škoda, lahko
izterja le dvojno odškodnino. Poglejmo, ali ne bi bilo mogoče ugoditi tožbi zoper njegovega partnerja zaradi drugega sužnja,
kot če bi plačal v imenu vseh. V tem primeru bi morala biti pretorjeva odločitev strožja, tistemu, ki se je zavedal dejanja
sužnjev, pa ne bi smela biti izkazana nikakršna prizanesljivost.
178. Scaevola, Vprašanja, knjiga IV.
Če je moj sostanovalec pobral dvojno odškodnino zaradi kraje, ki jo je zagrešilo več sužnjev, Labeo meni, da mi ne bo
preprečil vložiti tožbe za dvojno odškodnino; in da bo na ta način storjena goljufija zoper edikt; in da je nepravično, da naši
dediči poberejo več, kot bi lahko storili sami. Pravi tudi, da če je pokojnik izterjal manj kot dvojno odškodnino, njegovi
dediči ne morejo pravilno vložiti tožbe za več kot enake deleže ; vendar menim, da je boljše mnenje, da lahko dediči tožijo za
svoje deleže in da oba dediča skupaj ne moreta izterjati več kot dvojno odškodnino, vključno s tem, kar je izterjal pokojnik.
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Tit. 7. V zvezi z drevesi, posekanimi na skrivaj.

179. Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Če so drevesa posekana skrivaj, Labeo pravi, da je treba tožbo odobriti tako po akvilejskem zakonu kot tudi po zakonu
dvanajstih tabel. Trebatius pa meni, da je treba obe tožbi odobriti tako, da sodišče pri izdaji odločbe v drugi tožbi odšteje
znesek, izterjan v prvi tožbi, in izda sodbo za preostanek.
180. Gaj, O pravu dvanajstih tabel, I. knjiga.
Ne smemo pozabiti, da so tisti, ki posekajo drevesa in zlasti vinsko trto, prav tako kaznovani kot tatovi.
181. Ulpianus, O Sabinu, XLII. knjiga.
Večje število starodavnih avtoritet je menilo, da so trte vključene v izraz "drevesa".
182. Tako bršljan kot tudi trstičje nista neustrezno poimenovana drevesa.
183. Enako lahko rečemo za vrbe.
184. Kadar pa je kdo zaradi sajenja vrb v zemljo vstavil veje in so te posekane ali podrte, še preden so se ukoreninile,
Pomponij zelo pravilno pravi, da tožbe za posek dreves ni mogoče vložiti, saj tega ni mogoče pravilno imenovati drevo, ki se
še ni ukoreninilo.
185. Če kdo odstrani drevo iz drevesnice, to je s koreninami, čeprav se morda še ni prijelo tal, Pomponij v devetnajsti knjigi
o Sabinu pravi, da ga je treba šteti za drevo.
186. Zato lahko tudi to štejemo za drevo, katerega korenine so prenehale živeti, čeprav še vedno ostaja v zemlji. To mnenje je
sprejel tudi Labeo.
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187. Labeo meni, da se lahko tako pravilno imenuje drevo, ki ga po izruvanju korenin ni mogoče nadomestiti ali pa je bilo
odstranjeno tako, da je to mogoče storiti.
188. Oljčne poganjke je treba šteti za drevesa, ne glede na to, ali so vrgli korenine ali ne.
189. Tožbo je torej mogoče vložiti zaradi vseh dreves, ki smo jih našteli zgoraj.
190. Gaj, O zakonu dvanajstih tabel.
Vsekakor ni mogoče dvomiti, da če je poganjek še tako majhen, da je podoben travni bilki, ga ne bi smeli vključiti v število
dreves.
191. Paulus, O Sabinu, IX. knjiga.
Posekati ne pomeni zgolj odrezati, temveč odrezati z namenom posekati; opasati pomeni odstraniti lubje; odrezati pomeni
odrezati od spodaj ; saj ni mogoče razumeti, da je posekal drevo tisti, ki ga je razdelil z žago.
192. V tem postopku je razlog za tožbo enak kot v postopku po akvilskem pravu.
193. Tisti, ki ima na zemljišču pravico uporabe, ne more vložiti te tožbe.
194. Kdor ima v zakupu zemljišče, ki pripada državi, lahko vloži to tožbo, tako kot lahko vloži tožbo za skrb za deževnico in
tožbo za določitev meje.
195. Pomponij, O Sabinu, knjiga XX.
Če je več oseb skrivaj posekalo isto drevo, se lahko tožba vloži zoper vsako od njih za celoten znesek.
196. Kadar pa je isto drevo v lasti več oseb, lahko kazen vsi skupaj izterjajo le enkrat.
197. Če je drevo razširilo svoje korenine v zemljo soseda, jih ta ne more odrezati, lahko pa vloži tožbo, da dokaže, da mu
drevo ne pripada; prav tako lahko stori, če se nad njegov prostor razširi tram ali štrleča streha. Če drevo hranijo korenine v
sosedovi zemlji, vseeno pripada tistemu, s katerega zemljišča izvira.
198. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
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Za drevesa velja, da so bila posekana na skrivaj, kadar so posekana brez vednosti lastnika in z namenom, da bi mu to prikrili.
199. Pedij pravi, da pri tem dejanju ne gre za tatvino, saj je mogoče, da nekdo skrivaj poseka drevesa, ne da bi nameraval
storiti tatvino.
200. Če bi kdo izruval drevo za korenine ali ga iztrebil, ne bo odgovoren za to dejanje, saj ga ni posekal, odrezal ali odrezal.
Vendar pa bo odgovoren po akvilejskem zakonu, ker ga je zlomil.
201. Tudi če drevo ni bilo posekano v celoti, bo tožba pravilno vložena, kot da je bilo posekano.
202. Oseba bo po tej tožbi odgovorna ne glede na to, ali bo drevesa opasala, odrezala ali posekala z lastnimi rokami ali pa bo
to naročila svojemu sužnju. Enako pravilo velja, kadar tako naroči svobodnjaku.
203. Kadar gospodar svojemu sužnju ni ukazal, ampak je ta dejanje storil prostovoljno, Sabinus pravi, da bo šlo za noxalno
tožbo kot pri drugih prekrških. To mnenje je pravilno.
204. Ta tožba, čeprav je kazenska, je večna in se ne odobri zoper dediča, ampak se odobri v korist dediča in drugih
naslednikov.
205. Sodba v tovrstnem primeru vključuje dvojno odškodnino.
206. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIX.
207. Pri izračunu višine interesa lastnika, da se škoda ne stori, je treba odšteti vrednost samih dreves in oceniti tisto, kar
ostane.
207. Kdor na skrivaj poseka drevo, ga poseka na skrivaj.
208. Če bi ga torej posekal in odstranil z namenom, da bi se s tem okoristil, bo odgovoren za krajo lesa in tudi za osebno
tožbo, pa tudi za tožbo za proizvodnjo premoženja.
209. Kdor z vednostjo lastnika nasilno poseka drevo, ni odgovoren za to tožbo.
210. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XIII.
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Ko najemnik poseka drevesa, se lahko zoper njega vloži tožba na podlagi najemne pogodbe; vendar je jasno, da se mora
tožnik zadovoljiti z eno tožbo.
211. Julianus, O Miniciju, III. knjiga.
Kadar sta dva dela enega drevesa in sta združena nad tlemi, se štejeta za eno drevo. Če pa točka združitve ni vidna, je dreves
toliko, kolikor je debel nad površjem.
212. Paulus, O ediktu, knjiga XXII.
Če pa je bil za posekana drevesa sprožen postopek po akvilejskem zakonu in je bila izdana sodba na podlagi interdikta Quod
vi aut clam, bo toženec razrešen, če je po prvi odločbi opravil zadostno plačilo; vendar je tožbo po zakonu dvanajstih tabel še
vedno mogoče vložiti.
213. Javolenus, O Kassiju, knjiga XV.
Kdor proda njivo, lahko kljub temu vloži tožbo zaradi poseka dreves, preden je bila prodaja sklenjena.

Tit. 8. V zvezi z nasilnim odvzemom premoženja in nerednim zbiranjem.

214. Paulus, O ediktu, knjiga XXII.
Kdor vzame premoženje s silo, je odgovoren za tožbo zaradi nemanevrske tatvine za dvojno odškodnino in za tožbo zaradi
ropa z nasiljem za štirikratno odškodnino. Če je najprej vložena tožba za rop z nasiljem, se tožba za krajo zavrne. Če se
najprej vloži tožba zaradi tatvine, se druga ne zavrne, ampak se lahko izterja le tisto, kar presega znesek, ki je vključen v prvo
tožbo.
215. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVI.
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Pretor pravi: "Če se reče, da je bila proti komu zlonamerno storjena škoda s strani nezakonito zbranih oseb ali da je bila
njegova lastnina odvzeta z nasiljem, bom ugodil tožbi zoper tistega, ki naj bi to storil. Prav tako, če naj bi ta dejanja storil
suženj, bom odobril tožbo zoper njegovega gospodarja."
216. S tem ediktom je pretor poskrbel za preprečevanje nezakonitih dejanj, storjenih s silo. Če namreč kdo dokaže, da je bil
deležen nasilja, lahko nadaljuje z javno tožbo proti nasilju, nekatere avtoritete pa menijo, da zasebna tožba ne sme škodovati
javni. Vendar se zdi, da je bolj na voljo, in čeprav lahko ovira delovanje Lex Julije, ki se nanaša na zasebno nasilje, vseeno
tožbe ne bi smeli odreči tistim, ki izberejo zasebno pravno sredstvo.
217. Tisti, ki stori rop z nasiljem, ne stori kaznivega dejanja samo zlonamerno, kot je navedeno v ediktu, ampak tudi takrat,
ko s silo zasede premoženje, potem ko je oblikoval svoj načrt in zbral oborožene ljudi z namenom povzročitve škode.
218. Zato se ne glede na to, ali sam zbere moške ali uporabi tiste, ki jih je že zbral drug, da bi izvršil rop, šteje, da je ravnal
zlonamerno.
219. Zbrane moške moramo razumeti kot take, ki so zbrani z namenom povzročitve škode.
220. Ni dodano, za kakšne ljudi gre, zato ni pomembno, ali so svobodni ali sužnji.
221. Če je poklican samo en človek, še vedno pravimo, da so bili ljudje zbrani.
222. Če spet domnevate, da je škodo povzročil samo eden, mislim, da besede edikta ne bodo neveljavne, kajti ko pravi:
"Protipravno zbrane osebe", moramo to razumeti tako, da bo ne glede na to, ali je nasilja kriv samo eden ali pa deluje v
družbi z drugimi zbranimi, ki so oboroženi ali neoboroženi, odgovarjal po tem ediktu.
223. Omemba zlonamernosti vključuje tudi nasilje, saj tisti, ki uporablja nasilje, ravna zlonamerno. Vendar iz tega ne sledi
nujno, da tisti, ki je zlonameren, uporablja nasilje; zato zlonamernost nakazuje nasilje, enako pa je vključen tudi tisti, ki stori
dejanje brez nasilja, vendar zvijačno.
224. Pretor pravi "škoda". Ta beseda se nanaša na vse vrste škode, tudi na tisto, ki je prikrita. Vendar menim, da ni vključena
vsa tajna škoda, temveč le tista, ki je združena z nasiljem. Kajti vsakdo bo podal ustrezno opredelitev, če bo rekel, da tisti, ki
je škodo storil sam in brez nasilja, ni vključen v ta edikt, če pa so jo storile zbrane osebe, tudi brez nasilja, če je bila prisotna
zlonamernost, bo spadala pod pogoje tega edikta.
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225. Toda niti dejanje tatvine niti tisto, ki ga predvideva akvilejski zakon, ne bi smelo biti vključeno v ta edikt, čeprav včasih
sovpadata z njim; Julijan namreč pravi, da je tisti, ki stori rop z nasiljem, bolj brezobziren tat; in da je tisti, ki s pomočjo
zbranih oseb stori kakšno škodo, lahko odgovoren tudi po akvilejskem zakonu.
226. "Ali pa naj bi bilo njegovo premoženje odvzeto z nasiljem." Ko pretor pravi: "Premoženje, vzeto z nasiljem," moramo
razumeti, da to velja tudi v primeru, ko je bil s silo pridobljen le en predmet.
227. Če kdo sam ne zbira ljudi, ampak se znajde med njimi, in bodisi z nasiljem kaj vzame bodisi povzroči kakšno škodo, je
odgovoren po tem ukrepu. Toda ali se ta edikt nanaša samo na škodo, ki jo z goljufijo ali nasiljem povzročijo ljudje, ki jih je
zbral toženec, ali se nanaša tudi na rop z nasiljem ali škodo, ki jo povzročijo zgoraj navedeni ljudje, čeprav jih je morda zbral
kdo drug, je vprašanje, ki je bilo postavljeno. Bolje je, da je to tudi v tem primeru, tako da so zajete vse te stvari, pa tudi
vsaka škoda, ki so jo storile osebe, ki jih je zbral nekdo drug, tako da se lahko šteje, da je vključen tako tisti, ki jih je zbral,
kot tudi tisti, ki se jim je pridružil.
228. V tej tožbi je prava cena nepremičnine v razpoložljivem letu štirikrat višja, ne pa tudi višina tožnikovih obresti.
229. Ta tožba je dopustna tudi v zvezi z gospodinjstvom, ne da bi bilo treba dokazati, kdo od njegovih članov je storil rop z
nasiljem ali celo škodo. Izraz "gospodinjstvo" vključuje tudi sužnje, to je tiste, ki so v službi, čeprav se lahko trdi, da so
svobodni ali da so sužnji drugih, ki nam služijo v dobri veri.
230. Menim, da s to tožbo tožnik ne more nadaljevati postopka zoper gospodarja na račun njegovih sužnjev, saj bo
zadostovalo, da gospodar enkrat ponudi štirikratnik zadevnega zneska.
231. Na podlagi te odškodninske tožbe se ne sme izročiti celotno število sužnjev, ampak samo tisti ali tisti, za katerega se
dokaže, da je povzročil škodo.
232. Ta tožba se običajno imenuje tožba za premoženje, odvzeto z nasiljem.
233. V tej tožbi je odgovoren samo tisti, ki je bil kriv goljufije. Če torej kdo nasilno odvzame, kar je njegovo, ne bo
odgovoren za odvzem premoženja z nasiljem, ampak bo kaznovan na drugačen način. Če pa bi kdo nasilno odvzel svojega
sužnja, ki ga ima drugi v dobri veri v posesti, na enak način ne bo odgovoren po tej tožbi, ker odvzame svojo lastnino. Kaj
pa, če odvzame kakšen predmet, ki je bil obremenjen v njegovo korist? Odgovoren bo.

3012

234. Tožba za nasilno odvzeto premoženje se ne bo priznala otroku, ki še ni polnoleten in ni sposoben za kazniva dejanja,
razen če se zatrjuje, da je kaznivo dejanje storil njegov suženj ali skupina njegovih sužnjev, in če je tako, bo odgovoren z
noxalno tožbo za nasilno odvzeto premoženje, ki ga je vzel njegov suženj ali več njegovih sužnjev.
235. Če bi mi davčni kmet pregnal živino, misleč, da sem storil kakšen prekršek zoper davčni zakon, čeprav se je morda
motil, vseeno ne morem zoper njega vložiti tožbe za premoženje, odvzeto z nasiljem, pravi Labeo, saj ni kriv goljufije. Če pa
zapre živino, da se ne more hraniti, in povzroči, da pogine od lakote, je mogoče vložiti pretorijansko tožbo v skladu z
akvilejskim zakonom.
236. Če kdo zapre živino, ki jo je odvzel z nasiljem, se lahko zaradi tega proti njemu vloži tožba.
237. Pri tej tožbi ne obravnavamo samo tega, ali je tisto, kar je bilo nasilno odvzeto, del tožnikovega premoženja, kajti ne
glede na to, ali je ali ni, če je z njim kakor koli povezano, bo obstajala podlaga za ta postopek. Zato ne glede na to, ali je
premoženje dano v uporabo, ali v zakup, ali celo zastavljeno, ali deponirano pri meni in je zato v mojem interesu, da se ne
odvzame, ali če kaj od tega posedujem v dobri veri; ali imam na njem pravico užitka ali kakšno drugo pravico, tako da je v
mojem interesu, da se ne odvzame nasilno, je treba reči, da bom upravičen do tega postopka, ne da bi mi bila odvzeta
lastnina, ampak samo da se lahko vrne, kar je bilo odstranjeno iz moje lastnine, to je iz moje snovi.
238. In na splošno je treba reči, da bo v vseh teh primerih v mojo korist vložena tožba zaradi tatvine za vse, kar je bilo na
skrivaj storjeno, in da bom upravičen do tožbe na tej podlagi. Nekdo pa lahko reče, da nismo upravičeni do tožbe zaradi
tatvine zaradi premoženja, ki je bilo deponirano, vendar sem v zvezi s tem dodal: "Če je v našem interesu, da premoženje ne
bi bilo odvzeto z nasiljem," kajti takrat sem upravičen do tožbe zaradi tatvine.
239. Če sem v primeru deponiranja premoženja postal odgovoren zaradi malomarnosti ali če sem prejel vrednost
deponiranega premoženja, vendar ne kot odškodnino, je pravilneje, da se kljub temu, da tožba zaradi tatvine na podlagi
deponiranja ne bo mogoča, lahko vloži tožba zaradi nasilno odvzetega premoženja; kajti med tistim, ki ravna na skrivaj, in
tistim, ki odvzame premoženje z nasiljem, je le zelo majhna razlika, saj prvi prikrije svoje dejanje, drugi pa ga objavi in celo
stori javno. Zato je treba, kadar kdo dokaže, da ima le zmeren interes, vložiti tožbo za premoženje, odvzeto z nasiljem.
240. Če moj pobegli suženj kupi predmete, ki jih bo uporabljal sam, in mu jih odvzamejo s silo, ker so omenjeni predmeti
vključeni v mojo lastnino, lahko vložim tožbo zaradi ropa z nasiljem.
241. Če je premoženje odvzeto z nasiljem, je mogoče vložiti tožbo zaradi tatvine ali protipravne škode, na voljo bo osebna
tožba ali pa bo mogoče sprožiti postopek za vračilo vsakega predmeta.
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242. Ta tožba bo mogoča v korist dediča in drugih pravnih naslednikov. Vendar se ne bo odobrila zoper dediče in druge
naslednike, ker zoper njih ni mogoče vložiti kazenske tožbe. Poglejmo, ali jo je treba odobriti za nekaj, s čimer so pridobili
premoženjsko korist. Menim, da pretor ni obljubil tožbe zoper dediče za tisto, kar jim pride v roke, ker je menil, da zadostuje
osebna tožba.
243. Paulus, O ediktu, knjiga LIV.
Če suženj z nasiljem odvzame premoženje in je zoper njega vložena tožba, ko postane svoboden, čeprav ima pooblastilo za
postopek zoper svojega gospodarja, tožbe zoper manumitiranega sužnja po preteku enega leta ni mogoče zakonito vložiti; ker
bo tožnik, ne glede na to, zoper koga bi se lahko začel postopek, izključen. Če se v enem letu vloži tožba zoper gospodarja in
se nato vloži tožba zoper manumitiranega sužnja, Labeo pravi, da bo izjema na podlagi pravnomočnosti delovala kot ovira.
244. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVI.
Pretor pravi: "Kadar naj bi katero koli škodo zlonamerno storil eden od množice, bom v enem letu od takrat, ko bi se lahko
začel postopek, zoper njega ugodil tožbi za dvojno odškodnino, po preteku enega leta pa bom ugodil tožbi za navadno
odškodnino."
245. Ta edikt je uveden v zvezi s škodo, ki jo povzroči kateri koli član neurejene množice.
246. Labeo pravi, da izraz "množica" označuje neke vrste nemirno zbiranje in da izhaja iz grškega izraza, ki pomeni
"povzročiti nemir".
247. Kako veliko število ljudi lahko štejemo za množico? Če se dve osebi zapleteta v prepir, tega ne bi smeli razumeti, da to
počne množica, saj za dve osebi ne moremo pravilno reči, da sestavljata eno. Če pa bi bilo takšnih oseb večje število, na
primer deset ali petnajst, jih lahko imenujemo množica. Kaj pa, če so samo trije ali štirje? To ne bo množica. Labeo zelo
pravilno pravi, da obstaja velika razlika med gnečo in prepirom, saj je gneča vznemirjenje, ki ga povzroči množica ljudi,
prepir pa povzročita le dva.
248. Po tem ediktu ni odgovoren samo tisti, ki povzroči škodo, medtem ko je v razburkanem zboru, ampak tudi tisti, ki se je
zlonamerno trudil, da bi zaradi dejanj zbora nastala škoda, ne glede na to, ali je bil prisoten ali ne, kajti zlonamernost se lahko
pokaže, tudi če je oseba odsotna.
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249. Treba je reči, da je po tem ediktu odgovoren tudi tisti, ki se je pridružil množici in svetoval, naj se stori škoda; vendar
pod pogojem, da je bil sam navzoč, ko se je to zgodilo, in je bil tam s slabim namenom, saj ni mogoče zanikati, da je množica
storila škodo zaradi njegovega zlonamernega posredovanja.
250. Če človek ob prihodu vzbudi ali združi množico bodisi s svojimi kriki bodisi s kakršnim koli dejanjem, bodisi z
obtoževanjem koga bodisi z vzbujanjem usmiljenja, in je zaradi njegovega zlonamernega ravnanja storjena škoda, bo
odgovoren; tudi če ni imel namena zbrati množice. Res je namreč, da je zaradi njegove zlonamernosti škodo povzročila
množica, pretor pa ne zahteva, da bi jo zbral sam, temveč da bi bila škoda povzročena zaradi zlonamernega napeljevanja
tistega, ki tvori del množice. Med tem in prejšnjim ediktom je naslednja razlika: v prvem pretor govori o škodi, ki so jo
zlonamerno storile osebe, ki so se burno zbrale, ali o ropu z nasiljem, ki so ga storile, kadar niso bile zbrane; v drugem pa
govori o škodi, ki jo je zlonamerno storila množica, čeprav je obtožena oseba ni sklicala, ampak kadar jo je spodbudil s
svojimi kriki ali jeziki ali ker je vzbudil sočutje, tudi če je množico zbral kdo drug, saj je bil sam njen sestavni del.
251. Zato je zaradi krutosti dejanja v prvem ediktu predvidena kazen štirikratne odškodnine, v drugem ediktu pa dvojna
odškodnina.
252. Oba pa dajeta pooblastilo za vložitev tožbe v roku enega leta, po preteku leta pa je mogoča tožba le za navadno
odškodnino.
253. Poleg tega ta edikt omenja povzročeno škodo in izgubljeno premoženje, ne omenja pa ropa z nasiljem; kljub temu je
mogoče vložiti tožbo zaradi ropa z nasiljem po prejšnjem ediktu.
254. Za izgubljeno se šteje premoženje, ki ga je kdo dovolil uničiti, na primer razrezati ali razbiti na koščke.
255. Tudi ta tožba je in factum in se odobri za dvojno vrednost premoženja, ki se nanaša na njegovo pravo ceno in trenutno
oceno, ki se v enem letu vedno podvoji.
256. Tožnik mora dokazati, da je škodo povzročila množica. Če pa je bila povzročena kako drugače kot s strani množice, ta
tožba ne pride v poštev.
257. Če se je, ko je Titius udaril mojega sužnja, zbrala množica in je suženj zaradi tega nekaj izgubil, lahko vložim tožbo
zoper tistega, ki ga je udaril, čeprav je za izgubo odgovorna množica, ki ga je začela udarjati, da bi se lahko zgodila škoda.
Vendar tožba ne bo mogoča, če je obstajal kakršen koli drug razlog za udarec.
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258. Kadar pa kdo sam zbere množico in v njeni navzočnosti pretepe sužnja z namenom, da bi mu povzročil škodo, in ne z
namenom, da bi povzročil škodo, bo veljal Edictum; kajti res je, da tisti, ki koga neupravičeno udari, kaže zlonamernost in da
jo stori tisti, ki je odgovoren za nastanek škode.
259. Pretor odobri tožbo zoper sužnja in zoper celotno telo sužnjev.
260. Kar smo navedli v zvezi z dediči in drugimi nasledniki, ki so upravičeni vložiti tožbo za premoženje, odvzeto z
nasiljem, lahko tu ponovimo.
261. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XXI. knjiga.
Osebi, ki je kriva ropa z nasiljem, ne bo koristilo, če bo pred izrekom sodbe vrnila premoženje z namenom, da bi se izognila
kazni.
262. Venulej, Pogoji, knjiga XVII.
Zakon prepoveduje, da bi premoženje, ki je bilo posedovano ali odvzeto z nasiljem, pridobili z odtujitvijo, preden bi spet
prešlo pod nadzor lastnika ali njegovega dediča.

Tit. 9. Glede požara, uničenja in brodoloma, kadar je čoln ali ladja odvzeta s silo.

263. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVI.
Pretor pravi: "Kadar se zatrjuje, da je kdo ob požaru, uničenju stavbe, brodolomu ali napadu na čoln ali ladjo kaj odvzel z
nasiljem ali si z goljufijo prisvojil premoženje ali povzročil kakršno koli izgubo, bom v enem letu po času, ko je mogoče
vložiti tožbo, ugodil tožbi za štirikratno odškodnino, in ko bo leto dni minilo, bom ugodil tožbi za dvojno odškodnino. Prav
tako bom ugodil tožbi zoper sužnja in celotno skupino sužnjev."
264. Korist tega edikta je očitna, njegova strogost pa povsem upravičena, saj je v javnem interesu, da se v takšnih okoliščinah
nič ne ukrade. In čeprav je te zločine mogoče kazensko preganjati, pretor vseeno zelo pravilno določa, da je mogoče vložiti
civilne tožbe, če so bili storjeni tovrstni prekrški.
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265. Kako naj razumemo besede "ob požaru"? Ali pomenijo ob samem požaru ali samo na kraju, kjer je prišlo do požara?
Boljše mnenje je, da jih razumemo v pomenu zaradi požara, torej da je bilo premoženje ukradeno zaradi zmede, ki jo je
povzročil požar, ali strahu, ki je iz njega izhajal; tako kot smo navajeni reči "izgubljeno v vojni" v zvezi z vsem, kar je bilo
izgubljeno zaradi vojne. Če bi bilo torej kar koli ukradeno z njiv v bližini kraja požara, je treba reči, da bo obstajala podlaga
za uporabo edikta, saj je res, da je bilo ukradeno zaradi požara.
266. Podobno se izraz "uničenje" nanaša na čas, ko je prišlo do rušenja hiše, in ne le na to, če je kdo odnesel premoženje iz
porušene stavbe, ampak tudi, če je kaj odnesel iz sosednjih hiš.
267. Če je obstajal sum požara ali rušenja hiše, pa ni prišlo ne do požara ne do rušenja, poglejmo, ali bo obstajala podlaga za
uporabo tega edikta. Boljše mnenje je, da ne bo podlage zanj, ker ni bilo ničesar odvzeto niti zaradi požara niti zaradi rušenja
hiše.
268. Pretor tudi pravi: "Če se kaj vzame ob brodolomu ladje," in v tem primeru se poraja vprašanje, ali to pomeni, če kdo
vzame premoženje ob brodolomu ladje, ali če ga vzame kdaj drugič, tj. po brodolomu; kajti vse, kar je po brodolomu ladje
odvrženo na obalo, naj bi pripadalo ladji. Boljše mnenje je, da se to nanaša na čas brodoloma,
269. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXI.
in tudi na kraj.
270. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVI.
Če kdo z nasiljem zaseže premoženje v kraju, kjer pride ali je prišlo do brodoloma, velja, da spada pod pogoje tega edikta.
Tisti, ki odnese predmete, odvržene na obalo po tem, ko je prišlo do brodoloma, pa je v takem položaju, da ga je treba prej
šteti za tatove kot pa za odgovornega po tem ediktu; prav tako se za tistega, ki si prilasti predmet, ki je padel z vozila, in
tistega, ki odnese premoženje, odvrženo na obalo, ne šteje, da sta si ga prisvojila s silo.
271. Nato pretor pravi: "Pri napadu na čoln ali ladjo." Šteje se, da je s silo vzel premoženje tisti, ki ga med bitko ali bojem,
usmerjenim proti ladji ali čolnu, z nasiljem zasede ali pa to stori, medtem ko roparji zajamejo plovilo.
272. Labeo pravi, da je edino prav, da bo, če se kaj vzame z nasiljem med napadom bodisi na hišo v mestu bodisi na hišo na
deželi, obstajala podlaga za postopek po tem ediktu, saj nas roparji lahko nadlegujejo in napadajo nič manj na morju kot na
kopnem.
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273. V navedenih primerih ni odgovoren samo tisti, ki je s silo odvzel premoženje, ampak tudi tisti, ki ga je prejel, saj
prejemniki ukradenega blaga niso nič manj krivi od samih napadalcev. Beseda "goljufivo" pa je bila dodana iz razloga, da
vsakdo, ki prejme premoženje v takih okoliščinah, ne postane takoj kriv, ampak le tisti, ki ga prejme z goljufivim namenom.
Kaj pa, če jo je prejel, ne da bi poznal dejstva? Ali kaj, če jo je prejel z namenom, da bi zanjo poskrbel in jo varno shranil za
osebo, ki jo je izgubila? Zagotovo ne bi smel biti odgovoren.
274. V tej tožbi ni odgovoren samo tisti, ki je stvar vzel s silo, ampak tudi tisti, ki jo je odstranil ali odložil z namenom, da jo
odstrani, ali jo poškodoval ali skril.
275. Jasno pa je, da je nekaj drugega odvzem lastnine z nasiljem, nekaj drugega pa njeno prikrito prilaščanje, saj si je mogoče
brez nasilja prikrito prilastiti kar koli, lastnine pa ni mogoče na silo odvzeti brez uporabe nasilja.
276. Kdor z nasiljem vzame premoženje z ladje, ki je nasedla, je odgovoren po tem ediktu. Grki imenujejo ecebrasvy to, da
ladja nasede na bregove.
277. To, kar pretor pravi glede povzročitve škode, velja le, če je bila škoda povzročena zlonamerno, kajti če zlonamernosti ni,
edikta ni mogoče uporabiti. Zato je treba razumeti, kar je navedel Labeo, namreč: če zaradi zaščite pred požarom, ki je
izbruhnil, porušim stavbo, ki pripada mojemu sosedu, naj se zoper mene in moje sužnje odobri tožba? Ker sem to storil z
namenom, da bi zaščitil svojo hišo, sem zagotovo prost zlonamernosti. Zato menim, da to, kar je rekel Labeo, ne drži. Toda
ali je mogoče vložiti tožbo na podlagi Akvilijevega zakona? Mislim, da ne more, kajti kdor se želi zaščititi, ne ravna
krivično, če ne more ravnati drugače. Tudi Celsus je bil istega mnenja.
278. V času Klavdija je bil sprejet naslednji odlok senata: "Če bi kdo ob brodolomu ladje odstranil krmila ali enega od njih,
bi bil odgovoren za odvzem celotne ladje." Prav tako je bilo z drugim odlokom senata določeno, da bodo tisti, ki bodo z
goljufijo ali nasvetom premagali brodolomce s silo, da bi preprečili pomoč ladji ali komu na ladji, ki je bil v nevarnosti,
odgovorni za kazni po kornelijanskem zakonu, ki se nanašajo na morilce. Poleg tega bi morali tisti, ki so z nasiljem ali
goljufijo kaj pridobili od nesrečne usode brodolomca, plačati v državno blagajno toliko, kolikor bi se lahko izterjalo z
odlokom pretorja.
279. Paulus, O ediktu, knjiga LIV.
Pedij pravi, da je za tistega, ki si z nasiljem prisvoji premoženje v času groze, ki vlada med brodolomom, mogoče reči, da ga
je vzel v brodolomu.
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280. Božanski Antonin je v reskriptu, ki se nanaša na tiste, ki so krivi ropanja med brodolomom, izjavil naslednje: "To, kar si
mi napisal glede brodoloma ladje ali čolna, je bilo storjeno zato, da bi ugotovil, kakšno kazen je po mojem mnenju treba
izreči tistim, ki so kaj ukradli z ladje. Menim, da je to mogoče zlahka ugotoviti, saj je velika razlika, kadar osebe vzamejo
premoženje, ki je tik pred izgubo, in kadar kaznivo zasežejo tisto, ki ga je mogoče rešiti. Če se torej izkaže, da je bil
precejšen plen pridobljen s silo, boste po obsodbi svobodnjake izgnali za tri leta, potem ko jih boste dali bičati; ali če so
nižjega ranga, jih boste za isti čas obsodili na delo na javnih delih; sužnje pa boste po bičanju poslali v rudnike. Če
premoženje ni velike vrednosti, lahko svobodnjake odpustite, potem ko ste jih bičali s palicami, sužnje pa, potem ko ste jih
bičali. Vsekakor pa je treba tudi v drugih primerih, tako kot v tistih iz tega opisa, skrbno preučiti stanje oseb in naravo
premoženja, da ne bi bilo več strogosti ali popustljivosti, kot zahtevajo okoliščine."
281. Te tožbe se odobrijo tako dedičem kot tudi zoper njih glede na količino premoženja, ki pride v njihove roke.
282. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XXI. knjiga.
Če bi kdo skrivaj odnesel ali z nasiljem vzel kaj, kar je bilo rešeno iz brodoloma, požara ali uničenja hiše in postavljeno
drugam, bo odgovoren bodisi za tožbo zaradi tatvine bodisi za tožbo zaradi nasilno odvzetega premoženja; zlasti če ni vedel,
da to izvira iz brodoloma, požara ali uničenja hiše. Če kdo odnese premoženje, ki je bilo izgubljeno ob brodolomu ladje in
leži na obali, kamor so ga vrgli valovi; mnoge avtoritete menijo enako in je pravilno, če je od brodoloma minilo nekaj časa. V
nasprotnem primeru, če se je to zgodilo ob samem brodolomu ladje, ni nobene razlike, ali je bilo blago vzeto iz samega morja
ali iz brodoloma ali z obale. Enako bi morali razlikovati, če je bilo blago vzeto iz čolna ali plovila v stiski.
283. Callistratus, O monitorialnem ediktu, I. knjiga.
Ladja je v stiski, kadar je izropana, potopljena, razbita, v njej je luknja, so prerezani kabli, raztrgana jadra ali morje odnese
sidra.
284. Isto, Vprašanja, II. knjiga.
Sprejeti so bili številni previdnostni ukrepi, da bi preprečili krajo premoženja med brodolomom ali da bi preprečili tujcem, da
pridejo in se ga polastijo. Božanski Hadrijan je namreč z ediktom določil, da morajo tisti, ki imajo v lasti zemljišča na morski
obali, ob hudi poškodbi ali razbitju ladje na mejah katere od njih poskrbeti, da se z brodoloma ne ukrade ničesar, in da
morajo guvernerji pokrajin proti njim odobriti tožbe v korist tistih, ki so iskali premoženje, za katero so bili prikrajšani, da bi
jim omogočili izterjati vse, za kar lahko dokažejo, da so jim ga med brodolomom odnesli tisti, ki so ga imeli v posesti. Za
tiste, za katere se dokaže, da so premoženje odnesli, mora guverner izreči strogo kazen kot za roparje. Da bi olajšal
dokazovanje storitve tovrstnih zločinov, je tistim, ki so se pritožili, da so utrpeli kakršno koli škodo, dovolil, da gredo pred
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prefekta in pričajo ter poiščejo krivce, da bi jih lahko poslali pred guvernerja bodisi v verigah bodisi pod poroštvom,
sorazmerno s težo njihovih prekrškov. Odredil je tudi, da se od lastnika premoženja, ki naj bi bilo ukradeno, zahteva jamstvo,
da ne bo opustil pregona. Senat je tudi odredil, da se niti vojak niti zasebnik niti svobodnjak ali cesarjev suženj ne sme
vmešavati v zbiranje predmetov, ki so se raztresli ob brodolomu.
285. Neratius, Mnenja, knjiga II.
Če je tvojo ladjo sila toka odnesla na moje zemljišče, je ne moreš odstraniti, razen če mi daš jamstvo za morebitno škodo, ki
bi jo lahko povzročila.
286. Gaj, O zakonu dvanajstih tabel, IV. knjiga.
Kdor zažge hišo ali kup žita v bližini hiše, naj bo priklenjen, bičan in usmrčen z ognjem, če je to storil zavestno in namerno.
Če pa se je požar zgodil po nesreči, to je iz malomarnosti, se mu odredi, naj povrne škodo; če pa je plačilno nesposoben, se
mu izreče lažja kazen. V pojem hiše so vključene vse vrste stavb.
287. Ulpianus, Mnenja, I. knjiga.
Guvernerji pokrajin morajo skrbno paziti, da preprečijo ribičem, da bi ponoči kazali luči, da bi zavedli mornarje in s tem
nakazali, da se približujejo kakšnemu pristanišču, ter na ta način spravili ladje in tiste, ki so na njih, v nevarnost, sebi pa
pripravili odvraten plen.
288. Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.
Če do požara pride po naključju, je opravičljiv, razen če je šlo za tako hudo malomarnost, da spominja na nezakonitost ali
goljufijo.
289. Ulpianus, O dolžnosti prokonzula, VIII. knjiga.
Ugotovljeno je, da lahko vsakdo pobere svoje premoženje, ki je propadlo na ladji, in to sta navedla cesar Antonin in njegov
božji oče v reskriptu.
290. Osebe nižjega ranga, ki namerno povzročijo požar v mestu, je treba vreči divjim zverem, osebe višjega ranga pa morajo
trpeti smrt ali biti izgnane na kakšen otok.
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Tit. 10. O žalitvah in nesramnih obrekovanjih.

291. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVI.
Nekaj, kar je storjeno v nasprotju z zakonom, je označeno kot škoda, kajti vse, kar je nezakonito, velja za škodljivo. Na
splošno je tako, vendar je posebej opredeljeno, da je škoda žalitev. Včasih je z izrazom "škoda" mišljena škoda, povzročena
iz malomarnosti, kot smo navajeni navajati v Akvilejevem zakonu. Spet drugič imenujemo krivico poškodbo, kot kadar je
kdo izdal krivično ali nepravično odločitev, in to je stilizirano kot poškodba, ker je v nasprotju s pravom in pravičnostjo, saj
ni zakonito. Izraz "žalitev" izhaja iz glagola "prezirati".
292. Labeo pravi, da je lahko škoda povzročena s stvarjo ali z besedami. S stvarjo, kadar so uporabljene roke; z besedami,
kadar roke niso uporabljene, žalitev pa je storjena z govorom.
293. Vsaka škoda zadeva bodisi osebo bodisi čast tistega, ki je njen predmet, in je nagnjena k temu, da ga osramoti.
Usmerjena je proti osebi, kadar je ta pretepen; proti njegovi časti, kadar je matičarju odvzeta spremljevalka; in teži k temu, da
bi koga osramotila, kadar je napadena njegova ali njena skromnost.
294. Spet je žalitev proti komu storjena s strani same osebe ali s strani drugih: s strani same osebe, kadar je storjena
neposredno proti glavi ali materi družine; s strani drugih, kadar je storjena posredno, kot na primer proti mojim otrokom,
mojim sužnjem, moji ženi ali nečakinji. Škoda nas namreč zadeva, kadar je usmerjena proti tistim, ki so podrejeni naši oblasti
ali upravičeni do naše naklonjenosti.
295. Če je škoda storjena proti telesu umrlega, katerega premoženje smo dediči ali pretorski posestniki, lahko vložimo tožbo
zaradi škode v svojem imenu; tako storjena škoda namreč zadeva naš ugled. Enako pravilo velja, če je napaden ugled tistega,
katerega dediči smo.
296. Poleg tega je vsaka škoda, storjena našim otrokom, napad na našo čast; tako da bo oče, če kdo proda sina z njegovim
soglasjem, upravičen do tožbe zaradi škode v svojem imenu, sin pa ne, ker škoda ni storjena tistemu, ki se strinja.
297. Kadar je storjena škoda proti pogrebu zapustnika ali njegovemu truplu in je to storjeno po vstopu v zapuščino, je treba
reči, da je do neke mere storjena proti dediču, saj je vedno v interesu slednjega, da varuje ugled pokojnika. Če je bilo to
storjeno, preden je bila zapuščina vpisana, bo tožbo prej pridobila zapuščina in jo prenesla na dediča. Nazadnje, pravi Julijan,
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ni dvoma, da če je zapustnikovo telo zadržano, preden je bila zapuščina vpisana, bo pravico do tožbe pridobila zapuščina.
Prav tako meni, da bo enako pravilo veljalo, če je bila storjena škoda sužnju, ki pripada zapuščini, preden je bila ta vpisana,
saj pravico do tožbe pridobi dedič prek zapuščine.
298. Labeo pravi, da lahko dedič vloži tožbo zaradi škode, če kdo pred vpisom v zapuščino udari sužnja, ki je del zapuščine
in je bil po oporoki manumitiran. Če pa bi ga nekdo udaril po vpisu v zapuščino, ne glede na to, ali ve, da je svoboden ali ne,
lahko vloži tožbo.
299. Toda ne glede na to, ali ve, da gre za mojega sina ali mojo ženo, ali ne, Neratij pravi, da bom imel pravico do te tožbe v
svojem imenu.
300. Neratij tudi pravi, da bo iz ene škode včasih nastala pravica do tožbe zoper tri osebe in da pravica do tožbe ene osebe ne
ugasne s pravico druge osebe; kot na primer, če je bila storjena škoda moji ženi, ki je hči pod očetovskim nadzorom, bo tožba
zaradi škode v korist mene, njenega očeta in ženske same.
301. Paulus, O ediktu, knjiga L.
Kadar je škoda storjena proti možu, njegova žena ne more vložiti tožbe, ker je primerno, da žene branijo njihovi možje in ne
možje njihove žene.
302. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVI.
V smislu vzajemnosti je rečeno, da tisti, ki lahko utrpijo škodo, jo lahko tudi storijo.
303. Vendar pa obstajajo osebe, ki tega ne morejo storiti, na primer norec in mladoletnik, ki ni sposoben kaznivega dejanja,
saj lahko utrpijo poškodbo, ne morejo pa je storiti; ker se poškodba lahko zgodi le z namenom tistega, ki jo stori, in bo
posledica tega, da se za take osebe, ne glede na to, ali se zatečejo k udarcem ali uporabijo žaljiv jezik, ne bo štelo, da so
storile poškodbo.
304. Zato lahko kdo utrpi škodo, ne da bi jo zaznal, ne more pa je storiti, če se je ne zaveda, tudi če ne ve, proti komu je
storjena.
305. Če torej kdo drugega udari v šali ali ko se z njim prepira, ne bo odgovoren za povzročitev poškodbe.
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306. Če kdo udari svobodnjaka, misleč, da je njegov suženj, je v takem položaju, da ne bo odgovoren za tožbo zaradi storjene
poškodbe.
307. Paulus, O ediktu, knjiga L.
Če bi, ko sem nameraval svojega sužnja udariti s pestjo, nehote udaril tebe, ko si stal v njegovi bližini, ne bom odgovoren za
povzročeno škodo.
308. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVI.
Kornelijski zakon, ki se nanaša na poškodbe, se nanaša na osebo, ki želi vložiti tožbo zaradi poškodbe, ker pravi, da je bila
udarjena in pretepena ali da je bilo v njeno hišo nasilno vstopljeno. Ta zakon določa, da v takem primeru ne more
predsedovati kot sodnik tisti, ki je bodisi zet, tast, očim, pastorek, bratranec ali je s tožnikom v tesnejši sorodstveni ali
sorodstveni zvezi, ali pa je zaščitnik ali oče katere od zgoraj omenjenih oseb. Kornelijski zakon torej dopušča tožbo iz dveh
razlogov, in sicer kadar je bil kdo udarjen ali pretepen ali kadar je bilo nasilno vstopljeno v njegovo hišo. Zato je očitno, da je
v kornelijanskem pravu zajeta vsaka škoda, ki jo je mogoče povzročiti z rokami.
309. Med udarjanjem in pretepanjem obstaja naslednja razlika, tako pravi Ofilij: pretepati pomeni povzročati bolečino,
udarjati pomeni zadajati udarce brez bolečine.
310. Z besedo "hiša" ne smemo razumeti le hiše, ki je v lasti tožnika, temveč tudi tisto, v kateri prebiva. Zato se bo ta zakon
uporabljal ne glede na to, ali oškodovanec živi v svoji hiši ali v hiši, ki jo je najel ali brezplačno zasedel, ali pa gre za hišo, v
kateri je slučajno gost.
311. Kaj je treba storiti, če živi v hiši na podeželju ali v hiši, obdani z vrtovi? Sprejeti je treba isto pravilo.
312. Če bi lastnik dal v najem zemljišče in bi vanj vstopil s silo, lahko tožbo vloži najemnik in ne lastnik.
313. Če pa kdo vstopi na tuje zemljišče, ki ga obdeluje lastnik, Labeo zanika, da bi to tožbo lahko vložil lastnik zemljišča po
kornelijskem zakonu, ker ne more imeti svojega prebivališča povsod, to je na vseh svojih kmetijah. Menim, da se ta zakon
uporablja za vsako bivališče, v katerem prebiva glava gospodinjstva, čeprav tam morda nima svojega stalnega prebivališča.
Recimo, da nekdo odide v Rim z namenom študija, zagotovo nima prebivališča v Rimu, pa vendar je treba reči, da če se v
njegovo hišo vstopi s silo, bo obstajala podlaga za uporabo kornelijanskega zakona. Zato se ne uporablja za začasna bivališča
ali hleve. Velja pa za tiste, ki v nekem kraju ostanejo zelo kratek čas, čeprav tam morda nimajo stalnega prebivališča.
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314. Postavlja se vprašanje, ali lahko vodja gospodinjstva vloži odškodninsko tožbo v skladu s kornelijskim zakonom, če je
sin pod njegovim nadzorom utrpel poškodbo. Odločeno je bilo, da tega ne more storiti. To pravilo se uporablja v vseh
primerih. Vendar bo pretorijanska tožba zaradi poškodbe v korist očeta, tožba po kornelijanskem pravu pa v korist sina.
315. Sin pod očetovskim nadzorom lahko vloži tožbo po kornelijanskem zakonu iz katerega koli od teh razlogov in mu ni
treba zagotoviti, da bo oče ratificiral njegovo dejanje; Julijan je namreč navedel, da sina, ki vloži tožbo zaradi škode po
katerem koli drugem zakonu, ni mogoče prisiliti, da bi dal jamstvo za ratifikacijo.
316. Po tem zakonu je tožniku dovoljeno dati prisego, da bi toženec lahko prisegel, da ni storil nobene škode. Sabin pa v
svojem delu o asesorjih pravi, da morajo tudi pretorji slediti zgledu zakona. In to je dejstvo.
317. Kadar kdo kaj napiše z namenom, da bi očrnil drugega, ali sestavi, ali objavi, ali zlonamerno poskrbi, da se to stori,
četudi je to objavljeno v imenu koga drugega ali brez imena, ga je mogoče preganjati po tem zakonu, in če bo obsojen, bo
razglašen za nesposobnega pričati na sodišču.
318. Kdor objavi kakršen koli napis ali kar koli drugega, četudi je napisano z namenom, da bi obrekoval drugega, bo po
odloku senata kaznovan enako kot tisti, ki je povzročil, da se je katera koli od teh stvari kupila ali prodala.
319. Vsakogar, naj bo svoboden ali suženj, ki da podatke o krivcu, bo sodnik nagradil sorazmerno z bogastvom obtoženca; če
pa je informator suženj, mu bo morda podelil svobodo. Zakaj ne, če se z njegovimi informacijami spodbuja javna blaginja?
320. Paulus, O ediktu, knjiga LV.
Ta odlok senata je potreben, kadar ni navedeno ime tistega, zoper katerega je bilo dejanje storjeno. Takrat je senat zaradi
težav z dokazovanjem želel, da se kaznivo dejanje kaznuje z javnim pregonom. Če pa je ime osebe navedeno, lahko ta vloži
tožbo zaradi škode po splošnem pravu, saj ji ne bi smeli preprečiti vložitve zasebne tožbe, ker to škoduje javnemu pregonu,
ker gre za zasebne interese. Očitno je, da je treba v primeru uvedbe javnega pregona zasebno tožbo zavrniti in obratno.
321. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVII.
Pretor v svojem ediktu določa naslednje: "Kdor vloži tožbo zaradi škode, mora pozitivno navesti, kakšno škodo je utrpel."
Kajti tisti, ki vloži tožbo, zaradi katere bi lahko drugemu povzročil sramoto, ne sme podati nejasne obtožbe, ki dopušča
razlikovanje, ki lahko vpliva na dobro ime drugega, temveč mora jasno označiti in navesti škodo, za katero trdi, da jo je
utrpel.
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322. Ko se reče, da je bil suženj ubit z namenom povzročitve škode, ali ne bi smel pretor dovoliti, da se javna tožba
prejudicira z zasebno tožbo po kornelijskem zakonu, tako kot če bi kdo hotel vložiti tožbo, ker si dal strup z namenom, da bi
ubil človeka? Zato bo ravnal bolj pravilno, če ne bo odobril tovrstne tožbe. Navadili pa smo se, da v primerih, ki se lahko
javno preganjajo, ne bi smeli biti ovirani pri vlaganju zasebnih tožb. To velja le, kadar tožba, ki bi jo bilo treba javno
preganjati, ni življenjsko pomembna. Kaj moramo torej reči v zvezi z akvilejskim zakonom, saj se ta tožba nanaša predvsem
nanj? Ubit suženj ni bil glavni predmet tožbe, ki je bila vložena predvsem zaradi škode, ki jo je utrpel njegov lastnik; v tožbi
zaradi poškodbe pa se postopek v zvezi z umorom in zastrupitvijo začne zaradi izrekanja kazni in ne zaradi povračila škode.
Kaj pa, če bi kdo želel vložiti odškodninsko tožbo zaradi poškodbe, ker ga je meč udaril po glavi? Labeo pravi, da mu je ne
bi smeli preprečiti, saj ne gre za primer, ki zahteva javno kazen. To ne drži, saj kdo dvomi, da je napadalca mogoče
preganjati po kornelijskem zakonu?
323. Poleg tega je treba izrecno navesti naravo škode, ki jo je oseba utrpela, da bi lahko ugotovili, ali je treba izreči sodbo
proti patronu v korist njegovega svobodnjaka. Ne smemo namreč pozabiti, da se tožba zaradi poškodbe ne odobri vedno,
temveč le občasno, če je poškodba, ki jo je utrpel, okrutna; na primer, če gre za poškodbo, ki jo je mogoče povzročiti sužnju.
Poleg tega dopuščamo, da zaščitnik svojemu svobodnjaku izreče lažjo kazen; pretor pa ne bo sprejel njegove pritožbe kot
pritožbe zaradi povzročene škode, če ga ne bo navdušila krutost dejanja. Pretor namreč ne bi smel dovoliti, da se včerajšnji
suženj, ki je danes svobodnjak, pritožuje, da ga je njegov gospodar užalil, rahlo udaril ali popravil. Povsem pravično pa bo,
če mu bo pretor priskočil na pomoč, če ga je gospodar bičal, hudo pretepel ali hudo ranil.
324. Če želi eden od več otrok, ki niso pod očetovsko oblastjo, vložiti tožbo zoper svojega očeta, ni mogoče prehitro sprožiti
tožbe zaradi poškodbe, razen če bi k temu spodbudila krutost dejanja; vsekakor pa tisti, ki so pod očetovskim nadzorom, niso
upravičeni do te tožbe, tudi če je bila poškodba kruta.
325. Ko pretor pravi, da mora "pozitivno navesti, kakšna škoda je bila povzročena", kako je treba to razumeti? Labeo meni,
da pozitivno navede kar koli, kdor navede ime poškodbe, brez kakršne koli dvoumnosti (na primer: "ali to ali ono"), vendar
trdi, da je utrpel takšno in takšno poškodbo.
326. Če mi povzročiš več poškodb, na primer, če po tem, ko se zbere neurejena množica, vstopiš v mojo hišo in sem zaradi
tega žaljen in pretepen hkrati; se postavi vprašanje, ali lahko za vsako poškodbo vložim ločeno tožbo zoper tebe? Marcellus v
skladu z Neratijevim mnenjem odobrava združitev vseh poškodb, ki jih je kdo utrpel hkrati, v eno tožbo.
327. Naš cesar je v reskriptu navedel, da je trenutno mogoče vložiti civilno tožbo za vse vrste poškodb, tudi za tiste, ki so
okrutne narave.
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328. Zverinsko poškodbo razumemo kot poškodbo, ki je več kot običajno žaljiva in resna.
329. Labeo pravi, da je zverinska poškodba storjena glede na osebo, čas ali stvar. Osebna poškodba postane bolj zverinska,
če je storjena proti sodniku, staršu ali pokrovitelju. Glede na čas pa, kadar je storjena na igrah in v javnosti ali v navzočnosti
pretorja ali zasebno, saj trdi, da je med njima velika razlika, saj je poškodba bolj zverinska, kadar je storjena v javnosti.
Labeo pravi, da je poškodba okrutna glede na stvar, kot na primer, če je povzročena rana ali če je kdo udarjen po obrazu.
330. Paulus, O ediktu, knjiga LV.
Velikost rane predstavlja grozovitost, včasih pa tudi mesto, kjer je rana povzročena, na primer, ko je zadeta v oko.
331. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVII.
Medtem ko razpravljamo o tem, da poškodba postane okrutna zaradi stvari same, se postavlja vprašanje, ali mora biti, da bi
bila okrutna, povzročena na telesu ali pa je lahko taka, če ni telesna, na primer, če se raztrga obleka, odvzame spremljevalec
ali se uporablja žaljiv jezik. Pomponij pravi, da se lahko poškodba imenuje okrutna, ne da bi bil zadan udarec, saj je
okrutnost odvisna od osebe.
332. Kadar pa ena oseba udari in rani drugo v gledališču ali na kakšnem drugem javnem kraju, stori okrutno poškodbo,
čeprav ni huda.
333. Pri tem ni velike razlike, ali je poškodba povzročena vodji gospodinjstva ali sinu pod očetovskim nadzorom, saj se bo
štela za zverinsko.
334. Če suženj povzroči hudo poškodbo in je pri tem navzoč njegov gospodar, se lahko proti njemu začne postopek. Če je
njegov gospodar odsoten, je treba sužnja izročiti guvernerju, ki bo poskrbel za njegovo bičanje. Če kdo neskromno napada
bodisi žensko bodisi moškega, bodisi svobodno rojeno osebo ali svobodnjaka, bo proti njemu vložena tožba zaradi poškodbe.
Če je napadena skromnost sužnja, je mogoče vložiti tožbo zaradi poškodbe.
335. Paulus, O ediktu, knjiga LV.
O napadu na skromnost osebe govorimo, kadar se poskuša krepostno osebo narediti pokvarjeno.
336. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVII.
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Za tožbo zaradi poškodbe ni odgovoren le tisti, ki jo povzroči, torej tisti, ki je zadal udarec, ampak je vključen tudi tisti, ki
bodisi zlonamerno bodisi s svojim prizadevanjem povzroči, da koga udari s pestjo, na primer po licu.
337. Tožba zaradi poškodbe temelji na pravici in pravičnosti. Ugasne z razdiranjem; kajti če bi kdo opustil škodo, se pravi, če
se je po tem, ko jo je utrpel, ne spomni, in bi se pozneje pokesal, da je to zanemaril, je ne more obnoviti. V skladu s tem
velja, da pravičnost odpravi vsakršno zadržanje dejanja, kadar kdo nasprotuje temu, kar je pravično. Če se torej sklene
sporazum v zvezi s škodo ali se sklene kompromis ali se na sodišču zahteva prisega, tožba zaradi škode ne preživi.
338. Vsakdo lahko vloži odškodninsko tožbo bodisi po sebi bodisi po drugem; kot na primer zastopnik, skrbnik ali katera koli
druga oseba, ki je vajena delovati v imenu drugih.
339. Če je škoda storjena komu po mojem ukazu, večina avtoritet meni, da sta za odškodninsko tožbo odgovorna tako jaz, ki
sem dal ukaz, kot oseba, ki ga je prejela.
340. Prokulus zelo pravilno pravi, da če te najamem, da storiš škodo, se lahko tožba vloži zoper vsakega od naju, ker je bila
škoda storjena po mojem naročilu.
341. Pravi, da bo enako pravilo veljalo, če bom svojemu sinu naročil, naj stori škodo proti tebi.
342. Atilicin pa pravi, da če k storitvi škode nagovorim koga, ki me sicer ne bi bil pripravljen ubogati, se lahko tožba zaradi
škode vloži zoper mene.
343. Čeprav odškodninska tožba ni dovoljena svobodnjaku zoper njegovega zavetnika, jo lahko mož svobodnjakinje v
njenem imenu vloži zoper njenega zavetnika; za moža namreč velja, da v primeru, ko je njegova žena utrpela kakšno škodo,
vloži tožbo v njenem imenu; to mnenje sprejema Marcellus. Vendar pa sem pri njem naredil opombo, da po mojem mnenju
to ne velja za vsako škodo. Kajti zakaj bi bilo treba osebi odreči lahkotno kaznovanje svobodne žene, četudi je poročena, ali
močan jezik, ki ni nespodoben? Če pa je bila ženska poročena s svobodnjakom, bi morali reči, da bi bilo treba tožbo zaradi
poškodbe na vsak način odobriti možu proti patronu. Tako menijo številne avtoritete. Zato je očitno, da naši svobodnjaki ne
le, da ne morejo vložiti tožbe zaradi poškodbe zoper nas za poškodbe, ki so jih povzročili sami sebi, ampak niti za tiste, ki so
jih povzročili tistim, za katere je v njihovem interesu, da ne utrpijo škode.
344. Jasno je, da če bi sin svobodnjaka ali njegova žena želela vložiti tožbo zaradi povzročene škode, jima tega ne bi smeli
zavrniti, ker tožba ni odobrena očetu ali možu, saj jo vložita v svojem imenu.
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345. Nobenega dvoma ni, da lahko vsakdo, ki naj bi bil suženj in trdi, da je svoboden, vloži tožbo zaradi škode proti tistemu,
ki trdi, da je njegov gospodar. To velja ne glede na to, ali ga hoče iz svobodnega uvesti v suženjstvo ali pa hoče suženj dobiti
svobodo, saj to pravo uporabljamo brez razlikovanja.
346. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXII.
Kadar se vloži tožba, da bi koga, za katerega tožnik ve, da je svoboden, spravil iz svobode v suženjstvo, pa tega ne stori
zaradi izselitve, da bi ga ohranil zase; bo odgovoren za tožbo zaradi škode.
347. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVII.
Tožba zaradi povzročene škode se ne odobri v korist ali zoper dediča. Enako pravilo velja, kadar je bila škoda povzročena
mojemu sužnju, saj v tem primeru tožba za povzročeno škodo ne bo odobrena mojemu dediču. Vendar pa po tem, ko je bil
enkrat izdan otrok, ta pravica do tožbe preide tudi na dediče.
348. Tisti, ki se sklicuje na javno pravo, se ne razume, da to počne z namenom povzročitve škode, saj izvrševanje prava ne
povzroči škode.
349. Če je kdo aretiran, ker ni ubogal odredbe pretorja, ne more vložiti tožbe zaradi škode, utemeljene na odredbi pretorja.
350. Če bi me kdo neupravičeno poklical pred sodni red, da bi me nadlegoval, lahko zoper njega vložim tožbo zaradi škode.
351. Če pri podeljevanju časti kdo ne bi smel dopustiti, da se to stori, kot na primer, kadar je bilo odločeno o kipu ali čem
drugem podobnem, ali je odgovoren za tožbo zaradi škode? Labeo pravi, da ne bo odgovoren, čeprav bi to morda storil zaradi
žalitve; pravi namreč, da je velika razlika, če se kaj stori zaradi žalitve ali če nekdo ne dovoli, da se opravi dejanje v čast
drugega.
352. Labeo tudi pravi, da kadar je bila ena oseba upravičena do ambasade, duumvir pa je to dolžnost naložil drugi osebi,
tožbe zaradi škode ni mogoče vložiti na podlagi zapovedanega dela; kajti eno je osebi naložiti dolžnost, drugo pa ji povzročiti
škodo. To pravilo bi bilo treba sprejeti v zvezi z drugimi uradi in dolžnostmi, ki so neupravičeno dodeljeni. Zato bi moralo
prevladati enako mnenje, če bi kdo izdal odločbo z namenom povzročitve škode.
353. Zaradi nobenega dejanja sodnika, ki ga opravi na podlagi svoje sodne oblasti, se ne uporablja tožba zaradi škode.
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354. Če mi kdo prepreči ribolov ali metanje mreže v morje, ali lahko zoper njega vložim odškodninsko tožbo? Nekatere
avtoritete menijo, da to lahko storim, in med njimi je Pomponij. Večina pa meni, da je primer podoben tistemu, ko se nekdo
ne sme javno kopati, sedeti v gledališču, vstopiti, sedeti ali se družiti z drugimi na katerem koli javnem kraju, ali ko mi kdo
ne dovoli uporabljati moje lastnine, saj ga lahko tožim s tožbo zaradi škode. Stari so vsakomur, ki je imel v najemu te javne
prostore, podelili interdikt, saj je bilo treba preprečiti, da bi bila proti njemu uporabljena sila, zaradi katere ne bi mogel
uživati svojega najema. Toda če komu preprečim, da bi lovil ribe pred mojim bivališčem ali kmetijo, kaj je treba reči? Ali
sem odgovoren za tožbo zaradi škode ali ne? Kajti morje, pa tudi obala in zrak so skupni vsem osebam in v reskriptih je bilo
zelo pogosto navedeno, da nikomur ni mogoče preprečiti ribolova ali lova na ptice, lahko pa se mu prepreči vstop na
zemljišče, ki pripada drugemu. Kljub temu se je neustrezno in brez zakonskega pooblastila domnevalo, da je mogoče
vsakomur prepovedati ribolov pred mojim prebivališčem ali pred mojo domačijo; zato lahko, kadar je komu to preprečeno, še
vedno vloži odškodninsko tožbo. Jaz pa lahko vsakomur preprečim ribolov v jezeru, ki je v moji lasti.
355. Paulus, O Placiju, knjiga XIII.
Očitno je, da bo, če ima kdo zasebno pravico do katerega koli dela morja, upravičen do interdikta Uti possidetis, če bi mu
bilo onemogočeno njeno izvajanje, saj gre za zasebno in ne javno zadevo, ker gre za uživanje pravice na podlagi zasebnega
in ne javnega naslova; interdikti so bili namreč uvedeni iz zasebnih in ne javnih razlogov.
356. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXVII.
Vprašanje zastavlja tudi Labeo, če bi kdo z drogami ali na kak drug način odtujil um osebe, ali bo obstajala podlaga za tožbo
zaradi škode. Odgovori, da je zoper njega mogoče vložiti tožbo zaradi poškodbe.
357. Če človek ni bil pretepen, ampak so bile proti njemu grozeče dvignjene roke in je bil večkrat vznemirjen zaradi
možnosti, da bo prejel udarce, ne da bi bil dejansko udarjen, bo storilec odgovoren za pravično tožbo za povzročeno škodo.
358. Pretor pravi: "Odobril bom tožbo zoper vsakogar, ki naj bi zlorabil drugega ali povzročil, da se je to zgodilo na način, ki
je v nasprotju z dobrimi običaji."
359. Labeo pravi, da glasna zloraba s strani več posameznikov pomeni škodo.
Izraz "glasna zloraba več posameznikov" naj bi izhajal iz izrazov "hrup" ali "zbor", to je združitev več glasov, kajti kadar so
ti združeni, dobi to poimenovanje, tako kot če bi kdo rekel "zbor glasov".
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361. Toda to, kar je dodal pretor, to je: "V nasprotju z dobrimi običaji", kaže, da ni opazil vseh združenih glasov, ampak
samo tiste, ki kršijo dobre običaje in imajo tendenco, da bi koga osramotili ali osovražili.
362. Pravi tudi, da izraza "v nasprotju z dobro moralo" ne smemo razumeti tako, da se nanaša na moralo tistega, ki stori
prekršek, ampak na splošno pomeni v nasprotju z moralo te skupnosti.
363. Labeo pravi, da se žaljiv hrup mnogih glasov ne more dvigniti samo proti osebi, ki je prisotna, ampak tudi proti osebi, ki
je odsotna. Zato lahko rečemo, da se je zgodil hrup mnogih glasov, če bi kdo v takih okoliščinah prišel v tvojo hišo, ko te ni.
Enako pravilo velja za vaše stanovanje ali trgovino.
364. Za povzročitelja vznemirjenja ne velja le tisti, ki je sam izrekel krike, temveč tudi tisti, ki je k krikom spodbudil druge
ali jih v ta namen poslal.
365. Besede "zlorabil drugega" niso bile dodane brez razloga, kajti če je bil krik sprožen proti osebi, ki ni bila imenovana, ni
moglo priti do pregona.
366. Če bi kdo poskušal vzbuditi vpitje proti drugemu, pa mu to ne bi uspelo, ne bo odgovarjal.
367. Iz tega je razvidno, da vsaka vrsta zlorabe ni vpitje več glasov, ampak samo tista, ki je izrečena z vpitjem.
368. Ne glede na to, ali je te izraze v neurejeni množici izrekla ena ali več oseb, gre za združeno vpitje. Toda ničesar, kar ni
bilo izrečeno v nemirni množici ali z glasnimi toni, ni mogoče ustrezno označiti za združeni klic, temveč za govor z
namenom obrekovanja.
369. Če bi astrolog ali kdor koli, ki obljublja nezakonito vedeževanje, po posvetovanju z njim rekel, da je drugi tat, čeprav to
v resnici ni bil, zoper njega ni mogoče vložiti tožbe za povzročeno škodo, lahko pa se ga preganja po cesarskih ustavah.
370. Tožba zaradi škode, ki temelji na splošnem klicu, ni dovoljena niti zoper dediče niti v njihovo korist.
371. Če bi kdo govoril z mladimi dekleti, ki so oblečena v oblačila sužnjev, se šteje, da je kriv manjšega prekrška; še manj
pa, če so oblečena kot prostitutke in ne kot ugledne ženske. Če torej ženska ni oblečena kot ugledna matrona, vsakdo, ki jo
ogovori ali odpelje njeno spremljevalko, ne bo odgovoren za tožbo zaradi poškodbe.
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372. S spremljevalko razumemo tistega, ki spremlja in sledi komur koli (kot pravi Labeo), pa naj gre za osvobojenca ali
sužnja, moškega ali žensko. Labeo opredeljuje spremljevalca kot tistega, ki je določen, da sledi osebi z namenom, da ji dela
družbo, in je ugrabljen na javnem ali zasebnem kraju. Učitelji so vključeni med spremljevalce.
373. Šteje se, da je ugrabil spremljevalca (kot pravi Labeo), vendar ne tam, kjer je to začel početi, temveč tam, kjer je
spremljevalca popolnoma odvzel njegovemu gospodarju ali gospodarici.
374. Poleg tega se za ugrabitelja ne šteje le tisti, ki to stori s silo, ampak tudi tisti, ki ugrabljenca prepriča, da zapusti svojega
gospodarja.
375. Po tem ediktu ni odgovoren samo tisti, ki dejansko ugrabi spremljevalko, ampak tudi vsakdo, ki nagovori ali sledi eni od
njih.
376. "Nagovoriti" pomeni z laskavimi besedami napadati krepost drugega. S tem se ne dviguje burnega hrupa, temveč se krši
dobra morala.
377. Kdor uporablja grdo besedo, ne napada nikogaršnje kreposti, ampak je odgovoren za tožbo zaradi poškodbe.
378. Eno je nagovarjati, drugo pa slediti neki osebi, kajti nagovarja žensko tisti, ki z govorom napada njeno krepost; sledi pa
ji tisti, ki jo tiho in nenehno zasleduje, kajti vztrajno zasledovanje včasih povzroči določeno stopnjo nečastnosti.
379. Vendar se je treba zavedati, da vsakdo, ki drugemu sledi ali ga nagovarja, ne more biti tožen po tem ediktu; kajti tisti, ki
to počne v šali ali z namenom, da bi opravil kakšno častno storitev, ne bo prišel pod pogoje tega edikta, ampak samo tisti, ki
ravna v nasprotju z dobro moralo.
380. Menim, da bi moralo biti tudi moškemu, ki je zaročen, dovoljeno vložiti to tožbo zaradi poškodbe; kajti vsaka žalitev, ki
je namenjena njegovi predvideni ženi, se šteje za poškodbo njega samega.
381. Pretor pravi: "Ničesar se ne sme storiti z namenom, da bi se oseba osramotila, in če kdo krši to določbo, ga bom
kaznoval glede na okoliščine primera."
382. Labeo pravi, da je ta edikt odveč, ker lahko vložimo splošno tožbo za storjeno škodo, vendar se samemu Labeu zdi (in
to je pravilno), da je pretor, potem ko je to točko preučil, želel nanjo posebej opozoriti; kajti kjer javno izvršena dejanja niso
izrecno omenjena, se zdi, da so bila zanemarjena.
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383. Na splošno je pretor prepovedal vse, kar bi koga spravilo v slabo voljo; zato je vse, kar nekdo stori ali reče in kar lahko
spravi drugega v slabo voljo, podlaga za tožbo zaradi utrpele škode. Takšne so skoraj vse stvari, ki povzročajo sramoto; kot
na primer uporaba žalnih oblačil ali umazanih oblačil, puščanje rasti las ali brade, pisanje pesmi, objava ali petje česar koli,
kar bi lahko škodovalo čigavi skromnosti.
384. Ko pretor pravi: "Če kdo krši to določbo, ga bom kaznoval glede na okoliščine primera," je to treba razumeti tako, da bo
pretor kaznoval strožje; to pomeni, da bo nanj vplival bodisi osebni značaj tistega, ki vloži tožbo zaradi poškodbe, bodisi
značaj tistega, proti kateremu je vložena, bodisi sama zadeva in narava poškodbe, kot jo zatrjuje tožeča stranka.
385. Če kdo napade ugled drugega s spomenico, predloženo cesarju ali komu drugemu, Papinijan pravi, da je mogoče vložiti
tožbo zaradi škode.
386. Pravi tudi, da je mogoče tistega, ki proda izid odločbe, preden je bil plačan denar, obsoditi zaradi škode, potem ko je bil
po ukazu guvernerja bičan, saj je očitno, da je storil škodo proti osebi, katere odločbo je ponudil v prodajo.
387. Če kdo zaseže premoženje drugega ali celo posamezen predmet z namenom, da bi mu povzročil škodo, se zoper njega
vloži tožba zaradi škode.
388. Prav tako, če je kdo napovedal prodajo zastavljene stvari in izjavi, da jo bo prodal, kot da jo je dobil od mene, in to stori
z namenom, da bi me užalil, Servij pravi, da je mogoče vložiti tožbo zaradi poškodbe.
389. Če bi kdo drugega z namenom, da bi ga oškodoval, označil za svojega dolžnika, čeprav to ni, bo odgovoren, za tožbo
zaradi oškodovanja.
390. Pretor pravi: "Če se reče, da je kdo pretepel sužnja drugega v nasprotju z dobrimi običaji ali da ga je mučil brez ukaza
gospodarja, bom zoper njega ugodil tožbi. Prav tako bom ugodil tožbi, če je bilo storjeno kakšno drugo nezakonito dejanje,
ko bo dokazan ustrezen razlog."
391. Če kdo sužnju povzroči poškodbo tako, da jo prizadene njegovemu gospodarju, menim, da lahko gospodar v svojem
imenu vloži tožbo zaradi poškodbe; če pa tega ni storil z namenom, da bi užalil gospodarja, pretor ne sme pustiti
nekaznovanega poškodbe, povzročene samemu sužnju, in to na vsak način, če je bila storjena z udarci ali z mučenjem; saj je
jasno, da je služabnik zaradi tega trpel.
392. Če eden od solastnikov pretepe sužnja, ki je v skupni lasti, je jasno, da ne bo odgovoren za to tožbo, saj je to storil po
pravici gospodarja.
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393. Če bi to storil užitkar, lahko lastnik zoper njega vloži tožbo; če pa je to storil lastnik, ga lahko toži užitkar.
394. Dodaja: "Proti dobrim običajem", kar pomeni, da vsakdo, ki udari sužnja, ni odgovoren, vsakdo, ki ga udari proti
dobrim običajem, pa je odgovoren. Če pa kdo to stori z namenom, da bi ga popravil ali popravil, ne bo odgovoren.
395. Če bi torej občinski sodnik z bičem ranil mojega sužnja, me Labeo vpraša, ali ga lahko tožim, ker ga je pretepel v
nasprotju z dobro moralo. In pravi, da bi moral sodnik vprašati, kaj je moj suženj storil, da je bil bičan; če se je predrzno
posmehoval njegovi službi ali oznakam njegovega položaja, bi moral biti oproščen odgovornosti.
396. "Biti" se nepravilno uporablja za tistega, ki udarja s pestjo.
397. Z "mučenjem" bi morali razumeti mučenje ter telesno trpljenje in bolečine, ki se uporabljajo za izluščenje resnice. Zato
zgolj zasliševanje ali zmerna stopnja strahu ne upravičujeta uporabe tega edikta. V izraz "mučenje" so vključene vse tiste
stvari, ki se nanašajo na uporabo mučenja. Kadar se torej uporabi sila in mučenje, se to razume kot mučenje.
398. Če pa bi se mučenje uporabljalo po ukazu samega gospodarja in bi preseglo ustrezne meje, Labeo pravi, da bo
odgovoren.
399. Pretor pravi: "Če se reče, da je prišlo do kakšnega drugega nezakonitega dejanja, bom ugodil tožbi, potem ko bo
dokazan ustrezen razlog." Če je bil torej suženj hudo pretepen ali postavljen na preizkušnjo, se lahko izreče sodba proti
krivcu brez nadaljnje preiskave. Če pa je utrpel kakršno koli drugo škodo, tožbe ne bo mogoče vložiti, razen če se dokaže
ustrezen razlog.
400. Pretor torej ne obljublja tožbe zaradi poškodbe v imenu sužnja, in sicer za vsako vrsto vzroka. Če je bil namreč rahlo
udarjen ali ni bil grobo zlorabljen, je ne bo odobril. Če je bil njegov ugled napaden s kakšnim dejanjem ali s pisnimi verzi,
menim, da je treba preiskovanje pretorja razširiti tako, da bo vključevalo tudi značaj sužnja. Med značaji sužnjev so namreč
velike razlike, saj so nekateri varčni, urejeni in skrbni, drugi pa so navadni ali zaposleni v hlapčevskih poklicih ali pa so
brezbrižnega slovesa. Kaj pa, če je bil suženj v okovih, slabega značaja ali ožigosan? Pretor mora torej upoštevati ne le
storjeno škodo, temveč tudi ugled sužnja, proti kateremu naj bi bila storjena, in tako tožbo bodisi dovoli bodisi zavrne.
401. Včasih škoda, storjena sužnju, pade nazaj na njegovega gospodarja, včasih pa ne; če bi namreč kdo, misleč, da pripada
nekomu drugemu in ne meni, pretepel človeka, ki je trdil, da je svoboden, in ga ne bi pretepel, če bi vedel, da je moj, Mela
pravi, da ga ni mogoče tožiti, ker je storil škodo proti meni.
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402. Če bi kdo zaradi pretepenega sužnja vložil tožbo zaradi poškodbe, nato pa še tožbo zaradi neupravičene škode, Labeo
pravi, da to ni isto, ker se ena od tožb nanaša na škodo, povzročeno iz malomarnosti, druga pa na žalitev.
403. Če imam jaz pravico uporabe na sužnju, vi pa imate na njem lastninsko pravico in je bil pretepen ali podvržen mučenju,
bom tožbo zaradi povzročene škode upravičen vložiti jaz in ne lastnik. Enako pravilo velja, če ste pretepli mojega sužnja, ki
sem ga imel v posesti v dobri veri, saj ima gospodar večjo pravico vložiti tožbo zaradi škode.
404. Tudi če kdo pretepe svobodnjaka, ki mi je v dobri veri služil kot suženj, je treba ugotoviti, ali ga je udaril z namenom,
da bi me užalil, in če ga je, bo v mojo korist vložena tožba zaradi povzročene škode. Zato dopuščamo tožbo zaradi poškodbe
glede sužnja drugega, ki mi v dobri veri služi, kadar koli je bila poškodba storjena z namenom, da bi me žalil; dopuščamo jo
namreč gospodarju imena samega sužnja. Če pa se me dotakne in me pretepe, lahko prav tako vložim tožbo zaradi poškodbe.
Enako je treba razlikovati tudi v zvezi z uživalcem.
405. Če pretepem sužnja, ki pripada več gospodarjem, je popolnoma jasno, da bodo vsi upravičeni vložiti tožbo zaradi
nastale škode.
406. Paulus, O ediktu, knjiga XLV.
Vendar pa ni pravično, kot pravi Pedij, da se sodba izreče za večjo vsoto, kot je vrednost deleža lastnika, zato je dolžnost
sodnika, da oceni različne deleže.
407. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVII.
Če pa sem to storil z dovoljenjem enega samega in misleč, da je on edini lastnik sužnja, tožba zaradi škode ne bo mogla biti
vložena v korist nikogar. Če sem vedel, da suženj pripada več osebam, tožba ne bo šla v korist lastnika, ki mi je dovolil
udariti sužnja, ampak bo šla v korist drugih.
408. Če je bilo mučenje izvedeno po ukazu skrbnika, zastopnika ali kuratorja, je treba reči, da tožba zaradi škode ne bo
mogoča.
409. Mojega sužnja je bičal naš sodnik na tvojo prošnjo ali na tvojo pritožbo. Mela meni, da bi mi bilo treba odobriti tožbo
zaradi škode proti tebi za znesek, ki se bo sodišču zdel pravičen. Labeo pa pravi, da če suženj umre, lahko njegov gospodar
vloži tožbo, ker gre za škodo, povzročeno s poškodbo. To mnenje je sprejel Trebatius.
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410. Nekatere poškodbe, ki jih povzročijo svobodnjaki, se zdijo majhne in nepomembne, če pa jih povzročijo sužnji, so
resne; žalitev se namreč poveča zaradi osebe, ki jo je povzročila.
411. Kadar suženj povzroči poškodbo, je jasno, da stori prekršek. Zato je smiselno, tako kot v primeru drugih kaznivih
dejanj, da se v takih okoliščinah odobri noxalna tožba za nastalo škodo. Gospodar pa lahko, če želi, sužnja privede na
sodišče, da bi ga bičal, in na ta način zadovolji osebo, ki je utrpela škodo. Gospodarju ne bo treba izročiti sužnja, da bi bil
bičan, ampak mu bo dano pooblastilo, da v ta namen izroči sužnja; če pa oškodovanec ni zadovoljen z bičanjem, je treba
sužnja izročiti kot povračilo škode ali pa plačati znesek odškodnine, ocenjen na sodišču.
412. Pretor pravi: "Po sodnikovi presoji", kar pomeni presoji dobrega državljana, da bi ta lahko določil mero kazni.
413. Če bi tožnik, preden gospodar privede sužnja na sodišče, da bi ga bičal, da bi zadovoljili tožnika, kar je bilo storjeno po
pooblastilu sodnika, pozneje vztrajal pri vložitvi tožbe zaradi škode, ga ne bi smeli zaslišati, kajti kdor je dobil zadoščenje, se
je odpovedal nastali škodi; če je namreč ravnal prostovoljno, je nedvomno mogoče reči, da bo pravica do tožbe zaradi škode
ugasnila nič manj, kot če bi bila razveljavljena zaradi preteka časa.
414. Če bi suženj povzročil škodo po naročilu svojega gospodarja, je slednjega vsekakor mogoče tožiti tudi v njegovem
imenu. Kadar pa je navedeno, da je bil suženj manumitiran, Labeo meni, da je zoper njega mogoče vložiti tožbo, ker škoda
sledi osebi in ker suženj ne bi smel v vsem ubogati svojega gospodarja. Če pa bi koga ubil po ukazu svojega gospodarja, ga
izvzamemo iz veljavnosti kornelijanskega zakona.
415. Kadar stori kakšno dejanje z namenom, da bi branil svojega gospodarja, je jasno, da ima razlog v svojo korist in da se
lahko sklicuje na izjemo, če ga preganjajo zaradi tega, kar je storil.
416. Če suženj, v katerem imam pravico užitka, stori škodo proti meni, lahko vložim noxalno tožbo proti njegovemu lastniku,
pa tudi moj položaj ne bi smel biti zaradi tega, ker imam v njem le pravico užitka, nič slabši, kot če je ne bi imel. Pravilo je
drugačno, kadar je suženj v skupni lasti, saj takrat ne bomo odobrili tožbe drugemu solastniku zaradi tega, ker je sam
odgovoren enemu za škodo.
417. Pretor pravi: "Če naj bi nekdo storil škodo osebi, ki je pod nadzorom drugega, in tisti, ki mu je podrejena, ali kdor koli,
ki lahko deluje v njegovem imenu kot zastopnik, ni navzoč, bom, če se pokaže ustrezen razlog, ugodil tožbi tistemu, ki naj bi
utrpel škodo."
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418. Kadar je sin pod očetovskim nadzorom utrpel škodo in je bil njegov oče navzoč, vendar ne more vložiti tožbe zaradi
norosti ali kakšne druge duševne prizadetosti, menim, da bo tožba zaradi škode utemeljena; v tem primeru se namreč šteje, da
je bil oče odsoten.
419. Če je oče navzoč, vendar ne želi vložiti tožbe, ker jo želi odložiti, opustiti ali oprostiti škodo, je boljše mnenje, da se
pravica do tožbe sinu ne prizna; če je namreč oče odsoten, se tožba prizna sinu iz razloga, ker je verjetno, da bi jo njegov oče
vložil, če bi bil navzoč.
420. Včasih pa menimo, da je treba tožbo sinu priznati, tudi če oče opravičuje škodo, na primer, če je očetov značaj podel in
nizkoten, sinov pa časten; kajti oče, ki je skrajno prezirljiv, ne bi smel oceniti žalitve, ki jo sinu nudi njegova lastna
degradacija. Recimo, da je oče oseba, ki ji mora pretor po zakonu in razumu imenovati kuratorja.
421. Če pa bi oče, potem ko je bilo pridruženo vprašanje, odšel ali zanemaril vodenje zadeve ali je nižjega ranga, je treba
reči, da se pravica do tožbe lahko prenese na sina, če se izkaže ustrezen razlog. Enako pravilo velja, kadar je sin emancipiran.
422. Pretor je dal prednost zastopniku očeta pred samimi osebami, ki so utrpele škodo. Kadar pa zastopnik zanemarja zadevo,
se dogovarja z drugimi strankami ali ne more preganjati tistih, ki so povzročili škodo, bo tožba prej v korist tistega, ki jo je
utrpel.
423. Kot zastopnika ne razumemo osebe, ki je bila posebej imenovana za pooblaščenca za vodenje odškodninske tožbe,
temveč bo zadostovalo, če ji je bilo zaupano upravljanje celotnega premoženja.
424. Kjer pa pretor pravi, da bo, če se izkaže ustrezen razlog, tožba odobrena tistemu, ki naj bi utrpel škodo, je to treba
razumeti tako, da je treba pri preiskavi ugotoviti, kako dolgo je bil oče odsoten in kdaj naj bi se vrnil ter ali je oseba, ki želi
vložiti tožbo zaradi škode, nedolžna ali povsem ničvredna in ni sposobna opravljati nobenih poslov in zaradi tega ni primerna
za vložitev te tožbe.
425. Ko nato reče: "Kdo je utrpel škodo", je treba to včasih razumeti tako, da bo oče upravičen vložiti tožbo; na primer, če je
bila škoda povzročena vnuku in je bil njegov oče navzoč, dedek pa ne. Julijan pravi, da je treba tožbo zaradi poškodbe
odobriti očetu in ne samemu vnuku, saj meni, da je očetova dolžnost, tudi ko je dedek živ, da svojega sina zaščiti pred vsem.
426. Julijan prav tako pravi, da sin lahko tožbo vloži ne le sam, temveč lahko za to imenuje tudi pooblaščenca. V nasprotnem
primeru, pravi, če mu ne dovolimo, da bi imenoval pooblaščenca, in se zgodi, da zaradi bolezni ne more priti in ni nikogar, ki
bi vodil tožbo za škodo, jo je treba zavrniti.
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427. Pravi tudi, da je treba v primeru, ko je vnuku povzročena škoda in ni nikogar, ki bi vodil tožbo v dedovem imenu, to
dovoliti očetu, ki lahko imenuje pooblaščenca; pooblastilo za imenovanje pooblaščenca je namreč priznano vsem, ki imajo
pravico voditi tožbo v svojem imenu. Poleg tega trdi, da je treba šteti, da sin vloži tožbo v svojem imenu, saj mu bo pretor, če
tega ne bo storil njegov oče, dovolil, da jo vloži.
428. Če sin pod očetovim nadzorom vloži odškodninsko tožbo, ta ne bo mogla biti vložena v korist njegovega očeta.
429. Pravi tudi, da se tožba zaradi poškodbe odobri sinu pod očetovim nadzorom, kadar ni nikogar, ki bi lahko deloval v
imenu očeta, in da se v tem primeru šteje za glavo gospodinjstva. Zato se mu, če je bil emancipiran ali bi moral biti imenovan
za oporočnega dediča ali celo če je bil razdedinjen ali je zavrnil očetovo zapuščino, podeli pooblastilo za vodenje postopka;
saj bi bilo povsem nesmiselno, da bi kdorkoli, ki bi mu pretor dovolil vložiti tožbo, dokler je bil pod nadzorom svojega očeta,
postal nezmožen maščevanja za svoje krivice, potem ko je nekoč postal vodja gospodinjstva, in da bi se ta privilegij prenesel
na očeta, ki ga je zapustil, kolikor je bilo v njegovi moči, da to stori; ali (kar je še bolj neprimerno), če bi se prenesel na
očetove dediče, ki nedvomno niso kakor koli zainteresirani za škodo, povzročeno sinu pod očetovskim nadzorom.
430. Paulus, O ediktu, knjiga LV.
Ni niti primerno niti pravično, da bi bil kdo obsojen, ker slabo govori o osebi, ki je kriva; saj je potrebno in smotrno, da so
prekrški krivcev znani.
431. Kadar en suženj povzroči škodo drugemu, je treba vložiti tožbo tako, kot če bi poškodoval svojega gospodarja.
432. Če hči pod očetovskim nadzorom, ki je poročena, utrpi škodo, lahko tožbo zaradi škode vložita tako njen mož kot njen
oče. Pomponij zelo pravilno meni, da je treba v korist očeta izreči sodbo zoper toženo stranko za znesek, ki je enak znesku, ki
bi bil, če bi bila vdova; v korist moža pa za isti znesek, tako kot če bi bila samostojna; ker ima škoda, ki jo je utrpela vsaka
stranka, svoje ločeno vrednotenje. Če torej poročena ženska ni pod nikogaršnjim nadzorom, ne more vložiti tožbe, ker jo
lahko v njenem imenu vloži njen mož.
433. Če mi škodo povzroči nekdo, ki mu nisem znan, ali če kdo misli, da sem Lucij Titius, medtem ko sem Gaj Seij, bo tu
imela prednost glavna zadeva, to je dejstvo, da me je hotel poškodovati. Kajti jaz sem določena oseba, čeprav lahko misli, da
sem kakšna druga oseba, ne pa jaz sam, in zato bom upravičen do tožbe zaradi poškodbe.
434. Kadar pa kdo misli, da je sin pod očetovskim nadzorom glava gospodinjstva, se ne more šteti, da je storil škodo proti
očetu slednjega, kakor tudi ne proti možu, če misli, da je njegova žena vdova, ker škoda ni osebno usmerjena proti zadevnim
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strankam in je ni mogoče prenesti z njihovih otrok nanje zgolj z naporom uma; saj namen tistega, ki povzroči škodo, ne sega
onkraj oškodovanca, ki se šteje za glavo gospodinjstva.
435. Če pa bi se zavedal, da je sin pod očetovim nadzorom, pa še vedno ne bi vedel, čigav sin je, bi menil (tako pravi), da
lahko oče v svojem imenu vloži tožbo zaradi škode, tako kot bi to lahko storil mož, če bi vedel, da je ženska poročena; kajti
kdor se tega zaveda, namerava prek sina ali žene povzročiti škodo kateremu koli očetu ali možu, pa naj bo to kdor koli.
436. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXII.
Če bi moj upnik, ki sem mu pripravljen plačati, napadel moja poroštva z namenom, da bi mi škodoval, bo odgovoren za
tožbo zaradi škode.
437. Modestin, Mnenja, XII. knjiga.
Če Seia z namenom povzročitve škode zapečati hišo svojega odsotnega dolžnika brez pooblastila sodnika, ki ima pravico in
moč, da to dovoli, je po njegovem mnenju mogoče vložiti tožbo zaradi škode.
438. Javolen, Pisma, IX. knjiga.
Ocena utrpele škode ne bi smela izhajati iz časa, ko je bila izdana sodba, ampak iz časa, ko je bila škoda storjena.
439. Ulpianus, O pretorjevem ediktu, I. knjiga.
Če je svobodnjak aretiran kot pobegli suženj, lahko vloži tožbo zaradi škode zoper osebo, ki ga je zasegla.
440. Paulus, O ediktu, IV. knjiga.
Ofilij pravi, da bo vsakdo, ki vstopi v hišo drugega proti volji lastnika, čeprav je ta lahko pozvan na sodišče, upravičen do
tožbe zaradi poškodbe proti njemu.
441. Ulpianus, O pretorjevem ediktu, XV. knjiga.
Če kdo drug ne more prodati svojega sužnja, lahko vloži tožbo zaradi povzročene škode.
442. Isti, O ediktu, knjiga XVIII.
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Če bi kdo imel spolni odnos s sužnjo, bo njenemu gospodarju priznana tožba zaradi povzročene škode, če pa bi sužnjo skril
ali storil kaj drugega z namenom kraje, bo prav tako odgovoren za tožbo zaradi kraje; če pa bi kdo imel spolni odnos z
mladim dekletom, ki ni bilo zrelo, nekatere avtoritete menijo, da bo tudi tožba po akvilejskem zakonu upravičena.
443. Paulus, O ediktu, knjiga XIX.
Če se kdo iz mojega sužnja ali sina norčuje, četudi z njegovim soglasjem, se bo še vedno štelo, da sem utrpel škodo; kot na
primer, če ga pelje v gostilno ali ga napeljuje k metanju kock. To bo vedno veljalo, če oseba, ki ga prepričuje, to počne z
namenom, da bi me oškodovala. Vendar pa lahko slabe nasvete daje nekdo, ki ne ve, kdo je gospodar, in zato postane
potrebno dejanje za pokvarjenost sužnja.
444. Isto, O ediktu, knjiga XXVII.
Če se kip tvojega očeta, postavljen na njegovem spomeniku, razbije tako, da vanj mečejo kamenje, Labeo pravi, da tožbe
zaradi kršitve groba ni mogoče vložiti, tožbo zaradi poškodbe pa lahko.
445. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXIV.
Tožba zaradi poškodbe ne vpliva na našo lastnino, dokler se vprašanje ne pridruži.
446. Paulus, O Sabinu, knjiga X.
Če manumitiraš ali odtujiš sužnja, zaradi katerega si upravičen do odškodninske tožbe, ohraniš pravico do vložitve tožbe.
447. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLII.
Kdo dvomi, da po manumitu sužnja ne bo mogoče vložiti tožbe zaradi škode, ki jo je utrpel med služenjem?
448. Če je bila škoda povzročena sinu, čeprav bo pravico do tožbe pridobil tako sin kot oče, se za oba ne sme izvesti enaka
ocena:
449. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Ker je lahko škoda, povzročena sinu, večja od škode, povzročene očetu, in sicer zaradi višjega položaja sina.
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450. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLII.
Sodniki ne smejo storiti ničesar, kar bi lahko povzročilo škodo. Če torej sodnik bodisi kot zasebnik bodisi v svoji sodniški
funkciji pripomore k povzročitvi škode, ga je mogoče tožiti zaradi škode. Toda ali je treba počakati, da se odpove svoji
funkciji, ali pa se lahko tožba vloži, ko jo še vedno opravlja? Boljše mnenje je, da bo treba, če gre za sodnika, ki ga ni
mogoče zakonito pozvati na sodišče, počakati, da se odpove svoji funkciji. Če pa je eden od nižjih sodnikov, torej eden od
tistih, ki nimajo vrhovne pristojnosti ali oblasti, ga je mogoče tožiti, tudi če še vedno opravlja svoje sodniške dolžnosti.
451. Paulus, O Sabinu, X. knjiga.
Kadar se kaj stori v skladu z zapovedmi morale, da bi se zaščitili interesi države, in se zaradi tega koga užali, kljub temu
zaradi tega, ker sodnik ni ravnal z namenom, da bi povzročil škodo, ampak je imel v mislih obrambo veličine republike, ne
bo odgovoren za tožbo zaradi škode.
452. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XIII.
Če je več sužnjev skupaj nekoga pretepli ali proti njemu sprožili buren hrup, je vsak od njih posebej kriv za prekršek, škoda
pa je toliko večja, ker so jo storili sužnji; in dejansko je enako število škod, kot je oseb, ki so zanje odgovorne.
453. Ulpianus, O vseh sodiščih, III. knjiga.
Kadar kdo stori grozljivo dejanje, ki lahko zaradi svojega neslavnega značaja in revščine ne upošteva sodbe, izrečene proti
njemu v tožbi zaradi škode, mora pretor uporabiti vso svojo strogost pri pregonu zadeve in kaznovanju tistih, ki so storili
škodo.
454. Julianus, Digeste, knjiga XLV.
Če hočem v imenu sina vložiti tožbo zoper njegovega očeta in ta imenuje odvetnika, se šteje, da sin ni zagovornik, razen če
da varščino za plačilo sodbe; zato je treba tožbi zoper njega ugoditi, kot da ga oče ne bi zagovarjal.
455. Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.
V cesarskih ustavah je določeno, da je treba odstraniti vse, kar je postavljeno na javne spomenike z namenom, da bi očrnilo
drugega.
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456. Tožbo zaradi poškodbe je mogoče vložiti celo civilno po kornelijskem pravu, višino sodbe pa oceni sodnik.
457. Scaevola, Pravila, knjiga IV.
Z odlokom senata je določeno, da nihče ne sme nositi cesarjevega kipa z namenom, da bi proti komu vzbudil odium, in da je
tisti, ki to krši, javno priklenjen na verige.
458. Venulej, Javna tožilstva, II. knjiga.
Nihče ne sme javno nositi umazanih oblačil ali dolgih las pod imenom obtoženca, razen če je z njim tako tesno sorodstveno
povezan, da ga ni mogoče prisiliti, da bi proti njegovi volji pričal proti njemu.
459. Macer, Javna tožilstva, II. knjiga.
Božanski Severus je Dioniziju Diogenu pisal naslednje: "Kdor je bil obsojen zaradi okrutne poškodbe, ne more pripadati redu
dekurentov; napaka guvernerja ali kogar koli drugega, ki je sprejel drugačno odločitev o sporni točki, ti ne bo koristila, prav
tako ne napaka tistih, ki so v nasprotju z uveljavljenim pravom menili, da si še vedno ohranil članstvo v redu dekurentov."
460. Neratius, Pergamenti, Knjiga III.
Očetu, zoper katerega sina je bila storjena škoda, ne bi smeli preprečiti, da v dveh različnih postopkih vloži tožbo za svojo in
sinovo škodo.
461. Paulus, Sentence, knjiga V.
Stranke, ki vodijo postopek, ne smejo povzdigniti glasu proti sodniku, sicer bodo zaznamovane s sramoto.
462. Gaj, Pravila, III. knjiga.
Kdor vloži tožbo zaradi škode proti drugemu z namenom, da bi ga nadlegoval, mora biti obsojen z izrednim postopkom, se
pravi, da ga doleti izgnanstvo, deportacija ali izločitev iz njegovega reda.
463. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, IX. knjiga.
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Če lastnik nižje hiše povzroči, da dim vpliva na stavbo soseda nad njim, ali če sosed, ki zaseda višjo hišo, kaj vrže ali polije
na stavbo drugega, ki je spodaj, Labeo pravi, da ni mogoče vložiti tožbe zaradi škode. Menim, da to ne drži, če je bilo to
vrženo na sosedove prostore z namenom, da bi ga poškodovalo.
464. Hermogenianus, Epitome, knjiga V.
Kar zadeva poškodbe, je trenutno v navadi, da se sodba izreče arbitrarno, glede na okoliščine in osebo. Sužnji, ki so bili
bičani, so vrnjeni gospodarjem; svobodnjaki nižjega stanu so bičani s palicami; drugi pa so kaznovani z začasnim izgonom
ali s prepovedjo določenega premoženja.

Tit. 11. O samovoljnem kaznovanju kaznivih dejanj.

465. Paulus, Sentence, knjiga IV.
Zapeljivci poročenih žensk in tudi drugi motilci zakonskega odnosa, čeprav morda ne morejo dokončati svojih zločinov, so
kaznovani arbitrarno zaradi nagnjenosti svojih uničujočih strasti.
466. Škoda je storjena proti dobrim običajem, na primer, če nekdo na drugega meče gnoj ali ga umaže z umazanijo ali blatom
ali če oskruni vodo, kanale ali rezervoarje ali onesnaži kaj drugega z namenom škodovati javnosti; za take osebe je običajno,
da se jim izreče najbolj stroga kazen.
467. Kdor prepriča dečka, da se prepusti razuzdanosti, bodisi tako, da ga vodi stran, bodisi tako, da pokvari njegovega
spremljevalca, ali kdor poskuša zapeljati žensko ali dekle ali stori karkoli, da bi jo spodbudil k razuzdanosti, bodisi tako, da ji
posodi svojo hišo bodisi tako, da ji plača denar, da bi jo prepričal, in je zločin dokončan, se kaznuje s smrtjo; če pa ni
dokončan, se ga izseli na kak otok. Pripadniki, ki so bili pokvarjeni, morajo biti kaznovani s skrajno kaznijo.
468. Ulpianus, Mnenja, knjiga IV.
Nezakonitih zborovanj ne smejo poskušati izvesti niti veteranski vojaki pod pretvezo vere ali izpolnjevanja zaobljube.
469. Isti, O prešuštvu, III. knjiga.
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Tožbe zaradi poneverbe in izkoriščanja posesti vključujejo obtožbo, vendar niso kazenski pregon.
470. Marcijan, Pravila, I. knjiga.
Božanska Severus in Antoninus sta v nekem reskriptu navedla, da mora guverner žensko, ki si namerno povzroči splav,
obsoditi na začasno izgnanstvo; kajti lahko se šteje za nečastno, če ženska nekaznovano prikrajša svojega moža za otroke.
471. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, knjiga V.
Poleg odgovornosti za tožbo zaradi pokvarjenosti sužnja, ki jo dovoljuje večni edikt, se strogo kaznuje vsakdo, za katerega se
dokaže, da je na njegovo pobudo suženj poiskal zatočišče ob vznožju kipa z namenom, da bi očrnil svojega gospodarja.
472. Isti, O dolžnostih prokonzula, VIII. knjiga.
Tisti, ki so navajeni izkoristiti vsako priložnost za povečanje cene hrane, se imenujejo dardanarii, za zatiranje njihove
požrešnosti pa so poskrbeli cesarski odloki in ustave. V dekretih je to določeno na naslednji način: "Poleg tega morate
poskrbeti, da ne bo dardanarijev z nobeno vrsto blaga in da ne bodo sprejeli ukrepov za skladiščenje blaga, ki so ga kupili;
oziroma da bogatejši med njimi ne bodo v pričakovanju nerodovitne sezone neradi prodali svojega blaga po razumnih cenah,
tako da se cena hrane ne bo zvišala." Kazni, ki so naložene takim osebam, pa se zelo razlikujejo, saj jim je na splošno, če so
trgovci, le prepovedano opravljati trgovinsko dejavnost, včasih pa so izgnani, tisti z nižjim položajem pa so obsojeni na javna
dela.
473. Cena hrane se poveča tudi zaradi uporabe lažnih tehtnic, v zvezi s katerimi je božanski Trajan objavil edikt, s katerim je
take osebe kaznoval po kornelijskem zakonu; tako kot če bi bil po tistem delu tega zakona, ki se nanaša na oporoke, kdo
obsojen, ker je napisal, zapečatil ali objavil ponarejeno oporoko.
474. Božanski Hadrijan je prav tako obsodil na izgon vsakogar, ki je imel v posesti lažne mere.
475. Isti, O dolžnostih prokonzula, IX. knjiga.
Osebe, ki nosijo torbe in jih uporabljajo v prepovedane namene, tako da kradejo ali odnašajo dele premoženja, in tudi tiste, ki
se imenujejo derectarii, se pravi take, ki se uvajajo v stanovanja z namenom kraje, je treba kaznovati strožje kot navadne
tatove, zato se jih obsodi na javna dela za določen čas ali se jih biča in nato izpusti, ali se jih za določen čas deportira.
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476. Isto, v isti knjigi.
Poleg tega obstajajo kazniva dejanja, za katera je pristojen guverner; kot na primer, kadar kdo zatrjuje, da so bile listine, ki
mu pripadajo, zahrbtno izročene drugemu, kajti pregon tega kaznivega dejanja so božji bratje dodelili mestnemu prefektu.
477. Isto, v isti knjigi.
Obstajajo določeni prekrški, ki se kaznujejo v skladu z običaji pokrajin, v katerih so bili storjeni; tako je na primer v provinci
Arabija znan določen zločin, označen kot "polaganje kamnov", katerega narava je naslednja: Večina ljudi je navajena na
sovražnikovo polje postaviti kamne, ki kažejo, da bo, če kdo obdeluje polje, doživel smrt zaradi pasti tistih, ki so tja položili
kamne. To ravnanje povzroča tak strah, da se nihče ne upa približati polju v strahu pred krutostjo tistih, ki so kamne položili
na zemljo. Guvernerji imajo navado, da za ta prekršek izrečejo najvišjo kazen, saj že sam po sebi grozi s smrtjo.
478. Isto, v isti knjigi.
V Egiptu vsakogar, ki razbije ali poškoduje nasipe (to so nasipi, ki zadržujejo vodo Nila), prav tako kaznujejo na poljuben
način, glede na njegov civilni položaj in mero prekrška. Nekateri so obsojeni na javna dela ali v rudnike. Vsakdo, ki poseka
drevo platana, je lahko glede na svoj čin obsojen tudi na rudnike, saj se tudi ta prekršek kaznuje samovoljno in s strogo
kaznijo, ker ta drevesa utrjujejo nasipe Nila, s katerimi se razporedijo in zadržijo poplave te reke ter zaustavi zmanjševanje
njenega obsega. Tako nasipi kot tudi kanali, ki jih prečkajo, so razlog za kaznovanje tistih, ki ovirajo njihovo delovanje.
479. Paulus, Sentence, Knjiga I.
Proti planincem, ki nosijo s seboj in razstavljajo kače, se prizna tožba v sorazmerju s težo prekrška, če zaradi strahu pred temi
plazilci nastane kakršnakoli škoda.

Tit. 12. V zvezi s kršenjem grobov.

480. Ulpianus, O pretorjevem ediktu, II. knjiga.
Tožba zaradi kršitve groba zaznamuje osebo s sramoto.
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481. Isti, O pretorjevem ediktu, knjiga XVIII.
Če kdo podre grobnico, akvilejski zakon ne velja, ampak se lahko začne postopek na podlagi interdikta Quod vi out clam. To
mnenje je izrazil tudi Celsus v zvezi s kipom, odtrganim s spomenika. Sprašuje se tudi, ali ga je treba šteti za del spomenika
ali del naše lastnine, če ni bil pritrjen s svincem ali kakor koli pritrjen na grobnico. Celsus pravi, da je del spomenika kot
posoda za kosti, zato bo veljala interdikt Quod vi aut clam.
482. Ulpianus, O pretorjevem ediktu, V. knjiga.
Pretor pravi: "Če naj bi kdo zlonamerno kršil grobnico, bom zoper njega odobril tožbo in factum, da bo obsojen za znesek, ki
se bo zdel pravičen, v korist zainteresirane stranke. Če ni nikogar, ki bi bil zainteresiran, ali če je, pa ta odkloni tožbo, in je to
pripravljen storiti kdo drug, mu bom odobril tožbo za sto aurei. Če bi več oseb želelo sprožiti postopek, bom dal pooblastilo
za to tistemu, čigar zadeva se bo zdela najbolj pravična. Če kdo z zlonamernim namenom naseljuje grobnico ali gradi kakšno
drugo zgradbo, ki ni namenjena grobu, bom odobril tožbo za dvesto aurei vsakomur, ki jo bo hotel vložiti v svojem imenu."
483. Iz prvih besed tega edikta je razvidno, da je z njim kaznovan tisti, ki zlonamerno krši grobnico. Če torej ni
zlonamernega namena, kazen ne bo veljala. Zato so oproščeni tisti, ki niso sposobni kaznivega dejanja, kot so, na primer,
otroci, ki še niso dopolnili pubertete, pa tudi osebe, ki se grobnici niso približale z namenom, da bi jo kršile.
484. Vsak kraj pokopa je vključen v izraz grobnica.
485. Če bi kdo položil truplo v dedni grob, četudi bi bil dedič, bo še vedno odgovoren za tožbo zaradi kršitve grobnice, če je
to storil proti volji oporočitelja; oporočitelju je namreč dovoljeno določiti, da se v njegov grob ne sme pokopati nihče, kot je
navedeno v reskriptu cesarja Antonina, saj je treba upoštevati njegovo voljo. Če torej reče, da lahko samo eden od dedičev
vanj internira osebe, je treba to upoštevati, tako da lahko to stori samo imenovani dedič.
486. Z ediktom božanskega Severa je določeno, da se lahko prenašajo trupla, ki niso bila ves čas pokopana na enem mestu; s
tem ediktom je predpisano, da se prevoz trupel ne sme zavlačevati ali vmešavati ali da se ne sme preprečevati njihovega
prenosa po ozemlju, ki pripada mestom. Božji Marcus pa je v reskriptu določil, da tisti, ki prevažajo trupla po cestah skozi
vasi ali mesta, niso podvrženi nobeni kazni, čeprav se to ne sme početi brez dovoljenja tistih, ki ga imajo pravico podeliti.
487. Božanski Hadrijan je z reskriptom določil kazen štirideset aurejev za tiste, ki so pokopavali trupla v mestih, in odredil,
da se kazen plača v državno blagajno. Enako kazen je ukazal tudi magistratom, ki so to dopuščali, in ukazal, naj se kraj proda
na dražbi, truplo pa odstrani. Kaj pa, če občinska zakonodaja dovoljuje pokop v mestu? Poglejmo, ali je bila ta pravica
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razveljavljena s cesarskim reskriptom, ker so reskripti splošno veljavni. Cesarske reskripte je treba izvrševati in veljajo
povsod.
488. Kadar kdo živi v grobnici ali ima stavbo na zemlji, lahko tožbo vloži, kdor to želi.
489. Guvernerji so navajeni strožje postopati proti tistim, ki ropajo trupla, zlasti če gredo oboroženi; če namreč storijo
prekršek oboroženi kot roparji, se kaznujejo kapiteljsko, kot je določil božji Severus v reskriptu; če pa ga storijo neoboroženi,
se lahko izreče vsaka kazen do obsodbe na rudnike.
490. Tisti, ki so pristojni za tožbo zaradi kršitve groba, morajo višino obresti oceniti sorazmerno s škodo, ki je bila
povzročena, pa tudi sorazmerno s koristjo, ki jo je pridobil krivec za kršitev; ali s škodo, ki je nastala; ali z drznostjo tistega,
ki je storil prekršek. Kljub temu je treba izdati sodbo za manjši znesek, kadar so zainteresirane stranke obtoženci, kot če je
tožbo vložil tujec.
491. Če pravica do separacije pripada več osebam, ali naj ugodimo tožbi vsem ali tistemu, ki je pokazal največjo
prizadevnost? Labeo zelo pravilno pravi, da je treba tožbo odobriti vsem, ker je vložena zaradi individualnega interesa
vsakega posameznika.
492. Če zainteresirana stranka ne želi vložiti tožbe zaradi kršitve grobnice, vendar, ker si je premislila, preden je bilo
vprašanje združeno, reče, da želi nadaljevati postopek, jo je treba zaslišati.
493. Če suženj živi v grobnici ali tam zgradi hišo, tožba za noxal ne pride v poštev in pretor obljubi to tožbo zoper njega. Če
pa tam ne živi, ampak kraj uporablja kot letovišče, bo noxalna tožba ugodena, če se zdi, da je ohranil posest nad zemljo.
494. Ta tožba je priljubljena.
495. Paulus, O pretorjevem ediktu, knjiga XXVII.
Grobovi sovražnikov v naših očeh niso verski kraji, zato lahko kamenje, ki je bilo z njih odstranjeno, uporabimo za kakršen
koli namen, ne da bi postali odgovorni za tožbo zaradi kršitve groba.
496. Pomponij, O Plautiju, IX. knjiga.
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Po naši praksi velja, da imajo lastniki zemljišč, na katerih so uredili grobišča, pravico dostopa do grobov tudi po prodaji
zemljišča. Zakonodaja o prodaji nepremičnin namreč določa, da je za grobove, ki so na njih, pridržana pravica do poti, pa
tudi pravica, da se jim približajo in jih obkrožijo za namene izvajanja pogrebnih obredov.
497. Julianus, Digest, knjiga X.
Tožba zaradi kršitve grobnice se najprej prizna tistemu, ki mu nepremičnina pripada, in če ta ne nadaljuje postopka in ga
začne nekdo drug, čeprav je lastnik morda odsoten zaradi opravkov za državo, se tožba ne sme drugič priznati tistemu, ki je
plačal odmerjeno odškodnino. Ni mogoče šteti, da se je stanje osebe, ki je bila službeno odsotna za državo, poslabšalo, saj ta
tožba ne zadeva toliko njenih zasebnih zadev kot javno maščevanje.
498. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.
Prepovedano je poslabšati stanje grobnice, dovoljeno pa je popraviti spomenik, ki je propadel in se je porušil, vendar brez
dotikanja trupel, ki so v njem.
499. Macer, Javni pregoni, I. knjiga.
Za kaznivo dejanje kršitve grobnice se lahko šteje, da sodi pod določila julijanskega zakona o javnem nasilju in tistega dela,
v katerem je določeno, da se kaznuje tisti, ki komu prepreči, da bi opravil pogrebni obred ali pokopal truplo; ker tisti, ki krši
grobnico, stori dejanje, ki preprečuje pokop.
500. Isto, Državno tožilstvo, knjiga II.
Za kršitev grobnice je predvidena tudi denarna kazen.
501. Papinianus, Vprašanja, VIII. knjiga.
Pojavilo se je vprašanje, ali pravica do tožbe zaradi kršitve groba pripada nujnemu dediču, če ta ni posegel v premoženje
zapuščine. Menil sem, da lahko zelo pravilno vloži to tožbo, ki je uvedena v skladu s tem, kar je dobro in pravično. In če jo
vloži, se mu ni treba bati upnikov zapuščine; kajti čeprav ta tožba izhaja iz nje, še vedno ničesar ne prejme po volji
pokojnika, niti ničesar ne pridobi z zasledovanjem zapuščine, temveč le zaradi kazni, ki jo je izrekel zakon.
502. Paulus, Sentence, knjiga V.
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Osebe, ki so krive kršitve grobov in so odstranile trupla ali kosti, so kaznovane s skrajno kaznijo, če so nižjega ranga; tiste z
višjim rangom so izgnane na kakšen otok; druge pa so še vedno bodisi premeščene bodisi obsojene na rudnike.

Tit. 13. O izsiljevanju.

503. Ulpianus, Mnenja, knjiga V.
Če je izsiljevanje storjeno na podlagi navideznega ukaza guvernerja, guverner province odredi, da se premoženje, ki je bilo
izročeno zaradi terorja, vrne, in kaznivo dejanje kaznuje.
504. Macer, Državni tožilci, I. knjiga.
Kazenski pregon izsiljevanja ni javen, če pa je kdo prejel denar, ker je drugemu zagrozil s kazensko ovadbo, lahko pregon
postane javen na podlagi dekretov senata, s katerimi je odrejena kazen po kornelijskem zakonu vsem tistim, ki so se pridružili
ovadbi nedolžnih oseb in so prejeli denar v zameno za to, da so ali niso obtožili drugih ali da so ali niso pričali proti njim.

Tit. 14. O tistih, ki kradejo živino.
505. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, VIII. knjiga.
Božanski Hadrijan je na koncilu v Baetiki v reskriptu, ki se nanaša na tatove živine, zapisal: "Kadar so tisti, ki odganjajo
živino, najstrožje kaznovani, so navadno obsojeni na meč." Vendar jih ne kaznujejo z najstrožjo kaznijo povsod, temveč le v
krajih, kjer se ta vrsta prekrška najpogosteje dogaja; sicer so obsojeni na težko delo v javnih delih, včasih pa le začasno.
506. Za tatove živine se pravilno štejejo tisti, ki odnašajo živino s pašnikov ali iz hlevov in jo tako rekoč plenijo; ta poklic
tatvine živine opravljajo kot redno dejavnost, ko iz hlevov, katerih del so, odnašajo konje ali živino. Če pa kdo odpelje
izgubljenega vola ali konje, ki so ostali sami, ne spada v to kategorijo, ampak je le navaden tat.
507. Tisti, ki odžene svinjo, kozo ali ovco, pa naj ne bo kaznovan tako strogo kot tisti, ki ukrade večje živali.
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508. Čeprav je Hadrijan za ta prekršek določil kazen rudnikov ali dela na javnih delih ali meča, pa vseeno tisti, ki ne spadajo
v najnižji družbeni sloj, ne smejo biti deležni te kazni, saj jih je treba bodisi premestiti bodisi izključiti iz svojega reda. Tisti,
ki odženejo živino, čeprav so oboroženi, pa niso po krivici vrženi divjim zverem.
509. Kdor odžene živino, katere lastništvo je sporno, bi moral biti podvržen civilni preiskavi, kot pravi Saturninus; toda to
pravilo bi bilo treba sprejeti le, kadar se ne išče izgovor za krajo živine, ampak je obtoženi, spodbujen z dobrimi razlogi,
dejansko verjel, da mu živina pripada.
510. Macer, Javna tožilstva, I. knjiga.
Kaznivo dejanje odganjanja živine ni predmet javnega pregona, ker ga je treba prej uvrstiti med tatvine; ker pa večina
storilcev tega opisa hodi oborožena, če so aretirani, so zaradi tega običajno strožje kaznovani.
511. Kalistrat, O pravnih preiskavah, VI. knjiga.
Ovce v sorazmerju s številom odgnane živine naredijo človeka bodisi za navadnega tatova bodisi za prilastitelja živine.
Nekatere avtoritete so menile, da deset ovac predstavlja čredo, prav tako kot štiri ali pet prašičev, če so bili pregnani z jate;
toda tat živine stori ta zločin, če ukrade le enega konja ali vola.
512. Prav tako je treba strožje kaznovati tistega, ki odžene krotko čredo iz hleva in ne iz gozda ali čredo, ki je del večje črede.
513. Tiste, ki so pogosto storili to kaznivo dejanje, čeprav so morda naenkrat vzeli le eno ali dve živali, vseeno uvrščamo
med tatove živine.
514. Tisti, ki so prikrivali tovrstne prestopnike, bi morali biti po pismu božanskega Trajana kaznovani z desetletnim izgonom
iz Italije.

Tit. 15. O izigravanju.

515. Ulpianus, O pretorjevem ediktu, VI. knjiga.
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Prevarant je oseba, ki se postavi na obe strani in pomaga nasprotni stranki z izdajo lastne zadeve. Ta izraz, pravi Labeo,
izhaja iz varljivega tekmovanja, saj tako ravna tisti, ki je navidezno na eni strani, v resnici pa daje prednost drugi.
516. Prevarant, pravilno imenovan, je tisti, ki nastopa kot obtoženec v kazenskem postopku. Za odvetnika pa ni pravilno reči,
da je prevarant. Kaj je torej treba storiti z njim, če je kriv tega prekrška bodisi v zasebnem bodisi v javnem postopku, se
pravi, če je izdal svojo stran? Običajno se ga kaznuje samovoljno.
517. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, IX. knjiga.
Spomnimo se, da so trenutno tisti, ki so krivi tega prekrška, kaznovani s samovoljno kaznijo.
518. Macer, Javna tožilstva, I. knjiga.
Sodba za prevaro je bodisi javna bodisi uvedena po običaju.
519. Če obdolženec nasprotuje tožilcu v kazenski zadevi in trdi, da ga je istega kaznivega dejanja že obtožil drugi in ga
oprostil, je v julijanskem zakonu o javnem pregonu določeno, da ga ni mogoče preganjati, dokler se ne raziščeta kaznivo
dejanje, ki ga je obtožil prvi tožilec, in v zvezi z njim izdana sodba. Zato se razume, da odločanje o tovrstnih zadevah spada v
kategorijo javnega pregona.
520. Kadar naj bi kaznivo dejanje prevare storil odvetnik, ni mogoče začeti javnega pregona; pri tem ni razlike, ali naj bi ga
storil v javnem ali zasebnem postopku.
521. Če je torej kdo obtožen, da je opustil javni pregon, zadeva ne bo javna, ker tega ni predvideval noben zakon; javne
obtožbe pa ne dovoljuje niti tisti odlok senata, ki določa kazen petih funtov zlata za vsakogar, ki opusti zadevo.
522. Isto, Javna tožilstva, II. knjiga.
Če je oseba, zoper katero ni mogoče vložiti tožbe zaradi obrekovanja, obsojena, da je v kazenski zadevi prevarant, postane
neslavno znana.
523. Venuleius Saturninus, Javna tožilstva, II. knjiga.
Tožnik, ki je bil obsojen zaradi izigravanja, pozneje ne more vložiti obtožbe po zakonu.
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524. Paulus, O javnih tožilstvih.
V reskriptu našega cesarja in njegovega očeta je bilo določeno, da se v primeru kaznivih dejanj, ki se jim nasprotuje kot
izrednim, prevaranti kaznujejo z enako kaznijo, ki bi jim grozila, če bi sami kršili zakon, po katerem je bil obtoženec
oproščen zaradi njihovega zahrbtnega posredovanja.
525. Ulpianus, O davkih, IV. knjiga.
V vseh primerih, razen tistih, v katerih gre za prelivanje krvi, se v skladu z odlokom senata šteje za obsojenega vsakdo, ki
podkupi informatorja.

Tit. 16. O tistih, ki prikrivajo zločince.
526. Marcianus, Javna tožilstva, II. knjiga.
Utepuhi zločincev predstavljajo enega najhujših razredov storilcev kaznivih dejanj, saj brez njih noben zločinec ne bi mogel
dolgo ostati skrit. Zakon določa, da se kaznujejo kot roparji. Uvrstiti jih je treba v isti razred, ker, kadar lahko ujamejo
roparje, jim dovolijo oditi, potem ko so prejeli denar ali del ukradenega blaga.
527. Paulus, O kaznovanju civilistov.
Osebe, pri katerih se skriva ropar, ki je bodisi njihov sorodnik po svaštvu bodisi njihov krvni sorodnik, ne bi smele biti niti
odpuščene niti strogo kaznovane, saj njihov zločin ni tako hud kot zločin tistih, ki skrivajo roparje, ki z njimi niso nikakor
povezani.

Tit. 17. O tatovih, ki kradejo v kopališčih.
528. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, VIII. knjiga.

3051

Nočnim tatovom je treba samovoljno soditi in jih kaznovati, če se pokaže ustrezen razlog, če pazimo, da ne bo izrečena večja
kazen kot delo na javnih delih. Enako pravilo velja za tatove, ki kradejo v kopališčih. Če pa se tatovi branijo z orožjem ali če
so vdrli ali storili kaj podobnega, vendar niso nikogar udarili, jih je treba obsoditi na rudnike, tiste z višjim družbenim
položajem pa izgnati.
529. Marcijan, Javna tožilstva, II. knjiga.
Če storijo tatvino podnevi, jim je treba soditi na običajen način.
530. Paulus, O kaznovanju vojakov.
Vojaka, ki so ga ujeli pri kraji kopeli, je treba nečastno odpustiti iz službe.

Tit. 18. O tistih, ki pobegnejo iz zapora, in o roparjih.
531. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, VIII. knjiga.
Božji bratje so v reskriptu, naslovljenem na Aemilia Tira, navedli, da morajo osebe, ki pobegnejo iz ječe, trpeti smrt. Tudi
Saturnin je sprejel mnenje, da je treba tiste, ki so pobegnili iz ječe bodisi z razbijanjem vrat bodisi s zaroto z drugimi, ki so
bili zaprti skupaj z njimi, kaznovati z glavno kaznijo, če pa so pobegnili zaradi malomarnosti stražarjev, jih je treba kaznovati
z milejšo kaznijo.
532. Roparji, ki so bolj okrutni tatovi (kajti to je pomen te besede), naj bodo obsojeni na delo na javnih delih bodisi za vse
življenje bodisi za določeno obdobje let; tisti, ki so višjega ranga, pa naj bodo začasno odpuščeni iz svojega reda ali prisiljeni
oditi zunaj meja svoje države; vendar jim cesarski reskripti niso naložili nobene posebne kazni. Zato lahko pristojni sodnik,
kadar je izkazan ustrezen razlog, izreče sodbo po svoji presoji.
533. Na enak način se kaznujejo tatovi, ki nosijo torbe, directarii in tisti, ki vdirajo v stavbe. Cesar Markus je ukazal, naj se
rimski vitez, ki je ukradel denar, potem ko je prebil zid, izžene iz afriške province, od koder je prišel, pa tudi iz mesta in iz
Italije za dobo petih let. Vendar pa je treba, potem ko se izkaže ustrezen razlog, izdati odločbo tako za tiste, ki vdrejo v hiše,
kot za druge zgoraj omenjene storilce glede na okoliščine, ki spremljajo zločin; pod pogojem, da nihče ne sme biti obsojen na
strožjo kazen kot delo na javnih delih, če je plebej, in če je višjega ranga, ne sme utrpeti strožje kazni kot izgnanstvo.
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534. Paulus, O dolžnostih prefekta nočne straže.
Za osebe, ki vdrejo v hiše, veljajo različne kazni, saj so tisti, ki vdrejo ponoči, bolj zverinski, zato jih navadno bičajo in
obsodijo na rudnike. Tiste, ki vdrejo podnevi, pa najprej bičajo, nato pa jih obsodijo na prisilno delo za vse življenje ali za
določen čas.

Tit. 19. V zvezi s plenjenjem premoženja.
535. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.
Kadar kdo izropa posest drugega, je običajno, da je samovoljno kaznovan z obtožbo o izropanju posesti, kot je določeno v
reskriptu božjega Marka.
536. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, IX. knjiga.
Pri pregonu kaznivega dejanja ropanja posesti mora guverner pokrajine prevzeti sodno obravnavo; kadar namreč tožbe zaradi
kraje ni mogoče vložiti, preostane samo še zatekanje k guvernerju.
537. Očitno je, da se kaznivo dejanje ropanja posesti lahko preganja le v okoliščinah, ko ni mogoče vložiti tožbe zaradi
tatvine, to je, preden je bila posest vpisana ali potem, ko je bila vpisana, vendar preden je dedič prevzel posest; jasno je
namreč, da v tem primeru tožba zaradi tatvine ne pride v poštev, čeprav ni dvoma, da se lahko vloži tožba zaradi izdelave
posesti, če kdo to želi, da bi jo lahko prevzel.
538. Marcianus, Državno tožilstvo, II. knjiga.
Božanska Severus in Antoninus sta v nekem reskriptu navedla, da lahko vsakdo, ki želi izredno preganjati kaznivo dejanje
ropanja posesti, to stori pred mestnim prefektom ali guvernerjem ; ali pa lahko zahteva posest od posestnikov po običajnem
postopku.
539. Paulus, Mnenja, III. knjiga.
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Premoženje posesti pripada vsem dedičem v skupni lasti, zato se šteje, da je tisti, ki vloži obtožnico zaradi kaznivega dejanja
ropanja posesti in dobi svojo tožbo, pridobil tudi korist za svojega sodediča.
540. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
Žene ni mogoče obtožiti kaznivega dejanja ropanja posesti, ker zoper njo ni mogoče vložiti tožbe zaradi tatvine.
541. Paulus, O Neratiju, I. knjiga.
Če, ne da bi vedel, da določena lastnina pripada zapuščini, to vzameš, Paulus pravi, da storiš tatvino. Kraja premoženja, ki
pripada posesti, ni storjena nič bolj kot kraja premoženja, ki nima lastnika, in mnenje osebe, ki ga ukrade, v ničemer ne
spremeni narave dejanja.

Tit. 20. O stellionatu.

542. Papinianus, Mnenja, I. knjiga.
Dejanje stellionatus ni vključeno v javne tožbe ali v zasebne tožbe.
543. Ulpianus, O Sabinu, VIII. knjiga.
Sodba za to kaznivo dejanje nikogar ne zaznamuje s sramoto, vendar ji sledi izredna kazen.
544. Isti, O dolžnostih prokonzula, III. knjiga.
Obtožba Stellionata spada v pristojnost guvernerja.
545. Treba se je zavedati, da se lahko za to kaznivo dejanje preganjajo tisti, ki so storili kakršno koli goljufivo dejanje, se
pravi, če ni drugega, katerega bi jih lahko obtožili, kajti to, kar v zasebnem pravu daje podlago za tožbo zaradi goljufije, je
podlaga za kazenski pregon pri obtožbi Stellionatus. Zato ga vedno, kadar kaznivo dejanje nima imena, imenujemo
Stellionatus. Še posebej pa to velja za vsakogar, ki s prevaro zamenja ali da v plačilo premoženje, kadar je bilo to premoženje
obremenjeno na drugega, ta pa to prikrije; vsi tovrstni primeri namreč vključujejo stellionatus. In če je kdo zamenjal kakšen
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predmet z drugim ali odložil blago, ki bi ga moral izročiti, ali ga pokvaril, je prav tako odgovoren za to kaznivo dejanje. Prav
tako se lahko za stellionatus preganja, če je bil kdo kriv prevare ali se je dogovarjal, da bi povzročil smrt drugega. In na
splošno bi moral reči, da je mogoče, kadar manjka ime katerega koli kaznivega dejanja, vložiti obtožnico za to kaznivo
dejanje, vendar ni treba naštevati različnih primerov.
546. Za Stellionatus pa ni zakonsko predpisana nobena kazen, saj po zakonu ni kaznivo dejanje. Vendar je v navadi, da se
kaznuje samovoljno, če v primeru plebejcev izrečena kazen ni hujša od obsodbe na rudnike. V primeru tistih, ki zasedajo
višji položaj, pa je treba izreči kazen začasnega izgona ali izključitve iz njihovega reda.
547. Kdor je goljufivo prikril blago, se lahko zaradi tega kaznivega dejanja posebej preganja.
548. Modestin, O kaznih, III. knjiga.
Kadar kdo v pisni listini priseže, da mu zastavljena lastnina pripada, in s tem stori krivo prisego, postane stellionatus, zato je
treba krivca poslati v začasno izgnanstvo.

Tit. 21. Glede odstranitve mej.

549. Modestinus, Pravila, VIII. knjiga.
Kazen za odstranitev meja ni denarna kazen, temveč jo je treba urediti glede na družbeni položaj krivcev.
550. Kalistrat, O sodnih preiskavah, III. knjiga.
Božanski Hadrijan je v nekem zapisu navedel naslednje. Nobenega dvoma ni, da so tisti, ki odstranjujejo spomenike,
postavljene zaradi določitve meja, krivi zelo hudobnega dejanja. Pri določanju kazni pa je treba njeno stopnjo določiti glede
na rang in namen posameznika, ki je storil kaznivo dejanje, kajti če so obsojene osebe uglednega ranga, ni dvoma, da so
dejanje storile z namenom pridobiti zemljo drugih, in jih je mogoče izgnati za določen čas, ki je odvisen od njihove starosti;
to pomeni, če je obtoženec zelo mlad, ga je treba izgnati za daljši čas; če je star, za krajši čas. Če so drugi opravljali svoje
posle in nudili svoje storitve, jih je treba kaznovati in obsoditi na prisilno delo na javnih delih za dve leti. Če pa so spomenike
odstranili zaradi nevednosti ali po naključju, zadostuje, da jih bičajo.
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551. Isto, O sodnih preiskavah, knjiga V.
Z agrarnim zakonom, ki ga je sprejel Gaj Cezar, je bila uvedena denarna kazen za tiste, ki so goljufivo odstranili spomenike
zunaj njihovega pravega mesta in meje svojega zemljišča; zakon je namreč določal, da morajo plačati v državno blagajno
petdeset aurejev za vsako mejno znamenje, ki so ga odstranili ali odstranili, in da se odobri tožba vsakomur, ki jo želi vložiti.
552. Z drugim agrarnim zakonom, ki ga je uvedel božanski Nerva, je bilo določeno, da če suženj ali sužnja brez vednosti
svojega gospodarja stori ta prekršek z zlonamernim namenom, se kaznuje s smrtjo, razen če njegov gospodar ali gospodarica
raje plača globo.
553. Tudi tisti, ki spremenijo videz kraja, da bi bila lokacija meja nejasna, tako da iz drevesa naredijo grmovje, iz gozda
orjejo zemljo ali storijo kaj podobnega, se kaznujejo glede na svoj značaj in čin ter glede na nasilje, s katerim so bila njihova
dejanja storjena.

Tit. 22. O združenjih in podjetjih.
554. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.
Z dekreti cesarjev je guvernerjem provinc naročeno, naj prepovedo organiziranje korporativnih združenj in naj vojakom ne
dovolijo, da bi jih ustanavljali tudi v taboriščih. Bolj revnim vojakom pa je dovoljeno, da vsak mesec vplačajo svojo plačo v
skupni sklad, če se v tem času zberejo le enkrat, saj se bojijo, da bi pod takšno pretvezo organizirali nezakonito društvo, česar
po besedah božanskega Severa v reskriptu ne bi smeli dopuščati ne le v Rimu, temveč tudi v Italiji in v provincah.
555. Zbiranje v verske namene pa ni prepovedano, če se s tem ne stori dejanje, ki bi bilo v nasprotju z dekretom senata, s
katerim so prepovedane nezakonite družbe.
556. Ni zakonito včlaniti se v več kot eno z zakonom dovoljeno združenje, kot so odločili božji bratje. Če bi kdo postal član
dveh združenj, je z reskriptom določeno, da mora izbrati tisto, ki mu je ljubše, in od organa, iz katerega izstopa, prejme vse,
do česar je upravičen iz skupnega premoženja.
557. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, VII. knjiga.
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Kdor postane član nezakonitega združenja, je podvržen isti kazni, kot tisti, ki so bili obsojeni, da so s pomočjo oboroženih
ljudi zavzeli javne prostore ali templje.
558. Marcianus, Javni pregoni, II. knjiga.
Če so združenja nezakonita, bodo razpuščena v skladu s pogoji cesarskih mandatov in konstitucij ter dekretov senata. Ko so
razpuščena, si smejo člani med seboj razdeliti denar ali premoženje v skupni lasti, če obstaja kaj takega.
559. Z eno besedo, če se združenje ali kateri koli organ te vrste ne zbere s pooblastilom odloka senata ali cesarja, je ta zbor v
nasprotju z določbami odloka senata ter cesarskih mandatov in konstitucij.
560. Prav tako je dovoljeno, da so sužnji s soglasjem svojih gospodarjev sprejeti v združenja revnih oseb; tiste, ki so
odgovorni za takšna združenja, pa obveščamo, da ne smejo sprejeti sužnja v združenje revnih oseb brez vednosti ali soglasja
njegovega gospodarja, in če to storijo, bodo za vsakega sprejetega sužnja kaznovani z globo sto aurei.
561. Gaj, O zakonu dvanajstih tabel, knjiga IV.
Člani so tisti, ki pripadajo istemu združenju, ki ga Grki imenujejo hetaireian. Po zakonu so pooblaščeni, da med seboj
sklepajo kakršne koli pogodbe, če le ne kršijo javnega prava.
Zdi se, da je bil zakon povzet po Solonovem zakonu, ki se glasi takole: "Če bi ljudje, bratje, tisti, ki so združeni z namenom
žrtvovanja, mornarji, tisti, ki so pokopani v isti grobnici, ali člani iste družbe, ki na splošno živijo skupaj, sklenili ali sklenejo
med seboj kakršno koli pogodbo, velja vse, kar se dogovorijo, če tega ne prepovedujejo javni zakoni."

Tit. 23. V zvezi z ljudskimi dejanji.

562. Paulus, O ediktu, VIII. knjiga.
Tako imenujemo ljudsko tožbo, ki varuje tako pravice stranke, ki jo vloži, kot tudi pravice ljudstva.
563. O ediktu, I. knjiga.
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Kadar več oseb hkrati vloži ljudsko tožbo, pretor izbere najprimernejšo izmed njih.
564. Ulpianus, O ediktu, I. knjiga.
Če je tožba večkrat vložena zaradi iste zadeve, kadar gre za isto dejanje, se je mogoče sklicevati na običajno izjemo res
judicata.
565. Pri popularnih tožbah ima prednost stranka, ki ima interes. 4. Paulus, O ediktu, III. knjiga.
Popularna tožba je odobrena osebi, katere pravice niso prizadete, torej tistemu, ki lahko vloži tožbo na podlagi edikta.
566. Isti, O ediktu, VIII. knjiga.
Kadar je kdo tožen s popularno tožbo, lahko imenuje odvetnika, da ga brani, ne more pa ga imenovati tisti, ki vloži tožbo.
567. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXV.
Ljudske tožbe se ne odobrijo ženskam in mladoletnikom, razen če so zainteresirani za zadevo.
568. Paulus, O ediktu, knjiga XLI.
Popularne tožbe ne preidejo na tistega, ki mu je bilo premoženje vrnjeno na podlagi trebellijanskega odloka senata.
569. Za osebo, ki je upravičena vložiti te tožbe, se ne šteje, da ima zaradi tega denarno korist.
570. Ulpianus, O ediktu, I. knjiga.
Vse ljudske tožbe niso odobrene zoper dediče, prav tako pa se pravica do njihove vložitve ne podaljša za več kot eno leto.
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Knjiga XLVIII
1. O kazenskih pregonih.
2. O obtožbah in napisih.
3. O skrbništvu in navzočnosti vzdrževanih oseb v kazenskih zadevah.
4. O julijskem pravu v zvezi s kaznivim dejanjem lese majesty.
5. O julijanskem zakonu glede kaznovanja prešuštva.
6. O julijskem zakonu o javnem nasilju.
7. O julijanskem zakonu v zvezi z zasebnim nasiljem.
8. O kornelijanskem zakonu v zvezi z morilci in zastrupljevalci.
9. O pompejevskem zakonu o paricidih.
10. O kornelijanskem zakonu o prevarah in Libonijskem odloku senata.
11. O julijanskem zakonu o izsiljevanju.
12. O julijanskem zakonu o rezervah.
13. O julijanskem zakonu o pekuliranju, svetoskrunstvu in tehtnicah.
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14. O julijanskem zakonu v zvezi z nezakonitim iskanjem službe.
15. O favijanskem zakonu glede ugrabiteljev.
16. Glede turpiljskega odloka senata in zavrnitve obtožb.
17. V zvezi z obsodbo oseb, ki so iskane ali so odsotne.
18. O mučenju.
19. O kaznih.
20. O premoženju obsojenih oseb.
21. O premoženju oseb, ki so se ubile ali poškodovale (...)
22. V zvezi z osebami, ki jim je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja, premestitve in izgona.
23. O osebah, ki jim je bila izrečena kazen (..)
24. O truplih oseb, ki so bile kaznovane.

Tit. 1. O kazenskem pregonu.

1. Macer, O kazenskih pregonih, I. knjiga.
Vse zadeve, v katerih gre za kaznivo dejanje, niso javne, temveč le tiste, ki izhajajo iz zakonov, ki se nanašajo na pregon
kaznivih dejanj, kot so julijanski zakon o izdajstvu; julijanski zakon o prešuštvu; kornelijanski zakon o morilcih in
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zastrupljevalcih; pompejevski zakon o parricidu; julijski zakon o pekuliranju, kornelijski zakon o oporokah, julijski zakon o
zasebnem nasilju, julijski zakon o javnem nasilju, julijski zakon o podkupovanju volivcev, julijski zakon o izsiljevanju in
julijski zakon o povišanju cen hrane.
(1) Paulus, O pretorjevem ediktu, knjiga XV.
Nekatera kazniva dejanja so kazniva, nekatera pa ne. Tisti, ki so smrtni, imajo za posledico kazen izgona ali izgnanstva; to
pomeni prepoved uporabe vode in ognja. S temi kaznimi namreč prestopnik izgubi državljanske pravice, kajti druge kazni se
pravilno imenujejo premestitev in ne izgon, saj se takrat ohranijo državljanske pravice. Kazni, ki niso smrtne, so tiste, pri
katerih je kazen bodisi denarna bodisi telesna.
0. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXV.
Kazenski pregon se razveljavi s smrtjo obtoženca obeh spolov.
3. Paulus, O ediktu, XXXVII. knjiga.
Včasih se zgodi, da je kazenski pregon prejudiciran, kot pri tožbi po akvilejskem zakonu; pri tožbi zaradi tatvine in tožbi za
premoženje, odvzeto z nasiljem; pri interdiktu Unde vi in tistem za prisilo k predložitvi oporoke; v teh primerih gre namreč
za zasebne zadeve.
(1) Ulpianus, Razprave, VIII. knjiga.
Kadar je kdo obtožen kaznivega dejanja, mora dokazati, da ni kriv, in ne more obtožiti drugega, preden ni sam oproščen; v
cesarskih konstitucijah je namreč določeno, da mora biti obtoženec očiščen ne z obtožbo drugih kaznivega dejanja, ampak s
svojo lastno nedolžnostjo.
4. Ni gotovo, ali lahko kdo začne obtožbo, ko je bil oproščen ali ko je pretrpel kazen; kajti naš cesar in njegov božji oče sta
odločila, da ne more začeti obtožbe, potem ko je bil obsojen. Vendar menim, da se to nanaša le na tiste, ki so izgubili bodisi
pravico do državljanstva bodisi svobodo.
5. Jasno je, da se obtožbe, ki so se začele pred obsodbo, lahko dokončajo pozneje. 6. Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.
Kadar oseba, ki je bila obtožena kaznivega dejanja, umre in kazen ugasne, ne glede na to, v kakšnem stanju je obtožba
ugaslega kaznivega dejanja, lahko sodnik, ki je pristojen za zadevni denarni interes, nadaljuje preiskavo.
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0. Macer, Državno tožilstvo, II. knjiga.
Obsodba za vsako kaznivo dejanje ne naredi človeka zloglasnega, temveč le za tista, ki imajo značaj javnega pregona. Zato
neslavnost ne izhaja iz obsodbe za kaznivo dejanje, ki ni predmet javnega pregona, razen če je kaznivo dejanje lahko predmet
tožbe, ki tudi v primeru zasebne sodbe obsojenca zaznamuje z neslavnostjo, kot na primer obsodba za tatvino, rop z nasiljem
in poškodovanje.
(256) Paulus, Javna tožilstva.
Red vodenja javnih pregonov zaradi smrtnega kaznivega dejanja ni več v uporabi; še vedno obstaja kazen, ki jo določajo
zakoni, kazniva dejanja pa se dokazujejo arbitrarno.
6. Marcianus, O javnih tožilstvih, I. knjiga.
Treba se je zavedati, da če kdo ne brani svojega sužnja, ko je ta obtožen smrtnega kaznivega dejanja, se ne bo štelo, da ga je
zapustil; če bo torej suženj oproščen, ne bo postal svoboden, ampak bo še vedno ostal last svojega gospodarja.
(0) Papinianus, Definicije, II. knjiga.
Dokler zadeva med tožnikom in obdolžencem poteka na sodišču, je dopustno opravičilo odsotnosti iz upravičenih razlogov;
in čeprav je bil obdolženec morda tri dni trikrat na dan poklican, ne bi smel biti obsojen; ali če bi bil tožnik odsoten,
obdolženec pa prisoten, prvi ne bi smel biti obsojen zaradi zlonamernega pregona.
23. Marcianus, O javnih tožilstvih, knjiga X.
Sužnja lahko zagovarja odvetnik, ki ga določi njegov gospodar, prav tako kot sam gospodar.
23. Modestinus, O kaznih, III. knjiga.
Sodnik, ki bo obravnaval primere zapornikov, naj pokliče na pomoč najuglednejše državljane in najuglednejše odvetnike, če
vsi prebivajo v glavnem mestu pokrajine, v kateri ima sodno oblast. Z reskriptom je določeno, da se lahko zaporniki
obravnavajo tudi na praznične dni, tako da lahko odpusti tiste, ki so nedolžni, in nadaljuje zadeve tistih, ki so krivi in si
zaslužijo strogo kazen.
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23. Papinianus, Mnenja, knjiga XV.
Če tožnik umre, lahko zadevo vodi drug, če guverner pokrajine meni, da je to priporočljivo.
23. Zastopnik ne bo z ničemer posredoval pri pregonu kaznivega dejanja; in to še bolj velja za obrambo. 24. Opravičila
odsotnih oseb se lahko predložijo sodnikom v skladu z določili odloka senata, in če so podani tehtni razlogi, se odločitev
odloži.
0. Isto, Mnenja, knjiga XVI.
Sužnji zeta, ki ga je njegov tast obtožil dajanja strupa, je guverner province odločil, da je bil oče kriv zlonamernega pregona.
Podal sem svoje mnenje, da očeta pokojnika ne bi smeli vključiti med osebe, ki so zlonamerne, saj bi otroci sicer lahko
sprožili kazenski pregon zaradi smrti hčere, vendar bi lahko oče brez tveganja vložil obtožnico.

Naslov 2. O obtožbah in napisih.

65536. Pomponij, O Sabinu, I. knjiga.
Ženska ne sme nikogar obtožiti v kazenskem postopku, razen če to stori zaradi smrti svojih staršev ali otrok, svojega patrona
ali patronke ter njihovega sina, hčere, vnuka ali vnukinje.
131072. Papinianus, O prešuštvu, I. knjiga.
Ženskam je dovoljeno vložiti javno obtožbo iz določenih razlogov, na primer, če to storijo zaradi smrti katere od oseb obeh
spolov, proti katerim jih, če tega ne želijo, ni mogoče prisiliti, da bi nastopile kot priče, v skladu z določbami zakona, ki se
nanašajo na javno pričanje. Senat je prišel do enakega zaključka v zvezi s kornelijskim zakonom o dokazih. Ženske pa lahko
javno pričajo v kazenskem postopku v zvezi z oporoko podanikov svojega očeta ali matere.
14. Z zakonom o oporokah je bila varovancem priznana pravica, da po nasvetu svojih skrbnikov sprožijo kazenski pregon
zaradi smrti svojega očeta, tako kot je varovanki dovoljeno sprožiti kazenski pregon zaradi smrti svojega dedka, saj je božji
Vespazijan dovolil varovancem vložiti tožbo v zvezi z oporoko svojega očeta; vendar so lahko ravnali z interdiktom tako, kot
če oporoka ne bi bila predložena.
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15. Paulus, O prešuštvu, III. knjiga.
Oblika obtožnice z napisom je naslednja: "Konzul in datum. Lucij Titius je pred pretorjem in prokonzulom So in So izjavil,
da obtožuje Maevijo na podlagi Lex Julia de Adulteriis; trdil je, da je prešuštvovala z Gajem Seijem v takšni in takšni hiši, v
takšnem in takšnem mesecu, v času takšnega in takšnega konzulata." Najprej je treba navesti kraj, v katerem je prišlo do
prešuštva, pa tudi osebo, s katero naj bi bilo storjeno, in mesec; to namreč določa julijanski zakon, ki se nanaša na javno
obtožbo, in na splošno velja za vse, ki proti komu vložijo obtožbo. Če tožilec tega ne želi, mu ni treba navesti dneva ali ure.
(0) Če napisi niso sestavljeni v skladu z zakonom, se ime obtoženca izbriše, tožilec pa ima pooblastilo, da obtožbo obnovi.
(1) Tisti, ki predloži napis, mora podpisati, kar je navedel, ali pa lahko to namesto njega stori drug, če ne zna pisati.
(2) Če pa poda obtožbo drugega kaznivega dejanja, kot na primer, da je posodil hišo, da bi jo matičarka lahko uporabljala za
razvado, ali da je izpustil moškega, ki ga je zalotil pri prešuštvu, ali da je prejel denar, potem ko je krivce presenetil pri
dejanju, ali kaj podobnega, mora biti to vključeno v listino.
(3) Če bi tožnik umrl ali iz kakšnega drugega razloga ne bi mogel podati obtožbe ali če se zgodi kaj podobnega, se ime
obtoženca izbriše, če to zahteva. To določata julijanski zakon, ki se nanaša na silo, in dekret senata, tako da lahko drug
ponovno začne pregon obtoženca. Poglejmo, v kolikšnem času se to lahko zgodi. To je mogoče storiti v tridesetih
razpoložljivih dneh.
23. Ulpianus, O prešuštvu, II. knjiga.
Človek, ki je bil obsojen v kazenskem postopku, nima pravice sam obtožiti nikogar, razen če je v skladu s pogoji odločbe
pooblaščen, da sproži kazenski postopek zaradi smrti svojih otrok ali varovancev ali izgube lastnine. Pravica do obtožbe je
odvzeta tudi tistim, ki so postali neslavni zaradi zlonamernega pregona, pa tudi tistim, ki so vstopili v areno, da bi se spopadli
z divjimi zvermi, ali ki opravljajo poklic bizona ali hranijo ženske za prostitucijo, ali so bili obsojeni zaradi sprenevedanja ali
obrekovanja ali da so prejeli denar za to, da so koga obtožili ali škodovali njegovemu poslu.
(5376) Isti, O prešuštvu, III. knjiga.
Nobenega dvoma ni, da so lahko tudi sužnji obtoženi prešuštva. Vendar pa je tistim, ki jim je prepovedano obtožiti
svobodnjake prešuštva, tudi samim prepovedano obtožiti sužnje. Gospodar pa lahko na podlagi reskripta Božjega Marka
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vloži obtožbo proti svojemu sužnju zaradi tega prekrška. Od objave tega reskripta je torej gospodar dolžan obtožiti svojega
sužnja, če pa je njegova žena zakonito poročena, se lahko sklicuje na izjemo v prepovedi.
23. Isto, O dolžnostih prokonzula, VII. knjiga.
Prokonzul mora jasno slišati in razpravljati o vseh obtožbah manjšega pomena ter tiste, proti katerim so bile vložene, bodisi
izpustiti, bodisi jih bičati s palicami ali, če so sužnji, jih bičati.
(23) Isti, O dolžnostih prokonzula, VII. knjiga.
Kadar kdo drugega obtoži zločina, mora najprej podpisati obtožnico. To pravilo je bilo uvedeno z namenom, da se prepreči,
da bi kdo prehitro obsodil drugega, ko ve, da njegova obtožba, če je lažna, ne bo ostala nekaznovana.
18. Zato mora vsak tožnik navesti, katero kaznivo dejanje je predmet obtožbe, in tudi, da bo vztrajal pri pregonu, dokler ne
bo izrečena sodba.
19. Guverner ne sme dovoliti, da bi bila ista oseba ponovno obtožena kaznivega dejanja, za katero je bila oproščena. To je
božanski Pij navedel v reskriptu, naslovljenem na Salvija Valensa. Toda poglejmo, če po tem Reskriptu osebe ne more
obtožiti isti posameznik, ali je ne more obtožiti drug posameznik. Če je bila zadeva odločena, kar zadeva določene osebe, to
ne škodi drugim; če tisti, ki se zdaj pojavi kot tožnik, toži zaradi neke lastne škode in dokaže, da ni vedel, da je obtožbo
vložil nekdo drug, mislim, da obstaja dober razlog, da se mu dovoli vložiti obtožbo.
20. Če pa bi ga isti tožilec, ki ga je v prvem postopku obrekoval, preganjal zaradi drugega kaznivega dejanja, menim, da
tistemu, ki je bil enkrat obsojen zaradi zlonamernega pregona, ne bi smeli zlahka dovoliti vložiti drugačne obtožbe, čeprav je
to treba dovoliti tožilčevemu sinu, ko vloži drugo kazensko obtožbo proti osebi, ki jo je obtožil njegov oče, kot je v reskriptu
Juliju Kandidu navedel božanski Pij.
21. Isti cesar je v reskriptu navedel, da je treba sužnje kaznovati v kraju, kjer naj bi storili kaznivo dejanje, in če jih njihov
gospodar želi braniti, jih ne more poslati nazaj v svojo pokrajino, temveč mora prevzeti njihovo obrambo tam, kjer je bilo
storjeno nezakonito dejanje.
22. Božanski Pij je v reskriptu, naslovljenem na Poncija Prokula, navedel, da mora v primeru, ko je bilo v eni pokrajini
storjeno svetoskrunsko dejanje, nato pa je bil v drugi pokrajini storjen manj hud zločin, potem ko je spoznal kaznivo dejanje,
storjeno v svoji pokrajini, obtoženca poslati v tisto, kjer je bil kriv svetoskrunstva.
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0. Macer, O državnih tožilstvih, II. knjiga.
Lažje bomo razumeli, kdo lahko vloži obtožnico, če bomo vedeli, kdo tega ne more storiti. Zato je nekaterim osebam
prepovedano preganjati zločin zaradi njihovega spola ali starosti, kot so ženske ali mladoletniki. Mnogi so diskvalificirani
zaradi svoje prisege, na primer tisti, ki služijo v vojski; drugih ni mogoče postaviti pred sodišče zaradi njihove sodniške
funkcije ali oblasti, če jo izvajajo brez goljufije. Spet drugi so prepovedani zaradi lastne kaznivosti, na primer zloglasne
osebe. Nekateri so izključeni zaradi nečastne koristi, na primer tisti, ki so vložili dve obtožnici, ki so ju podpisali proti dvema
različnima osebama, ali tisti, ki so prejeli denar v zameno za to, da so obtožili ali niso obtožili drugih. Nekateri so nesposobni
zaradi svojega položaja, kot na primer svobodnjaki, ki ne morejo nadaljevati postopka proti svojim pokroviteljem.
23. Paulus, Sentence, knjiga V.
Drugi so izključeni zaradi suma obrekovanja, na primer tisti, ki so, ker so bili podtaknjeni, lažno pričali.
0. Hermogenianus, Epitome of Law, knjiga VI.
Nekateri ne morejo vložiti obtožnice zaradi svoje revščine, na primer tisti, ki imajo manj kot petdeset aurejev.
9472. Macer, O javnih tožilstvih, II. knjiga.
Kljub temu vse te osebe, če preganjajo poškodbe, ki so jih utrpele, ali smrt bližnjih sorodnikov, niso izključene iz vložitve
obtožbe.
23. Kadar želijo otroci in svobodnjaki zaščititi svoje interese, jim ne bi smeli preprečiti, da se pritožijo zoper dejanja svojih
staršev in varovancev; na primer, kadar izjavijo, da so bili nasilno izgnani iz posesti, in tega ne storijo z namenom, da bi
vložili obtožbo za kaznivo dejanje nasilja, temveč zato, da bi si lahko povrnili posest nad premoženjem. Sinu namreč ni
prepovedano, da se pritoži nad dejanjem svoje matere, če trdi, da mu je ta lažno zamenjala otroka, da bi lahko imel
sostanovalca, vendar pa po kornelijskem zakonu ne bo smel obtožiti svoje matere.
24. Ena oseba ne more obtožiti druge, ki jo je že obtožila tretja oseba; toda vsakogar, ki je bil javno ali zasebno oproščen ali
čigar tožnik je odstopil od pregona in je bil odstranjen iz števila obtožencev, lahko obtoži druga oseba.
(23) Venulej Saturnin, O javnih obtožbah, II. knjiga.
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Ni dovoljeno obtožiti naslednjih oseb, in sicer: cesarjevega namestnika, to je guvernerja province; po Lentulovi odločitvi,
izdani v času konzulata Sylla in Trio; niti namestnika guvernerja zaradi zločina, ki ga je storil, preden je dobil svojo funkcijo;
niti sodnika rimskega ljudstva; niti nikogar, ki je odsoten zaradi državnih zadev; če ni odšel z namenom, da bi se izognil
zakonu.
0. Osebe, ki so uvrščene med prestopnike, lahko izkoristijo ta privilegij, če po tem, ko so bile oproščene, trdijo, da ne smejo
biti ponovno obtožene, kar je v skladu s Pismom božanskega Hadrijana, naslovljenim na konzula Glabrija.
1. Julijski zakon o kazenskem postopku določa, da nihče ne more preganjati dveh oseb hkrati, razen zaradi škode, ki jo je
utrpel sam.
2. Kadar je obtožba vložena zoper sužnja, je treba v skladu z odlokom senata, ki je bil objavljen v času, ko sta bila Cotta in
Messala konzula, upoštevati enako pravilo, kot če bi bil svoboden.
3. sužnje je mogoče obtožiti po vseh zakonih, razen po julijanskem zakonu, ki se nanaša na zasebno nasilje; ker so tisti, ki so
po njem obsojeni, kaznovani z zaplembo tretjine premoženja, te kazni pa ni mogoče izreči sužnju. Enako je treba reči za
druge zakone, po katerih se izreče denarna ali smrtna kazen, ki ne velja za sužnje, kot je na primer odveza. Pompejev zakon,
ki se nanaša na parricid, je uvrščen v to kategorijo, saj prvi oddelek vključuje tiste, ki so ubili svoje starše, krvne sorodnike
ali svoje pokrovitelje; kar ne velja za sužnje, kar zadeva določbe zakona. Ker pa je njihova narava podobna, so kaznovani na
enak način. Tudi Kornelij Sylla je bil avtor odločitve, da suženj ni vključen v kornelijski zakon, ki se nanaša na poškodbe;
vendar je samovoljno kaznovan s strožjo kaznijo.
23. Marcianus, O javnih tožilstvih, I. knjiga.
Božanska Severus in Antoninus sta v nekem reskriptu določila, da mora prefekt za prehrano zaslišati žensko zaradi javne
koristi, če je vložila obtožbo v zvezi s previsoko ceno živil. Nobenega dvoma ni, da bi bilo treba osebam, ki so se znašle v
neslavnem položaju, dovoliti, da sprožijo tovrstne postopke. Tudi vojakom, ki zaradi varovanja miru ne morejo preganjati
primerov drugih, se lahko toliko lažje dovoli vložitev te obtožbe. Kadar jo vložijo sužnji, jih je treba tudi zaslišati.
26. Paulus, O dolžnostih prokonzula, II. knjiga.
Senat je odredil, da nihče ne more biti obtožen istega kaznivega dejanja po več zakonih.
27. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVI.

3067

Kadar je kdo, ki je zbral več oseb, obtožen, da je z zlonamernim namenom povzročil škodo, tožnik ne sme biti prisiljen
opustiti civilne tožbe zaradi pregona kaznivega dejanja.
(1) Isto, O dolžnostih prokonzula, II. knjiga.
Kadar se pojavi več oseb, ki želijo istega človeka obtožiti kaznivega dejanja, naj sodnik izbere eno od njih, da bo vložila
obtožbo; to pomeni, potem ko je bil s preiskavo značaja, ranga, interesov, starosti, morale ali drugih primernih lastnosti
obtožencev dokazan ustrezen razlog.
28. Modestin, Razlike, VI. knjiga.
Kadar gospodar zagovarja svojega sužnja zaradi smrtnega kaznivega dejanja, mu je naloženo, da mora dati varščino za
njegov prihod na sodišče.
29. Isti, Mnenja, knjiga XVII.
Titija je zagrozila, da bo dokazala, da je oporoka njenega brata Gaja ponarejena, vendar v roku, ki ga je določil guverner
pokrajine, ni izpolnila formalnosti, ki jih je zahtevala obtožba. Ta je drugič odločil, da ne more nadaljevati z obtožbo o
ponarejeni oporoki. Titija se na te odločitve ni pritožila, temveč je trdila, da lahko po izteku roka trdi, da je oporoka nična.
Ker se Titia ni pritožila na odločitev guvernerja, sprašujem, ali bi lahko po tem roku obnovila obtožbo, da je bila oporoka
ponarejena. Odgovor je bil, da ni bilo jasno navedeno, iz kakšnega razloga bi morala biti zaslišana, če bi sprožila postopek
izpodbijanja pristojnosti odločbe.
30. Kalistrat, O sodnih preiskavah, knjiga V.
Božji bratje so v nekem reskriptu navedli, da dediči tožnika ne smejo biti prisiljeni v pregon kaznivega dejanja.
31. Podobno je božanski Hadrijan v reskriptu navedel, da nikogar ni mogoče prisiliti, da bi preganjal več obtožencev.
32. Modestin, O kaznih, II. knjiga.
Kazni, ki vključujejo izgubo premoženja zaradi kazenskega pregona, ne preidejo na dediče, razen če je prišlo do spora in
obsodbe; razen v primerih izsiljevanja in izdajstva, za katera je bilo odločeno, da se lahko preganjajo tudi po smrti
obtožencev, proti katerim prej ni bil uveden noben postopek, da bi se njihovo premoženje lahko zaplenilo v državno
blagajno; v zvezi s tem sta božanska Severus in Antoninus v reskriptu navedla, da po tem, ko je kdo storil tak zločin, ne sme
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odtujiti nobenega svojega premoženja niti manumitirati nobenega od svojih sužnjev. Pri drugih kaznivih dejanjih pa se je
kazen lahko začela izvajati za dediča le, če je bila obtožba vložena za časa življenja krivca, čeprav obsodba ni sledila.
33. Papinianus, Mnenja, knjiga XV.
Tistemu, ki je obtožen hudega kaznivega dejanja, ni prepovedano, da pred sodbo predloži zakladnici kakršno koli zadevo, v
kateri je morda zainteresiran.
0. Isti, Mnenja, XVI. knjiga.
Kdor pripada drugi pokrajini in je obtožen kaznivega dejanja, naj bo preganjan in obsojen tam, kjer je dokazano, da je bilo
kaznivo dejanje storjeno, kar je naš najodličnejši cesar na splošno izjavil, da je treba upoštevati tudi v zvezi z vojaki.

Tit. 3. V zvezi s skrbništvom in navzočnostjo vzdrževanih oseb v kazenskih zadevah.

23. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, II. knjiga.
Kadar je treba obdolžence dati v pripor, naj prokonzul določi, ali jih je treba poslati v ječo, izročiti vojaku ali predati v oskrbo
porokom ali njim samim. To običajno stori, ko upošteva naravo kaznivega dejanja, katerega je obtoženec obtožen, ali njegov
ugledni položaj, ali njegovo veliko premoženje, ali njegovo domnevno nedolžnost, ali njegov ugled.
(23) Papinianus, O prešuštvu, I. knjiga.
Kadar je suženj obtožen smrtnega kaznivega dejanja, zakon o kazenskem pregonu določa, da mora dati varščino za svoj
prihod na sodišče, četudi je njegov porok tujec. Če se ne brani na ta način, ga je treba vreči v javni zapor, da se lahko brani
sam, medtem ko je v priporu.
0. Zato se običajno razpravlja o vprašanju, ali bi moral gospodar po tem, ko da varščino, dobiti dovoljenje, da svojega sužnja
izpusti iz pripora. Domicijanov edikt, s katerim je določeno, da odpust, pridobljen na podlagi odloka senata, ne velja za
tovrstne sužnje, povečuje že obstoječi dvom, saj zakon sam prepoveduje, da bi ga izpustili, preden je njegov primer rešen. Ta
razlaga, ki je nekoliko težka, je prestroga, če se uporablja za sužnja, čigar gospodar je odsoten ali ki zaradi revščine v tistem
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času ni mogel zagotoviti varščine. Ne moremo namreč reči, da je brez obrambe ostal suženj, čigar gospodar je prisoten ali je
pripravljen, da ga brani, vendar je preveč reven, da bi to storil. To je lažje priznati, če ni bil potreben predolg čas, da bi se
našla varnost.
1. Tisti, ki morajo na sodišče zaradi kakšnega drugega predhodno storjenega kaznivega dejanja, se v skladu z odlokom senata
ne štejejo med obtožence. To pravilo se upošteva tudi v zasebnih zadevah, v katerih so stranke dale varščine, razen če je
zaradi tega začasna tožba v nevarnosti, da zaradi poteka časa ugasne.
(23) Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, VII. knjiga.
(24) Božanski Pij je v reskriptu v grščini prebivalcem Antiohije izjavil, da vsakdo, ki je pripravljen dati poroštvo za svoj
nastop, ne sme biti zaprt, razen če je očitno, da je storil tako hud zločin, da ga ni mogoče zaupati v oskrbo nobenemu
poroštvu ali vojakom; ampak mora prestati kazen zapora, preden utrpi kazen za zločin, ki ga je zagrešil.
23. Isto, O dolžnostih prokonzula, IX. knjiga.
Če kdo ne privede osebe, ki je obtožena kaznivega dejanja in za katero je odgovoren, se kaznuje z denarno kaznijo. Menim
pa, da je treba, če ga zaradi goljufije ne privede, tudi samovoljno obsoditi. Če pa v obveznici ali v guvernerjevem odloku ni
naveden določen znesek in ga običaj ne določa, mora guverner odločiti, kakšen denarni znesek je treba plačati.
23. Venulej Saturnin, O javnih pregonih, II. knjiga.
Če je obtoženec priznal, ga je treba vreči v zapor, dokler mu ni izrečena sodba.
23. Marcianus, O javnih tožilstvih, II. knjiga.
Božanski Hadrijan je v zapisu, naslovljenem na Julija Sekunda, podal naslednjo izjavo: "Na drugem mestu je bilo v nekem
reskriptu določeno, da se ne sme upoštevati pisem tistih, ki pošljejo obtožence guvernerju province, kot da so bili že
obsojeni." Enako je bilo določeno glede irenarhov, ker je bilo ugotovljeno, da vse osebe ne vlagajo obtožb proti drugim v
dobri veri. Ohranil pa se je del cesarskega mandata, v katerem je božanski Pij v času, ko je poveljeval v pokrajini Aziji, v
obliki edikta objavil, da morajo irenarhi ob prijetju tatov te zaslišati glede njihovih sostorilcev in sodelavcev ter da morajo
zaslišanja, ki so bila zmanjšana na pisno obliko in zapečatena, posredovati v pregled sodniku. Zato je treba tiste, ki so bili
poslani v takšnih okoliščinah, ponovno zaslišati, četudi so jih poslali s pismi ali so jih pripeljali irenarhi. Tako so božanski Pij
in drugi cesarji v reskriptih določili, da je treba postopek voditi kot v predhodni preiskavi, tudi glede tistih, ki so bili
obtoženi, a še niso bili obsojeni, če se pojavi kdo, ki bi jih obtožil. Zato je treba ob obtožbi od irenarha zahtevati, da se pojavi
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in izpelje obtožbo, ki jo je zapisal, in če to stori vestno in zvesto, je treba njegovo dejanje odobriti; če pa svoje dokaze
predloži z majhno spretnostjo, je treba preprosto zapisati, da je irenarh podal nezadostno poročilo. Če pa se ugotovi, da je
vprašanja zastavil zlonamerno in da ni poročal o odgovorih, kot so bili dani, ga je treba postaviti za zgled, da pozneje ne bi
poskušal ničesar podobnega.
(23) Macer, O dolžnostih guvernerja, II. knjiga.
Guverner province, v kateri je bil storjen zločin, ima navado, da piše svojim kolegom, kje naj bi bili krivci, in jih prosi, naj
mu jih pošljejo pod stražo. To je bilo predpisano tudi v nekaterih reskriptih.
23. Paulus, O kaznih za vojake.
Če paznik, ki je bil podkupljen z denarjem, dovoli, da zaporniki ostanejo v priporu brez okovov, ali dovoli, da se v zapor
vnese orožje ali strup, naj ga sodnik kaznuje kot del njegove uradne dolžnosti; če je bilo to storjeno brez vednosti paznika, ga
je treba odstraniti s položaja zaradi malomarnosti.
3328. Venulej Saturnin, O dolžnostih prokonzula, I. knjiga.
Velja pravilo, da če vojaki storijo zločin, jih je treba poslati nazaj k častniku, pod katerim so služili. Vrhovni general ima
pravico kaznovati vse vojake, ki so pod njegovim poveljstvom.
(1) Isti, O dolžnostih prokonzula, II. knjiga.
Da bi preprečili, da bi kdo brez zadostnega razloga odpustil ujetnike, je v cesarskih mandatih določeno naslednje: "Če izveš,
da so sodniki prehitro in brez utemeljenega razloga izpustili zaprte osebe, boš ukazal, naj jih dajo v pripor, tiste, ki so jih
izpustili, pa boš kaznoval; kajti ko sodniki vedo, da bodo sami kaznovani, če bodo prehitro izpustili zapornike, tega brez
ustrezne preiskave ne bodo več počeli."
42. Celsus, Digeste, knjiga XXXVII.
Ni dvoma, da mora, ko človeka iz katere koli pokrajine pripeljejo iz zapora, prekršek obravnavati tisti, ki upravlja pokrajino,
v kateri je bil uveden postopek.
0. Nekateri sodniki imajo navado, da po obravnavi zadeve in sprejetju odločitve pošljejo obtoženca z dokumenti nazaj k
poveljniku province, iz katere je obtoženec prišel. To je treba storiti le, če za to obstaja utemeljen razlog.
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16777216. Callistratus, O sodnih preiskavah, knjiga V.
Če vojaki svojim ujetnikom dovolijo pobeg, so sami odgovorni in tvegajo, da bodo kaznovani. Božanski Hadrijan je namreč
v reskriptu, naslovljenem na svojega namestnika Statilija Sekunda, določil, da je treba, kadar kdo pobegne iz pripora
vojakov, ugotoviti, ali je do tega prišlo zaradi hude malomarnosti vojakov ali zaradi nesreče in ali je pobegnil eden izmed več
ali več hkrati; vojake je treba izročiti kazni, če so ujetniki pobegnili iz njihovega pripora, če se je to zgodilo zaradi njihove
hude malomarnosti; sicer je treba izdati odločbo sorazmerno s krivdo, ki se jim pripisuje. Isti cesar je v reskriptu Salviju,
guvernerju Akvitanije, navedel, da je treba kaznovati vsakogar, ki je ujetniku dovolil pobegniti ali ga namerno zadrževal
tako, da je lahko pobegnil. Če pa se je to zgodilo zaradi uživanja vina ali lenobe stražarja, ga je treba kaznovati in degradirati
na najnižji vojaški čin. Če pa je ujetnika izgubil po nesreči, se proti njemu ne sme začeti noben postopek.
45. Kadar ujetnik pobegne iz rok civilistov, menim, da bi bilo treba opraviti enako preiskavo, kot sem jo omenil, tudi v zvezi
z vojaki.
46. Isto, O sodnih preiskavah, VI. knjiga.
47. Kadar se osebe, ki so zaprte v zaporu, zarotijo, da bi pretrgale verige in pobegnile, je bilo odločeno, da jih je treba
kaznovati brez ozira na vzrok, zaradi katerega so bile zaprte. Čeprav se lahko izkaže, da so nedolžne kaznivega dejanja,
zaradi katerega so bile zaprte, jih je vseeno treba kaznovati, tiste, ki razkrijejo njihovo zaroto, pa je treba izpustiti.
0. Herennius Modestinus, O kaznih, knjiga IV.
Zapornika ne bi smeli zlahka zaupati novemu naborniku, saj bo v primeru pobega kriv tisti, ki mu je zapornika zaupal v
oskrbo.
23. Skrb za ujetnika ne sme biti zaupana enemu, ampak dvema stražarjema.
24. Tisti, ki so zaradi malomarnosti izgubili ujetnika, so kaznovani sorazmerno s svojo krivdo ali pa jim je znižan čin. Če je
bil ujetnik nepomemben, se vojaki po kaznovanju vrnejo na svoje položaje; če pa kdo izpusti ujetnika iz usmiljenja, izgubi
svoj čin v vojski. Če pa je bil kriv goljufije, ko ga je izpustil, je kaznovan s smrtjo ali pa degradiran na najnižje mesto v
službi. Včasih je pomiloščen, kajti kadar ujetnik pobegne z enim od svojih stražarjev, je pomilostitev podeljena drugemu.
25. Če se ujetnik ubije ali pa se strmoglavi z višine, bo za to kriv vojak, se pravi, da bo kaznovan.
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26. Če bi stražar sam ubil zapornika, bo kriv umora.
27. Če se torej trdi, da je zapornik umrl zaradi nesreče, je treba to dokazati s pričami, in potem bo stražar oproščen.
28. Poleg tega, kadar je ujetnik pobegnil po krivdi svojega stražarja, če je ta še vedno zainteresiran, da ga ujame, je običajno,
da se mu po izkazanem ustreznem razlogu da določen čas, da poišče ubežnika, potem ko je s seboj vzel drugega vojaka.
29. Kadar pobegli suženj, ki bi moral biti vrnjen svojemu gospodarju, pobegne, če ima krivec za to sredstva, Saturnin pravi,
da mora plačati vrednost sužnja njegovemu gospodarju.

Tit. 4. O julijanskem zakonu, ki se nanaša na kaznivo dejanje lese majesty.
23. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, VII. knjiga.
Zločin malikovanja je lahko zelo podoben kaznivemu dejanju svetoskrunstva.
(23) Zločin lese majesty je storjen proti rimskemu ljudstvu ali proti njegovi varnosti in ga zagreši tisti, s čigar posredovanjem
so brez cesarjevega ukaza zlonamerno sprejeti ukrepi za smrt talcev; ali kadar se v mestu pojavijo z orožjem ali kamni
oboroženi ljudje ali se zberejo proti državi in zasedejo javne kraje ali templje; ali kadar so bili sklicani shodi ali sklicani
ljudje zaradi upora; ali kjer se z zlonamerno pomočjo in nasveti kogar koli oblikujejo načrti, s katerimi bi lahko ubili sodnike
rimskega ljudstva ali druge uradnike, pooblaščene za poveljevanje, ali kjer kdo nosi orožje proti vladi ali pošlje glasnika ali
pismo sovražnikom rimskega ljudstva ali jim sporoči kakršno koli geslo; ali stori kakršno koli dejanje z zlonamernim
namenom, s katerim lahko pomaga sovražnikom rimskega ljudstva pri njihovih načrtih proti vladi; ali če kdo nagovarja ali
podžiga vojake, da bi zanetil nemir ali razdor proti državi.
(23) Isti, Razprave, VIII. knjiga.
Ali kadar častnik ne odide iz pokrajine, ko pride njegov naslednik; ali dezertira iz vojske; ali pobegne k sovražniku kot
zasebnik; ali kdor, vedoč, da je izjava lažna, jo vstavi v javne zapise ali jo prebere, potem ko je bila v njih objavljena, saj je
tudi to vključeno v prvi oddelek zakona lese majesty.
23. Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.
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Zakon dvanajstih tabel zapoveduje, da se kapiteljsko kaznuje vsakdo, ki podžge sovražnika ali mu izroči državljana. Julijski
zakon o lese majesty pa določa, da je tisti, ki prizadene državno dostojanstvo, odgovoren tako kot tisti, ki se je v vojni
podredil sovražniku, zasedel grad ali predal tabor. Po istem zakonu je odgovoren tisti, ki se brez cesarjevega ukaza vključi v
vojskovanje; ali pobere vojake ali opremi vojsko; ali ko njegov naslednik prispe v pokrajino, mu ne izroči vojske; ali se
odpove poveljstvu ali zapusti vojaško službo rimskega ljudstva; ali ki kot zasebnik zavestno in goljufivo opravi kakšno
oblastno ali sodno dejanje; ali povzroči, da se stori kaj od zgoraj omenjenega.
52. Scaevola, Pravila, IV. knjiga.
Tisti, po čigar zlonamerni iznajdbi je kdo prisiljen prisegati na nekaj proti državi ali je bila vojska rimskega ljudstva
zapeljana v zasedo ali izdana sovražniku; ali tisti, ki je zlonamerno preprečil, da bi sovražnik padel v oblast rimskega
ljudstva; ali tisti, po čigar posredovanju so bili sovražniki rimskega ljudstva opremljeni z zalogami, orožjem, streli, konji,
denarjem ali čim drugim; ali ki je spodbudil prijatelje, da so postali sovražniki rimskega ljudstva, ali ki je z zlonamernim
namenom spodbudil kralja tujega naroda, da je bil manj poslušen rimskemu ljudstvu; ali ki je s svojimi zlonamernimi načrti
povzročil, da je bilo sovražnikom rimskega ljudstva dano več talcev, denarja in tovornih živali, kar je škodovalo njegovi
državi. Podobno velja za tistega, ki po tem, ko je krivec na sodišču priznal svoj zločin in je bil zaprt, krivcu omogoči pobeg.
53. Tistega, ki raztaplja kipe cesarja, ki so bili zavrnjeni, senat oprosti odgovornosti za ta zločin.
0. Marcijan, Pravila, V. knjiga.
54. Zločina lese majesty ne stori, kdor popravlja kipe cesarja, ki so se zaradi starosti poškodovali.
5888. Prav tako ne stori kaznivega dejanja malikovanja tisti, ki je vrgel kamen, ne da bi v kaj meril, in po nesreči zadel
cesarjev kip; to sta navedla Severus in Antoninus v reskriptu, naslovljenem na Julija Kasijana. Isti cesar je v reskriptu Ponciju
izjavil, da prodaja kipov cesarja, ki še niso bili posvečeni, ni lese majesty.
56. Venulej Saturnin, O javnih pregonih, II. knjiga.
Tisti, ki talijo kipe cesarja, ki so že bili posvečeni, ali storijo katero koli drugo tovrstno dejanje, so odgovorni po julijanskem
zakonu, ki se nanaša na lese majesty.
57. Modestin, Pandekti, XII. knjiga.
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Osebe, ki so neslavne in nimajo pravice vložiti obtožbe, lahko nedvomno vložijo to obtožbo.
5888. Tudi vojaki, ki ne morejo braniti drugih zadev, lahko nastopajo v tem postopku; ker varujejo mir, jim je treba, veliko
bolj kot drugim, dovoliti vložitev te obtožbe.
5889. Tudi sužnje je treba v tovrstnih zadevah zaslišati kot tožnike, tudi zoper njihove gospodarje, kakor tudi svobodnjake
zoper njihove pokrovitelje.
5890. Te obtožbe pa naj sodniki ne obravnavajo kot priložnost, da pokažejo svoje čaščenje cesarjevega veličanstva, kajti to
naj storijo le, če je obtožba resnična; upoštevati je namreč treba osebni značaj obtoženca in to, ali bi lahko storil kaznivo
dejanje, pa tudi to, ali je že prej storil ali načrtoval kaj podobnega, pa tudi to, ali je bil pri zdravi pameti, kajti spodrsljaj na
jeziku se ne sme nepremišljeno obravnavati kot kazni vreden dejanje. Kajti čeprav bi bilo treba nepremišljene osebe
kaznovati, bi jih bilo vendarle treba opravičiti, tako kot norce, kadar kaznivo dejanje ni vključeno v stroge določbe zakona;
ali če bi ga bilo treba kaznovati, ker je podobno kaznivemu dejanju, ki ga določa zakon.
5891. Kaznivo dejanje lese majesty, storjeno z oskrunitvijo kipov ali portretov, je veliko hujše, če ga storijo vojaki.
0. Papinianus, Mnenja, knjiga XIII.
V zadevah, ki vključujejo lese majesty, se obravnavajo tudi ženske. Ženska po imenu Julija je razkrila zaroto Lucija Katalina
in konzulu Marku Tuliju priskrbela dokaze, na katerih je utemeljil obtožnico.
60. Hermogenianus, Zakon, knjiga V.
Božanski Severus je odločil, da se premoženje svobodnjakov, ki so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja lese majesty,
ohrani za njihove otroke in se zapleni v državno blagajno, če se ne pojavi noben otrok obsojenca.
61. Isto, Epitome prava, VI. knjiga.
Za lese majesty je lahko obtožen tisti, ki je s pomočjo, nasvetom ali zlonamerno domislico izročil pokrajino ali mesto
sovražniku.
0. Ulpianus, Disputations, knjiga VIII.
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Kdor umre, medtem ko je obtožba proti njemu v teku, ohrani svoj civilni status nedotaknjen, saj zločin s smrtjo ugasne, razen
če je bil obtožen lese majesty; če ga njegovi nasledniki ne očistijo tega prekrška, njegovo premoženje propade v korist
državne blagajne. Očitno je, da v tem položaju ni vsakdo, ki je po julijanskem zakonu obtožen lese majesty, temveč le tisti, ki
je kriv veleizdaje in ga žene sovražna namera proti državi ali cesarju. Če je namreč kdo obtožen po katerem koli drugem
členu julijanskega zakona o lese majesty, bo obtožbe oproščen s smrtjo.

Tit. 5. O julijanskem zakonu za kaznovanje prešuštva.

(0) Ulpianus, O prešuštvu, I. knjiga.
Ta zakon je uvedel božanski Avgust.
23. Isti, Razprave, VIII. knjiga.
Julijanski zakon določa, da vsakdo, ki mora oblikovati obtožbo prešuštva, ker se je ženska poročila, preden je bila obveščena,
da bo obtožena, ne more vložiti obtožbe proti njej, dokler ne reši zadeve obtoženca, njegova zadeva pa se ne šteje za
reševano, če ni bil obsojen.
23. Zoper moža, ki v tej vlogi vloži obtožnico, se je mogoče sklicevati na naslednjo izjemo, in sicer "Če naj bi se izneveril
zakonu, ker je, potem ko je začel pregon zaradi prešuštva, od njega odstopil."
24. Kaznivo dejanje kupčkanja je vključeno v julijanski zakon o prešuštvu, saj je bila predpisana kazen za moža, ki se
denarno okoristi s prešuštvom svoje žene; pa tudi za tistega, ki obdrži svojo ženo, potem ko je bila sprejeta v prešuštvo.
25. Poleg tega tisti, ki svoji ženi dovoli, da stori to kaznivo dejanje, zaničuje svoj zakon; kjer pa se kdo, ki se ne razburja
zaradi takega onesnaženja, ne kaznuje za prešuštvo, se kazen za prešuštvo ne izreče.
26. Kdor trdi, da je prešuštvoval s pomočjo moža, hoče resda zmanjšati svoj zločin, vendar se takšno opravičilo ne prizna. Če
bi torej obtoženi želel obsoditi moža, da je ravnal kot sveder, se ga ne sme zaslišati, če je bil že enkrat obtožen.
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27. Če bi mož skušal svojo ženo preganjati v kazenski zadevi, ali mu bo obtožba, da je deloval kot njen pajdaš, preprečila
vložitev obtožnice? Menim, da ne. Zato dejanje moža v takem primeru povzroči njegovo odgovornost, ne opravičuje pa
njegove žene.
28. Zato se lahko vprašamo, ali lahko tisti, ki obravnava obtožbo zaradi prešuštva, odloči proti možu, ker je deloval kot
pajdaš? Menim, da lahko. Kajti Klavdija Gorgusa, najznamenitejšega moža, ki je obtožil svojo ženo in je bilo ugotovljeno, da
jo je kljub temu, da jo je ujel pri prešuštvu, še vedno obdržal, je božanski Severus obsodil, ker je bil kriv kupčkanja, ne da bi
se proti njemu pojavil kakšen tožnik.
29. Če pa tujec, potem ko je bil obtožen, trdi, da je bil mož kriv sviljenja, s tem ne zmanjša svojega zločina in ne podvrže
moža kazni.
30. Če se mož in oče ženske istočasno pojavita z namenom, da bi jo obtožila, se postavi vprašanje, kateremu od njiju naj
pretor da prednost? Boljše mnenje je, da bi moral imeti prednost mož, saj je mogoče verjeti, da bo obtožbo preganjal z večjo
jezo in nadlogo. To velja do te mere, da je treba tudi v primeru, ko je oče že nastopil in vložil listine z obtožbo, če mož ni bil
malomaren ali kriv zavlačevanja, ampak je sam pripravljen vložiti obtožbo, predložiti dokaze in jo podkrepiti, da bi se zadeva
lažje dokazala pred sodniki, reči isto.
31. Kadar pa drugi, ki imajo pravico vložiti obtožbo za možem in očetom, hočejo to storiti; zakon določa, da mora tisti, ki je
pristojen za zadevo, določiti, kdo bo obtožnik.
23. Isto, O prešuštvu, II. knjiga.
Če torej oče ne dokaže, da je mož zloglasen, ali če ne dokaže, da se je dogovarjal z ženo, namesto da bi jo dejansko
nameraval obtožiti, mora odstopiti mesto možu.
(1) Isti, Razprave, VIII. knjiga.
Če se je pojavil mož in vložil obtožbo, očetu ne teče rok, da bi mu preprečil pregon; vseeno pa, dokler eden od njiju ne sproži
postopka, bo rok, tekel obema; toda, res, ko začne pregon mož, preostali rok ne teče tistemu, ki tega ne more storiti. To lahko
rečemo za vsakogar, ki začne postopek proti prešuštniku ali prešuštnici, saj čas ne teče več proti osebi, ki ni predmet obtožbe.
To velja za može in očete.
66. Pooblastilo za vložitev obtožbe po možu in očetu je dano tujcem, ki imajo pravico to storiti; po preteku šestdesetih dni so
namreč tujcem dani štirje meseci in celo razpoložljivi.
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67. Če je obtožbo prvi vložil tujec, se postavlja vprašanje, ali se mu lahko dovoli, da obtoži žensko, če se pojavi mož. Menim,
da je boljše mnenje, da je treba v tem primeru zaslišati moža, če ni bil kriv malomarnosti. Zato bi moralo biti možu kljub
temu dovoljeno obnoviti obtožbo, tudi če jo je začel neznanec in bi bila ženska oproščena, pod pogojem, da lahko navede
utemeljene razloge, ki so mu preprečili, da bi obtožbo vložil prej.
0. Julianus, Digeste, knjiga LXXXVI.
Nobenega dvoma ni, da je žensko, s katero sem se poročil, mogoče preganjati zaradi prešuštva, storjenega v prvem zakonu,
saj je v Julijanovem zakonu za kaznovanje prešuštva jasno določeno, da lahko tožnik, če se postopek za to kaznivo dejanje
začne zoper žensko, ki je vdova, izbere, ali bo najprej obtožil prešuštnika ali prešuštnico, kar mu je ljubše; če pa je ženska
poročena, mora najprej preganjati prešuštnika in nato žensko.
256. Papinijan, O prešuštvu, I. knjiga.
Julijski zakon velja le za svobodne osebe, ki so bile žrtve prešuštva ali razvrata. Kar zadeva sužnje, se je mogoče zlahka
zateči k tožbi, ki jo dovoljuje akvilejski zakon, in tudi ta zaradi poškodbe bo veljala, pretorijanska tožba zaradi pokvarjenosti
sužnja pa ne bo zavrnjena; tako da se oseba, kriva tega zločina, ne bo izognila zaradi več tožb.
23. Zakon promiskuitetno in nepravilno označuje isto kaznivo dejanje z izrazoma razvrata in prešuštvo. Pravilno gledano je
prešuštvo storjeno le s poročeno žensko; to ime je bilo sprejeto zaradi otroka, ki ga je spočela druga oseba in ne mož.
Razvajenost, ki jo Grki imenujejo "pokvarjenost", se stori z devico ali vdovo.
24. Sina pod očetovskim nadzorom, ki je mož, ta zakon ne razlikuje od tistega, ki je sam svoj gospodar. Božanski Hadrijan je
v reskriptu, naslovljenem na Rozijana Gemina, izjavil, da lahko sin pod očetovskim nadzorom tudi brez očetovega soglasja
vloži obtožbo po tem zakonu.
25. Mož, čeprav morda že preganja dve osebi zaradi drugega kaznivega dejanja, lahko na podlagi zakonske pravice obtoži
tretjo osebo, ker ta primer ni vključen med druge.
23. Marcianus, Institutes, knjiga X.
Moški, ki sklene zakonsko zvezo s svojo varovanko v nasprotju z odlokom senata, ni zakonito poročen; tistega, ki je bil njen
skrbnik ali kurator, pa je mogoče preganjati zaradi prešuštva, če se poroči z dekletom, mlajšim od šestindvajset let, ki mu ni
bilo zaročeno ali namenjeno ali v ta namen omenjeno v oporoki.
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23. Marcijan v drugi knjigi O prešuštvu, ki jo je napisal Papinijan, navaja, da se lahko skupna obtožba zaradi incesta hkrati
vloži zoper obe vpleteni osebi.
23. Papinianus, O prešuštvu, druga knjiga.
Vsakdo, ki zavestno posodi svojo hišo, da bi v njej omogočil razvado ali prešuštvo z materjo, ki ni njegova žena, ali z
moškim, ali ki se denarno okoristi s prešuštvom svoje žene, ne glede na svoj položaj, se kaznuje kot prešuštnik.
73. Jasno je, da je z izrazom "hiša" mišljeno vsako bivališče. 9. Ulpianus, O prešuštvu, IV. knjiga.
Odgovoren je tudi tisti, ki posodi hišo prijatelja.
74. Kadar kdo spodbuja k razvadam na polju ali v kopališču, ga je treba vključiti v zakon.
75. Kadar pa se osebe navadno zbirajo v neki hiši, da bi se dogovorile za prešuštvo, četudi to ni bilo storjeno na tem kraju,
vseeno velja, da je lastnik posodil svojo hišo za izvrševanje razvad ali prešuštva, saj ti prekrški ne bi bili storjeni, če teh
srečanj ne bi bilo.
0. Papinianus, O prešuštvu, II. knjiga.
Matrona ne pomeni le poročene ženske, ampak tudi vdovo.
76. Po tem členu zakona so odgovorne tudi ženske, ki so posodile svoje hiše ali so prejele kakršno koli nadomestilo za
razvade, ki so jih zagrešile.
77. Ženska, ki brezplačno nastopa kot porednica, da bi se izognila kazni za prešuštvo, ali najema njene usluge za nastopanje v
gledališču, je lahko obtožena in obsojena za prešuštvo po odloku senata.
(0) Isto, O prešuštvu.
Vojaka, ki je sklenil kompromis z zapeljivcem svoje žene, je treba razrešiti prisege in ga deportirati.
23. Zelo pravilno je bilo odločeno, da bo vojak, ki živi v konkubinatu s hčerko svoje sestre, čeprav to ni zakonska zveza,
kaznovan zaradi prešuštva.
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24. Ženske, ki je uvrščena med tiste, ki so storile prešuštvo, ni mogoče zagovarjati na sodišču, dokler je odsotna.
25. Tovariš, ki je v pisni obtožbi, vloženi pri guvernerju, navedel, da je svojo snaho obtožil prešuštva, raje odstopi od obtožbe
in dobi njeno doto. Postavlja se vprašanje, ali menite, da bi bilo treba takšno shemo dovoliti. Odgovor je bil, da je zelo
nečasten zgled, če nekdo po tem, ko je vložil obtožbo proti svoji snahi, želi opustiti obtožbo in ostane zadovoljen z
dobičkom, pridobljenim z njeno doto, saj je bila zakonska zveza razvezana po krivdi ženske. Zato ne bo neupravičeno oviran
tisti, ki ga ni bilo sram dati prednost koristi dote pred maščevanjem za čast svoje hiše.
26. Jasno je, da se lahko vsakdo, ki je kriv prešuštva, preganja v petih letih od storitve kaznivega dejanja, čeprav bi morala
biti ženska mrtva.
27. Nekdo je želel obtožiti žensko prešuštva in je prosil, da se mu ne bi šteli dnevi, ki jih je preživel v zaporu. Ker sem se s
tem strinjal, mi je drug oporekal; in če odobravaš njegovo mnenje, te prosim, da mi po temeljitem premisleku o tem
vprašanju pišeš. Odgovor je bil, da tako pogoji kot namen zakona podpirajo vaš sklep; odločeno je bilo namreč, da se tožniku
štejejo le razpoložljivi dnevi, to je tisti, v katerih lahko izpolni formalnosti, ki jih zahteva obtožba. Zato nedvomno, ko
menite, da se dnevi, ko je bil tožnik v zaporu, ne štejejo med razpoložljive dneve, ni razloga za nasprotovanje vašemu
mnenju.
28. Med šestdeset dni, ki se štejejo za razpoložljive in v katerih lahko mož vloži obtožbo, zagotovo spadajo festivali, če ima
tožnik pooblastilo, da se pojavi pred guvernerjem, saj se lahko informacije slednjemu posredujejo, tudi če ni na sodišču. Če
pa je ta privilegij izgubil, mu ni preprečeno, da bi v preostalih štirih mesecih vložil pritožbo pri sodniku.
29. Postavilo se je vprašanje, ali lahko moški na podlagi pravice moža obtoži žensko, ki mu je bila zaročena, nato pa jo je
njen oče dal v zakon drugemu. Mislim, da je bil odgovor, da tožnik v takem primeru sproži nov postopek, ko želi vložiti
obtožbo prešuštva, samo iz tega razloga, da je dekle, ki mu je bilo zaročeno, njen oče pozneje dal v zakon drugemu.
30. Ženska se lahko preganja zaradi prešuštva po smrti svojega moža.
31. Ali naj ženska, ki prosi za odlog zaradi mladosti svojega sina, dobi od obtoženca odlog, ali naj bo zaslišana? Odgovoril
sem ji: "Če je to mogoče, naj se izreče za otroka: Ta ženska, ki ponuja starost svojega sina kot izgovor, da bi se izognila
zakoniti obtožbi, očitno nima upravičene obrambe. Kajti obtožba prešuštva, ki je bila vložena proti njej, ne škoduje otroku,
saj je lahko tudi sama prešuštnica, otrok pa ima pokojnika še vedno za očeta.
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32. Ko sem želel obtožiti prešuštva žensko, ki je po storjenem kaznivem dejanju nadaljevala v istem zakonskem razmerju, je
bilo moje stališče sporno. Sprašujem se, ali je bilo to mnenje pravilno. Odgovor je bil naslednji: "Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne: "Ne bi smeli biti nevedni, da v času trajanja zakonske zveze, ki je obstajala, ko naj bi bilo prešuštvo storjeno,
ženska ni mogla biti obtožena prešuštva in da v tem času tudi sam prešuštnik ni mogel biti obtožen."
33. Čeprav se ženski lahko očita, da se je poročila s tistim, s katerim je osumljena prešuštva, je ni mogoče obtožiti, preden je
bil prešuštnik obsojen. V nasprotnem primeru bi se možje, ki bi želeli doseči razveljavitev pozneje sklenjenih zakonskih
zvez, zatekli k temu izgovoru in rekli, da so se njihove žene poročile z moškimi, s katerimi so prešuštvovali.
34. Neka ženska, ki je izvedela, da je njen odsotni mož umrl, se je poročila z drugim, njen prvi mož pa se je nato vrnil.
Sprašujem, kaj bi bilo treba odločiti glede te ženske? Odgovor je bil, da gre za pravno in ne dejansko vprašanje; kajti če je
preteklo veliko časa, ne da bi bil podan kakršen koli dokaz o razvratu, in se je ženska, ki so jo spodbudile lažne govorice in je
bila tako rekoč osvobojena svoje prejšnje vezi, drugič poročila v skladu z zakonom, saj je verjetno, da je bila prevarana, in se
lahko šteje, da ni storila ničesar, kar bi zaslužilo kazen. Če pa se ugotovi, da je bila domnevna moževa smrt povod za njeno
drugo poroko, ker je to dejstvo vplivalo na njeno čistost, jo je treba kaznovati sorazmerno z naravo kaznivega dejanja.
35. Poročil sem se z žensko, ki je bila obtožena prešuštva, in takoj, ko je bila obsojena, sem se ji odrekel. Sprašujem, ali naj
se šteje, da sem dal povod za ločitev. Odgovor je bil, da glede na to, da ti je po Julijskem zakonu prepovedano obdržati
takšno ženo, je jasno, da se ne sme šteti, da si dal vzrok za ločitev. Zato se bo zakon uporabljal enako, kot če bi do ločitve
prišlo po krivdi ženske.
23. Ulpianus, O prešuštvu, II. knjiga.
Te besede zakona, namreč: "Da nihče ne bi zavestno in z goljufijo storil razvrata ali prešuštva," veljajo tako za tistega, ki je
to svetoval, kot tudi za tistega, ki je storil dejanje razvrata ali prešuštva.
79. Isto, O prešuštvu, II. knjiga.
Če žena ni prešuštvovala, ampak je to storila konkubina, je mož ne more obtožiti kot take, ker ni njegova žena; kljub temu pa
mu zakon ne prepoveduje, da bi jo obtožil kot tujko, če s tem, ko se je dala za konkubino, ni izgubila imena matrone, kot na
primer ženska, ki je bila konkubina svojega patrona.
80. Jasno je, da lahko njen mož proti njej vloži obtožnico ne glede na to, ali je ženska zakonita žena ali ne, saj Sekst Cekst
navaja, da ta zakon velja za vse zakonske zveze, in navaja odlomek iz Homerja, kjer pravi, da atridi niso edini, ki ljubijo
svoje žene.
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81. Mož lahko ženo preganja zaradi prešuštva, če ga je storila javno, čeprav bi lahko, če bi bila vdova, nekaznovano zagrešila
razvado.
82. Božanska Severus in Antoninus sta v nekem reskriptu navedla, da je ta prestopek mogoče preganjati celo v primeru
zaročene ženske, saj ji ni dovoljeno kršiti nobene zakonske zveze, niti upanja na zakonsko zvezo.
83. Kadar pa gre za osebo, s katero je bil storjen incest, ali za žensko, ki jo imajo za ženo, a to v resnici še vedno ne more
biti, je treba reči, da je mož kot take ne more obtožiti, lahko pa to stori kot tujec.
84. Sodnik, ki je pristojen za prešuštvo, mora imeti pred očmi in raziskati, ali je mož s skromnim življenjem omogočil ženi,
da bi imela dobro moralo; kajti veljalo bi za skrajno nepravično, če bi mož od žene zahteval čistost, ki je sam ne prakticira.
To sicer lahko obsodi moža, vendar ne more biti nadomestilo za vzajemno kaznivo dejanje, če ga storita obe strani.
85. Če hoče kdo obtožiti svojo ženo in trdi, da je prešuštvovala, preden se je z njo poročil, ne more vložiti obtožbe po svoji
pravici moža, ker ni prešuštvovala, ko je bila poročena z njim. To lahko rečemo tudi za konkubino, s katero se je moški, ki jo
je hranil, pozneje poročil, ali za hčerko pod očetovskim nadzorom, za katero je oče pozneje privolil v zvezo.
86. Če bi kdo odkrito obtožil svojo ženo, da je prešuštvovala, medtem ko je bil ujetnik v rokah sovražnika, bi bilo
prizanesljivejše trditi, da jo lahko obtoži po pravici moža; njen mož pa je ne more preganjati zaradi prešuštva, če je utrpela
nasilje s strani sovražnika. Kajti kogar koli, nad katerim je bilo storjeno nasilje, zaradi tega ne more biti obsojen zaradi
prešuštva ali nečistovanja.
87. Kadar deklica, mlajša od dvanajst let, ki jo pripeljejo v hišo moža, prešuštvuje in potem ostane z njim, dokler ne preseže
te starosti in začne biti njegova žena; mož je ne more obtožiti prešuštva, ker ga je storila, preden je dosegla zakonsko starost;
po zgoraj omenjenem reskriptu božanskega Severa pa jo lahko obtoži, kot da je bila zaročena.
88. Če bi žensko, ki je bila zavržena, mož pozneje vzel nazaj, ne zato, da bi nadaljeval prvi zakon, ampak v okviru drugega,
ki je bil sklenjen, poglejmo, ali jo je mogoče obtožiti zločina, ki ga je storila v prvem zakonu. Menim, da ne more, saj je njen
mož s tem, ko jo je vzel nazaj, odpravil vsa kazniva dejanja iz prve zakonske zveze.
89. Isto pravilo je treba sprejeti, če hoče obtožiti nečistovanja žensko, s katero se je pozneje poročil; kajti prepozno je, če
svojo obtožbo utemelji na ravnanju, ki ga je odobril s poroko z njo.
1. Scaevola, Pravila, knjiga IV.
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Kdor s pomočjo, nasvetom ali goljufijo povzroči, da se moški ali ženska, ki je bila zalotena pri prešuštvu, izpusti, bodisi
zaradi plačila denarja bodisi zaradi kakršnegakoli dogovora, naj ga doleti enaka kazen, kot velja za obsojene zaradi kaznivega
dejanja kupčištva.
(256) Če mož z namenom, da bi očrnil ženo, ji priskrbi prešuštnika, da bi ju lahko ujel, sta tako mož kot žena kriva kaznivega
dejanja prešuštva v skladu z odlokom senata, ki je bil sprejet v zvezi s to zadevo.
(257) Predvsem mož ali oče, ki ima pod nadzorom svojo hčer, lahko v šestdesetih dneh po razvezi zakonske zveze vloži
obtožnico, pristojnost za to pa v tem času ni dana nikomur drugemu in po preteku tega časa se želja katere koli stranke ne
upošteva.
(258) Tisti, ki preganjajo po pravici moža, niso prosti nevarnosti lažne obtožbe.
23. Ulpianus, O prešuštvu, II. knjiga.
Če je mož sodnik, ga lahko oče pri vložitvi obtožbe prehiti, vendar mu tega ni treba storiti. Pomponij meni, da bi bilo treba
odločiti, da je treba, dokler mož ohrani svojo službo, preprečiti tožbo očeta, da ne bi možu odvzeli pravice, do katere je tudi
on upravičen. Zato šestdeset dni ne teče proti očetu, ker ne more vložiti obtožbe.
23. V sedmem razdelku Julijskega zakona je v zvezi s prešuštvom določeno, da nihče ne more vključiti v število obtožencev
nikogar, ki je odsoten zaradi službenih zadev za državo, ne da bi bila sodba razveljavljena. Ne zdi se namreč pravično, da bi
bila med obtoženimi tudi oseba, ki je odsotna po državnih opravkih, če je zaposlena pri vladi.
24. Treba je dodati: "ne da bi bila sodba neveljavna". Če pa bi bil kdo odsoten zaradi javnih zadev, da bi se izognil
kazenskemu pregonu, mu ta izgovor ne bo prinesel nobene koristi.
25. Če pa je navzoč kdo, ki še vedno velja za odsotnega, na primer oseba, ki pripada nočni straži ali ki služi kot vojak v
mestnih taboriščih, je treba reči, da ga ni mogoče obtožiti, saj se ni prisiljen truditi, da bi prišel.
26. Na splošno je treba šteti, da je opravičljiva le odsotnost tistih, ki so v drugi pokrajini države, kot je tista, v kateri so
obtoženi. Če torej kdo stori prešuštvo v pokrajini, v kateri je zaposlen, ga je mogoče obtožiti tam, razen če gre za osebo, nad
katero guverner nima pristojnosti.
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27. Če oče in mož ne obtožita ženske v šestdesetih dneh, ali bo čas takoj začel teči v korist tujca? Pomponij meni, da se tujcu
lahko dovoli, da vloži obtožnico takoj, ko drugi tega ne želijo storiti. Menim, da bi bilo treba sprejeti njegovo mnenje, saj je
mogoče še bolj odločno reči, da tisti, ki je izjavil, da ne bo vložil obtožbe, ne bi smel biti potem zaslišan.
28. Julijski zakon, ki se nanaša na prešuštvo, zlasti prepoveduje obtožbo s strani nekaterih oseb, kot na primer s strani
mladoletnika, starega petindvajset let, kajti obtožnik se ne šteje za sposobnega, ki še ni polnoleten. To je pravilno, če ne
obtožuje za poškodbo lastne zakonske zveze. Če pa želi obraniti čast lastne zakonske zveze, čeprav bi lahko obtožbo vložil
po pravici tujca, bi ga bilo treba vseeno zaslišati; noben predpis namreč ne bi smel preprečiti nikomur, ki maščuje svojo
lastno škodo. In res, če zaradi nagajivosti mladosti ali gorečnosti zrelosti hiti z obtožbo, mu kazen za zlonamerno obtožbo ne
bo prehitro naložena. Mladoletnika, starega petindvajset let, razumemo kot tistega, ki je star petindvajset let.
29. O zastaranju, ki ga je običajno uvesti zoper osebe, ki vložijo obtožbo prešuštva, se običajno razpravlja, preden je vpletena
stranka vključena v število obtoženih, ko pa se to enkrat zgodi, se ne more sklicevati na zastaranje.
30. Če ženska ostane v vdovstvu, ima tožnik pravico začeti s katero koli stranko, ki jo želi, s prešuštnikom ali prešuštnico.
31. Če kdo hkrati obtoži prešuštnika in prešuštnico, je obtožba nična in lahko začne znova s katero koli stranko, ki jo izbere,
tako kot da ne bi obtožil nobenega, saj prva obtožba nima nobene veljave in učinka.
(1) isti, O prešuštvu, I. knjiga.
Kdor je svoji ženi vročil obvestilo o odpovedi, jo lahko tudi obvesti, naj se ne poroči s Seijem, in če jo je obvestil, lahko
začne z njo.
4. Isto, O julijanskem zakonu o prešuštvu, II. knjiga.
Kaj naj bi pomenil izraz "obvestiti"? Ali pomeni vlogo pri sodišču ali zgolj navadno obvestilo? Menim, da če se vloga ne
vloži pri sodišču, zadošča, da navede, da namerava vložiti obtožbo zaradi prešuštva.
6. Kaj naj bi torej storil, če ni podal obvestila, ampak je vložil pisno obtožnico, preden se je ženska ponovno poročila; in bi se
morala poročiti, ne glede na to, ali se je tega dejstva zavedal ali ne? Menim, da se ne bi smelo šteti, da je bila obveščena, in
da torej tožnik ne more začeti z njo.
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7. Kaj pa, če jo je samo obvestil, da se ne sme poročiti, ni pa dodal, zakaj; ali naj se šteje, da je zakonito poročena? Boljše
mnenje je, da se zdi, da obvestilo pridržuje izbiro tožilcu, ki vloži obtožbo. Če torej v obvestilu omeni kaznivo dejanje
prešuštva, čeprav ni navedel imena sodnika, menimo, da je ženska lahko obtožena, kot če bi ji bilo obvestilo vročeno.
8. Kakšen pa bi bil rezultat, če bi bilo v obvestilu izrecno navedeno, s kom je prešuštvovala, tožnik pa bi jo pozneje želel
obtožiti prešuštva z nekom drugim? Boljše mnenje je, da ga ne bi smeli zaslišati, ker ne vloži obtožbe za kaznivo dejanje,
navedeno v obvestilu.
9. Če pa vroči obvestilo po pooblaščencu, menim, da lahko vloži obtožbo, če to želi; in da bo obvestilo po pooblaščencu
zadostovalo.
10. Če torej vroči obvestilo po svojem oskrbniku, se pravi, če gospodar vroči obvestilo po svojem sužnju, bo to veljavno.
11. Postavlja se vprašanje, ali lahko ena oseba preganja prešuštnico, druga pa prešuštnika; tako da, čeprav obeh hkrati ne
more preganjati ista oseba, ju lahko obtožuje vsak drug posameznik. Ni smiselno sprejeti mnenja, da je mogoče dovoliti
pregon različnim tožilcem, saj če bi se ženska poročila, preden bi bila o tem obveščena, ne more biti obtožena prva; zato
mora počakati, da se izda odločba v zvezi s prešuštnikom. Če bi bil ta oproščen, bo ženska pridobila svoj primer prek njega in
ne more biti pozneje obtožena. Če bo obsojen, ona zaradi tega ne bo obsojena, temveč lahko zagovarja svoj primer in ga
morda pridobi z naklonjenostjo, pravičnostjo ali pomočjo zakona. Kajti kaj, če je bil prešuštnik utesnjen zaradi prizadevanj
sovražnika ali zaradi lažnega pričevanja ali če so ga pred sodiščem premagale podtaknjene priče ali če se ni hotel ali mogel
pritožiti, ženska pa je, potem ko je dobila poštenega sodnika, branila svojo nedolžnost?
12. Če pa je prešuštnik, preden je bil obsojen,
0. Macer, O javnih tožilstvih, I. knjiga.
ali preden je bila obtožba vložena proti njemu,
(1) Ulpianus, O julijanskem zakonu o prešuštvu, II. knjiga.
če bi umrl, je bilo odločeno, da bi bila ženska lahko obtožena, tudi če bi bil mrtev, ne da bi se lahko sklicevala na izjemo.
0. Če pa ne smrt, ampak kakšna kazen, ki mu je naložena, odstrani obtoženca, pravimo, da je žensko še vedno mogoče
obtožiti.
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1. Če prešuštnica v času, ko je bil izbran tisti, ki naj se preganja, ni bila poročena, bila pa je poročena, ko je bil prešuštnik
oproščen, je treba reči, da bi jo, tudi če bi bil prešuštnik oproščen, še vedno lahko obtožili, ker v času, ko je bil izbran tisti, ki
naj se preganja prvi, ni bila poročena.
2. Če bi bil prešuštnik oproščen, poročene ženske ne more obtožiti niti tisti, ki je prešuštnika preganjal in je bil poražen, niti
je ne more obtožiti nihče drug. Če bi se torej tožnik dogovarjal s prešuštnikom in bi bil ta oproščen, naredi poročeno žensko
varno pred obtožbo, ki bi jo vložil kdor koli. Jasno je, da je lahko obtožena, če bi prenehala biti poročena, saj zakon ščiti
žensko le, dokler je poročena.
0. Papinianus, O prešuštvu, I. knjiga.
Očetu je dana pravica, da ubije moškega, ki prešuštvuje z njegovo hčerko, dokler je pod njegovim nadzorom. Zato tega
zakonito ne more storiti noben drug sorodnik, prav tako tega ne more nekaznovano storiti sin, ki je pod očetovim nadzorom
in je oče.
(23) Ulpianus, O prešuštvu, I. knjiga,
Zato se zgodi, da niti oče niti stari oče ne moreta ubiti prešuštnika. To ni nerazumno, saj ni mogoče šteti, da ima pod
nadzorom koga, ki nima nadzora nad samim seboj.
23. Papinianus, O prešuštvu, I. knjiga.
V tem zakonu se naravni oče ne razlikuje od posvojitelja.
23. Pri obtožbi svoje hčere, ki je vdova, oče ni upravičen do prednosti.
24. Pravico ubiti prešuštnika ima oče v svoji hiši, čeprav njegova hči tam ne živi, ali v hiši svojega zeta. Hišo je treba
razumeti kot prebivališče, kot v kornelijskem zakonu, ki se nanaša na poškodbe.
25. Tisti, ki lahko ubije prešuštnika, pa ima veliko večjo pravico, da z njim ravna prezirljivo.
26. Zato ima oče in ne mož pravico ubiti žensko in vsakega prešuštnika; iz razloga, ker očetovska naklonjenost na splošno
skrbi za koristi otrok, vročico in naglico moža, ki odloča prehitro, pa je treba brzdati.
(23) Ulpianus, O prešuštvu, I. knjiga.
3086

To, kar pravi zakon, to je: "Če najde moškega, ki prešuštvuje z njegovo hčerko," se ne zdi odveč; pomeni namreč, da ima oče
to moč le, če hčerko preseneti pri samem dejanju prešuštva. To mnenje sprejema tudi Labeo; Pomponij pa pravi, da je treba
moškega ubiti med samim izvajanjem spolnega dejanja. To je tisto, kar Solon in Drahoš mislita z besedami "epv?".
256. Za očeta je dovolj, da je hči v trenutku, ko ubije prešuštnika, podrejena njegovi oblasti, čeprav morda ni bila v trenutku,
ko jo je dal v zakon; predpostavimo namreč, da je pozneje prišla pod njegov nadzor.
257. Zato oče ne sme ubiti strank, kjer koli jih preseneti, ampak samo v svoji hiši ali v hiši svojega zeta. Razlog za to je, da je
zakonodajalec menil, da je škoda večja, kadar hči povzroči, da se prešuštnik znajde v hiši njenega očeta ali njenega moža.
258. Če pa njen oče živi drugje in ima drugo hišo, v kateri ne prebiva, in tam preseneti svojo hčerko, je ne more ubiti.
259. Kjer zakon pravi: "Hčerko lahko ubije takoj"; to je treba razumeti tako, da potem ko je danes ubil prešuštnika, ne more
pridržati svoje hčerke, da bi jo ubil pozneje; kajti oba bi moral ubiti z enim udarcem in enim napadom in bi ga moral razžreti
isti odpor do obeh. Če pa bi se njegova hči brez kakršne koli njegove privolitve zatekla na beg, medtem ko bi on ubijal
prešuštnika, in bi jo oče, ki jo je zasledoval, nekaj ur zatem ujel in usmrtil, se bo štelo, da jo je ubil takoj.
(1) Macer, Javna tožilstva, I. knjiga.
Tudi mož sme ubiti moškega, ki prešuštvuje z njegovo ženo, vendar ne vsakogar brez razlike, kot to velja za očeta; ta zakon
namreč določa, da sme mož ubiti prešuštnika, če ga preseneti v svoji hiši, ne pa tudi, če ga preseneti v hiši njegovega tasta;
niti če je bil prej pandur; ali če je opravljal poklic mešetarja, tako da je plesal ali pel na odru; ali je bil obsojen v kazenskem
postopku in mu niso bile vrnjene državljanske pravice; ali je svobodnjak moža ali žene ali očeta ali matere ali sina ali hčere
katerega koli od njih; prav tako ni razlike, ali je pripadal izključno eni od zgoraj omenjenih oseb ali je bil dolžan storitve
dvema skupnima patronoma ali je bil suženj.
13. Določeno je tudi, da mora mož, ki je ubil katerega od teh, nemudoma odpustiti svojo ženo.
14. Po mnenju mnogih avtoritet ni razlike, ali je mož svoj lastni gospodar ali sin pod očetovskim nadzorom.
15. V zvezi z obema stranema se v skladu z duhom zakona postavlja vprašanje, ali lahko oče ubije sodnika; in tudi, če je
njegova hči slabega slovesa ali je bila nezakonito poročena, ali bo oče ali mož še vedno ohranil svojo pravico; in kaj je treba
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storiti, če je mož pankrt ali je zaradi takšnega ali drugačnega razloga zaznamovan s sramoto. Upravičeno lahko trdimo, da
imajo pravico do uboja tisti, ki lahko vložijo obtožbo kot oče ali mož.
(1) Ulpianus, O julijanskem zakonu, ki se nanaša na prešuštvo, II. knjiga.
V petem razdelku julijanskega zakona je določeno naslednje: "Da lahko mož, če je presenetil prešuštnika z ženo in ga noče
ali ne more ubiti, tega zadrži največ dvajset zaporednih ur podnevi in ponoči, da pridobi dokaze o zločinu in izkoristi svojo
pravico, ne da bi jo ogrozil."
0. Menim, da je treba to, kar je bilo navedeno v zvezi z možem, upoštevati, kar zadeva očeta.
1. Tudi če mož prešuštnika ne bi presenetil v svoji hiši, ga lahko zadrži.
2. Kadar pa je prešuštnik takoj izpuščen, ga ni mogoče privesti nazaj.
3. Kaj je treba storiti, če pobegne; ali ga je mogoče pripeljati nazaj in ga dvajset ur stražiti? Menim, da je bolje trditi, da ga je
mogoče pripeljati nazaj in ga varovati zaradi pridobivanja dokazov.
4. Naslednji stavek: "Da bi pridobil dokaze o kaznivem dejanju" pomeni, da lahko privede priče, ki bodo pozneje pričale, da
je bil storilec zaloten pri prešuštvovanju.
15. Isti, Razprave, III. knjiga.
Ženske med zakonsko zvezo ne more obtožiti prešuštva nihče, ki sme poleg moža vložiti obtožbo; kajti tujec ne bi smel
nadlegovati žene, ki jo mož odobrava, in motiti mirnega zakona, razen če je moža prej obtožil, da je prevzetnež.
16. Kadar pa je mož obtožbo opustil, je primerno, da jo sproži nekdo drug.
0. Isto, O prešuštvu, III. knjiga.
Kadar tožnik zahteva, da se sužnja, obtoženega prešuštva, muči, ne glede na to, ali namerava biti sam navzoč ali ne, morajo
sodniki odrediti, da se sužnja oceni; in ko je to opravljeno, morajo odrediti, da tisti, ki je sužnja obsodil kot krivega, plača
znesek ocene in še toliko več zainteresirani stranki.
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0. Vendar pa razmislimo, komu je treba plačati to kazen, saj zakon omenja zainteresirano stranko. Takšna oseba je torej
dobronamerni kupec; čeprav je morda kupil sužnja od nekoga, ki ni njegov lastnik, lahko pravilno rečemo, da je
zainteresirana stranka.
1. Dobro bo, če bomo v isto kategorijo vključili tudi tistega, ki je prejel lastnino v zastavo; v njegovem interesu je namreč, da
do mučenja ne pride.
2. Kadar pa je užitek sužnja v lasti drugega, je treba njegovo ocenjeno vrednost razdeliti med lastnika in užitkarja.
3. Če je suženj v skupni lasti več oseb, je treba njegovo ocenjeno vrednost razdeliti mednje.
4. Kadar je svobodnjak, za katerega se domneva, da je suženj, mučen iz razloga, ker sam ne pozna svojega stanja, je po
mnenju Cecilija upravičen do pretorijanske tožbe proti osebi, ki ga je lažno obtožila, da ne bi ostala nekaznovana, ker je
svobodnjaka podvrgla mučenju, kot da bi bil suženj.
5. Zakon določa, da se mučenje uporabi za moške ali ženske sužnje obdolženega moškega ali ženske ali za sužnje staršev
enega od njiju; če so omenjene sužnje obdolžencu dali njegovi starši za lastno uporabo. Božanski Hadrijan je v reskriptu,
naslovljenem na Kornelija Latianusa, navedel, da je treba mučiti sužnje tujcev.
6. Moški in ženska, ki sta obtožena, njuni varovanci in oseba, ki je vložila obtožbo, morajo biti navzoči pri mučenju,
varovancem pa se podeli pooblastilo za zasliševanje.
7. Še bolj priporočljivo je, da se muči suženj, na katerem je imela obtožena oseba pravico do uporabe, saj se kljub temu, da
dejansko ni bil njen suženj, še vedno šteje, da je bil v službi; pri vsem, kar se nanaša na mučenje, namreč ni toliko pomembno
vprašanje lastništva kot dejstvo služenja.
8. Če torej suženj, ki pripada drugemu, v dobri veri služi obtožencu, bo vsakdo priznal, da ga je mogoče zaslišati, medtem ko
je podvržen mučenju.
9. Kadar pa je suženj tisti, ki je upravičen do svobode pod pogoji zaupanja ali ki pričakuje, da bo svoboden ob izpolnitvi
določenega pogoja, je boljše mnenje, da ga je mogoče mučiti.
10. Zakon določa, da sužnji, ki so bili mučeni na ta način, postanejo javna last; zato zaplenimo del sužnja, ki je v skupni lasti,
in samo lastništvo tistega, pri katerem ima drugi pravico do užitka; kadar ima obtoženi samo pravico do užitka, je boljše
mnenje, da začne uživanje pravice do užitka pripadati vladi; ne zaplenimo pa sužnja, ki je v lasti drugega. Razlog za
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zaplembo sužnjev je v tem, da lahko brez strahu povedo resnico; če pa bi se bali, da bodo spet pod oblastjo obtožencev, bi
lahko pod vplivom mučenja postali nepopustljivi.
11. Vendar pa se jih ne zapleni, preden so podvrženi mučenju.
12. Tudi če bi vse zanikali, jim bo kljub temu zaplenjen. Razlog za to je isti, pa tudi zato, da se jim prepreči upanje, da bi spet
prišli pod nadzor svojih gospodarjev, če bi zanikali v pričakovanju, da bodo nagrajeni za vztrajnost pri izrekanju neresnic.
13. Celo sužnji obtoženca so zaplenjeni, če so podvrženi mučenju. Tovrstne sužnje je namreč treba odvzeti gospodarjem, da
bi jim preprečili laganje, tuji sužnji pa nimajo nikogar, ki bi mu ugodili.
14. Kadar je obtoženec obeh spolov oproščen, zakon določa, da če sužnji umrejo, sodniki ocenijo izgubo glede na to, koliko
so bili vredni, preden so jih mučili; če pa živijo, na znesek, sorazmeren s škodo, ki jim je bila povzročena ali povzročena.
15. Opozoriti je treba, da je v devetem razdelku določeno, da kadar je suženj obtožen prešuštva in tožnik ne želi, da bi ga
mučili, zakon odreja, da se gospodarju izplača dvojna vrednost; vendar gre za navadno odškodnino.
(23) Marcianus, O javnih tožilstvih, I. knjiga.
Vse, kar je v teh različnih primerih lahko dolgovano, je mogoče izterjati z osebno tožbo, ki izhaja iz zakona.
23. Ulpianus, O prešuštvu, IV. knjiga.
Zakon kaznuje za kupčkanje moža, ki obdrži ženo, potem ko je bila presenečena v prešuštvu, prešuštniku pa dovoli, da odide.
Mož bi se namreč moral jeziti na ženo, ki je prekršila zakonsko zaobljubo, kaznovati pa bi moral biti tudi on, kadar se ne
more opravičiti za svojo nevednost ali prikriti svoje brezbrižnosti z izgovorom, da je njegova informacija neverjetna. Zato
zakon pravi, da naj "prešuštnici, presenečeni v njegovi hiši, dovoli oditi", ker želi kaznovati moža, ki jo je zalotil pri tako
neslavnem dejanju.
(23) Ko zakon pravi, da je zakonsko odgovoren vsak, ki se poroči z žensko, ki je bila obsojena zaradi prešuštva, poglejmo, ali
se to nanaša na prešuštvo? Boljše mnenje je, da se nanaša, kajti če bi bila ženska po tem zakonu obsojena iz katerega koli
drugega razloga, bi se lahko nekaznovano poročila.
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(24) Kaznovan je tudi tisti, ki sprejme denar zaradi nečistovanja, ki ga je odkril, in ni razlike, ali ga prejme mož sam ali
nekdo drug, saj je treba kaznovati tistega, ki sprejme odškodnino za prikrivanje svojega spoznanja o nečistovanju. Zakon pa
ne velja za tistega, ki skrivnost hrani brezplačno.
(25) Kdor se je denarno okoristil s prešuštvom svoje žene, mora biti kaznovan; kajti tisti, ki deluje kot ženin pajdaš, ne stori
nepomembnega prekrška.
(26) Za moškega, ki karkoli prejme v zameno za prešuštvo svoje žene, velja, da je to prejel zato, da bi lahko prešuštvovala; in
ne glede na to, ali je to prejel pogosto ali samo enkrat, ne bi smel biti oproščen kazni. Pravilno je, da ima korist od prešuštva
svoje žene tisti, ki nekaj sprejme, da bi ji dovolil razvado, kot to počnejo prostitutke. Kadar pa svoji ženi dovoli, da stori
kaznivo dejanje, ne zaradi koristi, temveč zaradi malomarnosti, lastne krivde, določene stopnje brezbrižnosti ali pretirane
lahkovernosti, se šteje, da je zunaj zakona.
(27) Delitev šestmesečnega roka se opravi na naslednji način: v primeru poročene ženske se čas računa od dneva razveze
zakonske zveze, v primeru vdove pa od dneva, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno. Zdi se, da je to navedeno v reskriptu,
naslovljenem na konzula Tertyllusa in Maximusa. Poleg tega, če je od razveze zakonske zveze minilo šestdeset dni, od
dneva, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno, pa je preteklo pet let, je treba reči, da ženske ni mogoče obtožiti; tako da je treba
ob dodelitvi šestih razpoložljivih mesecev to razumeti tako, da obtožbe, ki je ugasnila zaradi neprekinjenega petletnega
obdobja, ni mogoče obnoviti.
(28) Zakonodajalec je želel, da bi se ta petletni rok upošteval, kadar bi bil kateri od obdolžencev obtožen nečistovanja,
prešuštva ali kupčkanja. Kaj je torej treba storiti, če bi se kot obramba navedlo drugo kaznivo dejanje, ki izhaja iz Julijskega
zakona, kot je to v primeru tistih, ki posojajo svoje hiše za namene nečistovanja, in njim podobnih? Boljše mnenje je, da so
vsa kazniva dejanja, vključena v julijanski zakon, predpisana po preteku petih let.
(29) Poleg tega je treba pet let šteti od dneva, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno, do dneva, ko je bila stranka preganjana, in
ne do dneva, ko je bila sodba zaradi prešuštva izvršena.
(30) V dekretu senata je bilo tudi dodano, da je treba, če več oseb preganja istega obdolženca, upoštevati datum informacije
tistega, ki je vztrajal pri pregonu; tako da se lahko tisti, ki vloži obtožnico, opre na svojo informacijo in ne na informacije
drugih.
(31) Nobenega dvoma ni, da je mogoče preganjati vsakogar, ki je storil kaznivo dejanje posilstva s silo, uporabljeno proti
zadevnemu moškemu ali ženski, brez sklicevanja na zgoraj navedeni petletni rok; saj ni dvoma, da je storil kaznivo dejanje
nasilja.
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0. Paulus, O prešuštvu, I. knjiga.
Oče ne more preganjati, ne da bi se izpostavil tveganju lažne obtožbe.
26. Šestdeset dni se računa od razveze zakonske zveze, v šestdeset dni pa je vključen tudi šestdeseti dan.
23. Isto, O prešuštvu, II. knjiga.
Rok petih let je treba šteti neprekinjeno in ne zgolj z izračunavanjem razpoložljivih dni. Toda kako je treba ravnati, če je bila
najprej obtožena ženska, in ker prešuštnika ni bilo mogoče preganjati hkrati, ker se je zadeva zavlekla na daljše obdobje, bi se
moral rok petih let izteči? Kaj če tisti, ki je začel pregon v petih letih, tega ni izpeljal do konca ali se je izmikal, in bi po
preteku petih let drugi želel nadaljevati pregon? Pravično je, da se od petih let odšteje čas, ki je bil porabljen za predhodni
pregon.
0. Macer, O državnih tožilstvih, I. knjiga.
Ni pomembno, ali oče najprej ubije svojo hčerko, presenečeno v prešuštvu, ali ne, če ubije oba krivca; če namreč ubije samo
enega, bo odgovoren po kornelijanskem zakonu. Če pa enega ubije, drugega pa rani, po določilih zakona ni oproščen; toda
božanska Marka in Komod sta v reskriptu izjavila, da bi moral biti nekaznovan, in sicer iz razloga, ker je bil prešuštnik sicer
ubit, ženska pa je preživela, potem ko ji je oče zadal hude rane, vendar se je rešila prej po nesreči kot namerno; zakon namreč
zahteva enako ogorčenje in enako strogost do vseh, ki so zaloteni pri prešuštvu.
0. Kadar mož izbere enega od dveh krivcev, ki sta bila kriva prešuštva, ne more obtožiti drugega, preden je prvi primer
končan; ker isti posameznik ne more istočasno obtožiti dveh oseb. Kljub temu pa tožilcu med postopkom proti prešuštniku ali
prešuštnici ni preprečeno, da obtoži tudi vsakogar, ki je za ta namen posodil svojo hišo ali svetoval, da se obtožba zatre s
plačilom denarja.
(788529152) Marcianus, Državno tožilstvo, I. knjiga.
Kadar kdo trdi, da je njegov suženj prešuštvoval z žensko, ki jo je imel za ženo, je božanski Pij v nekem reskriptu določil, da
mora obtožiti žensko, preden svojega sužnja v njeno škodo podvrže mučenju.
30. Če kdo prešuštnika ne pusti oditi, ampak ga zadrži, kot na primer svojega sina, obtoženega prešuštva z mačeho, ali
svojega svobodnjaka ali sužnja, obtoženega s svojo ženo, je kriv po duhu, ne pa po črki zakona. Vendar pa mora biti ženska,
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ki je pridržana, kaznovana. Če pa bi jo, potem ko jo je pregnal, pripeljal nazaj, po strogi razlagi zakona ni kriv, vendar ga je
treba vseeno šteti za odgovornega, da bi se izognil storitvi goljufije.
31. Če ženska prejme ceno za prešuštvo, ki ga je storil njen mož, bo po julijanskem zakonu kaznovana kot prešuštnica.
31. Modestin, Pravila, I. knjiga.
Prešuštva je kriv tisti, ki zadržuje svobodno žensko z namenom, da bi z njo sobival, vendar ne z namenom, da bi se z njo
poročil, razen seveda konkubine.
1. Prešuštvo je storjeno s poročeno žensko; nečistovanje z vdovo, devico ali dečkom.
35. Isti, Pravila, VIII. knjiga.
Tistemu, ki želi vložiti obtožbo prešuštva in se zmoti v podatkih, ni prepovedano, da jih popravi; pod pogojem, da ni potekel
čas, s katerim je pravica do postopka ugasnila.
2. Papinianus, Vprašanja, III. knjiga.
Kadar je mladoletnik kriv prešuštva, bo odgovarjal po julijanskem zakonu, ker je tovrstni zločin mogoče storiti po puberteti.
3. Isti, Vprašanja, V. knjiga.
Odločeno je bilo, da lahko sin pod očetovskim nadzorom brez očetovega soglasja obtoži svojo ženo prešuštva v javnem
dejanju, ker se maščuje za svoje trpljenje.
(1) Isto, Vprašanja, XXXII. knjiga.
Če je prešuštvo storjeno hkrati s krvoskrunstvom, na primer s pastorko, snaho ali mačeho, se kaznuje tudi ženska, saj se to
zgodi tudi tam, kjer prešuštvo ni bilo storjeno.
4. Če je prešuštvo storjeno s sestrino hčerjo, ali ne bi bilo treba razmisliti, ali bo za moža zadostovala kazen za prešuštvo? V
tem primeru se zgodi, da je bilo storjeno dvojno kaznivo dejanje, saj je velika razlika, kadar je nezakonita zakonska zveza
sklenjena po pomoti in kadar sta združena zaničevanje zakona in žalitev krvi.
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5. Zato mora ženska prestati enako kazen kot moški, če je storila incest, ki ga prepoveduje zakon narodov; kajti če gre le za
spoštovanje našega zakona, ne bo odgovorna za kaznivo dejanje incesta.
6. Včasih pa se v primeru moških kaznivo dejanje incesta, čeprav je po svoji naravi hujše, običajno obravnava manj strogo
kot kaznivo dejanje prešuštva; pod pogojem, da je bil incest storjen v nezakoniti zakonski zvezi.
7. Nazadnje so cesarski bratje Klavdijo zaradi njene starosti oprostili odgovornosti za kaznivo dejanje incesta, vendar so
odredili, da je treba nezakonsko vez prekiniti; čeprav sicer kaznivo dejanje prešuštva, če je storjeno po puberteti, zaradi
starosti ni opravičljivo. Zgoraj je namreč navedeno, da ženske, ki se motijo glede zakona, niso odgovorne za kaznivo dejanje
incesta; kadar pa storijo prešuštvo, ne morejo imeti opravičila.
8. Isti cesarji so v reskriptu navedli, da po ločitvi, ki jo je posvojenec v dobri veri dosegel od svoje mačehe, obtožba incesta
ne bi smela biti priznana.
9. Prav tako so v reskriptu Polliju navedli: "Incestne poroke se navadno ne potrjujejo, zato bomo, če oseba odstopi od take
poroke, odpustili kazen za pretekli prekršek, če krivec še ni bil preganjan."
10. Poleg tega je incest, storjen z nezakonito poroko, običajno oproščen zaradi spola ali starosti ali celo po ločitvi, če je bil
storjen v dobri veri in je bila domnevno storjena napaka; še lažje pa je, če se ne pojavi nihče, ki bi ga preganjal.
11. Cesar Marcus Antoninus in njegov sin Commodus sta v reskriptu navedla, da če mož, ki ga je gnala silovita žalost, ubije
ženo, presenečeno v prešuštvu, ne bo kaznovan s kaznijo, ki jo za morilce določa kornelijanski zakon; božanski Pij je namreč
v reskriptu, naslovljenem na Apolonija, navedel naslednje trditve: "Če kdo ne zanika, da je ubil svojo ženo, ki jo je presenetil
v prešuštvu, mu je mogoče oprostiti skrajno kazen, saj je zelo težko zadržati upravičeno žalost; ker pa je za maščevanje storil
več, kot bi moral, ga je treba kaznovati. Zato bo, če je nižjega ranga, dovolj, da bo obsojen na dosmrtno težko delo; če pa je
višjega ranga, bo premeščen na otok."
12. Svobodnjak ne sme zlahka napadati ugleda svojega varovanca, vendar mu je treba dovoliti, da to stori, če ga hoče obtožiti
prešuštva s pravico moža, tako kot če bi utrpel kakšno drugo okrutno škodo. Kadar pa je zaščitnik med tistimi, ki jih lahko,
če jih preseneti pri storitvi tega kaznivega dejanja, ubije kdo drug, in če ga zalotijo pri prešuštvovanju z ženo, je treba
razmisliti, ali ga lahko svobodnjak nekaznovano ubije. To se nam zdi precej težko, saj je treba ugled, veliko bolj kot
življenje, spoštovati.
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13. Vsakogar, ki zaseda častni položaj ali službo v javni službi, je mogoče preganjati, vendar se obtožba odloži ; če pa
predloži poroštvo, da se bo pojavil, se zadeva odloži do izteka njegovega mandata. Tiberij Cezar je to navedel v svojem
zapisu.
5. Isto, Mnenja, knjiga XV.
Sklep guvernerja neke pokrajine je bil, da je bila neka ženska kršena. Odločil sem, da ni odgovorna po julijanskem zakonu o
prešuštvu; čeprav ji je bilo zaradi zaščite njene skromnosti preprečeno, da bi moža takoj obvestila o škodi, ki jo je utrpela.
(1) Tudi po tem, ko se je ženska drugič poročila, čeprav njenega prvega moža ni bilo mogoče preganjati kot njenega pajdaša,
lahko obtožbo prešuštva zoper prešuštnika vloži tujec.
(2) Tudi če bi ženska umrla med trajanjem zakonske zveze, ima njen mož pravico prešuštnika preganjati.
(3) Ženske, ki je bila poročena, preden je bila oseba, ki je z njo prešuštvovala, obsojena, ni mogoče preganjati za to kaznivo
dejanje, če ji obvestilo ni bilo vročeno ob poroki ali na njenem prebivališču.
(4) Podal sem mnenje, da se lahko ženska, ki je bila izgnana zaradi sodelovanja z razbojniki, obdrži v zakonu brez strahu
pred kaznijo, ker ni bila obsojena za prešuštvo.
(5) Kaznivo dejanje incesta, združenega s prešuštvom, po preteku petih let ni predpisano.
(6) Določeno je, da dveh oseb, moškega in ženske, ni mogoče zakonito preganjati zaradi prešuštva hkrati, niti moža; če pa je
oba hkrati obtožil nekdo, ki je pozneje želel odstopiti, menim, da bo potrebna oprostilna sodba v primeru obeh strank.
(7) Skupna obtožba zaradi incesta se lahko hkrati vloži zoper dve osebi.
(8) Podal sem svoje mnenje, da je v primeru obtožbe dveh gospodarjev zaradi incesta njune sužnje mogoče mučiti le, če naj
bi bil incest storjen s prešuštvom.
6. Paulus, Mnenja, knjiga XIX.
Postavljeno je bilo vprašanje, ali se lahko ženska, ki ji je mož zagrozil, da jo bo obtožil kaznivega dejanja prešuštva, vendar
tega ni storil niti kot mož niti po splošnem pravu, poroči z moškim, ki ga je označil za krivega prešuštva? Paulus je
odgovoril, da ji v zadevnem primeru nič ne preprečuje, da bi se poročila z moškim, ki ga je njen mož osumil.
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7. Prav tako je bilo postavljeno vprašanje, ali naj se šteje, da je isti mož opustil prešuštvo ali da je ravnal kot prešuštnik, če je
pozneje vzel nazaj isto ženo? Paulus je odgovoril, da se za tistega, ki je vzel nazaj isto ženo, potem ko je proti njej vložil
obtožbo prešuštva, šteje, da je odstopil; zato po istem zakonu ni imel več pravice, da bi jo obtožil.
(1) isti, Sentence, I. knjiga.
Pri obtožbi prešuštva se ne sme odlašati, razen če je treba prisiliti osebe, da pridejo na sodišče, ali če sodnik, spodbujen z
okoliščinami primera, dovoli odlog, potem ko je bil dokazan ustrezen razlog.
8. Tryphoninus, Disputations, Book II.
Če bi tisti, ki je dobil pravico nositi zlati prstan, prešuštvoval z ženo svojega zaščitnika; ali s svojo zaščitnico; ali z ženo
tistega ali očeta tistega, od katerega je dobil svobodo; ali z materjo ali sinovo ženo; ali s hčerjo katere koli od teh oseb, ali naj
bo kaznovan kot svobodnik? In če je presenečen v prešuštvu, ali ga je mogoče nekaznovano ubiti? Nagibam se k mnenju, da
ga je treba kaznovati s kaznijo, ki velja za svobodnjake; ker je z julijanskim zakonom o zatiranju prešuštva in z namenom
zaščite zakonske zveze določeno, da jih je treba obravnavati kot svobodnjake; zaradi te prednosti pa se primer patrov ne sme
poslabšati.
9. Gaj, O zakonu dvanajstih tabel, III. knjiga.
Če obvestilo o odpovedi ni bilo vročeno v skladu z zakonom in zato ženska še vedno velja za poročeno; če pa jo kdo vzame
za ženo, ne bo prešuštnik. Avtor tega mnenja je bil Salvius Julianus; ker, kot pravi, prešuštva ni mogoče zagrešiti brez
zlonamerne spletke. Vendar je treba meniti, da je zlonamerne spletke kriv tisti, ki je vedel, da ni bila zakonito zavržena.
(1) Papinianus, Mnenja, IV. knjiga.
Če je tašča mrtva, je zeta mogoče preganjati zaradi incesta z njo, tako kot je prešuštnika mogoče preganjati po ženini smrti.

Tit. 6. O julijanskem zakonu o javnem nasilju.
10. Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.
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Po julijanskem zakonu o javnem nasilju je odgovoren tisti, ki v svoji hiši, na svojem zemljišču ali v kmečki hiši zbira orožje
ali puščice v večjih količinah, kot je to običajno za namene lova ali potovanja po kopnem ali vodi.
11. Scaevola, Pravila, IV. knjiga.
Izjema je orožje, ki ga ima kdo za namene trgovanja ali ki mu je pripadlo po dediščini.
(1) Marcianus, Inštituti, XIV. knjiga.
V enakem položaju so tudi tisti, ki so si zamislili, da bi vzbudili nemir ali upor, in imajo pod orožjem sužnje ali svobodnjake.
12. Po istem zakonu je odgovoren tisti, ki se po doseženi puberteti v javnosti pojavi oborožen.
13. V istem položaju so tisti, ki dajejo izredno slab zgled, ker se množično zberejo in vzbujajo nemir, ropajo podeželske hiše
in s puščicami ali orožjem izvajajo rope.
14. Odgovoren je tudi tisti, ki v primeru požara z nasiljem odstrani karkoli razen gradbenega materiala.
15. Poleg tega je po tem zakonu kaznovan tudi tisti, ki s silo onesnaži dečka ali žensko ali kogar koli drugega.
16. Enako se kaznuje tudi tisti, ki gre na požar oborožen z mečem ali drugim orožjem z namenom ropa ali da bi lastniku
preprečil reševanje njegovega premoženja.
17. Po istem zakonu je odgovoren tisti, ki z oboroženimi moškimi, zbranimi v telesu z razkazovanjem sile, izžene lastnika iz
njegove hiše, zemljišča ali ladje:
(1) Ulpianus, O ediktu, knjiga LIX.
Ali pa je v ta namen priskrbel moške.
13. Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.
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Vsakdo, ki z zborovanjem, množico, nemirom ali vstajo povzroči požar; ali kdor maltretira človeka, ki ga je neupravičeno
zaprl; ali kdor prepreči, da bi pokopali truplo, da bi lažje razpršil in izropal pogrebni sprevod; ali koga nasilno prisili, da se
mu zaveže, ker zakon takšno obveznost razveljavi, je odgovoren.
14. Kadar gre za vprašanje nasilja in posesti ali lastništva, je božji Pij v nekem reskriptu določil, da je treba nasilje raziskati
pred lastninsko pravico; ta reskript, napisan v grščini, je bil naslovljen na Tesalsko skupnost. Odredil je tudi, da je treba
vprašanje nasilja preučiti, preden se odloči o vprašanju lastništva ali posesti.
15. Kdor je posiljeval svobodno žensko ali žensko, ki je poročena, naj se kaznuje s smrtjo. Če njen oče, ganjen z molitvami,
odpusti škodo, lahko tujec toži, ne da bi zastaral s petletnim zastaralnim rokom, saj zločin posilstva po obsegu presega
julijski zakon, ki se nanaša na prešuštvo.
15. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, VII. knjiga.
Božanski Pij je v nekem reskriptu določil, da je treba kaznovati tistega, ki posiljuje svobodno rojenega dečka, kot sledi:
"Odredil sem, naj mi predložijo prošnjo, ki mi jo je v imenu Domitiusa Silvana, svojega strica po očetovi strani, predložil
Domitius Silvanus, na katerega je vplivala njegova pritožba, v kateri je navedeno, da so njegovega sina, ki je bil svobodno
rojen in še zelo mlad, na silo odpeljali, zaprli in ga nato podvrgli udarcem in mučenju z veliko nevarnostjo za njegovo
življenje. Dragi brat, prosim te, da ga zaslišiš, in če ugotoviš, da so bili ti prekrški storjeni, jih strogo kaznuješ."
16. Isti, O dolžnostih prokonzula, VIII. knjiga.
Vsakdo, ki ima oblast ali moč in rimskega državljana podvrže smrti ali bičanju ali to odredi ali mu karkoli pritrdi na vrat z
namenom mučenja, ne da bi mu dovolil pritožbo, je odgovoren po julijanskem zakonu, ki se nanaša na javno nasilje. To velja
tudi za poslance in oratorje ter njihove spremljevalce, če se dokaže, da jih je kdo pretepel ali jim povzročil kakršno koli
poškodbo.
17. Marcianus, Javna tožilstva, knjiga V.
Julijski zakon o javnem nasilju določa, da obtoženca nihče ne sme vezati ali mu preprečiti, da bi se v določenem roku zglasil
v Rimu.
18. Paulus, O ediktu, VII. knjiga.
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Z "oboroženimi osebami" ne smemo razumeti le tistih, ki imajo puščice, ampak tudi vse drugo, s čimer lahko povzročijo
poškodbe.
19. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII.
Tisti, ki z goljufijo preprečuje svobodno izvrševanje pravice ali preprečuje sodnikom, da bi odločali tako, kot bi morali; ali
tisti, ki, ko mu je podeljena moč ali oblast, ravna drugače, kot odreja in zahteva zakon; in vsakdo, ki neupravičeno prisili
nekoga, da javno ali zasebno obljubi, da bo priskrbel sužnje ali plačal denar; pa tudi vsakdo, ki se z zlonamernim namenom
pojavi oborožen na zborovanju ali na kraju, kjer se javno izvršuje pravica, razen tistega, ki zbira ljudi, da bi lovil divje zveri,
in mu je dovoljeno, da v ta namen zadržuje ljudi, bo odgovoren po tem zakonu.
20. Prav tako je po tem zakonu odgovoren tisti, ki tam, kjer so zbrani ljudje, uporabi silo, da bi koga udaril ali pretepel,
čeprav ga ne sme ubiti.
21. Tistemu, ki je obsojen, da je uporabil javno nasilje, se prepove uporaba vode in ognja.
Paulus, Sentence, knjiga V.
Tisti, ki so v mestu ali na podeželju oplenili hiše drugih, vdrli vanje ali jih zasegli in to storili s pomočjo množice in z
razkazovanjem oborožene sile, se kaznujejo z glavno kaznijo.
Z izrazom "orožje" je mišljeno vse, kar lahko človek uporabi za povzročitev škode.
Za tiste, ki nosijo orožje, da bi se zaščitili, se ne šteje, da ga nosijo z namenom, da bi koga ubili.
Isto, O turpiljskem odloku senata.
Tisti, ki samovoljno uvedejo nove davke, so odgovorni po julijanskem zakonu o javnem nasilju.

Tit. 7. O julijanskem zakonu, ki se nanaša na zasebno nasilje.
Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.
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Kdor je obsojen zaradi zasebnega nasilja, se po julijanskem zakonu kaznuje z zaplembo tretjine premoženja; poleg tega je
določeno, da ne sme biti senator ali dekurion, ne sme dobiti nobenega odlikovanja, ne sme sedeti s prej omenjenimi uradniki,
ne sme biti sodnik, po odloku senata pa se mu odvzamejo vse časti kot neslavni osebi.
Tisti, ki so podvrženi kazni po julijskem zakonu o zasebnem nasilju, so podvrženi isti kazni, če so bili krivi goljufije in
nasilne prisvojitve katerega koli blaga pri brodolomu.
Vsakdo, ki oropa premoženje, ki je propadlo na ladji, je po cesarskih ustavah kaznovan samovoljno; božanski Pij je namreč
v reskriptu določil, da se proti mornarjem ne sme uporabiti nobene sile, in če kdo to stori, da mora biti strogo kaznovan.
Scaevola, Pravila, knjiga IV.
Po tem zakonu je odgovoren tisti, ki z množico ljudi uporabi silo, zaradi katere je kakšna oseba pretepena ali udarjena, tudi
če ni nihče ubit.
Macer, Državno tožilstvo, I. knjiga.
Ni razlike, ali je bila množica sklicana z namenom, da bi uporabila nasilje proti svobodnjakom, lastnim sužnjem ali sužnjem,
ki pripadajo drugemu.
Tisti, ki so se zbrali, so nič manj odgovorni po istem zakonu.
Če pa se ni zbrala nobena oseba in nihče ni bil pretepen, ampak je bilo nekaj neupravičeno odvzeto iz lastnine, ki pripada
drugim, je tisti, ki je to storil, odgovoren po tem zakonu.
Paulus, O ediktu, knjiga LV.
Zločin, ki se kaznuje po julijanskem zakonu, je storjen, če naj bi nekdo zbral množico ali množico, da bi preprečil privedbo
osebe na sodišče.
Če naj bi kdo mučil sužnja drugega, Labeo pravi, da se je mogoče zateči k pretorjevemu ediktu, ki se nanaša na poškodbe, in
tako pokazati večjo zmernost.
Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIX.
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Če bi kdo nekoga pregnal z njegove zemlje s pomočjo množice ljudi, ki niso oboroženi, ga je mogoče preganjati zaradi
zasebnega nasilja.
Modestin, Pravila, VIII. knjiga.
Po Voluzijskem odloku senata so tisti, ki se neprimerno zberejo, da bi izrazili nasprotovanje tožbi drugih, in se dogovorijo,
da se med njimi razdeli vse, kar je od strank pridobljeno z obsodbo, odgovorni po julijanskem zakonu, ki se nanaša na
zasebno nasilje.
Kalistrat, O sodnih preiskavah, knjiga V.
Upniki, ki vodijo postopek proti svojim dolžnikom, naj prek sodnika drugič zahtevajo, kar menijo, da jim pripada. V
nasprotnem primeru, če vstopijo na dolžnikovo premoženje, ne da bi jim bilo za to dano dovoljenje, je božji Markus določil,
da nimajo več pravice do svojih terjatev. V nadaljevanju so navedeni pogoji odloka: "Zelo prav je, da jih poskušate izterjati s
tožbami, kadar menite, da imate terjatve. Medtem naj druga stranka ostane v posesti, saj ste vi le tožnik." Ko je Marcijan
dejal, da ni bila uporabljena nobena sila, mu je cesar odgovoril: "To je bilo v nasprotju s tem, kar je rekel Marcijan: "Misliš,
da se sila uporablja le, kadar so ljudje ranjeni. Sila se uporabi, kadar kdo misli, da lahko vzame, kar mu pripada, ne da bi to
drugič zahteval prek sodnika. Mislim, da ni v skladu niti z vašo zadržanostjo niti z vašim dostojanstvom, da storite dejanje, ki
ga zakon ne dovoljuje. Zato vedno, ko se mi dokaže, da dolžnikovega premoženja ni izročil upniku, ampak si ga je ta drzno
prisvojil, ne da bi ga za to pooblastilo sodišče, in je izjavil, da je bil do premoženja upravičen, izgubi pravico do terjatve."
Modestin, O kaznih, II. knjiga.
Če upnik brez sodnega pooblastila zaseže premoženje svojega dolžnika, je odgovoren po tem zakonu, bo kaznovan z denarno
kaznijo v višini tretjine svojega premoženja in bo postal neslavno znan.

Tit. 8. V zvezi s kornelijanskim zakonom o morilcih in zastrupljevalcih.
Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.
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Po kornelijanskem zakonu o morilcih in zastrupljevalcih je odgovoren vsakdo, ki ubije človeka; ali zaradi čigar zlobe je
nastal požar; ali ki je hodil oborožen, da bi koga ubil ali zagrešil krajo; ali ki kot sodnik ali predsedujoči v kazenski zadevi
omogoči lažno pričanje, s katerim se lahko preganja ali obsodi nedolžna oseba.
Prav tako je odgovoren, kdor pripravi strup in ga uporabi z namenom, da ubije človeka; ali kdor z zlonamernim namenom
poda lažno pričanje, s katerim je lahko kdo obsojen na smrt v kazenskem postopku; ali vsak sodnik ali sodnik, ki sprejme
denar v zameno za to, da bi povzročil, da bi bil kdo obtožen kaznivega dejanja.
Vsakdo, ki je storil uboj, je kaznovan, ne da bi se upošteval pravni položaj osebe, ki je bila ubita.
Božanski Hadrijan je v nekem reskriptu izjavil, da je vsakdo, ki je ubil človeka, ne da bi to nameraval storiti, lahko
oproščen; in da je treba vsakogar, ki človeka ni ubil, ampak ga je ranil z namenom, da bi ga ubil, obsoditi zaradi uboja; in da
je treba odločitev sprejeti glede na okoliščine primera, kajti če napadalec izvleče meč in ga z njim udari, ni dvoma, da je to
storil z namenom, da ga ubije. Če pa ga je med prepirom udaril z bodalom ali medeninasto posodo, ki se uporablja v kopeli,
čeprav je bil uporabljen kovinski predmet, še vedno ni šlo za napad z namenom, da bi ga ubil; zato je treba kazen, izrečeno
tistemu, ki je v prepiru storil uboj bolj slučajno kot namerno, omiliti.
Božanski Hadrijan je v nekem reskriptu tudi določil, da je treba tistega, ki ubije koga, ki je na silo skušal storiti razvratno
dejanje z njim samim ali z osebami, ki mu pripadajo, razrešiti.
Glede moža, ki ubije ženo, presenečeno pri prešuštvu, pa je božanski Pij v nekem reskriptu navedel, da ga je treba kaznovati
z milejšo kaznijo; odredil je tudi, da je treba vsakogar nižjega ranga poslati v večno izgnanstvo, osebo z uglednim položajem
pa za določen čas premestiti na drugo mesto.
Ulpianus, O prešuštvu, I. knjiga.
Oče ne more ubiti svojega sina, ne da bi bil zaslišan; mora pa ga obtožiti pred prefektom ali guvernerjem pokrajine.
Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.
Kdor je pripravil strup ali ga prodaja ali hrani z namenom ubijanja ljudi, je kaznovan po petem oddelku istega kornelijskega
zakona, ki se nanaša na morilce in zastrupljevalce.
Po tem zakonu se kaznuje vsakdo, ki javno prodaja škodljive strupe ali jih hrani z namenom uboja.
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Izraz "škodljivi strupi" kaže, da obstajajo nekateri strupi, ki niso škodljivi. Zato je izraz dvoumen in vključuje tako tisto, kar
se lahko uporablja za zdravljenje bolezni, kot tudi za povzročanje smrti. Obstajajo tudi pripravki, ki se imenujejo ljubezenski
filtre. Vendar so ti s tem zakonom prepovedani le, kadar so namenjeni ubijanju ljudi. Senat je z odlokom odredil izgon neke
ženske, ki ni imela zlonamernega namena, ampak je dajala slab zgled, in je z namenom spočetja dajala zdravilo, ki je po
zaužitju povzročilo smrt.
Z drugim odlokom senata je določeno, da so trgovci z mazili, ki nepremišljeno prodajajo šmarnico, salamando, akonit,
borove iglice, bu-prestis, mandragoro in dajejo kantarid kot čistilo, podvrženi kazni po tem zakonu.
Prav tako tisti, čigar sužnji so z njegovo vednostjo vzeli v roke orožje, da bi si pridobili ali povrnili lastnino; ali tisti, ki
spodbuja vstajo; ali tisti, ki si je prisvojil razbito ladijsko blago; ali kdor je predstavljal lažne stvari za resnične, da bi bila
nedolžna oseba zavedena; ali kdor je to povzročil; ali kdor je kastriral moškega zaradi razvrata ali zato, da bi ga prodal, je po
odloku senata podvržen kazni po kornelijanskem zakonu.
Kornelijski zakon za morilce in zastrupljevalce določa kazen izgona na otok in zaplembo vsega premoženja. Vendar je
trenutno običajno, da se izreče smrtna kazen, razen če zadevne stranke zasedajo tako visok položaj, da niso podvržene
zakonu. Osebe nižjega ranga je običajno treba predati divjim zverem, osebe, ki so višje na družbeni lestvici, pa deportirati na
otok.
Dezerterje je dovoljeno ubiti, kot da bi bili sovražniki, kjer koli jih najdemo.
Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, knjiga VII.
Po kornelijskem zakonu, ki se nanaša na atentatorje, je odgovoren tisti, ki med zasedanjem položaja sodnika stori kakšno
dejanje, ki zadeva življenje človeka in ni dovoljeno z zakonom.
Kadar človek zgolj zaradi brezobzirnosti povzroči smrt drugega, je odločitev Ignacija Taurina, prokonzula v Bektiki, ki je
krivca za pet let premestil na drugo mesto, potrdil božanski Hadrijan.
Božanski Hadrijan je v svojem zapisu navedel tudi naslednje: "Cesarske konstitucije prepovedujejo izdelavo evnuhov in
določajo, da so osebe, ki so obsojene za ta zločin, podvržene kazni po kornelijanskem zakonu in da jim državna blagajna z
utemeljenim razlogom zapleni premoženje. "Kar zadeva sužnje, ki so naredili evnuhe, pa jih je treba kaznovati kapiteljsko,
tiste, ki so odgovorni za ta javni zločin in se ne pojavijo, pa je treba, tudi če so odsotni, kaznovati po kornelijanskem zakonu.
Jasno je, da mora guverner pokrajine, če osebe, ki so utrpele to škodo, zahtevajo pravico, zaslišati tiste, ki so izgubili
moškost; nihče namreč nima pravice kastrirati svobodnjaka ali sužnja, niti proti njegovi privolitvi niti z njo, in nihče se ne
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more prostovoljno ponuditi za kastracijo. Če bi kdo kršil moj edikt, se s smrtjo kaznuje zdravnik, ki je operacijo opravil, pa
tudi vsak, ki se je prostovoljno ponudil za kastracijo."
Paulus, O dolžnostih prokonzula, knjiga II.
Tudi tisti, ki osebe naredijo impotentne, so po ustavi božanskega Hadrijana, naslovljeni na Ninija Hasta, uvrščeni v isti razred
s tistimi, ki izvajajo kastracijo.
Venulej Saturnin, O dolžnostih prokonzula, I. knjiga.
Tisti, ki izroči sužnja za kastracijo, se kaznuje z denarno kaznijo v višini polovice njegovega premoženja po odloku senata, ki
je bil sprejet med konzulatom Neratija Priska in Annija Verusa.
Paulus, O javnih pregonih.
Po Kornelijevem zakonu je stopnja goljufije odvisna od dejanja, vendar se po tem zakonu huda malomarnost ne šteje za
goljufijo. Zato, če se kdo strmoglavi z višine in pade na drugega ter ga ubije ali če človek, ki obrezuje drevesa, vrže vejo in
ne opozori, pa ubije mimoidočega, po tem zakonu ne bo kaznovan.
Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIII.
Če se dokaže, da je ženska uporabila silo na trebuhu z namenom, da bi povzročila splav, jo guverner pokrajine pošlje v
izgnanstvo.
Isti, O ediktu, XVIII. knjiga.
Če kdo ponoči ubije tatove, lahko to stori nekaznovano le, če ga ne bi mogel rešiti, ne da bi se sam izpostavil nevarnosti.
Isto, O ediktu, XVIII. knjiga.
Če bi kdo zlonamerno zažgal mojo hišo, naj ga doleti smrtna kazen kot zažigalca.
Modestin, Pravila, VI. knjiga.
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Z reskriptom božanskega Pija smejo Judje obrezovati samo svoje otroke, kdor pa ta poseg opravi pri osebah druge vere, bo
kaznovan za kastracijo.
Če je suženj, ne da bi bil obsojen, vržen divjim zverem, bo kaznovan ne le tisti, ki ga je prodal, ampak tudi tisti, ki ga je
kupil.
Od sprejetja Petronijevega zakona in dekretov senata, ki se nanj nanašajo, so gospodarjem odvzeta pooblastila, da svoje
sužnje, kadar koli se jim zahoče, oddajo za boj z divjimi zvermi. Vendar pa lahko gospodar svojega sužnja privede na
sodišče, in če je njegova pritožba utemeljena, se mu lahko izreče kazen,
Isti, Pravila, knjiga VIII.
Kadar umor stori dojenček ali duševno bolna oseba, ni odgovorna po kornelijanskem zakonu, saj odsotnost namena ščiti
enega, nesrečna usoda pa opravičuje drugega.
Isto, Pandekti, XII. knjiga.
Z odlokom senata je odrejeno, da se vsakdo, ki daruje žrtve z namenom povzročitve nesreče, kaznuje po tem zakonu.
Kalistrat, O sodnih preiskavah, VI. knjiga.
Božanski Hadrijan je v nekem zapisu zapisal naslednje: "Pri storitvi kaznivega dejanja se upošteva namen in ne dogodek."
Ulpianus, O Lex Julia et Papia, VIII. knjiga.
Ni razlike, ali nekdo drugega dejansko ubije ali je le vzrok njegove smrti.
Tisti, ki naroči, da se drugega ubije, se šteje za ubijalca.
16. Modestin, O kaznih, III. knjiga.
Tisti, ki prostovoljno ali zlonamerno zagrešijo umor, so običajno izgnani, če so visokega stanu; če pa so nižjega stanu, so
kaznovani s smrtjo. To pa je bolj opravičljivo pri dekurionih, če so se prej posvetovali s cesarjem in ravnali po njegovem
ukazu; razen če nemirov ni bilo mogoče drugače zatreti.
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Paulus, Sentence, knjiga V.
Če umre človek, ki je bil udarjen v prepiru, je treba raziskati udarec, ki ga je dal vsak od zbranih.

Tit. 9. V zvezi s pompejevskim zakonom o paricidih.
Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.
Pompejev zakon o parikidih določa, da če kdo ubije svojega očeta, mater, dedka, babico, brata, sestro, strica po očetovi
strani, teto po očetovi strani, strica po materini strani, teto po materini strani, bratranca ali sestrično obeh spolov, njegovo
ženo, njenega moža, njegovega zeta, njegovega tasta, njegovega očima, njegovega pastorka, njegove posvojenca, njegove
posvojenke, njegovega zaščitnika ali njegove zaščitnice ali povzroči, da se to zgodi z zlonamernim namenom, se kaznuje s
kaznijo, ki jo določa kornelijski zakon o atentatorjih. Tudi mati, ki ubije svojega sina ali hčer, je odgovorna za kazen, ki jo
določa ta zakon, in dedek, ki ubije svojega vnuka. Ponovno je odgovoren vsakdo, ki kupi strup z namenom, da bi ga dal
svojemu očetu, tudi če mu ga ne da.
Scaevola, Pravila, knjiga IV.
Brat krivca, ki je vedel za načrt in ni opozoril očeta, je bil odrinjen, zdravnik pa podvržen kazni.
Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.
Ne smemo pozabiti, da so v Pompejev zakon vključeni bratranci in sestrične, niso pa enako vpleteni tisti, ki so v isti ali bližji
stopnji. Prav tako so izpuščene tašče in ženske, ki so bile zaročene; vendar so vključene v skladu s pomenom zakona.
Enako, O državnih tožilstvih, I. knjiga.
Tako kot so očetje in matere poročenih oseb zajeti v poimenovanju svak in tašča, so možje otrok zajeti v poimenovanju zet.
Isto, Inštituti, XIV. knjiga.

3106

Pravijo, da je božanski Hadrijan v primeru, ko je neki moški med lovom ubil svojega sina, ki je prešuštvoval z mačeho,
poskrbel, da so ga izgnali na otok, ker ga je raje ubil kot tat, kot da bi uveljavljal svojo očetovsko pravico; na očetovsko
oblast naj bi namreč prej vplivala naklonjenost kot krutost.
Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, VIII. knjiga.
Lahko se vprašamo, ali bi morali biti tisti, ki ubijejo svoje starše ali vedo za zločin, kaznovani za parricid. Msecianus pravi,
da te kazni ne bi smeli prestati samo paricidi, ampak tudi njihovi sostorilci. Zato so sostorilci, tudi če so neznanci, kaznovani
na enak način.
Isti, O ediktu, knjiga XXIX.
Če je bil denar z vednostjo upnika priskrbljen za izvršitev kaznivega dejanja, ko je bil na primer dan za nakup strupa ali
plačan roparjem ali morilcem, da bi ubili njegovega očeta, bo tisti, ki je denar pridobil, kaznovan za parricid, pa tudi tisti, ki
so ga posodili ali poskrbeli, da je bil uporabljen na ta način.
Isti, Razprave, VIII. knjiga.
Kadar kdo, obtožen parricida, umre, preden je obsojen, tudi če se ubije sam, naj bo njegov naslednik zakladnik, če ne, pa
kdor koli, ki ga je določil s svojo oporoko. Če bi umrl po oporoki, bo imel za dediče tiste, ki so določeni z zakonom.
Modestin, Pandekti, knjiga XII.
Kazen za parricid, kot so jo predpisali naši predniki, je, da se krivca pretepe s palicami, obarvanimi z njegovo krvjo, nato pa
se ga zašije v vrečo skupaj s psom, petelinom, ujedo in opico, vreča pa se vrže v morsko globino, če je morje blizu; sicer se jo
vrže divjim zverem po ustavi božanskega Hadrijana.
Tisti, ki ubijejo druge osebe razen očeta in matere, dedka in babice, ki smo jih navedli zgoraj, so kaznovani po običaju naših
prednikov, bodisi utrpijo smrtno kazen bodisi so žrtvovani bogovom.
Kadar kdo, ko je blazen, ubije svoje starše, ostane nekaznovan, kot so božanski bratje navedli v nekem reskriptu glede
človeka, ki je, ko je bil blazen, ubil svojo mater; dovolj je namreč, da je kaznovan samo zaradi svoje blaznosti, vendar ga je
treba zelo skrbno varovati ali pa ga držati v verigah.
Paulus, O kaznih vseh zakonov.
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Obtožba tistih, ki so podvrženi kazni parricida, je vedno dovoljena.

Tit. 10. V zvezi s kornelijanskim zakonom o goljufiji in libonskim odlokom senata.
Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.
Kazen po kornelijanskem zakonu doleti vsakogar, ki je z zlonamernim namenom podtaknil lažne priče ali povzročil, da so
bili predloženi lažni dokazi.
Prav tako se z dekretom senata kaznuje vsakdo, ki prejme denar ali sklene dogovor o njegovem prejemu, da bi z goljufijo
pridobil pravno pomoč ali dokaze, ali oblikuje zaroto, da bi nedolžne osebe postavil pod odgovornost.
Poleg tega se z zakonom Kornelija kaznuje vsakdo, ki prejme denar za privedbo ali prikrivanje prič ter dajanje ali zavračanje
pričanja; prav tako se kaznuje vsakdo, ki podkupi sodnika ali sprejme kakršne koli ukrepe z namenom, da bi ga podkupil.
Če pa sodnik zanemari izvrševanje cesarskih ustav, bo kaznovan.
Tisti, ki so bili krivi prevare glede računov, oporok, javnih listin ali česa drugega, kar ni zapečateno, ali so si z goljufijo
prisvojili premoženje, bodo za ta kazniva dejanja kaznovani enako, kot če bi zagrešili ponarejanje. Ravno zaradi takšnega
prekrška je božanski Severus obsodil egiptovskega prefekta na podlagi kornelijanskega zakona o prevarah, ker je v času, ko
je upravljal pokrajino, ponarejal svoje lastne zapise.
Kdor odpre oporoko živeče osebe, je kaznovan po kornelijskem zakonu.
Tistega, ki trdi, da je dokumente, deponirane pri drugem, izročil svojim nasprotnikom, je mogoče preganjati zaradi prevare.
Senatni dekret velja za vojaške oporoke, po njegovih določbah pa je po kornelijanskem zakonu odgovoren vsakdo, ki je
zapisal zapuščino ali oporoko v svojo korist.
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Obstaja ta razlika med tem, ali oporoko sestavi sin, suženj ali tujec; kar zadeva tujca, namreč, če je podpis oporočitelja
opremljen z izjavo: "To sem narekoval takemu in takemu in sem to prebral", kazen ne nastane in zapuščino je mogoče
zahtevati. V primeru sina ali sužnja pa zadostuje splošni podpis, da se izognemo kazni in pridobimo zapuščino.
Skrbniki in tudi kuratorji, ki po izteku mandata ne izstavijo računa o skrbništvu ali kuratorstvu, so podvrženi kazni po tem
zakonu?kot sta odločila božanska Severus in Antoninus?in ne morejo sklepati pogodb z državno zakladnico; če pa kdo v
nasprotju s tem zakonom na skrivaj sklene pogodbo z državno zakladnico, bo kaznovan, kot da bi storil ponaredek.
Ta ustava pa ne velja (kot sta v reskriptih navedla sama cesarja) za tiste, ki so, preden so prevzeli skrbništvo, sklepali
tovrstne posle. Zanje namreč velja, da so dali opravičilo, ne pa da so bili krivi goljufije.
Isti cesarji so v nekem reskriptu navedli, da tisti, ki še ni izstavil računa za svoje skrbništvo ali kuratorstvo, ne sme sklepati
pogodb z državno zakladnico, dokler je živ tisti, čigar skrbništvo je bilo prevzeto; če pa ta umre, lahko zakonito sklepa
pogodbe z njo, čeprav morda še ni izstavil računa dediču.
Če pa je skrbnik ali kurator po dedni pravici nasledil pogodbo, sklenjeno z državno blagajno, tudi če se to zgodi, preden je
bil izdan račun, menim, da ni razloga za kazen, čeprav je oseba, katere skrbništvo ali kuratorstvo je bilo podeljeno, morda še
živa.
Kazen za ponarejanje ali navidezno ponarejanje je izgon in zaplemba vsega premoženja. Če suženj stori katero koli od teh
kaznivih dejanj, se obsodi na smrt.

Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Kdor si je z goljufijo prisvojil oporoko, jo prikril ali nasilno odvzel, jo izbrisal ali razmazal, jo nadomestil z drugo ali
razpečatil; ali kdor je oporoko ponaredil, zapečatil ali z goljufijo objavil; ali kdor je zaradi goljufivih dejanj storil te stvari,
naj se kaznuje po kornelijskem zakonu.
Ulpianus, Disputations, knjiga IV.
Kdor ne ve, da je oporoka ponarejena, vstopi v zapuščino ali sprejme zapuščino ali jo na kakršen koli način prizna, mu ni
prepovedano, da na sodišču izjavi, da je oporoka ponarejena.
Isti, Razprave, VIII. knjiga.
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Če umre nekdo, ki je povzročil, da je bila zapuščina v lastno korist goljufivo vključena v oporoko, se lahko njegovemu
dediču odvzame.
Če je torej neka oseba, ki jo je njen oče določil za dediča, raztrgala kodicil in nato umrla, je božji Marcus menil, da lahko
državna zakladnica zahteva zapuščino v višini, za katero bi bil dedič prikrajšan zaradi kodicila; to je tri četrtine zapuščine.
Julianus, Digest, knjiga LXXXVI.
Senat je odpustil kazen v primeru osebe, ki je bila zadolžena za plačilo zapuščine in jo je odvzela z lastnoročno napisanim
kodicilom. Ker pa je to storil po očetovem ukazu in ker ni bil star niti petindvajset let, mu je bilo dovoljeno, da zapuščino
tudi odvzame.
Africanus, Vprašanja, III. knjiga.
Kadar kdo zapiše zapis zapuščine samemu sebi, je odgovoren za kazen po kornelijskem zakonu, čeprav je zapuščina nična;
ugotovljeno je namreč, da je odgovoren tisti, ki zapiše zapis zapuščine samemu sebi v oporoki, ki je pozneje razdrta, čeprav
na začetku ni bila zakonito izvršena. Vendar to velja le, če je oporoka popolna, kajti če ne bi bila zapečatena, je boljše
mnenje, da odlok senata ne velja; prav tako ne bi bilo razloga za interdikt, s katerim bi prisilili k predložitvi oporoke; saj je za
to, da odlok senata ne bi veljal, najprej potrebno, da obstaja neka oporoka, tudi če ni bila sestavljena v skladu z zakonom. Da
bi namreč oporoko lahko pravilno označili za ponarejeno, je bistveno, da jo je po odstranitvi ponaredka še vedno mogoče
pravilno imenovati oporoka. Zato se na podoben način za oporoko, ki je bila sestavljena v nasprotju z zakonom, šteje tudi
oporoka, za katero bi ob upoštevanju vseh rednih formalnosti lahko rekli, da je bila zakonito sestavljena.
Če je imenovani dedič zapisal razdedinjenje sina ali drugih oseb in jih navedel poimensko, bo odgovarjal na podlagi odloka
senata.
Podobno velja za tistega, ki je z lastno roko zapustnikovemu sužnju odvzel svobodo, predvsem pa, če je zadolžen za plačilo
zapuščine ali izvršitev skrbništva, bo odgovoren na podlagi dekreta senata.
Če bi patron v oporoki svojega osvobojenca zapisal zapuščino v svojo korist in bi mu po tem, ko je za to dobil odpustek,
ukazali, naj se odpove zapuščini, ali lahko v nasprotju z določbami oporoke pridobi korist pretorijanske posesti? Boljše
mnenje je, da tega ne more storiti. Vendar iz tega ne izhaja, da če žena v oporoko vključi zapuščino svoje dote v svojo korist
ali upnik zapiše zapuščino tistega, kar mu pripada v določenem času, v svojo korist; in na podoben način, potem ko sta bila
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pomilostjena, jima je bilo naloženo, naj se odpovesta zapuščini, se ženski ne sme zavrniti tožba za njeno doto, pa tudi upniku
za njegovo terjatev, da ne bi bil nihče od njiju prikrajšan za to, do česar sta dejansko upravičena.
Marcijan, Inštituti, knjiga II.
sužnji v nobenem primeru ne morejo nastopati proti svojim gospodarjem na sodišču, saj jih ne civilni, ne pretorski zakon in
ne izredni postopki ne štejejo za osebe; razen v primeru, ko sta božanska Markus in Komod v reskriptu iz koristoljubja
določila, da je treba sužnju, kadar se pritožuje, da je bila oporoka, s katero mu je bila podeljena svoboda, potlačena, dovoliti
vložitev obtožnice zaradi njene potlačitve.
Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, knjiga VII.
Kdor strga zlate kovance ali jih obarva ali jih izdela, če je svobodnjak, naj bo vržen divjim zverem; če je suženj, naj ga doleti
skrajna kazen.
Isti, O dolžnostih prokonzula, VIII. knjiga.
Kornelijski zakon določa, da je vsakdo, ki zlatu dodaja kakršno koli zlitino ali izdeluje navadne srebrne kovance, kaznovan
zaradi ponarejanja.
Enako se kaznuje tudi tisti, ki tega ni storil, čeprav je lahko to preprečil.
Isti zakon določa, da nihče ne sme goljufivo kupiti ali prodati kovancev iz svinca ali katere koli druge navadne kovine.
Kornelijski zakon kaznuje tistega, ki zavestno in goljufivo zapečati ali da zapečatiti katero koli drugo pisno listino razen
oporoke, pa tudi tistega, ki je z goljufivim namenom zbral osebe z namenom, da bi lažno pričale, ali ki predloži kakršen koli
lažen dokaz na eni ali drugi strani.
Vsakdo, ki je napeljal informatorja v zadevi, v kateri gre za denarne interese, je kaznovan enako kot tisti, ki je prejel denar
zaradi povzročitve spora.
Macer, Državno tožilstvo, I. knjiga.
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Dekreti senata ne določajo ničesar v zvezi z osebo, ki je nekaj napisala v korist tistega, ki jo nadzoruje, ali drugega, ki je pod
istim nadzorom. Toda zakon je kršen tudi v tem primeru, saj bo dobiček, pridobljen z dejanjem, pripadel očetu ali
gospodarju, ki bi bil do njega upravičen, če bi sin ali suženj napisal listino v svojo korist.
Ugotovljeno je, da kadar kdo zapuščinski zapis zapiše v korist tuje osebe, čeprav jo bo morda pozneje, za časa življenja
zapustnika, začel nadzorovati, ne bo razloga za uporabo senatnega odloka.
Marcianus, O javnih pregonih, I. knjiga.
Če bi oče kaj napisal v korist svojega sina, ki je vojak in je pod njegovim nadzorom ter pri katerem sam služi, in bi vedel, da
je temu tako, zaradi tega, ker oče ničesar ne pridobi, ne bo kaznovan.
Če je sin napisal klavzulo v korist svoje matere, so božji bratje v reskriptu navedli, da ker je to storil po naročilu
oporočitelja, ne sme biti kaznovan in da je njegova mati upravičena do oporoke.
Papinianus, Mnenja, knjiga XIII.
Kadar kdo, ki je obtožen goljufije, umre, preden je bila vložena obtožnica za kaznivo dejanje ali izrečena sodba, se
kornelijanski zakon ne uporablja, ker to, kar je bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem, ne ostane dediču.
2. Isto, Mnenja, knjiga XV.
Slovesna navedba lažnega imena ali priimka se kaznuje s kaznijo ponarejanja.
3. Ker je bil odvetnik degradiran za deset let iz ranga dekuriona, ker je med obravnavo primera v navzočnosti guvernerja
prebral ponarejeno listino, sem podal mnenje, da bo po preteku časa ponovno pridobil svoj rang, saj ni spadal pod pogoje
kornelijanskega zakona, ker je prebral, ne pa sestavil ponarejeno listino. Iz istega razloga lahko plebejca, ki je zaradi istega
razloga kaznovan z začasnim izgnanstvom, po vrnitvi zakonito imenujejo za dekurenta.
4. Paulus, Vprašanja, knjiga XXII.
Emancipirani sin je med pisanjem očetove oporoke po očetovem naročilu sestavil zapis zapuščine sužnju, ki je bil v skupni
lasti njega in Titiusa. Sprašujem, kako je treba odločiti o tem vprašanju. Odgovor je bil: združili ste več vprašanj; in v skladu
z odlokom senata, po katerem nam je prepovedano napisati zapis zapuščine sebi ali tistim, ki jih imamo pod nadzorom, bo
omenjeni emancipirani sin podvržen isti kazni, čeprav je zapis zapuščine napisal po očetovem ukazu; šteje se namreč, da je
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oproščen tisti, ki je pod nadzorom drugega, tako kot je to v primeru sužnja, če je iz njegovega podpisa razviden oporočiteljev
ukaz; ugotovil sem namreč, da je bil to namen senata.
5. Naslednje vprašanje je, ker je bilo odločeno, da se vse, kar je nezakonito napisano, šteje, da sploh ni bilo napisano, ali se
tisto, kar je bilo vpisano v korist sužnja, ki je v skupni lasti pisca in drugega, šteje, da sploh ni bilo napisano; ali le tisto, kar
se nanaša na osebo, ki je napisala, tako da bo celoten znesek pripadal drugemu solastniku? Ugotovil sem, da je Marcellus
naredil zapis o Julianu, kajti kot je izjavil Julijan, če bi kdo vstavil klavzulo v korist Titiusa in sebe ali v korist sužnja v
skupni lasti in bi se štelo, da sploh ni vpisana, bi bilo zelo lahko ugotoviti, koliko sta pridobila Titius in njegov solastnik.
Marcellus je dodal, da bi bil drugi solastnik upravičen do zneska, kot če bi bilo ime sužnja izpuščeno, ker bi bilo lažno. To
pravilo je treba upoštevati pri odločanju o tem vprašanju.
6. Mož je manumitiral dotalnega sužnja in v svojo oporoko vključil zapuščino zanj. Pojavilo se je vprašanje, kaj lahko ženska
izterja na podlagi julijanskega prava? Odgovoril sem, da je treba reči, da je tako za patrona kot za emancipiranega sina
veljala kazen po ediktu božanskega Klavdija, čeprav je bilo v primeru njune smrti mogoče zahtevati pretorijansko posest
njunih posesti. Če torej patron ni ničesar pridobil iz premoženja osvobojenca, ne bi bil odgovoren za tožbo ženske. Toda ali
bi bil odgovoren iz razloga, ker je bilo v zakonu dodano: "ali storil kakršno koli goljufivo dejanje, da bi preprečil, da bi to
prišlo v njegove roke"? Vendar ni storil nobene goljufije zoper žensko, saj zgolj to, da je oblikoval ta namen, ni pomenilo, da
je storil kar koli v njeno škodo. Ali torej ženski ne bi smeli odobriti tožbe, saj bo mož dolžan povrniti škodo? Če pa je tisti, ki
je po naročilu oporočitelja napisal zapis zapuščine, hkrati po naročilu oporočitelja sklenil tudi pogodbo, da jo izroči drugemu,
je senat določil, da se mora kljub temu odpovedati svoji zapuščini in da ta ostane v rokah dediča skupaj s skrbniškim
bremenom.
7. Kalistrat, Vprašanja, I. knjiga.
Božanski Klavdij je z ediktom ukazal, da je treba kornelijskemu zakonu dodati naslednje: "Če bi kdo med pisanjem oporoke
ali kodicila drugega z lastno roko vstavil zapis zapuščine sebi, bi bil odgovoren, kakor da bi kršil kornelijanski zakon; in
nobeno odpuščanje se ne sme odobriti tistim, ki se pretvarjajo, da niso vedeli za strogost edikta." Ne šteje se, da je zapuščino
v svojo korist sestavil samo tisti, ki jo je sestavil z lastno roko; šteje se tudi tisti, ki je s posredovanjem svojega sužnja ali
sina, ki je pod njegovim nadzorom, počaščen z zapuščino po diktatu oporočitelja.
8. Cesarske konstitucije jasno določajo, da če oporočitelj nad svojim podpisom izrecno navede, da je narekoval sužnju, ki
pripada komur koli, da naj se zapuščina izplača gospodarju slednjega s strani njegovih lastnih dedičev, bo oporoka veljavna;
splošni podpis oporočitelja pa ne bo veljal proti pooblastilu odloka senata, zato se bo štelo, da oporoka ni bila napisana,
sužnja, ki jo je napisal v svojo korist, pa je treba pomilostiti. Vendar menim, da bi bilo varneje, če bi za pomilostitev prosili
cesarja, seveda po tem, ko bi se zainteresirane stranke odpovedale zahtevku za to, kar jim je bilo zapuščeno.
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9. Senat je prav tako odredil, da če suženj po naročilu svojega gospodarja v oporoki ali kodicilu zapiše zapis o svoji svobodi,
ne bo postal svoboden že zato, ker je zapisan z lastno roko; svoboda pa se mu lahko podeli pod pogoji zaupanja, če je
oporočitelj oporoko ali kodicil po tem, ko je bil zapisan, lastnoročno podpisal.
10. In ker je bila v tem dekretu senata zajeta le vrsta svobode, pridobljene s skrbništvom, je božanski Pij v reskriptu izjavil,
da je treba upoštevati duha dekreta in ne njegove črke; kajti kadar sužnji ubogajo svoje gospodarje, so opravičeni zaradi
nujnosti oblasti, ki so ji podvrženi; ko pa se doda oblast gospodarja, ki je nad svojim podpisom navedel, da je narekoval in
prebral, kar je bilo napisano, pravi, da se šteje, da je bilo napisano z roko samega gospodarja, ko je bilo to storjeno po njegovi
želji. Vendar tega ne bi smeli razširiti tako, da bi vključevali svobodne osebe, nad katerimi oporočitelj nima nobene pravice.
Vseeno pa je treba ugotoviti, ali ni obstajala ista nujnost poslušnosti in ali so imeli tisti, ki niso ravnali v skladu z njim, častno
opravičilo, če niso storili tega, kar ni bilo dovoljeno.
11. Sklenjeno je bilo, da je treba pomilostitev zaradi kršitve kornelijanskega zakona podeliti tudi materi, v korist katere je
zapis zapuščine po diktatu njenega sina napisal njen suženj.
12. Senat je sprejel enako odločitev tudi glede hčere, ki je po nareku svoje matere zaradi nepoznavanja zakona napisala
zapuščino v svojo korist.
13. Če bi kdo, potem ko je določil dva dediča, dodal, da če kateri od njiju umre, ne da bi zapustil otroke, naj se zapuščina
dodeli preživelemu, če ima otroke, če pa oba umreta brez otrok, naj se zapuščina (kar sledi, je bilo napisano z drugo roko)
dodeli tistemu, ki je napisal oporoko: velja, da bi moral biti tisti, ki je napisal oporoko, oproščen kazni kornelijskega zakona;
bolj koristno pa bi bilo, če bi mu dovolili pridobiti, kar je bilo omenjeno zgoraj.
14. Paulus, Mnenja, III. knjiga.
je odgovoril, da kaznivo dejanje tatvine pisnih listin ni razlog za javni pregon, razen če se dokaže, da je bila nekomu
ukradena oporoka.
15. Paulus je podal mnenje, da so vsi, ki so zapečatili kakršno koli ponarejeno listino, razen oporok, podvrženi kazni po
kornelijanskem zakonu.
16. In tudi drugi, ki so v registre, javne listine ali kaj podobnega vnesli lažne vpise, ne da bi jih zapečatili, ali so, da bi
preprečili, da bi resnica prišla na dan, kaj prikrili ali ukradli, ali so naredili zamenjavo ali odpečatili listino, ni dvoma, da je
običaj, da se jih kaznuje z enako kaznijo.
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17. Isto, Zaupanja, III. knjiga.
Kadar kdo lastnoročno napiše zapuščino sužnja v svojo korist in se od njega zahteva manumit, je senat odločil, da ga morajo
manumitirati vsi dediči.
18. Isti, Sentence, III. knjiga.
Ni nam prepovedano, da bi v oporoki drugega zapisali zapuščino v korist žene.
19. Tisti, ki se imenuje za oporočnega skrbnika mladoletnega zapustnikovega otroka, čeprav velja za sumljivega zaradi tega,
ker se zdi, da si je prizadeval za skrbništvo, naj bo kljub temu, če je potrjen kot primeren, imenovan za skrbnika ne na
podlagi oporoke, ampak z odlokom sodnika; prav tako naj se ne sprejme noben njegov izgovor, ker velja, da je pristal na
zapustnikovo voljo.
20. Isto, Sentence, V. knjiga.
Tisti, ki so kovali ponarejeni denar, pa se jim ni zdelo, da bi ga v celoti dokončali, naj bodo izpuščeni, če so se pokazali
dokazi o resničnem kesanju.
21. Obtožba, da je bil uveden navidezni otrok, ni zastarana z nobenim prekluzivnim rokom; in ni nobene razlike, ali je
ženska, ki naj bi izvedla zamenjavo, mrtva ali ne.
22. Hermogenianus, Epitome prava, VI. knjiga.
S kaznijo ponarejanja oporoke se kaznujejo tudi tisti, ki so sprejeli denar, da bi s pravno pomočjo ali privedbo prič povzročili
sodni spor; ali povzročili, da so bile sklenjene obveznosti ali dogovori; ali ustanovili združenje; ali sprejeli kakršne koli
ukrepe, da bi to omogočili.
23. Paulus, O turpiljskem odloku senata.
Kdor je prodal isto celotno premoženje dvema različnima osebama na podlagi ločenih pogodb, je kaznovan s kaznijo za
ponarejanje oporok; in to je odločil božanski Hadrijan. V isto kategorijo spada tudi tisti, ki je podkupil sodnika; vendar je
običajno take osebe kaznovati manj strogo, saj so za določen čas premeščene na drugo delovno mesto in jim ni odvzeto
premoženje.
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24. Isti, O Libonijskem odloku senata.
Za otroka, ki še ni dopolnil pubertete, ne bi smeli reči, da spada v področje uporabe tega edikta, saj je težko odgovoren za
kaznivo dejanje ponarejanja, ker v tej starosti ni sposoben za kazniva dejanja.
25. Če oče napiše oporoko v korist sina, ki je v rokah sovražnika, je treba reči, da bo po njegovi vrnitvi oče odgovoren za
kazen po odloku senata; če pa bi umrl v ujetništvu, bi se njegov oče štel za nedolžnega.
26. Če pa bi zapisal oporoko v korist svojega emancipiranega sina, lahko to stori zakonito; enako pravilo velja za sina,
danega v posvojitev.
27. Podobno, če bi jo napisal v korist svojega sužnja, ki mu je zamudil podeliti svobodo v skladu s pogoji zaupanja, je treba
reči, da ni odgovoren v skladu s pogoji senatnega odloka, saj je določeno, da je treba vse, kar je pridobljeno s pomočjo
takšnega sužnja, izročiti po njegovi manumitaciji.
28. Če je napisal zapuščino v korist sužnja, ki mu služi v dobri veri, je kriv, kar zadeva njegov namen; ker jo je napisal v
korist tistega, za katerega je mislil, da mu pripada. Ker pa dobronamerni posestnik ne pridobi niti zapuščine niti posesti,
menimo, da mora biti oproščen kazni.
29. Kadar gospodar zapiše oporoko v korist svojega sužnja, "ko bo postal svoboden", pravimo, da senatni odlok ne vpliva na
gospodarja, saj nikakor ni imel v mislih njegovih lastnih interesov. Enako pravilo velja za sina, ki se pozneje emancipira.
30. Kdor potrdi kodicil, sklenjen pred oporoko, s katero mu je bila zapuščina zapuščena, spada pod okrilje odloka senata; kot
je navedel tudi Julijan.
31. Oseba postane podvržena kazni s tem, da si kaj odvzame, tako kot to stori, ko si kaj da; na primer, če je bil zanjo
zapuščen suženj, ki je bil tudi manumitiran, mu z lastnimi rokami odvzame svobodo. To velja, tudi če mu jo odvzame v
skladu z oporočiteljevo željo, kajti če tega ne ve, bo podelitev svobode veljavna. Enako pravilo bo veljalo, če po tem, ko je
bil zaprošen za plačilo zapuščine, ki mu je bila naložena, izbriše klavzulo o ustanovitvi skrbništva!
32. Vsakdo, ki z lastno roko napiše cesijo svobodnjaka, je odgovoren ne po črki, ampak po duhu senatnega odloka.
33. Podobno suženj, ki v oporoki drugega zapiše, da si je sam sebi podelil svobodo na podlagi zaupanja, ni vključen v pogoje
odloka senata. Vendar pa se pri tem lahko pojavi dvom, saj (kot smo navedli zgoraj) senat odpusti kazen le v primeru sužnja,
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ki si je v oporoki svojega gospodarja zapisal svobodo pod zaupanjem, če je slednji to navedel s podpisom. In res je še več
razlogov za to, da je kršil odlok senata v večji meri kot tisti, ki je zapisal zapuščinski zapis zase, saj v nobenem primeru ne bo
upravičen do svobode, lahko pa pridobi zapuščino za svojega gospodarja.
34. Če bi tisti, ki zapuščino napiše, podelil svobodo pod oporoko svojemu lastnemu sužnju, poglejmo, ali ni prost kazni, saj
ne pridobi nobene koristi, razen če je to storil zato, da bi sužnja od njega kupili po previsoki ceni, da bi ga lahko
manumitirali.
35. Tudi tisti, ki je, ko je bila zemljišča dodeljena Titiusu, lastnoročno dodal kot pogoj, da mu je treba plačati denar, spada
pod pogoje senatnega odloka.
36. Tisti, ki se z očetovim privoljenjem izloči iz dediščine ali si odvzame zapuščino, ni odgovoren ne po črki ne po duhu
senatnega odloka.
37. Isto, O kaznih za civiliste.
Postavlja se vprašanje, kaj je ponaredek? Za ponarejanje se šteje, kadar kdo posnema pisavo drugega ali kadar v dokumentu
ali računu kaj izpusti, ko ga kopira; ne pa kadar je v izračunu ali računu podan napačen rezultat.
38. Scaevola, Digest, knjiga XXII.
Aithales, suženj, ki mu je Vetitus Callinicus, njegov gospodar, z oporoko zapustil svobodo in del svojega premoženja pod
pogoji skrbništva, s katerim so bili obremenjeni dediči, določeni za enajst dvanajstin premoženja; izjavil Maksimiliji, hčerki
oporočitelja, ki je bila imenovana za dedinjo dvanajstine zapuščine, da lahko predloži dokaze, da je bila oporoka Vetita
Callinica ponarejena; in ko ga je Maksimilija zaslišala pred sodnikom, je izjavil, da bo dokazal, na kakšen način je bila
oporoka ponarejena. Maksimilija je podpisala obtožnico ponarejanja proti piscu oporoke in Prokulu, svojemu soporočitelju,
in po obravnavi zadeve je mestni prefekt odločil, da oporoka ni bila ponarejena, ter odredil, da se dvanajstina premoženja, ki
je pripadalo Maksimiliji, odvzame državni blagajni. Postavilo se je vprašanje, ali je Aithales upravičen do svobode in ali je
treba po tej odločitvi izvršiti skrbništvo. Odgovor je bil, da je v skladu z navedenimi dejstvi tako.
39. Ulpianus, O ediktu, knjiga VII.
Tisti, ki je domnevno izdal ponarejena pisma v imenu pretorja ali razglasil ponarejen edikt, je odgovoren za kazensko tožbo
in factum, čeprav je bil morda preganjan po kornelijanskem zakonu.
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40. Marcellus, Digeste, knjiga XXX.
Če je kdo uničil očetovo oporoko in nastopa kot zakoniti dedič, tako kot če bi njegov oče umrl na podlagi oporoke, nato pa
sam umre, je povsem pravično, da se njegovemu dediču odvzame celotno očetovo premoženje.
41. Modestin, Pravila, VIII. knjiga.
Izjavlja, da so tisti, ki so med seboj dali nasprotujoče si dokaze, v skladu z zakonom odgovorni, kot da so zagrešili
ponarejanje.
42. Prav tako je bilo odločeno, da je tisti, ki lažno priča proti svojemu pečatu, odgovoren za kazen za ponarejanje. V zvezi z
drznostjo osebe, ki je različno pričala v korist dveh oseb in katere vera je tako dvojna in nihajoča, ni nobenega dvoma, da je
odgovorna za kaznivo dejanje ponarejanja.
43. Tistega, ki se lažno predstavlja za vojaka ali uporablja odlikovanja, do katerih ni upravičen, ali potuje na podlagi
ponarejenega dovoljenja, je treba strogo kaznovati glede na naravo storjenega kaznivega dejanja.
44. Isti, Mnenja, IV. knjiga.
Če dolžnik v obveznosti iz zastavne pogodbe navede starejši datum od pravilnega, je to podlaga za obtožbo zaradi crimen
falsi.
45. Isto, O izbranih primerih.
Če kdo prevara guvernerja pokrajine bodisi z listinami bodisi z vložitvijo prošenj, mu to ne bo prineslo nobene koristi; še
več, če bo preganjan, bo moral plačati kazen za svojo nepremišljenost, kot če bi zagrešil ponarejanje. O tej zadevi so
ohranjeni prepisi. Za dokaz zadostuje, če navedemo en sam primer, ki se glasi takole: "Aleksander Avgust Juliju Maryllu. Če
tvoj nasprotnik v prošnji, ki jo je vložil, ni trdil, kar je bilo res v zahtevi, ki jo je podal, ne more uporabiti listine, ki jo je
podpisal; poleg tega mora, če je obtožen, trpeti kazen."
46. Isto, Pandekti, knjiga XII.
Kdor naredi ali izreže lažni pečat, je odgovoren po kornelijskem zakonu, ki se nanaša na oporoke.
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47. V primeru zamenjave otroka so samo starši ali tisti, ki imajo interes v tej zadevi, upravičeni vložiti obtožbo, nihče od
ljudi pa ne more sprožiti javnega pregona.
48. Kalistrat, O sodnih preiskavah, III. knjiga.
Božanski Pij je v reskriptu, naslovljenem na Klavdija, izjavil: "Klavdij je v svojem pismu zapisal, da je v tem primeru
potrebno, da se v primeru, ko je bil v postopku, ki je bil naslovljen na Klavdija, izreče sodba: "Vse osebe, ki na sodišču
predložijo instrumente, ki jih ni mogoče dokazati, je treba kaznovati glede na naravo posameznega prekrška; če pa se zdi, da
so si zaslužile hujšo kazen, kot jim je mogoče naložiti v okviru te pristojnosti, se lahko dejstva navedejo cesarju, da določi,
kakšna kazen jih bo doletela." Vendar je cesar Markus skupaj s svojim bratom pod vplivom čustev človečnosti to kazen
ublažil; tako da so lahko tisti, ki so kaj takega storili, pomiloščeni, če bi (kar se pogosto zgodi) po pomoti predložili takšne
dokumente.
49. Modestin, O kaznih, I. knjiga.
Trenutno so tisti, ki goljufivo spremenijo kakšen odlok, ki je bil objavljen, kaznovani s kaznijo ponarejanja.
50. Če prodajalec ali kupec spremeni mere za vino, žito ali kaj podobnega, ki so bile javno potrjene, ali z zlonamernim
namenom stori kakšno drugo goljufivo dejanje, je obsojen na plačilo dvojne vrednosti premoženja; z dekretom božanskega
Hadrijana pa je bilo določeno, da je treba tiste, ki uporabljajo lažne uteži ali mere, preseliti na otok.
51. Isto, O kaznih, III. knjiga.
Če bi kdo uporabljal ponarejene konstitucije, ne da bi za to navedel kakršno koli pooblastilo, mu bo po kornelijanskem
zakonu prepovedana uporaba vode in ognja.

Tit. 11. V zvezi z julijanskim zakonom o izsiljevanju.
52. Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.
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Julijski zakon o izsiljevanju se nanaša na denar, ki ga prejme nekdo, ki zaseda položaj sodnika ali ki mu je podeljena neka
stopnja oblasti ali uprave, ali urad poslanca, ali katera koli druga javna zaposlitev ali poklic; velja tudi za spremljevalce
omenjenih dostojanstvenikov.
53. Zakon izvzema tiste, od katerih je dovoljeno prejemati denar, na primer od bratrancev, od bližnjih sorodnikov in od žene.
54. Scaevola, Pravila, knjiga IV.
55. Po tem zakonu je dovoljena tožba zoper dediče, vendar le v enem letu po smrti obtoženca.
55. Macer, Javna tožilstva, I. knjiga.
56. Po julijanskem zakonu o izsiljevanju je odgovoren tisti, ki, medtem ko ima kakršno koli oblast, sprejme denar za izdajo
sodbe ali sklepa;
56. Venuleius Saturninus, Javna tožilstva, III. knjiga.
ali za to, da stori več ali manj, kot je bil dolžan storiti pri opravljanju svoje uradne dolžnosti.
57. Macer, Javna tožilstva, I. knjiga.
Na podlagi tega zakona se lahko preganjajo tudi spremljevalci sodnikov.
Venuleius Saturninus, Public Prosecutions, Book I.
Po istem zakonu so odgovorni tisti, ki prejmejo denar bodisi za pričanje bodisi za to, da ne pričajo.
59. Tistemu, ki je obsojen po tem zakonu, je prepovedano javno pričati, biti sodnik ali preganjati kaznivo dejanje.
60. Julijski zakon o izsiljevanju določa, da: "Nihče ne sme vzeti denarja za to, da bi vpoklical ali odpustil vojaka, prav tako
ne sme nihče sprejeti denarja za to, da poda svoje mnenje v senatu ali javnem svetu, ali za to, da obtoži ali ne obtoži koga;
mestni sodniki pa se morajo vzdržati vseh vrst korupcije in v celem letu ne smejo prejeti v darilih ali darilih več kot sto
aurejev."
61. Macer, Javna tožilstva, I. knjiga.
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Julijski zakon o izsiljevanju določa, da: "Nihče ne sme prejeti ničesar kot spodbudo, da bi izdal sodbo ali sklep ali spremenil
svoje mnenje; ali da bi preprečil izdajo odločbe; ali da bi nekoga vrgel v ječo ali ga priklenil na verige; ali da bi ukazal
prikleniti ali osvoboditi z verig; ali da bi obsodil ali oprostil človeka; ali da bi ocenil višino sodbe; ali da bi koga obsodil na
smrtno ali denarno kazen ali da bi se vzdržal tega dejanja."
62. Očitno pa je, da zakon vsem, razen tistim, ki so bili izvzeti, dovoljuje neomejeno prejemanje denarja; tistim, ki so našteti
v tem členu, pa ne dovoljuje, da bi od kogar koli kar koli prejemali.
63. Prav tako je določeno: "da se nobeno javno delo, ki ga je treba zgraditi, ne sme sprejeti kot dokončano, prav tako se ne
smejo nobene javne določbe, ki jih je treba razdeliti, šteti za prenesene ali pridobljene, prav tako se ne smejo nobene stavbe
šteti za popravljene, dokler niso dokončane, sprejete in izročene v skladu z zakonom."
64. Osebe, ki so krive izsiljevanja, trenutno zakon obravnava arbitrarno in jih običajno kaznuje z izgonom ali celo strožje,
odvisno od kaznivega dejanja, ki so ga storile. Kaj pa je treba storiti, če sprejmejo denar kot nagrado za uboj človeka? Ali
celo, če ga ne sprejmejo, ampak zaradi besa ubijejo nedolžno osebo ali osebo, ki je ne bi smeli kaznovati? Podvreči jih je
treba smrtni kazni ali pa jih izgnati na otok, kar se v resnici večinoma dogaja.
65. Paulus, O ediktu, knjiga LIV.
Če je prokonzulu ali pretorju kaj podarjeno v nasprotju z zakonom o izterjavi, tega ne more pridobiti z oderuštvom.
66. Isti zakon določa, da: "Prodaja ali zakup, sklenjen za višjo ali nižjo ceno, kot je pravična, je iz tega razloga ničen,
uzurpacija pa se prepreči, preden pride lastnina v roke tistega, ki jo je imel, ali njegovega dediča."
67. Papinianus, Mnenja, knjiga XV.
Tisti, ki se za denar, ki jim je bil plačan, odpovedo javni službi, se kazensko preganjajo zaradi izsiljevanja.

Tit. 12. V zvezi z julijanskim zakonom o zalogah.
68. Marcijan, Inštituti, II. knjiga.
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Kazensko tožbo lahko vloži suženj zoper svojega gospodarja, če ta trdi, da je njegov gospodar storil goljufijo v zvezi z
določbami, ki pripadajo javnosti.
69. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, IX. knjiga.
Julijski zakon o živilih predpisuje kazen za tistega, ki stori dejanje ali ustanovi združenje, s katerim se lahko zviša cena živil.
70. V sainskem zakonu je določeno, da nihče ne sme zadržati ladje ali mornarja ali zlonamerno izvesti kakršnega koli
dejanja, s katerim se lahko povzroči zamuda.
71. Predpisana kazen je globa dvajset aurei.
72. Papirius Justus, O ustavah, I. knjiga.
Cesarja Antonin in Verus sta v nekem reskriptu zapisala: "Vse prej kot pravično je, da dekurenti svojim sodržavljanom
prodajajo žito po nižji ceni, kot jo zahteva preskrba z živili."
73. Prav tako sta trdila, da magistrati katerega koli mesta nimajo pravice določati cene uvoženega žita.
74. V reskriptu so navedli tudi naslednje: "Čeprav ni v navadi, da bi ženske dajale tovrstne informacije, pa lahko, če
obljubite, da lahko zagotovite informacije, ki bodo koristile oddelku za prehrano, te informacije sporočite prefektu te veje
javne službe."

Tit. 13. V zvezi z julijskim zakonom, ki se nanaša na pekuliranje, svetoskrunstvo in uravnilovko.

75. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLIV.
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Julijski zakon o pekuliranju določa, da: "Nihče ne sme prestreči ali si prisvojiti za lastno uporabo ali storiti česar koli, s čimer
bi lahko drugi odnesel, prestrelil ali uporabil v svojo korist denar, ki izhaja iz svetih, verskih ali javnih virov, razen če je za to
pooblaščen z zakonom; nihče ne sme dodati ali pomešati zlata, srebra ali bakra, ki pripadajo vladi, ali zavestno in goljufivo
storiti kakršnega koli dejanja, s katerim bi se jim lahko kaj dodalo ali pomešalo, s čimer bi se zmanjšala njihova vrednost."
76. Paulus, O Sabinu, knjiga XI.
Po julijanskem zakonu o bilancah je odgovoren tisti, ki zadrži javni denar, namenjen določeni uporabi, in ga ne uporabi v ta
namen.
77. Ulpianus, O prešuštvu, I. knjiga.
Kazen za prešuštvovanje je bila prvotno prepoved uporabe vode in ognja, ki jo zdaj nadomešča izgon. Poleg tega vsakdo, ki
se znajde v tem položaju, izgubi ne le vse svoje nekdanje pravice, temveč tudi premoženje.
78. Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.
Po julijanskem zakonu o pekuliranju je odgovoren tisti, ki odnese ali si prisvoji denar, namenjen za svete ali verske namene.
79. Prav tako je odgovoren za kazen za pekuliranje, kdor odvzame kar koli, kar je bilo podarjeno nesmrtnemu Bogu.
80. Poleg tega je v cesarskih mandatih, ki se nanašajo na svetoskrunstvo, določeno, da morajo guvernerji pokrajin poiskati
vse svetoskrunce, roparje in ugrabitelje ter jih kaznovati glede na težo njihovih prekrškov; v cesarskih ustavah pa je
določeno, da se svetoskrunstvo kaznuje arbitrarno, s kaznijo, ki je sorazmerna z zločinom.
81. Po julijskem zakonu o bilancah je odgovoren tisti, ki v svojih rokah zadrži javni denar, prejet od zakupa ali nakupa,
odtujitve zalog ali česa drugega.
Poleg tega je po tem zakonu odgovoren tisti, ki je prejel javni denar, namenjen za kakršen koli namen, ga zadrži in ga ne
uporabi za ta namen.
83. Kdor je obsojen po tem zakonu, se kaznuje z denarno kaznijo, ki je za tretjino višja od zneska, ki ga dolguje.
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84. Kraj, v katerem se najde zaklad, ne postane verski; kajti četudi se najde v grobnici, se ne zaseže kot verski. Kajti tisto, kar
je komu prepovedano inter, ne more narediti kraja religioznega, denarja pa ni mogoče zakopati, kot je določeno v cesarskih
mandatih,
85. Kadar pa je ukradena kakšna javna lastnina, je v konstitucijah cesarjev Trajana in Hadrijana določeno, da je storjen zločin
pekuliranja. Takšna je sedanja praksa.
86. Isti, Vožnje, IV. knjiga.
Božanska Severus in Antoninus sta v reskriptu, naslovljenem na Kasija Festa, navedla, da je treba v primeru kraje
premoženja zasebnikov, shranjenega v templju, vložiti tožbo zaradi tatvine in ne zaradi svetoskrunstva.
87. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, knjiga VII.
Prokonzul naj kazen za svetoskrunstvo izreče z večjo ali manjšo strogostjo ali prizanesljivostjo glede na čin in stanje krivca,
upoštevajoč čas ter njegovo starost in spol. Vem, da je več sodnikov obsodilo osebe, krive svetoskrunstva, da se jih vrže
divjim zverem, druge, da se jih žive zažge, tretje pa obesi na vislicah. Kazen pa bi bilo treba urediti tako, da bi v divje zveri
vrgli tiste, ki so z oboroženo tolpo ponoči vdrli v tempelj in odnesli darove bogov; če pa oseba iz templja vzame nekaj
malenkostnega, bi jo morali kaznovati tako, da bi jo obsodili na rudnike, če pa se je rodila v višjem položaju, bi jo morali
izgnati na kak otok.
88. Za tiste, ki izdelujejo javni denar ali ga žigosajo z javno matrico in ga izdelujejo zase zunaj kovnice ali ga po žigosanju
ukradejo, se ne šteje, da so ga ponaredili, temveč da so zagrešili krajo skupnega denarja, ki je podobna kaznivemu dejanju
pekuliranja.
89. Če bi kdo ukradel zlato ali srebro, ki pripada državi, se po ediktu božanskega Pija kaznuje z izgonom ali pa se ga obsodi
na rudnike glede na njegov čin. Vsakdo, ki posodi svoj pečat tatovu, velja za obsojenega za očitno krajo in postane neslavno
znan. Tisti, ki je iz rudnika nezakonito pridobil zlato in ga pretopil, je obsojen na štirikratno odškodnino.
90. Venuleius Saturninus, Državni tožilci, II. knjiga.
Kaznivega dejanja pekuliranja ni mogoče preganjati po preteku petih let.
91. Isti, Državno tožilstvo, III. knjiga.
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Vsakdo, ki odstrani bronasto ploščo zakona, ki vsebuje meje polj ali kaj drugega, ali jo kakor koli spremeni, je odgovoren po
julijanskem zakonu, ki se nanaša na pekuliranje.
92. Kdor karkoli izbriše iz javnih registrov ali karkoli vstavi vanje, je odgovoren po tem zakonu.
93. Paulus, O javnih tožilstvih.
Osebe, obsojene zaradi svetoskrunstva, se kaznujejo s smrtjo.
94. Krive za svetoskrunstvo so osebe, ki ukradejo svete predmete, ki pripadajo javnosti. Tisti, ki si prisvojijo sveto lastnino,
ki pripada osebam, ali kapelice, ki niso varovane, si zaslužijo strožjo kazen kot tatovi in blažjo kot svetoskrunske osebe. Zato
je treba skrbno razmisliti o tem, kaj je sveto, in o vseh dejanjih, ki bi lahko bila vključena v kaznivo dejanje svetoskrunstva.
95. Labeo v osemintrideseti knjigi svojih Poslednjih del opredeli, da je peklenštvo kraja javnega ali svetega denarja, ki je ni
storil tisti, ki je bil takrat na njegovem tveganju; zato varuh templja, ki mu je bilo zaupano tovrstno premoženje, ne stori
peklenštva.
96. V istem poglavju, nižje, pravi, da ne le prilastitev javnega denarja, ampak tudi denarja, ki pripada zasebnikom, pomeni
kaznivo dejanje pekuliranja, če kdo prejme sredstva, ki pripadajo državni blagajni, če se pretvarja, da je njen upnik; četudi je
morda vzel kot svoj denar, ki pripada zasebniku.
97. Tudi tisti, ki prejme denar za prevoz, ali kdorkoli drug, ki prevzame odgovornost za denar, ne stori prekrška.
98. Senat je odredil, da so po zakonu proti pekuliranju odgovorni tisti, ki so brez odredbe pristojnega uradnika dovolili
pregledovanje in prepisovanje javnih registrov.
99. Po tem zakonu je odgovoren tudi tisti, ki zadrži kakršen koli javni denar, namenjen določeni uporabi, in ga ne uporabi v
ta namen; tako pravi Labeo v osemintrideseti knjigi svojih Zadnjih del. Kdor ob odhodu iz pokrajine, v kateri je opravljal
funkcijo, izstavi državni blagajni račun o denarju, ki je ostal v njegovih rokah, in ga hrani, ni odgovoren za tožbo za izterjavo
razlike, in sicer iz razloga, ker je zasebnik, ki je dolžan državni blagajni, in ga je zato treba uvrstiti med dolžnike; in tisti, ki je
pooblaščen, ga lahko od njega izterja bodisi z zaplembo njegovega premoženja, aretacijo bodisi z izrekom globe; vendar
julijanski zakon zapoveduje, da se ta denar po preteku enega leta uvrsti med dolgovano razliko.
100. Marcianus, Javna tožilstva, I. knjiga.
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Po tem zakonu je odgovoren tisti, ki v javne registre vpiše manjši znesek, kot je izkupiček od prodaje ali zakupa, ali stori kak
drug tovrstni prekršek.
101. Božanska Severus in Antonin sta, ko sta ugotovila, da je neki mladenič zelo imenitnega rodu imel v nekem templju
postavljeno majhno skrinjo, po zaprtju templja pa je izstopil iz skrinje in ukradel veliko stvari, ki so pripadale templju, nato
pa se je spet zaprl v skrinjo, ga po obsodbi deportirala na otok.
102. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII.
Kdor preluknja steno templja ali na ta način kaj ukrade, je podvržen tožbi zaradi prešuštvovanja.
103. Kdor podnevi ali ponoči vstopi v svetišče in iz njega odnese kakšno sveto lastnino, mora biti oslepljen; kdor pa kaj
odnese zunaj svetišča ali katerega koli drugega dela templja, mora biti bičan, obrit na glavi in poslan v izgnanstvo.
104. Marcellus, Digeste, knjiga XXV.
Nikakor nisem kriv pekuliranja, če pobiram denar od nekoga, ki je zadolžen tako meni kot državni blagajni; denarja, ki ga
dobim od dolžnika državne blagajne, si namreč ne prisvojim, ker ta še vedno ostaja dolžnik državne blagajne.
105. Modestin, O kaznih, II. knjiga.
Kdor ukrade plen, odvzet sovražniku, je odgovoren po zakonu, ki se nanaša na prekupčevanje, in se ga obsodi na plačilo
štirikratne odškodnine.
106. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXXVI.
Javni pregon zaradi pekuliranja, pa tudi zaradi prisvajanja bilanc in izsiljevanja, se lahko sproži tudi proti dediču; in to ni
nerazumno, saj se načelno vprašanje nanaša na ukradeni denar.

Tit. 14. O julijskem pravu glede nezakonitega iskanja službe.

107. Modestin, O kaznih, II. knjiga.
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Ta zakon v Rimu trenutno ni v veljavi, ker je imenovanje sodnikov del cesarjeve dolžnosti in ni odvisno od naklonjenosti
ljudstva.
108. Če bi kdo v občini kršil ta zakon tako, da bi se potegoval za politično ali svetniško službo, je po odloku senata kaznovan
z denarno kaznijo sto aurejev in sramoto.
109. Če kdo, obsojen po tem zakonu, obsodi drugega, se mu v celoti povrnejo njegove pravice, denar pa se mu ne vrne.
110. Prav tako je tisti, ki uvede nov davek, po odloku senata kaznovan s to kaznijo.
111. Če bodisi obtoženec bodisi tožnik vstopi v hišo svojega sodnika, stori nezakonito dejanje po julijanskem zakonu o
sodnikih; to pomeni, da bo moral plačati sto aurejev v državno blagajno.

Tit. 15. V zvezi s favijanskim zakonom glede ugrabiteljev.

112. Ulpianus, Pravila, I. knjiga.
Kdor zavestno kupi svobodnega človeka, je odgovoren za kaznivo dejanje po Favijanovem zakonu proti ugrabitvi; po njem
se lahko preganja tudi prodajalec, če je človeka prodal, vedoč, da je svoboden.
113. Isto, O dolžnostih prokonzula, IX. knjiga.
Pri tem ne smemo pozabiti, da se Favanov zakon ne nanaša na tiste, ki imajo v rokah odsotne sužnje in jih prodajo; kajti eno
je biti odsoten, drugo pa biti na begu.
114. Spet se ne nanaša na osebo, ki je ukazala, da se njen pobegli suženj preganja in prodaja; saj ni prodala pobeglega sužnja.
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115. Nadalje je mogoče reči, da če kdo ukaže Titiusu, naj aretira pobeglega sužnja in ga, če bi to storil, zadrži kot kupljenega,
senatni odlok ne velja. Gospodarji, ki so svoje sužnje na begu prodali, so prav tako odgovorni po tem odloku senata.
116. Marcianus, Javna tožilstva, I. knjiga.
Bona fide posestnik ni odgovoren za kazen, ki jo nalaga Favianov zakon, če je neupravičeno zadržal sužnja; to pomeni, če ni
vedel, da suženj pripada drugemu, ali če je mislil, da je ravnal s soglasjem gospodarja. Tudi sam zakon je tako oblikovan v
zvezi z dobronamernim posestnikom, saj je dodano: "Če je to storil zavestno in goljufivo." Cesarja Severus in Antoninus sta
zelo pogosto odločila, da bona fide posestniki niso odgovorni po tem zakonu.
117. Ne smemo pozabiti, da tako kot po akvilejskem zakonu, če oseba, na račun katere je bil kršen favijanski zakon, umre,
obtožba in kazen, predpisana s favijanskim zakonom, ostaneta v veljavi, kot sta v reskriptu navedla božanska Severus in
Antoninus.
118. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXII.
Po favijanskem zakonu je odgovoren tisti, ki podari ali da v doto človeka, za katerega ve, da je svoboden; prav tako je treba v
isti razred, v katerega spadata prodajalec in kupec, uvrstiti vsakogar, ki ve, da je človek svoboden, in ga sprejme v takih
okoliščinah. Enako pravilo velja, kadar se premoženje da v zameno za takega človeka.
119. Modestin, Mnenja, knjiga XVII.
je podal svoje mnenje, da se tisti, ki je domnevno sprejel pobeglega sužnja, ki pripada drugemu, in ga skril, čeprav trdi, da je
njegova last, nikakor ne more izogniti kazni, če se mu dokaže krivda.
120. Kalistrat, O sodnih preiskavah, VI. knjiga.
Ne postane takoj ugrabitelj, ki je kriv tatvine, zaradi zadrževanja sužnjev, ki pripadajo drugemu, kajti božanski Hadrijan je v
nekem reskriptu navedel "Kdor je zahteval ali si prisvojil sužnje drugega, sproži vprašanje, ali je ali ni odgovoren za zločin
ugrabitve, ki se mu očita, in zato se o tem ni treba posvetovati z menoj. Vendar pa mora sodnik v takem primeru odločiti o
tem, kar ve, da je popolnoma resnično, saj je očitno, da se mora zavedati, da je oseba lahko kriva kaznivega dejanja tatvine v
zvezi s sužnji, odvzetimi drugim, ni pa nujno, da se zaradi tega šteje za krivega ugrabitve."
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121. Isti cesar je v reskriptu v zvezi z isto zadevo izjavil: "V tem primeru se je treba izogniti kaznivemu dejanju ugrabitve:
"Če se eden ali več pobeglih sužnjev znajde v posesti kogar koli, ki je najel njihove storitve za njihovo vzdrževanje, in so
omenjeni sužnji prej opravljali delo za druge, nihče ne more pravilno reči, da si jih je omenjena oseba prisvojila."
122. Favianski zakon določa, da: "svobodnjak, ki je proti svoji volji skrival tistega, ki je svobodnjak ali svobodnjakinja; ali
ga je držal v okovih ter ga zavestno in goljufivo kupil; ali se je s kom povezal pri tovrstnem poslu; ali je prepričal sužnja ali
sužnjo drugega, da je pobegnila od svojega gospodarja ali gospodarice; ali je takega sužnja skril brez vednosti ali soglasja
njegovega gospodarja ali gospodarice; ali ga je držal priklenjenega; ali je zavestno in goljufivo kupil sužnja ali je bil vpleten
v katero koli od teh kaznivih dejanj, bo kaznovan po zakonu. "
123. Hermogenianus, Epitome prava, VI. knjiga.
Denarna kazen, ki jo je predpisoval Favanov zakon, se zdaj ni več izrekala; tisti, ki so obsojeni za ta zločin, so namreč
kaznovani sorazmerno z njegovo težo in so običajno obsojeni na rudnike.

Tit. 16. V zvezi s turpiljskim odlokom senata in zavrnitvijo obtožb.

124. Marcianus, O turpiljskem odloku senata.
Brezobzirnost obtožencev se odkrije na tri načine in se kaznuje s tremi kaznimi; bodisi namreč obrekujejo, se izmikajo ali
umaknejo.
125. Obrekovati pomeni prinašati lažne obtožbe. Izigravanje pomeni prikrivanje resničnih kaznivih dejanj. Umakniti se
pomeni popolnoma opustiti obtožbo.
126. Kazen za obrekovalce je določena v Remmijevem zakonu.
127. Tisti, ki ne dokaže, kar trdi, ne velja takoj za klevetnika, saj je preiskava kaznivega dejanja prepuščena sodniku, ki je
pristojen za zadevo; ta, če je obtoženec oproščen, začne raziskovati, kakšen je bil namen tožnika in zakaj ga je spodbudil k
obtožbi; in če ugotovi, da je bila ta posledica upravičene napake, ga mora razrešiti. Če pa ugotovi, da je bil očitno kriv
obrekovanja, mu mora naložiti kazen po zakonu.
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128. Odločitev o kateri koli od teh točk je razvidna iz besedila sodbe. Če se namreč glasijo takole: "Niste dokazali svojih
trditev," obdolženca prihrani; če pa reče: "Kriv ste obrekovanja," ga obsodi; in četudi ne sme ničesar dodati glede kazni, bo
proti njemu še vedno uveljavljena moč zakona. Kajti (kot je menil Papinianus), vprašanje dejstva je odvisno od presoje
sodišča, izrekanje kazni pa ni prepuščeno njegovi volji, ampak je pridržano oblasti zakona.
129. Lahko se vprašamo, ali naj se šteje, da ga je sodnik razglasil za klevetnika, če bi izrekel naslednjo izjavo: "Zdi se, da je
Lucij Titius vložil nepremišljeno obtožbo"? Papinijan pravi, da je nepremišljenost razlog za pomilostitev in da nebrzdana
jeza nima vrline obrekovanja ter da zaradi tega ni treba izreči nobene kazni.
130. Pokazali smo, da je prevarant, ki se dogovarja z obtožencem in se odreče vlogi obtoženca, da bi lahko prikril svoje
dokaze in dovolil, da se obtoženec izgovarja na lažne izgovore.
131. Če pa kdo opusti pregon obtožbe, ne da bi jo zavrnil, je kaznovan.
132. Za zavrženje zadeve običajno zaprosijo guvernerji pokrajin, ki jo tudi odobrijo. Prošnja zanjo se vloži pri magistratu, ko
predseduje sodišču, in ne kje drugje; če je ta navzoč, ne more prepustiti preiskave drugemu.
133. Če je ena oseba obtožila istega posameznika več prekrškov, mora zaprositi za odpustitev vsakega od njih, sicer ga doleti
kazen, ki jo za vsak opuščeni prekršek predpisuje odlok senata.
134. Tisti, ki vloži obtožbo, ki lahko zastara, kot je na primer obtožba prešuštva, ko je minilo pet neprekinjenih let, odkar jo
je storil moški, ali po šestih razpoložljivih mesecih od dneva ločitve, če gre za žensko; ali je lahko kakršen koli dvom, da bi
moral biti, če odstopi, kaznovan po tem odloku senata? Tu se pojavi težava, ker ta obtožba skoraj ne učinkuje, če obstaja
časovno obdobje ali neka osebna pomanjkljivost, zaradi katere je obtoženec varen pred strahom in nevarnostjo. Po drugi
strani pa, ko je obtožba enkrat vložena, je ni mogoče zavreči na željo tožnika, ampak mora to storiti sodnik, ki je pristojen za
zadevo, in velja, da je bolj vreden odiuma tisti, ki nepremišljeno vloži tako sramotno obtožbo. Zato je boljše mnenje, da mora
tudi on, o katerem smo govorili, spadati pod pogoje odloka senata. Papinijan pa navaja svoje mnenje, da če ženska, ki ni bila
pristojna za vložitev obtožbe ponarejanja, ker ni preganjala škode, povzročene njej ali njeni družini, ne bi smela biti
kaznovana po Turpiljanovem odloku senata. Ali bi bilo njegovo mnenje enako tudi v drugih primerih? Kajti kakšna je
razlika, če obtožbe ni dovoljeno vložiti zaradi šibkosti spola, nizkotnosti položaja ali pretečenega časa? Veliko več razlogov
je, da so osebe v takih okoliščinah oproščene kazni, saj je obtožba ženske lahko učinkovita vsaj zaradi njene lastne škode,
medtem ko je obtožba drugih le zvok glasu. Vendar je ista avtoriteta na drugem mestu navedla, da nihče ne more hkrati
obtožiti obeh oseb, to je moškega in ženske, prešuštva; če pa bi vseeno obtožil obe osebi hkrati, bi moral zaprositi za
zavrnitev zadeve proti obema, da ne bi postal odgovoren po tem odloku senata. Poleg tega, kakšna bo razlika, če se obtožba
izkaže za nično zaradi zgoraj omenjenih razlogov ali če ne bi mogla obstati zaradi števila obtoženih? Ali če je treba narediti
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kakšno razliko, če ima kdo vsa pooblastila za vložitev obtožbe, vendar tega ne more storiti zaradi združitve dveh
posameznikov; ali če po strogi razlagi zakona ni usposobljen za njuno obtožbo? Zato je smiselno trditi, da bodo vse osebe
(razen žensk in mladoletnikov), če ne zahtevajo zavrženja zadeve, spadale na področje uporabe tega odloka senata.
135. Obtožbo osumljenega varuha je mogoče obravnavati le na odprtem sodišču in nihče drug kot guverner pokrajine ne
more izdati odločbe v takem primeru; kljub temu pa vsakdo, ki odstopi od pregona, ne bo deležen kazni po odloku senata.
136. Prav tako je dolžnost guvernerja pokrajine, da zadevo obravnava, kadar je kdo obtožen, da je utrpel kazen turpiljskega
odloka senata; kazen odloka senata pa se ne bo izvršila zoper stranko, ki odstopi od obtožbe, kajti tisti, ki pravi, da je kdo
utrpel kazen tega odloka senata, ni obtoženec.
137. V okvir tega odloka spada tisti, ki zagotovi obtožnika ali koga napeljuje, usmerja ali spodbuja k vložitvi glavne obtožbe,
tako da predloži dokaze in oblikuje obtožbe. To je razumno, kajti če ne dokaže obtožbe, ki jo je pomagal vložiti, in če se
poskuša z opustitvijo primera rešiti nevarnosti obrekovanja, ga je treba zagotovo kaznovati za ta kazniva dejanja; razen če
lahko tožilec, ki je bil podtaknjen, dokaže zločin, ki se ga je zavezal, da ga bo dokazal. Prav tako ni nobene razlike, ali je
obtožbo vložil sam ali je naročil, naj jo vloži nekdo drug. Papinijan je podal svoje mnenje, da če je res, da je kdo uporabil
tovrstna sredstva za vložitev obtožbe, ga je treba kaznovati ne po črki, ampak po duhu zakona; kajti obtoževalec, ki je prevzel
mesto osebe, ki ga je najela, je odgovoren po istem odloku senata; to pomeni, da je kaznovan samo za tisto, kar je storil kot
zastopnik drugega, ki se je sam bal ukrepati.
138. Ali za obtoženca, ki je bil obsojen, se je pritožil in je njegov tožnik pozneje odstopil od obtožbe, veljajo določila
senatnega odloka? Zdi se, da je bil zelo blizu temu, saj je s pravnim sredstvom pritožbe odločitev o obsodbi ugasnila.
139. Paulus, O kaznih vseh zakonov.
Kdor opusti pregon kaznivega dejanja, mu je preprečeno, da bi pozneje vložil obtožnico.
140. isti, Sentence, I. knjiga.
In tudi v primerih obtožbe zaradi zasebnih in običajnih kršitev zakona so vsi obrekovalci arbitrarno kaznovani sorazmerno s
težo storjenih kaznivih dejanj.
141. Papinianus, Mnenja, knjiga XV.
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Za žensko, ki sproži kazenski pregon zaradi ponarejanja, ker je s tem oškodovala samo sebe, in ga po opustitvi opusti, se ne
šteje, da je doletela kazen po Turpillijevem dekretu senata.
142. Ko je bila zadeva zavrnjena, isti tožilec ne more ponovno vložiti iste obtožbe zoper istega obtoženca.
143. Paulus, Mnenja, II. knjiga.
Če je nekdo predložil prošnjo cesarju in zagrozil, da bo vložil obtožnico zaradi ponarejanja, vendar tega ni storil, se je
pojavilo vprašanje, ali je zanj zagrožena kazen, ki jo določa Turpilski dekret senata? Paulus je odgovoril, da zadevna stranka
ni bila vključena v pogoje Turpillijevega odloka senata.
144. Enako, Sentence, I. knjiga.
Od obtožbe je odstopil tisti, ki se je s svojim nasprotnikom pogovoril glede odstranitve kazenske obtožbe, ki jo je poskušal
preganjati.
145. Namenoma odstopi od obtožbe tisti, ki se odpove želji in namenu, da bi jo vložil.
146. Šteje se, da je opustil obtožbo, kdor v roku, ki ga je določil guverner za dokazovanje obtožbe, ne preganja obtoženca.
147. Tistim, ki pisno obvestijo o svoji nameri, da bodo vložili obtožnico, se odredi, da morajo svoje obtožbe utemeljiti s
predložitvijo obvestil.
Za lažno obtožbo se kaznujejo tisti, ki so z namenom, da bi drugemu škodovali, domnevno iskali, pisali ali na sodišču
predložili kakšno knjigo ali drug dokaz v njegovo škodo.
149. Ulpianus, Disputations, knjiga VIII.
Če bi kdo želel obnoviti kazensko obtožbo po tem, ko je bila javno zavrnjena, lahko to stori z enako pravico, kot jo je imel,
ko jo je prvič vložil; proti njemu namreč ni mogoče zakonito uveljavljati predpisov, ki niso bili uveljavljeni pred razrešitvijo
obtožencev. To je božanski Hadrijan izjavil v nekem zapisu.
150. Če kdo vloži obtožnico zaradi stellionata ali zaradi kaznivega dejanja ropanja posesti in nato odstopi od obtožbe, ga ne
bo doletela kazen po turpiljskem odloku senata, tudi če gre za krajo ali škodo, ampak bo njegovo krivdo kaznoval sodnik.
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151. Papinianus, O prešuštvu, II. knjiga.
Zavrnitev kazenske zadeve se bodisi javno razglasi zaradi kakšne spominske priložnosti bodisi zaradi kakšnega javnega
veselja,
152. Macer, Javni pregon, II. knjiga.
ali zaradi srečnega izida neke transakcije,
153. Papinianus, On Adultery, Book II.
ali zasebno, na zahtevo obtoženca. Obstaja še tretja vrsta odpovedi, ki se opravi v skladu z zakonom, to je, kadar tožnik umre
ali mu kakšen utemeljen razlog prepreči, da bi vložil obtožbo.
154. Kadar je odpoved v skladu z javnim odlokom, mož s tem, ko drugič vloži obtožbo, ne izgubi nobene od svojih pravic.
155. Božanski Hadrijan je izjavil, da je treba trideset dni, predpisanih za obnovitev obtožbe, razumeti kot razpoložljive dni,
kar pomeni, da jih je treba računati od datuma, ko so se končali prazniki. Senat je odredil, da se ti dnevi začnejo v trenutku,
ko lahko kdo obnovi obtožbo proti obtožencu. Ta čas za obnovo postopka ne začne teči, razen kadar lahko tožnik sproži
postopek.
156. Isto, o prešuštvu.
Postavljeno je bilo vprašanje, ali tisti, ki so bili zaradi poteka časa izključeni iz vložitve obtožbe, spadajo v področje uporabe
Turpiljskega dekreta senata. Odgovor je bil, da ni dvoma, da so osebe, ki jim je zastaranje preprečilo vložitev obtožbe
prešuštva, lahko kaznovane zaradi obrekovanja.
157. Ulpianus, O prešuštvu, II. knjiga.
Kadar je prišlo do javne opustitve kazenske zadeve na podlagi odloka senata, kar se običajno zgodi; ali zaradi nekega javnega
veselja; ali v čast cesarski hiši; ali iz kakšnega razloga, zaradi katerega je senat odredil opustitev obtožencev, in tožnik v
predpisanem roku ni obnovil obtožbe, je treba reči, da se turpiljski odlok senata ne uporablja, saj se ne šteje za opustilca, ki
ne obtoži osebe, ki je izvzeta iz kazenske odgovornosti. Vendar pa postane oproščen kazenskega pregona z razrešitvijo
obtožencev.
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158. Paulus, O prešuštvu, III. knjiga.
Kot opustitev razumemo osebo, ki je popolnoma opustila namen pregona, in ne tistega, ki je samo odložil obtožbo. Kdor z
dovoljenjem cesarja opusti pregon kazenske obtožbe, ni kaznovan.
159. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, VII. knjiga.
Božanski Hadrijan je v reskriptu, naslovljenem na Salvija Carusa, prokonzula na Kreti, navedel, da če je skrbnik vložil
obtožnico v imenu svojega varovanca in je ta, v imenu katerega jo je vložil, umrl, ga ni treba prisiliti, da nadaljuje z
obtožnico.
160. Macer, Javna tožilstva, knjiga II.
Na področje uporabe Turpillijevega odloka senata spadajo tisti, ki zamenjajo obtožence namesto njih; ali ki po tem vložijo
obtožnico, ne da bi obtožili obtožence; ali opustijo obtožbo drugače kot z zavrženjem zadeve, pa tudi tisti, ki so vložili
kakšen pisni dokument ali sklenili kakšen sporazum z namenom obtožiti drugega. Povedati je treba, da se te besede "vložite
obtožnico, ne da bi obtožence preganjali", nanašajo na vse zgoraj navedene osebe.
161. Postavlja se vprašanje, ali se odlok senata uporablja za tiste, ki imajo trenutno izredno pristojnost za javna kazniva
dejanja. Po sedanji zakonodaji, ki temelji na cesarskih ustavah, velja; zato bo vsaka kazen izrečena v vsakem posameznem
primeru.
162. Če bodo tisti, ki ne smejo vložiti obtožbe zaradi obrekovanja, od tega odstopili, ne bodo podvrženi kazni iz tega odloka
senata. To določajo konstitucije.
163. Če bi tožnik zaradi smrti obtoženca opustil obtožbo, ne more odgovarjati po tem odloku senata; ker pregon ugasne s
smrtjo obtoženca, razen če je kaznivo dejanje takšno, da se pregon lahko nadaljuje proti dedičem, kot na primer za
veleizdajo. Enako pravilo velja za obtožbo zaradi izsiljevanja, saj tudi ta s smrtjo ne ugasne.
164. Poleg tega, če obdolženec umre po tem, ko je tožnik odstopil od pregona, se zaradi tega tožnikovo kaznivo dejanje ne bo
zmanjšalo. Če bi namreč tisti, ki je enkrat odstopil od obtožbe, bil potem pripravljen obtožbo obnoviti, sta Severus in Antonin
odredila, da se ga ne sme zaslišati.
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165. Tisti, ki so po vložitvi pisne obtožbe dopustili, da je minilo eno ali dve leti, ker niso mogli vložiti obtožbe zaradi
različnih poklicev, ki so jih opravljali kot guvernerji, ali ker so jih ovirale zahteve državne službe, ne spadajo pod pogoje
odloka senata.
166. Če je kdo nekoga najprej obtožil in bi po tem, ko je bila zadeva zavržena, a preden bi bil obtoženec ponovno obtožen,
prišlo do drugega zavrženja, je treba trideset dni računati ne od prvega, ampak od drugega zavrženja zadeve.
167. Paulus, O prešuštvu.
Domicijan je v nekem reskriptu izjavil, da to, kar je predvideno v zvezi s festivali in odpustitvijo obtožencev, ne velja za
sužnje, ki jim je po obtožbi ukazano, naj bodo v verigah, dokler se o zadevi ne odloči.
168. Modestin, Mnenja, knjiga XVII.
Lucij Titius je Seija obtožil ponarejanja, a preden ga je obtožil, so bile obtožbe vseh obtožencev s cesarjevim odpustkom
zavrnjene. Sprašujem, če se pregon pozneje ne bi nadaljeval, ali bi za tožnika veljala kazen po Turpillijevem dekretu senata.
Herennius Modestinus je odgovoril, da razrešitev obtožencev, podeljena z javno milostjo, ne velja za tovrstne zločine.
169. Papirius Justus, O ustavah, I. knjiga.
Cesarja Antonin in Verus sta v reskriptu Juliju Veru navedla, da zaradi dolgotrajnega trajanja zadeve slednji ne more doseči
njene razrešitve proti soglasju svojih nasprotnikov.
170. Prav tako sta v reskriptu navedla, da se razrešitev ne sme odobriti, če ni jasno dokazano, da je nasprotnik dal svoje
soglasje.
171. V nekem reskriptu so tudi navedli, da se lahko ob zahtevi za zavrnitev obtožbe zaradi hudega kaznivega dejanja, kot v
primeru, ko gre za denarno vsoto, pregon kljub temu obnovi; tako da tožnik ne bi smel ostati nekaznovan, če ne bi mogel
dokazati tega, kar trdi.

Tit. 17. O obsodbi oseb, ki so iskane ali odsotne.
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172. Marcianus, Javna tožilstva, II. knjiga.
Božanska Severus in Antoninus sta v reskriptu določila, da se ne sme kaznovati nikogar, ki je odsoten, in po sedanjem
zakonu se odsotnih oseb ne sme obsoditi; pravilo pravičnosti namreč ne dopušča, da bi bil kdo obsojen, ne da bi bil zaslišan.
173. Če je kdo podvržen strogi kazni, na primer če je lahko obsojen na delo v rudnikih ali na podobno kazen ali na smrtno
kazen, se v tem primeru kazen ne sme izreči odsotni osebi, ampak se vsakdo, ki je odsoten in ga iščejo, zapiše kot navzočega.
174. Guvernerji pokrajin morajo ravnati tako glede obtožencev, ki so iskani in zabeleženi kot navzoči ; z ediktom jim morajo
namreč ukazati, naj se pojavijo, da bi se tisti, ki so bili omenjeni kot navzoči, seznanili s tem dejstvom. Prav tako morajo
pisati sodnikom, kjer stranke živijo, da bi se z njihovim posredovanjem iskane osebe lahko prepričale, da so bile zabeležene
kot navzoče.
175. Od tega datuma se izračuna eno leto, da se lahko očistijo nespoštovanja.
176. In celo Papinianus v šestnajsti knjigi mnenj pravi, da se mora tisti, ki ga iščejo in je zabeležen kot navzočega, v
dvanajstih mesecih zglasiti pri guvernerju province in predložiti varščino; in da ni razloga, da bi odredili zaplembo njegovega
premoženja v državno blagajno, kajti če bi v tem letu umrl, bi obtožba za zločin ugasnila in se končala, premoženje obtožene
stranke pa bi prešlo na njene naslednike.
177. Macer, O javnih tožilstvih, II. knjiga.
Rok enega leta je določen za zaseg premoženja vsakogar, ki se ga išče in za katerega je zabeleženo, da je navzoč.
178. Če pa državna zakladnica dvajset let ne zaseže njegovega premoženja, tega ne more storiti pozneje, če se na zastaranje
sklicuje bodisi toženec sam bodisi njegovi dediči.
179. Marcianus, O javnih pregonih, II. knjiga.
Vsak zahtevek, ki ga uveljavlja državna blagajna, se zastara z dvajsetletnim molkom, kadar ni drugega zastaranja, kot so to
določili božanski cesarji.
180. Macer, O javnih tožilstvih, II. knjiga.
Leto se računa od trenutka, ko je bilo obvestilo javno objavljeno, bodisi z ediktom bodisi s pismi, poslanimi sodniku.
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181. Zato se rok dvajsetih let za državno blagajno računa od trenutka, ko je bilo obvestilo objavljeno.
182. Z eno besedo, zapomniti si je treba, da tistemu, ki je iskan in obveščen, noben zastaralni rok ne preprečuje, da bi se lotil
svoje obrambe.
183. Modestin, Pandekti, XII. knjiga.
cesarski mandati določajo, da se premoženje iskanih oseb med letom zapečati, in če se vrnejo in navedejo ustrezna opravičila,
se jim vrne. Če pa se ne odzovejo in se ne pojavi nihče, ki bi jih branil, se po preteku enega leta njihovo premoženje zaseže v
državno blagajno.
184. V vmesnem letu pa se lahko proda vsaka premičnina, ki jim pripada, da se prepreči, da bi jo zaradi zamude pokvarili ali
uničili, in se izkupiček od nje deponira; kot sta to dovolila božanska Severus in Antoninus.
185. Božanski Trajan je v reskriptu navedel, da se tudi pridelki štejejo za premično premoženje.
186. Vendar pa je treba paziti, da dolžniki ubežniku medtem ne plačajo ničesar, da ne bi s tem pripomogli k njegovemu
pobegu.

Tit. 18. O mučenju.
187. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, VIII. knjiga.
Običajno se mučenje uporablja za odkrivanje kaznivih dejanj. Poglejmo, kdaj in v kakšnem obsegu je to treba storiti. Začetek
ne bi smel biti narejen z dejanskim zadajanjem vprašanja, in božanski Avgust je odločil, da se mučenju ne sme brez zadržkov
zaupati.
188. To vsebuje tudi pismo božanskega Hadrijana, naslovljeno na Sennija Sabina. Pogoji v reskriptu so naslednji: "Sužnje je
treba mučiti le, kadar je obtoženec osumljen, dokaz pa je tako daleč, da je pridobljen z drugimi dokazi, da se zdi, da manjka
samo priznanje sužnjev."
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189. Tudi božanski Hadrijan je v reskriptu Klavdiju Kvartinu izjavil isto in v tem reskriptu odločil, da je treba začeti pri
osebi, ki je najbolj osumljena in od katere je po sodnikovem mnenju najlaže ugotoviti resnico.
190. Tistih, ki jih obtoženec pripelje iz svoje hiše, ne bi smeli mučiti, saj ni lahko verjeti, da je bila zamenjana tista, ki jo
imata oba starša za svojo drago hčer; kot je navedeno v Reskriptu božjih bratov, naslovljenem na Lucija Tiberiana.
191. Prav tako so v Reskriptu Korneliju Prokulu navedli, da se ne sme zaupati v mučenje posameznega sužnja, ampak je
treba primer raziskati po predložitvi dokazov.
192. Božanski Antonin in božanski Hadrijan sta v reskriptu Senniju Sabinu izjavila, da v primerih, ko se trdi, da so sužnji v
družbi s svojim gospodarjem odnesli zlato in srebro, ne smejo biti zaslišani proti svojemu gospodarju in mu ne bo škodilo niti
nič, kar so morda povedali, ko niso bili pod mučenjem.
193. Božji bratje so v reskriptu, naslovljenem na Lelijana Longina, navedli, da suženj, ki pripada dedičem, ne sme biti
mučen, da bi se pridobile informacije v zvezi s premoženjem, čeprav obstaja sum, da je dedič pridobil lastništvo nad
premoženjem s fiktivno prodajo.
194. V reskriptih je bilo pogosto navedeno, da se suženj, ki pripada občini, lahko muči, kadar so obtoženi državljani, ker ni
njihov suženj, ampak suženj skupnosti. Enako je treba navesti v zvezi s sužnji drugih korporacij, saj se šteje, da suženj ne
pripada več gospodarjem, temveč korporaciji.
195. Kadar mi suženj služi v dobri veri, čeprav nimam lastništva nad njim, lahko rečemo, da ga ni mogoče mučiti, da bi
pridobil dokaze proti meni. Enako pravilo velja za svobodnega državljana, ki v dobri veri služi kot suženj.
196. Ugotovljeno je bilo tudi, da svobodnjaka ni mogoče mučiti v primeru, ko je njegov varovanec obtožen hudega
kaznivega dejanja.
197. Naš cesar je skupaj s svojim božjim očetom v nekem reskriptu navedel, da enega brata ni mogoče zasliševati zaradi
drugega; in kot razlog dodal, da ga ne bi smeli mučiti, da bi pridobili dokaze za obtožbo tistega, proti kateremu ga ni mogoče
prisiliti pričati, če tega ni hotel storiti.
198. Božanski Trajan je v zapisu Serviju Kvartu navedel, da se lahko suženj moža muči, da bi pridobil dokaze za obsodbo
svoje žene.
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199. Prav tako je v reskriptu Mummiju Lollianu izjavil, da se lahko sužnji osebe, ki je bila obsojena, mučijo za pridobitev
dokazov proti njej, ker so prenehali biti njeni.
200. Ko je bil suženj manumitiran, da ne bi bil podvržen mučenju, je božji Pij v reskriptu navedel, da ga je mogoče mučiti, če
se to ne stori za pridobitev dokazov proti njegovemu gospodarju.
201. Kadar pa je suženj v času, ko se je začela preiskava, pripadal drugemu, potem pa je postal last obdolženca, so božji
bratje v nekem reskriptu navedli, da ga je kljub temu mogoče mučiti v primeru, v katerem je bil vpleten njegov gospodar.
202. Če bi kdo trdil, da je bil suženj kupljen pri prodaji, ki je bila neveljavna, ga ni mogoče mučiti, dokler ni ugotovljeno, da
prodaja ni bila veljavna. To je naš cesar skupaj s svojim božjim očetom navedel v reskriptu.
203. Severus je v reskriptu Spiciju Antigonu tudi izjavil: "Ker se mučenje sužnjev ne sme izvajati proti njihovim
gospodarjem, in če je bilo to storjeno, ker se ne sme uporabiti za vplivanje na odločitev sodnika, ki jo bo izdal, še manj je
treba dopustiti izjave sužnjev proti njihovim gospodarjem."
204. Božanski Severus je v nekem reskriptu izjavil, da priznanj obtoženih oseb ne bi smeli obravnavati kot dokaz kaznivega
dejanja, če ni drugih dokazov, ki bi vplivali na občutek dolžnosti sodnika, ki bo odločal o zadevi.
205. Kadar je kdo pripravljen položiti ceno za sužnja, da bi ga mučili, da bi pričal proti svojemu gospodarju, naš cesar s
svojim božanskim očetom tega ni dovolil.
206. Kadar so sužnji mučeni kot sostorilci pri zločinu in na sodišču priznajo nekaj, kar zadeva njihovega gospodarja, je cesar
Trajan v reskriptu določil, da mora sodnik svojo odločitev sprejeti tako, kot zahtevajo okoliščine. Iz tega reskripta je
razvidno, da so gospodarji lahko vpleteni v izpovedi svojih sužnjev, vendar novejše ustave kažejo, da to ne velja več.
207. Kadar gre za dajatve, ki so, kot nihče ne dvomi, žila republike, je treba ob upoštevanju nevarnosti, ki grozi s smrtno
kaznijo sužnju, ki je sokriv pri goljufiji, zavrniti njegove izjave.
208. Sodnik, zadolžen za mučenje, ne bi smel neposredno postaviti vprašanja, ali je Lucij Titius storil umor, ampak bi moral
na splošno vprašati, kdo je to storil; kajti zdi se, da drugačen način prej sugerira odgovor, kot da bi ga zahteval. To je
božanski Trajan izjavil v zapisu.
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209. Božanski Hadrijan je v reskriptu, naslovljenem na Kalpurnija Celerijana, izjavil naslednje: "Agricola, sužnja Pompeja
Valensa, se lahko zaslišuje o njem samem; če pa bo med mučenjem povedal kaj več, se bo to štelo kot dokaz proti obtožencu
in ne kot krivda tistega, ki je postavil vprašanje."
210. V cesarskih konstitucijah je bilo razglašeno, da čeprav se mučenju ne bi smelo vedno zaupati, ga ne bi smeli zavračati
kot popolnoma nevrednega, ker so pridobljeni dokazi šibki in nevarni ter škodljivi za resnico; večina oseb namreč bodisi
zaradi svoje sposobnosti prenašanja bodisi zaradi hudosti mučenja tako prezira trpljenje, da iz njih nikakor ni mogoče izvabiti
resnice. Drugi so tako malo sposobni trpeti, da raje lažejo, kot da bi prenašali vprašanje, in zato se zgodi, da izpovedujejo
različne vrste, pri čemer ne vpletajo le sebe, ampak tudi druge.
211. Poleg tega ne smemo verjeti v dokaze, pridobljene z mučenjem sovražnikov, ker ti zelo radi lažejo; kljub temu pa pod
pretvezo sovraštva ne smemo zavračati njihove uporabe.
212. Ko je primer ustrezno raziskan, se je mogoče odločiti, ali je treba zaupati mučenju ali ne.
213. Kadar je kdo izdal roparje, je v nekaterih reskriptih navedeno, da se ne sme zaupati tistim, ki so jih izdali. V drugih, ki
so bolj natančni, pa je določeno, da se dokazov ne sme v celoti zavrniti, kot je to običajno v podobnih primerih, ampak je
treba po ustreznem premisleku ugotoviti, ali jim je mogoče zaupati ali ne. Večina takih oseb, ki se bojijo, da bi jih aretirani
lahko omenili, je namreč navajena slednje izdati, da bi sama pridobila imuniteto, saj obtoženim, ki ovadijo tiste, ki so jih
izdali, ne verjamejo zlahka; prav tako jim ne bi smeli brez razlikovanja podeljevati imunitete kot nagrado za tovrstna
izdajstva; prav tako ne bi smeli verjeti njihovim obtožbam, ko pravijo, da so jih drugi obtožili, ker so jih izdali, saj se ta šibek
dokaz, ki temelji na lažnivosti ali obrekovanju, ne bi smel upoštevati proti njim.
214. Če kdo prostovoljno prizna zločin, mu ne smemo vedno zaupati; kajti včasih se kdo prizna zaradi strahu ali iz kakšnega
drugega razloga. Pismo Božjih bratov, naslovljeno na Vokonija Saxa, izjavlja, da je treba človeka, ki se je izpovedal proti
sebi in katerega nedolžnost je bila ugotovljena, po obsodbi odpustiti. Pogoji v pismu so naslednji: "V skladu z diktatom
previdnosti in človečnosti, dragi Saxa, ste sužnja, ki je bil osumljen, da je lažno priznal, da je kriv umora, zaradi strahu pred
vrnitvijo gospodarju obsodili, če je še vedno vztrajal pri svoji lažni izjavi, da bi mučili njegove domnevne sostorilce, ki jih je
prav tako lažno obtožil, da bi tako njegove izjave glede sebe naredili bolj gotove. "Vaš preudarni namen tudi ni bil zaman, saj
je bilo z mučenjem ugotovljeno, da omenjene osebe niso bile njegovi sostorilci, temveč da je sam sebe lažno obtožil. Tako
lahko razveljavite sodbo in odredite njegovo uradno prodajo pod pogojem, da se nikoli ne vrne v oblast svojega gospodarja,
ki se bo po prejemu cene gotovo zelo rad znebil takšnega sužnja." V reskriptu je navedeno, da če je suženj obsojen, bo, če bo
pozneje oproščen odgovornosti, pripadel osebi, katere last je bil pred obsodbo. Guverner province pa nikogar, ki ga je
obsodil, ne more vrniti v prvotno stanje, saj ne more niti preklicati odločbe, pri kateri gre za denar. Kaj je torej treba storiti?
Zatekati se mora k cesarju, kadar se za koga, ki se je sprva zdel kriv, pozneje ugotovi, da je nedolžen.
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215. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIX.
sužnjev, ki so del posesti, ni mogoče mučiti, da bi pridobili dokaze proti njihovim gospodarjem, dokler ni gotovo, komu
pripada posest.
216. Isti, O ediktu, knjiga LVI.
Z ustavo našega cesarja in božanskega Severa je bilo določeno, da suženj, ki pripada več lastnikom, ne more biti podvržen
mučenju proti kateremu koli od njih.
217. Isto, Disputati, III. knjiga.
V primeru incesta (po Papinianusovem mnenju, ki je prav tako zapisano v reskriptu) sužnji niso podvrženi mučenju, ker
julijanski zakon, ki se nanaša na prešuštvo, ne velja.
218. Marcijan, Inštituti, II. knjiga.
Kadar kdo razvadi vdovo ali žensko, poročeno z drugim, s katero ni mogel zakonito skleniti zakonske zveze, ga je treba
izgnati na otok, saj gre za dvojni zločin; incest zato, ker je v nasprotju z božjim zakonom posilil žensko v sorodu, temu
prestopku pa je dodal še prešuštvo ali nečistovanje. Nazadnje, v takem primeru je mogoče sužnje mučiti, da bi pridobili
dokaze proti njihovim gospodarjem.
219. Papinianus, O prešuštvu, II. knjiga.
Kadar oče ali mož vloži obtožbo prešuštva in je podana zahteva, da se izprašajo sužnji obtožene stranke, je treba v primeru
oprostilne sodbe, potem ko je bila zadeva argumentirana in so bile priče predložene, oceniti vrednost sužnjev, ki so umrli; če
pa se doseže obsodba, je treba preživele sužnje zapleniti.
220. Če gre za primer, ki vključuje ponarejeno oporoko, se lahko sužnji, ki pripadajo zapuščini, mučijo. 7. Ulpianus, O
prešuštvu, III. knjiga.
Sodniki morajo določiti mero mučenja, zato ga je treba izvajati tako, da se suženj lahko ohrani bodisi za oprostitev bodisi za
kazen.
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221. Paulus, O prešuštvu, II. knjiga.
Edikt božanskega Avgusta, ki ga je objavil med konzulatom Vivija Avita in Lucija Aproniana, je naslednji: "Ne mislim, da bi
bilo treba mučenje izvajati v vsakem primeru in na vsaki osebi; kadar pa hudih in okrutnih zločinov ni mogoče odkriti in
dokazati drugače kot z mučenjem sužnjev, menim, da je najbolj učinkovito za ugotavljanje resnice in da ga je treba
uporabiti."
222. Suženj, ki naj bi bil pod določenim pogojem svoboden, je lahko podvržen mučenju, ker je suženj dediča, vendar bo še
vedno ohranil upanje na svobodo.
223. Marcijan, O javnih tožilstvih, II. knjiga.
Božanski Pij je v nekem reskriptu navedel, da se lahko sužnje muči v primerih, ko gre za denar, če resnice ni mogoče drugače
ugotoviti, kar je določeno tudi v drugih reskriptih. To pa je res do te mere, da se tega sredstva ne sme uporabiti v denarnem
primeru, ampak le v primeru, ko resnice ni mogoče ugotoviti, razen če je dovoljeno uporabiti mučenje, kot je v nekem
reskriptu navedel božanski Severus. Zato je dovoljeno postaviti sužnje drugih na preizkušnjo, če to opravičujejo okoliščine.
224. V primerih, v katerih se nad sužnji ne sme izvajati mučenja, da bi pridobili dokaze proti svojim gospodarjem, jih ni
mogoče niti zaslišati, še manj pa je mogoče dopustiti izjave sužnjev proti njihovim gospodarjem.
225. Mučenja ne bi smeli izvajati nad tistim, ki je deportiran na otok, kot je v nekem reskriptu navedel božanski Pij.
226. Prav tako se ga v denarnem primeru ne sme izvajati nad sužnjem, ki naj bi bil pod določenim pogojem svoboden, razen
če se pogoj ne izpolni.
227. Arcadius, Charisius, O pričah.
Mučenja se ne sme izvajati nad mladoletnikom, mlajšim od štirinajst let, kot je božanski Pij navedel v reskriptu,
naslovljenem na Cecilija Jubentina.
228. Vse osebe brez izjeme pa je treba mučiti v primeru veleizdaje, ki se nanaša na kneze, če je njihovo pričevanje potrebno
in če to zahtevajo okoliščine.
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229. Lahko se vprašamo, ali ni mogoče mučiti sužnjev, ki pripadajo castrense peculium sina, da bi pridobili dokaze proti
njegovemu očetu. Ugotovljeno je bilo namreč, da se očetovega sužnja ne sme mučiti, da bi pridobili dokaze proti njegovemu
sinu. Menim, da je mogoče pravilno trditi, da se sužnjev sina ne sme mučiti, da bi pridobili dokaze proti njegovemu očetu.
230. Mučenja ne bi smeli uporabljati v obsegu, ki ga zahteva obtoženec, ampak tako, kot narekujeta razum in zmernost.
231. Tožnik ne bi smel začeti postopka z dokazi, pridobljenimi v obdolženčevi hiši, ko za priče pokliče svobodnjake ali
sužnje osebe, ki jo obtožuje.
232. Pogosto sta pri iskanju resnice v pomoč tudi sam ton glasu in prizadevnost pri pozornem pregledu. Kajti stvari, ki so na
voljo za odkrivanje resnice, pridejo na dan iz govorice priče in njene zbranosti ali treme, pa tudi iz ugleda, ki ga vsakdo uživa
v svoji skupnosti.
233. Pri vprašanjih, ki zadevajo svobodo, resnice ni treba iskati z mučenjem tistih, katerih status je sporen.
234. Paulus, O dolžnostih prokonzula, II. knjiga.
Tudi če bi bil suženj vrnjen pod pogojem prodaje, ga ne smemo mučiti, da bi pridobili dokaze proti njegovemu gospodarju.
235. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIV.
Kadar kdo, da bi se izognil mučenju, trdi, da je svoboden, je božanski Hadrijan v reskriptu določil, da se ga ne sme
zasliševati, dokler se ne preizkusi zadeva, ki je bila vložena, da bi se odločilo o njegovi svobodi.
236. Modestin, Pravila, V. knjiga.
Ugotovljeno je, da se suženj lahko muči, potem ko je bil ocenjen ali je bilo sklenjeno zahtevano določilo.
237. Isti, Pravila, VIII. knjiga.
.suženj, ki naj bi bil pod določenim pogojem svoboden in ki je bil obsojen za kaznivo dejanje, bo upravičen do privilegija
pričakovanja svobode, tako da bo zaradi negotovosti svojega statusa kaznovan kot svobodnjak in ne kot suženj.
238. Kalistrat, Sodne preiskave, V. knjiga.
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V primeru svobodnjaka ni treba izvajati mučenja, če njegovo pričanje ni nihajoče.
239. V primeru mladoletnika, mlajšega od štirinajst let, je božanski Pij v reskriptu Mseciliju izjavil, da mučenja ne bi smeli
izvajati, da bi pridobili dokaze proti drugemu, zlasti ker obtožba nikakor ni bila potrjena z drugimi dokazi, saj iz tega ne
izhaja, da bi mladoletniku verjeli tudi brez uporabe mučenja; pravi namreč, da je zaradi starosti, ki naj bi varovala osebe pred
surovostjo mučenja, tudi bolj osumljena laži.
240. Tistega, ki je dal varščino drugemu, ki trdi, da je suženj, je treba imeti za gospodarja; zato takih sužnjev ni mogoče
mučiti, da bi pridobili dokaze proti njemu. Božanski Pij je v nekem reskriptu navedel naslednje: "Svoj primer moraš dokazati
z drugimi pričevanji, kajti sužnjev se ne sme mučiti, če je lastnik posesti dal jamstvo zahtevniku in medtem velja za
gospodarja."
241. Modestin, O kaznih, III. knjiga.
Božji bratje so v nekem reskriptu navedli, da se mučenje lahko ponovi.
242. Božji Pij je v nekem reskriptu izjavil, da tistega, ki je dal priznanje, v katerega je vpleten sam, ni dovoljeno mučiti, da bi
pridobil dokaze proti drugim.
243. Papinianus, Mnenja, knjiga XVI.
Tudi v primeru, ko obtožbo vloži tujec, je bilo ugotovljeno, da je sužnje mogoče mučiti, da bi pridobili dokaze zoper svoje
gospodarje; tega pravila sta se pri izdaji svojih odločb držala božanski Marcus in pozneje cesar Maksim.
244. Sužnjev se ne muči proti gospodarju, če je obtožen nečistovanja.
245. V primeru goljufivega rojstva, če oseba, za katero drugi otroci trdijo, da ni njihov brat, zahteva posest, se mučenje
uporabi za sužnje, ki pripadajo posesti, in sicer iz razloga, ker se ne uporabi proti drugim otrokom kot gospodarjem, temveč
zato, da se določi dedovanje po umrlem lastniku. To se ujema s tem, kar je božanski Hadrijan navedel v nekem reskriptu, saj
je cesar, ko je bil nekdo obtožen, da je umoril svojega partnerja, odredil, da se lahko suženj v skupni lasti postavi na
preizkušnjo, ker se je zdelo, da se to počne v imenu njegovega gospodarja, ki je bil ubit.
246. Podal sem svoje mnenje, da kadar je bil suženj obsojen na miniranje, ga ne bi smeli mučiti, da bi pridobili dokaze proti
osebi, ki je bila njegov gospodar, in da ni nobene razlike, če je priznal, da je bil on storilec zločina.
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247. Paulus, Sentence, knjiga V.
Kadar je več oseb obtoženih istega kaznivega dejanja, jih je treba zaslišati tako, da se začne s tistim, ki je najbolj plašljiv ali
se zdi, da je mlajši.
248. Obtoženca, ki ga preplavijo prepričljivi dokazi, je mogoče mučiti še drugič; zlasti če je svoj um in telo utrdil proti
mučenju.
249. V primeru, v katerem proti obtožencu ni bilo nič dokazano, se mučenje ne sme uporabiti brez ustreznega premisleka;
vendar je treba obtoženca pozvati, naj potrdi in utemelji, kar je trdil.
250. Prič se ne sme mučiti, da bi jih obsodili na laž ali da bi ugotovili resnico; razen če se trdi, da so bile navzoče, ko je bilo
dejanje storjeno.
251. Kadar sodnik ne more drugače pridobiti zanesljivih podatkov o družini, lahko muči sužnje, ki pripadajo posestvu.
252. Nobenega zaupanja ne bi smeli imeti v sužnja, ki prostovoljno obtoži svojega gospodarja, kajti varnost gospodarjev ne
sme biti prepuščena presoji njihovih sužnjev.
253. Sužnja ni mogoče zasliševati, da bi pridobil dokaze zoper svojega gospodarja, ki ga je prodal in ki mu je nekaj časa
služil kot suženj, v spomin na svoje nekdanje lastništvo.
254. Sužnja se ne sme zasliševati, tudi če mu njegov gospodar predlaga, da ga bo dal mučiti.
255. Jasno je, da je treba vsakič, ko se sprašuje, ali je treba zaslišati sužnje, da bi pridobili dokaze proti njihovim
gospodarjem, najprej ugotoviti, ali so slednji upravičeni do njihovega lastništva.
256. Guverner, ki naj bi se seznanil s kazensko obtožbo, mora javno določiti dan, ko bo zaslišal zapornike, saj tistih, ki se
morajo zagovarjati, ne sme utesniti nenadna obtožba zločina; čeprav se mu, če obtoženec kadar koli to zahteva, ne sme odreči
dovoljenja, da se brani, in zaradi tega se lahko dan zaslišanja, ne glede na to, ali je bil določen ali ne, prestavi.
257. Zapornikov ni mogoče zaslišati in obsoditi samo na sodišču, ampak tudi drugje.
258. Tryphoninus, Disputations, knjiga IV.
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Tisti, ki je upravičen do svobode v skladu s pogoji zaupanja, ne more biti mučen kot suženj, razen če ga obtožijo drugi, ki so
že bili podvrženi mučenju.
259. Paulus, Odločitve, III. knjiga.
Mož je kot dedič svoje žene vložil tožbo proti Surusu za denar, ki naj bi ga pokojna med njegovo odsotnostjo položila pri
njem, in v dokaz tega postavil eno samo pričo, sina svojega svobodnjaka. Pri zastopniku državne blagajne je zahteval, da se
muči neka sužnja. Surus je zanikal, da je prejel denar, in izjavil, da pričevanja enega človeka ne bi smeli sprejeti; in da ni v
navadi začeti postopka z mučenjem, čeprav je sužnja pripadala drugemu. Zastopnik državne blagajne je poskrbel za mučenje
sužnje. Cesar je po pritožbi odločil, da je bilo mučenje nezakonito in da se ne sme verjeti pričanju ene priče, zato je bila
pritožba pravilno vložena.
260. Isto, O kaznovanju civilistov.
Božanski Hadrijan je v nekem reskriptu izjavil, da nihče ne sme biti obsojen, ker bi ga lahko mučili.
261. I, Sentence, I. knjiga.
Tistih, ki so bili aretirani, ne da bi imeli obtožence, ni mogoče mučiti, razen če se nanje veže utemeljen sum.

Tit. 19. O kaznih.

262. Ulpianus, Razprave, VIII. knjiga.
V vsakem primeru kaznivega dejanja je bilo odločeno, da obsojenca ne doleti kazen, ki jo je dopuščalo njegovo stanje v času,
ko je bila proti njemu izrečena sodba, temveč tista, ki bi jo moral prestati, če bi bil obsojen, ko je storil kaznivo dejanje.
263. Če torej suženj stori kaznivo dejanje in se mu očita, da je pozneje pridobil svobodo, mora trpeti kazen, ki bi ga doletela,
če bi bil obsojen v času, ko je storil kaznivo dejanje.
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264. Po drugi strani pa mora, če bi se njegovo stanje poslabšalo, prestati kazen, ki bi ga doletela, če bi ostal v prejšnjem
stanju. Na splošno je bilo odločeno, da so v zvezi z zakoni, ki se nanašajo na javne pregone ali zasebne prekrške, za katere
imajo prefekti ali guvernerji izredno pristojnost, revne osebe, ki se izognejo denarnim kaznim, podvržene samovoljnemu
kaznovanju.
265. Isto, O ediktu, knjiga XLVIII.
Osebo, ki je bila obsojena zaradi smrtnega kaznivega dejanja, moramo razumeti kot osebo, ki je spoznana za krivo kaznivega
dejanja, ki ima za posledico smrt, izgubo državljanskih pravic ali suženjstvo.
266. Ugotovljeno je, da po tem, ko je bila deportacija nadomeščena s prepovedjo vode in ognja, obdolženec ne izgubi
državljanstva, dokler cesar ne odloči, da ga je treba deportirati na otok. Ni namreč dvoma, da ga guverner ne more izgnati,
ima pa to pravico storiti mestni prefekt, zato se šteje, da je izgubil državljanstvo takoj, ko je bila izrečena prefektova sodba.
267. Za obsojenega razumemo tistega, ki se ni pritožil; če bi se vendarle pritožil, se še ne šteje za obsojenega. Če pa bi ga
spoznal za krivega kaznivega dejanja nekdo, ki tega ni imel pravice storiti, bo rezultat enak, kajti obsojen je samo tisti, čigar
obsodba velja.
268. Isti, O Sabinu, XIV. knjiga.
Izvršitev kazni, naložene nosečnici, je treba odložiti, dokler ne rodi otroka. Sam se namreč dobro zavedam pravila, da se nad
njo ne sme izvajati mučenja, dokler je noseča.
269. Marcijan, Inštituti, knjiga XIII.
Osebe, ki so premeščene ali deportirane na otok, se morajo izogibati prepovedanim krajem; zakon pa pravi, da se tisti, ki je
bil premeščen, ne sme oddaljiti od kraja, kamor je bil dodeljen, sicer bo tisti, ki je bil premeščen za nekaj časa, obsojen na
večno izgnanstvo. Tisti, ki je dosmrtno premeščen, je poslan na otok; tisti, ki je premeščen na otok, je izgnan; in tisti, ki je
izgnan na otok, je podvržen smrtni kazni. To velja ne glede na to, ali obsojenec ni odšel v izgnanstvo v času, ko bi to moral
storiti, ali pa ni upošteval drugih pravil izgnanstva, saj njegova trma povečuje kazen, in nihče ne more iz utemeljenega
razloga izvesti prenosa vrnitve izgnanca, razen cesarja.
270. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, VII. knjiga.
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Božanski Trajan je v reskriptu, naslovljenem na Julija Frontona, izjavil, da vsakdo, ki je odsoten, ne sme biti obsojen za
zločin. Prav tako ne bi smel biti nihče obsojen zaradi suma; božanski Trajan je namreč v Reskriptu, naslovljenem na Assidua
Severa, izjavil: "Bolje je dopustiti, da zločin krivca ostane nekaznovan, kot obsoditi tistega, ki je nedolžen." Osebe, ki so
prepirljive in ne ubogajo niti obvestil niti odlokov guvernerjev, pa so lahko, čeprav so odsotne, obsojene, kot je to v navadi
pri zasebnih prekrških. Vsakdo lahko mirno trdi, da si te stvari ne nasprotujejo. Kaj je torej treba storiti? V zvezi s strankami,
ki so odsotne, je bolje odločiti, da se denarne kazni ali kazni, ki vplivajo na ugled, celo do stopnje premestitve, lahko
izrečejo, če se po večkratnem obvestilu ne pojavijo zaradi trme; če pa je treba izreči kakšno hujšo kazen, na primer prisilno
delo v rudnikih ali smrt, je ni mogoče izreči strankam, ko so odsotne.
271. Povedati je treba, da se v odsotnosti tožnika včasih izrečejo strožje kazni od tistih, ki jih predpisuje turpiljski dekret
senata.
272. Pri težjih kaznivih dejanjih je treba razlikovati, in sicer ali so bila storjena naklepno ali po naključju. To razlikovanje bi
moralo pri vseh kaznivih dejanjih bodisi spodbuditi, da se kazen izreče strogo v skladu z zakonom, bodisi dopuščati zmernost
v tem pogledu.
273. Isto, O dolžnostih prokonzula, IX. knjiga.
Kadar kdo, da bi se izognil kazni, trdi, da mora cesarju sporočiti nekaj, kar zadeva njegovo varnost, poglejmo, ali ga je treba
poslati k njemu. Veliko je guvernerjev, ki so tako bojazljivi, da tudi potem, ko so izrekli kazen za zločin, odložijo njeno
izvršitev in si ne upajo storiti ničesar drugega. Drugi ne dovolijo, da bi obtoženci povedali kar koli podobnega. Spet drugi jih
včasih, a ne vedno, pošljejo k cesarju, vendar se pozanimajo, kaj mu želijo sporočiti in kaj imajo povedati v zvezi z njegovo
varnostjo; nato bodisi odložijo izrek kazni bodisi jo izvršijo; to ravnanje se zdi razumno. Poleg tega menim, da po tem, ko so
obtoženci enkrat obsojeni, ne bi smeli biti pozorni nanje, ne glede na to, kaj rečejo. Kajti kdo lahko dvomi, da so se te
pretveze poslužili zato, da bi se izognili kazni? In še večji razlog je, da jih je treba kaznovati, ker tako dolgo niso omenili
tega, kar se hvalijo, da morajo razkriti v zvezi z varnostjo cesarja, saj tako pomembnih informacij ne bi smeli tako dolgo
zadrževati zase.
274. Če prokonzul ugotovi, da je kdo od njegovih spremljevalcev ali kdo od spremljevalcev njegovega namestnika
kriminalec, ali naj ga kaznuje ali pa ga pridrži za svojega naslednika, je vprašanje, ki se lahko zastavi. Toda obstajajo številni
primeri, ki kažejo, da so kaznovali ne le sužnje svojih uradnikov in podrejenih, temveč tudi svoje lastne. To bi bilo namreč
treba storiti, da bi po tem, ko bi jih zgled prestrašil, storili manj prekrškov.
275. Zdaj moramo našteti različne vrste kazni, ki jih lahko guvernerji izrečejo različnim krivcem. To so take, ki odvzamejo
življenje, naložijo suženjstvo, odvzamejo državljanstvo ali vključujejo izgnanstvo ali telesno kazen:
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276. Kalistrat, O sodnih preiskavah, VI. knjiga.
Takšni so na primer kaznovanje s palicami, bičanje in udarci z verigami,
277. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, IX. knjiga.
ali obsodba s sramoto, degradacija v rangu ali prepoved nekega dejanja.
278. Življenje je na primer odvzeto, kadar je kdo obsojen na smrt z mečem, saj mora biti kazen izrečena z mečem in ne s
sekiro, puščico, palico, zanko ali na kak drug način. Zato guvernerji nimajo svobodne moči, da bi izbrali smrt, še manj pa
imajo pravico, da jo povzročijo s strupom. Kljub temu so božji bratje v nekem reskriptu navedli, da jim je dovoljeno izbrati
način smrti.
279. Za sovražnike in dezerterje velja kazen živega sežiga.
280. Nikogar ni mogoče obsoditi na smrtno kazen pretepanja ali smrti pod palicami ali med mučenjem, čeprav večina oseb
ob mučenju izgubi življenje.
281. Obstajajo kazni, ki osebi odvzamejo svobodo, kot kadar je kdo obsojen na delo v rudnikih ali na kakšno delo, povezano
z njimi. Rudnikov je veliko. Nekatere pokrajine jih imajo, druge pa ne; tiste, ki jih nimajo, pošiljajo obsojene krivce v
pokrajine, ki jih imajo.
282. Z reskriptom božanskega Severa, naslovljenim na Fabija Cila, je pravica obsoditi osebe na rudnike pridržana izključno
prefektu mesta Rima.
283. Razlika med tistimi, ki so obsojeni na rudnike, in tistimi, ki so obsojeni na delo v rudnikih, je le v verigah; tisti, ki so
obsojeni na rudnike, so namreč utesnjeni s težjimi verigami, tisti, ki so obsojeni na delo, povezano z rudniki, pa nosijo lažje.
Posledica tega je, da so tisti, ki pobegnejo z dela, povezanega z rudniki, obsojeni na delo v rudnikih; tisti, ki pobegnejo iz
samih rudnikov, pa so kaznovani še strožje.
284. Poleg tega je tisti, ki je obsojen na delo na javnih delih in pobegne, običajno obsojen na dvojno kazen; toda podvojiti je
treba le tisti čas, ki mu je ostal za prestajanje, ko je pobegnil, in ne podvojiti tistega, ki ga je po aretaciji prebil v zaporu. Če je
bil obsojen na deset let, bi morala biti njegova kazen trajna ali pa bi ga bilo treba premestiti na delo v rudnikih. Če je bil
obsojen na deset let in je takoj zatem pobegnil, poglejmo, ali naj se njegov čas podvoji, ali naj postane večni, ali pa naj se
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premesti na delo v rudnike. Boljše mnenje je, da ga je treba bodisi premestiti bodisi obsoditi na dosmrtno kazen. Na splošno
namreč velja, da kadar dvakratni čas presega obdobje desetih let, se kazen ne sme omejiti.
285. Ženske so običajno obsojene na služenje tistim, ki delajo v rudnikih, in sicer za dobo ali za določen čas, tako kot je to v
zvezi s solinami. Če so obsojene na dosmrtno kazen, veljajo za kazenske sužnje; če pa so obsojene na določeno dobo,
ohranijo svoje državljanske pravice.
286. Guvernerji navadno obsodijo zločince na zaporno kazen ali na verige; vendar tega ne bi smeli storiti, saj so tovrstne
kazni prepovedane, saj bi moral zapor služiti za hrambo ljudi in ne za njihovo kaznovanje.
287. Prav tako jih imajo navado kaznovati s kredo in žveplom, vendar so te kazni prej vključene v kazni za rudnike.
288. Poglejmo, ali tisti, ki so obsojeni na zabavo z lovom, postanejo kaznovani sužnji; kajti mlajši so navadno podvrženi tej
kazni. Zato je treba razmisliti, ali take osebe postanejo kazenski sužnji ali pa ohranijo svobodo. Boljše mnenje je, da tudi te
osebe postanejo sužnji, saj se od drugih razlikujejo le po tem, da se izučijo lova, plesa ali kakšne druge umetnosti, da bi igrale
v pantomimi in drugih gledaliških predstavah za zabavo občinstva.
289. Nobenega dvoma ni, da so sužnji običajno obsojeni na delo v rudnikih, na delo, povezano z rudniki, ali na zabavo z
lovom. Ko se to zgodi, postanejo kazenski sužnji in ne pripadajo več tistemu, čigar last so bili, preden so bili obsojeni.
Nazadnje, ko je bil neki suženj, ki je bil obsojen na delo v rudnikih, zaradi odpustka vladarja oproščen kazni, je cesar
Antonin v reskriptu zelo pravilno navedel, da ga zaradi tega, ker je postal kazenski suženj in je zaradi tega prenehal pripadati
svojemu gospodarju, pozneje ne bi smeli vrniti gospodarju.
290. Če je bil suženj obsojen na večno ali začasno zaporno kazen v verigah, ostaja last tistega, ki mu je pripadal, preden je bil
obsojen.
291. Isto, O dolžnostih prokonzula, X. knjiga.
Ni nenavadno, da guvernerji prepovedo osebam, da bi delovale kot zagovorniki, včasih za vse življenje, včasih za določeno
obdobje let ali za čas, ko vladajo pokrajini.
292. Vsakomur se lahko prepove tudi pomagati določenim osebam.
293. Vsakomur se lahko prepove obtožiti drugega pred sodiščem guvernerja, še vedno pa se mu tega ne more prepovedati
pred njegovim namestnikom ali zastopnikom državne blagajne.
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294. Če pa mu je prepovedano obtoževati pred namestnikom, menim, da zaradi tega ne bo obdržal pooblastila, da to stori
pred guvernerjem.
295. Včasih osebi ni prepovedano, da bi delovala kot odvetnik, temveč da bi opravljala odvetniški poklic. Slednja kazen je
strožja od prepovedi nastopanja kot odvetnik, saj z njo oseba ne sme opravljati nobenega pravnega posla. Običajno se na ta
način prepovejo študenti prava, odvetniki, notarji in drugi pripadniki pravnega poklica.
296. Prav tako jim je običajno prepovedano sestaviti kakršno koli listino, prošnjo ali izjavo.
297. Prav tako je običajno, da se jim prepove ustavljanje na mestih, kjer so shranjene javne listine, na primer v arhivih ali
kjer koli se take listine hranijo.
298. Prav tako je običajno, da se jim prepove sestavljati oporoke, jih pisati ali pečatiti.
299. Izrečena je tudi kazen prepovedi opravljanja kakršnih koli javnih poslov; kajti takšna oseba lahko opravlja zasebne
posle, pa ji je kljub temu prepovedano opravljati javne posle; kot se zgodi v primerih, ko je izrečena kazen, da se mora
vzdržati vseh javnih zadev.
300. Obstajajo tudi druge kazni, na primer, če je komu naloženo, da se vzdrži kakršnih koli pogajanj ali da nima ničesar
opraviti s pogodbami tistih, ki dajejo v najem javno lastnino, ali z javnimi davki.
301. Običajno se komu prepove opravljati kakšno posebno zadevo ali kakšen posel na splošno; poglejmo pa, ali je lahko
obsojen na opravljanje kakšnega posla. Te kazni so namreč, če jih kdo želi obravnavati na splošno, v nasprotju s civilnim
pravom, kajti človeku ni mogoče proti njegovi privolitvi ukazati, naj stori nekaj, česar ne more opraviti; v posebnih primerih
pa obstajajo tehtni razlogi, da se ga prisili, da se udeleži določenih pogajanj. V takem primeru je treba sodbo izvršiti.
302. Običajno se izrekajo naslednje kazni. Vendar je treba upoštevati, da med njimi obstajajo razlike in da se vsem osebam
ne sme izreči enaka kazen. Prvič, dekurzantov namreč ni mogoče obsoditi na rudnike, niti na delo, povezano z rudniki, niti na
vislice, niti na živ požig; če bi jim bila izrečena katera od teh kazni, jih je treba izpustiti. Tisti, ki je izrekel kazen, pa tega ne
more storiti, temveč je treba zadevo predložiti cesarju, ki bo s svojo avtoriteto bodisi ublažil kazen bodisi izpustil zadevno
stranko.
303. Enak privilegij imajo tudi starši in otroci dekurionov.
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304. Z izrazom "otroci" ne smemo razumeti samo sinov, ampak vse potomce.
305. Toda ali so iz teh kazni izvzeti samo tisti, ki so se rodili po pridobitvi službe dekuriona, ali pa so izvzeti vsi otroci, tudi
tisti, ki so se rodili v plebejski družini, je vprašanje, ki bi ga bilo treba razmisliti. Nagibam se k prepričanju, da so do tega
privilegija upravičeni vsi.
306. Jasno je, da če je oče prenehal biti dekurion, bo vsak otrok, rojen v času, ko je opravljal to funkcijo, užival privilegij, da
ni podvržen tem kaznim; če pa bi se mu po tem, ko je spet postal plebej, rodil sin, bi moral biti ta, ker se je rodil kot plebej,
kaznovan na ta način.
307. Božanski Pij je Salviju Marcijanu v nekem reskriptu izjavil, da je treba sužnja, ki naj bi pod določenim pogojem postal
svoboden, kaznovati tako, kot če bi bil že svoboden.
308. Macer, O javnih tožilstvih, II. knjiga.
V zvezi s sužnji velja pravilo, da jih je treba kaznovati kot osebe najnižjega ranga, in sicer v primerih, ko je svobodnjak
bičan, je treba sužnja bičati in odrediti, da se vrne gospodarju; kadar je svobodnjak po bičanju obsojen na delo na javnih
delih, je treba sužnja pod enakimi pogoji, potem ko je bil določen čas v verigah in bičan, odrediti, da se vrne gospodarju. Če
se suženj po prestani kazni v verigah vrne gospodarju, vendar ga ta ne sprejme, se proda; če ne najde kupca, se obsodi na
dosmrtno delo na javnih delih.
309. Tiste, ki so bili iz nekega razloga obsojeni na rudnike in nato zagrešijo kakšen prekršek, je treba soditi, kot da so bili
obsojeni na rudnike, čeprav jih morda še niso odpeljali na kraj, kjer bodo prisiljeni delati; saj se njihov položaj spremeni
takoj, ko je bila nad njimi izrečena sodba.
310. Tako za plebejce kot za dekurzione je bilo odločeno, da če je bila komu izrečena strožja kazen, kot jo dovoljuje zakon,
ne postane neslavno obsojen. Če je bil torej nekdo obsojen na delo za določen čas ali samo pretepen s palicami, čeprav je bilo
to morda storjeno v dejanju, ki je pomenilo neslavnost, kot je na primer tatvina, je treba reči, da obtoženi ne postane neslavno
znan, ker so udarci s palico strožja kazen kot denarna kazen.
311. Marcianus, O javnih tožilstvih, II. knjiga.
Sodnik mora paziti, da ne izreče kazni, ki bi bila bolj ali manj stroga, kot zahteva primer; saj ne sme biti njegov cilj niti
sloves strogosti niti slava usmiljenja; po skrbnem pretehtanju okoliščin primera pa moramo odločiti, kar zadeva zahteva.
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Jasno je, da morajo biti sodniki v manj pomembnih primerih nagnjeni k prizanesljivosti; kadar gre za strožje kazni, pa
morajo, čeprav morajo upoštevati stroge zahteve zakonov, te ublažiti z določeno stopnjo popustljivosti.
312. Domače tatvine, če so nepomembne, ne bi smele biti predmet javnega pregona; in tovrstna obtožba ne bi smela biti
dovoljena, kadar sužnja predloži v sojenje njegov gospodar, svobodnjaka njegov pokrovitelj, v čigar hiši živi, ali delavca
vsakdo, ki najame njegove storitve; kajti to se imenuje domača tatvina, ki jo storijo sužnji proti svojim gospodarjem,
svobodnjaki proti svojim pokroviteljem ali najeti delavci proti tistim, za katere delajo.
313. Poleg tega je kaznivo dejanje storjeno bodisi namerno bodisi iz nenadnega vzgiba bodisi po naključju. Roparji storijo
kaznivo dejanje namerno, ko se organizirajo. Osebe ravnajo po nenadnem vzgibu, ko se zaradi pijanosti zatečejo k nasilju ali
uporabi orožja. Zločin je storjen po naključju, če en človek ubije drugega med lovom, ko nameri puščico v divjo zver.
314. Vrženje divjim zverem ali trpeti ali biti obsojen na podobno kazen so smrtne kazni.
315. Macer, O dolžnostih guvernerja, II. knjiga.
316. Glede civilnega stanja obsojenih oseb ni nobene razlike, ali je bil pregon javen ali ne; saj se upošteva samo kazen in ne
vrsta kaznivega dejanja. Zato tisti, za katere je bilo odrejeno, da se kaznujejo na drug način, ali ki so bili izročeni divjim
zverem, takoj postanejo kazenski sužnji.
316. Ulpianus, O pritožbah, I. knjiga.
Sedaj je dovoljeno, kadar ima kdo izredno pristojnost za kaznivo dejanje, da izreče kakršno koli kazen, ki jo želi, bodisi
strožjo bodisi milejšo; pod pogojem, da v nobenem primeru ne preseže meje razumnosti.
317. Macer, O vojaških zadevah, II. knjiga.
Nekatera kazniva dejanja, če jih stori civilist, ne pomenijo nikakršne kazni ali pa so le neznatna, medtem ko so za vojaka
strogo kaznovana; Menander pravi, da mora biti vojak kaznovan s smrtjo, če sledi poklicu bizona ali se pusti prodati v
suženjstvo.
318. Venulej Saturnin, O dolžnostih prokonzula, I. knjiga.
Božanski Hadrijan je prepovedal, da bi bili tisti, ki so vključeni v red dekurionov, kaznovani s smrtjo, razen če so ubili enega
od svojih staršev. Vendar je v cesarskih mandatih zelo jasno določeno, da jih mora doleteti kazen po kornelijskem zakonu.
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319. Claudius Saturninus, O kaznih za civiliste.
Kaznujejo se dejanja, kot sta kraja ali umor; ustne izjave, kot so žalitve ali izdaja zagovornikov; pisne, kot so ponaredki in
kazenske obrekovanja; in nasveti, kakršni se dajejo v zarotah in dogovorih tatov, saj je pomoč drugim s prepričevanjem
enako kaznivo dejanje.
320. Te štiri vrste kaznivih dejanj je treba obravnavati pod sedmimi različnimi naslovi, in sicer vzrok, oseba, kraj, čas,
kakovost, količina in posledica.
321. Vzrok v primeru udarcev, ki so nekaznovani, kadar jih zadaja gospodar ali starš; iz razloga, ker se zdi, da so bolj
namenjeni popravi kot pa poškodbi. Kaznovani so, kadar koga v jezi pretepe neznanec.
322. Oseba se obravnava z dveh vidikov: prvič, z vidika tistega, ki je storil dejanje, in drugič, z vidika tistega, ki ga je trpel;
sicer bi bili sužnji za enake prekrške kaznovani drugače kot svobodnjaki. In kdor si drzne napasti svojega gospodarja ali
očeta, je kaznovan drugače kot tisti, ki dvigne roko proti tujcu, učitelju ali zasebniku. Pri obravnavi te teme je treba
upoštevati tudi starost.
323. Kraj isto dejanje opredeli kot tatvino ali svetoskrunstvo in določa, ali naj se kaznuje s smrtjo ali z manj strogo kaznijo.
324. Čas razlikuje osebo, ki je začasno odsotna, od ubežnika, in vlomilca v hišo ali tatvino podnevi od tistega, ki stori
kaznivo dejanje ponoči.
325. Lastnost, kadar je dejanje bodisi bolj grozljivo bodisi manj hudo, kot se navadno razlikujejo očitne tatvine od tistih, ki
niso očitne; prepir od ropa na avtocesti; rop od navadne tatvine; predrznost od nasilja. Demosten, največji grški govornik, je
o tem dejal: "Atenčani, tisti, ki udari, stori veliko stvari, ki jih tisti, ki jih trpi, ne more ustrezno sporočiti drugim s svojo držo,
videzom ali glasom, ko udari z vsemi dokazi zaničevanja, kot da bi bil sovražnik, pa naj udarja s palico ali zadane udarec v
oko. Te stvari povzročajo razdraženost in pri ljudeh, ki niso navajeni biti žaljivi, povzročijo, da postanejo brez sebe."
326. Količina razlikuje navadno krajo od tistega, ki odžene čredo živine, kajti kdor ukrade svinjo, se kaznuje zgolj kot tat;
kdor pa odžene več živali, se kaznuje kot tat živine.
327. Posledico je treba upoštevati tudi, kadar jo povzroči človek najbolj prijaznega značaja; čeprav zakon ne kaznuje manj
strogo osebe, ki je dobila orožje z namenom, da bi ubila človeka, kot tistega, ki ga je dejansko ubil. Zato so bili med Grki
zločini, storjeni po nesreči, odrešeni s prostovoljnim izgonom, kot je izjavil najznamenitejši pesnik: "Ko sem bil majhen, me
3154

je Menetij iz Oponta pripeljal v tvojo hišo zaradi žalostnega umora, ko sem tistega dne nenamerno in nehote razjarjen zaradi
igre s kockami ubil Amfidamantovega sina."
328. Zgodi se, da so isti zločini v nekaterih pokrajinah strožje kaznovani; kot na primer v Afriki tisti, ki požigajo pridelke; v
Misiji tisti, ki požigajo trte; ponarejevalci pa tam, kjer so rudniki.
329. Včasih se zgodi, da so kazni za nekatere hudodelce strožje, kadar je potreben zgled, kot je to potrebno za zatrtje
številnih oseb, ki se ukvarjajo s cestnimi ropi.
330. Marcijan, Inštituti, I. knjiga.
Kadar je karkoli zapuščeno z oporoko nekaterim kazenskim sužnjem, kot so tisti, ki so bili obsojeni na delo v rudnikih in na
delo, povezano z rudniki, se šteje, da ni bilo napisano in da je bilo zapuščeno ne cesarjevemu sužnju, ampak kazenskemu
sužnju.
331. Prav tako se nekaterim osebam, na primer tistim, ki so bile dosmrtno obsojene na težko delo na javnih delih ali izgnane
na otok, odvzame državljanstvo, tako da ne uživajo več nobenih privilegijev, ki izhajajo iz civilnega prava, ohranijo pa vse
pravice, ki jim pripadajo po pravu narodov.
332. Ulpianus, O ediktu, III. knjiga.
Nihče ni kaznovan zgolj zaradi razmišljanja.
333. Isti, O ediktu, knjiga LVII.
Če sužnjev ne branijo njihovi gospodarji, jih zaradi tega ne bi smeli takoj voditi na kazen, ampak bi jim morali dovoliti, da se
branijo sami ali da jih brani kdo drug; sodnik, ki obravnava zadevo, pa naj se pozanima o njihovi nedolžnosti.
334. Paulus, O Placiju, knjiga XVIII.
Kadar je komu naložena kazen, je s pravno fikcijo določeno, da se ne prenese na njegovega dediča; zdi se, da je razlog v tem,
da je kazen določena za popravo človeka, in ko umre tisti, zoper katerega naj bi bila določena, preneha veljati.
335. Celsus, Digeste, knjiga XXXVII.
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Skrajno kazen razumemo tako, da pomeni samo smrt.
336. Modestin, Razlike, I. knjiga.
Kadar so osebe obsojene na rudnike in zaradi bolezni ali starostnih slabosti postanejo nesposobne opravljati delo, jih po
reskriptu božanskega Pija lahko odpusti guverner, ki odloči, ali jih bo izpustil; pod pogojem, da imajo sorodnike ali zveze in
da so odslužile najmanj deset let kazni.
337. Isti, Pravila, VIII. knjiga.
Kadar je kdo obsojen na rudnike, ne da bi bil naveden določen čas, zaradi nevednosti sodnika, ki je izrekel kazen, se razume,
da je bil mišljen rok desetih let.
338. Isto, Pandekti, XI. knjiga.
Ne smemo pozabiti, da je treba odstraniti kipe tistih, ki so bili zaradi veleizdaje premeščeni na drugo stopnjo ali deportirani.
339. Isto, Pandekti, XII. knjiga.
Če kdo dolgo časa ostane pod obtožbo, naj se mu kazen do neke mere omili; sklenjeno je bilo namreč, da tisti, ki so obtoženi
že dalj časa, ne smejo biti kaznovani tako strogo kot tisti, ki so bili sojeni in obsojeni brez odlašanja.
340. Nikogar ni mogoče obsoditi, da bi ga vrgli s skale.
26. Kalistrat, O sodnih preiskavah, I. knjiga.
Zločin ali kazen očeta ne more zaznamovati njegovega sina; kajti vsak je podvržen usodi v skladu s svojim ravnanjem in
nihče. ni določen za naslednika zločina drugega. To so božji bratje navedli v zapisu, naslovljenem na prebivalce Hierapolisa.
341. Isti, O sodnih preiskavah, V. knjiga.
Božji bratje so v Reskriptu, naslovljenem na Harruncija Sila, navedli, da guvernerji pokrajin nimajo navade preklicati sodb,
ki so jih izdali sami. Prav tako so v reskriptu, naslovljenem na Vetina iz Italike, navedli, da noben sodnik ne more spremeniti
svoje lastne odločitve in da je to nenavadno. Kadar pa je bil kdo lažno obtožen in sprva ni imel dokumentov, ki bi dokazovali
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njegovo nedolžnost, ki jih je pozneje našel, in je bil kaznovan, so se ohranili nekateri cesarski reskripti, v katerih je bilo
določeno, da se kazen za take osebe bodisi omili bodisi da se jim v celoti povrne prejšnje stanje. To pa lahko stori le cesar.
342. V cesarskih mandatih je v zvezi z dekurioni in civilnimi uradniki, ki so bili krivi hudih kaznivih dejanj, določeno, da
mora guverner cesarju pisno predložiti dejstva in izrečeno kazen, če se zdi, da je kdo storil kaznivo dejanje, zaradi katerega
ga je treba preseliti na otok zunaj pokrajine.
343. V drugem razdelku cesarskih mandatov je določeno naslednje: "Če je kateri od mestnih uradnikov zagrešil rop ali
kakšen drug zločin, za katerega se zdi, da si zasluži smrtno kazen, ga moraš prikleniti v verige in mi napisati ter tudi navesti,
kakšen zločin je vsak od njih zagrešil."
344. Isto, O sodnih preiskavah, VI. knjiga.
V nadaljevanju je navedena razvrstitev kaznivih dejanj, za katera se izreče smrtna kazen. Za skrajno kazen se šteje obsodba
na vislice ali živež. Čeprav se zdi, da je bila slednja z razlogom vključena v izraz "skrajna kazen", se zdi, da je zaradi
poznejše iznajdbe te vrste kazni, tako kot obglavljenje, uvrščena za prvo. Naslednja smrtna kazen je delo v rudnikih. Za njo
sledi izgon na otok.
345. Druge kazni se nanašajo na ugled, ne da bi bile smrtno nevarne; kot na primer premestitev za določeno število let ali za
vse življenje ali na otok; ali obsodba na delo na javnih delih; ali če je krivec podvržen kazni bičanja.
346. Ni običajno, da se bičajo vse osebe, ampak samo moški, ki so svobodni in imajo nižji položaj; tisti z višjim položajem
niso podvrženi kazni bičanja. To je posebej določeno v cesarskih reskriptih.
347. Nekatere osebe, ki se običajno imenujejo mladi, imajo v nekaterih nemirnih mestih navado spodbujati vpitje množice.
Če niso storile ničesar več od tega in jih guverner predhodno ni opozoril, jih kaznuje z bičanjem ali jim celo prepove
prisotnost na razstavah. Če pa jih po tem, ko so bili tako popravljeni, ponovno zalotijo pri istem prekršku, jih je treba
kaznovati z izgonom, včasih pa tudi s smrtjo; to pomeni, če so pogosto delovali uporniško ali nemirno in so po večkratni
aretaciji in pretirani milosti vztrajali pri svojih drznih načrtih.
348. Sužnji, ki so bili bičani, so običajno vrnjeni svojim gospodarjem.
349. In na splošno bi rekel, da so vsi tisti, ki jih ni dovoljeno kaznovati z bičanjem, osebe, ki bi jim bilo treba izkazovati
enako spoštovanje, kot ga imajo dekurioni. Bilo bi namreč nedosledno trditi, da je treba vsakogar, ki so ga cesarji s svojimi
konstitucijami prepovedali bičati, obsoditi na rudnike.
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350. Božanski Hadrijan je v nekem zapisu izjavil: "Nihče ne sme biti obsojen na rudnike za določen čas, toda kdor je obsojen
za določen čas in opravlja delo, povezano z rudniki, se ne sme razumeti, da je obsojen na rudnike; njegova svoboda namreč
obstaja, dokler ni obsojen na dosmrtno delo." Zato imajo tako obsojene ženske otroke, ki so svobodni.
351. Prepovedano je iskati zatočišče pri kipih ali portretih cesarja, da bi drugemu povzročil škodo; ker zakoni zagotavljajo
enako varnost vsem ljudem, se zdi razumno, da tisti, ki se zateka k k kipom ali portretom cesarja, to počne prej zato, da bi
drugemu povzročil škodo, kot da bi poskrbel za svojo varnost, razen če se k temu varovalu zateče kdo, ki so ga v verige ali
zapor zaprle osebe, močnejše od njega; kajti takim osebam bi bilo treba oprostiti. Senat je odredil, da se nihče ne sme zateči v
zavetje k kipom ali portretom cesarja; božanski Pij pa je v reskriptu določil, da je treba vsakogar, ki bi nosil s seboj podobo
cesarja z namenom, da bi si nakopal sovraštvo drugega, kaznovati s priklenitvijo v verige.
352. Vsa kazniva dejanja, storjena proti patronu ali patronovemu sinu, očetu, bližnjemu sorodniku, možu, ženi ali drugim
osebam, s katerimi je kdo v bližnjem sorodstvu, je treba kaznovati strožje, kot če bi bila storjena proti tujcem.
353. Zastrupljevalce je treba kaznovati s smrtjo ali, če je treba izkazati spoštovanje njihovemu rangu, jih izgnati.
354. Cestarji, ki opravljajo ta poklic zaradi plena, veljajo za zelo podobne tatovom; ko napadejo in ropajo oboroženi, jih je
treba kaznovati s smrtjo, če so ta zločin storili večkrat in na cestah; druge je treba obsoditi na rudnike ali jih preseliti na
otoke.
355. Sužnje, ki so pripravili zaroto proti življenju svojih gospodarjev, običajno usmrtijo z ognjem; včasih ta kazen doleti tudi
svobodnjake, če so plebejci in osebe nižjega ranga.
356. S smrtjo se kaznujejo zažigalci, ki so bodisi zaradi sovraštva bodisi zaradi plena povzročili požar v notranjosti mesta;
običajno jih žive zažgejo. Tudi tisti, ki so "zažgali hišo ali kočo na podeželju, so kaznovani nekoliko milejše. Če bi se namreč
naključnim požarom lahko izognili in so nastali zaradi malomarnosti tistih, na območju katerih so nastali, ter so povzročili
škodo sosedom; odgovorne osebe se preganjajo civilno, da se vsakomur, ki je utrpel škodo, omogoči povrnitev škode, ali pa
se jim lahko izreče zmerna kazen.
357. Z ediktom božanskega Hadrijana je bila določena stopenjska lestvica kazni glede izgnancev, in sicer tako, da če se kdo,
ki je bil pregnan za določen čas, vrne, preden se ta izteče, ga je treba pregnati na otok; če kdo, ki je bil pregnan na otok, otok
zapusti, ga je treba izgnati na otok; če kdo po izgonu pobegne, ga je treba kaznovati s smrtjo.
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358. Isti cesar je v nekem reskriptu določil, da je treba glede zapornikov upoštevati določeno stopnjevanje, in sicer naj bodo
tisti, ki so bili obsojeni na določeno kazen, v podobnih okoliščinah obsojeni na dosmrtno kazen; tisti, ki so bili obsojeni na
dosmrtno kazen, naj bodo obsojeni na rudnike; in če tisti, ki so bili obsojeni na rudnike, storijo takšno dejanje, naj jih doleti
skrajna kazen.
359. Številne oblasti so menile, da bi bilo treba zloglasne roparje obesiti prav v tistih krajih, ki so jih podvrgli ropanju, da bi
se drugi z njihovim zgledom odvrnili od izvrševanja enakih zločinov in da bi bilo v tolažbo sorodnikom in sorodnikom ubitih
oseb, da se kazen izvrši na istem kraju, kjer so roparji zagrešili umor. Nekateri so jih obsodili tudi na vrženje divjim zverem.
360. Naši predniki so pri izrekanju vsake kazni s sužnji ravnali strožje kot s svobodnimi osebami; zloglasne ljudi so
kaznovali strožje kot ljudi z dobrim ugledom.
361. Gaj, O Lex Julia et Papia, I. knjiga.
Tisti, ki so bili obsojeni na smrt, so takoj izgubili državljanstvo in svobodo. Zato se ta pogoj nanje veže, dokler so živi, in jih
včasih prizadene za dolgo časa; to se zgodi tistim, ki so obsojeni, da jih vržejo divjim zverem, saj jih po obsodbi pogosto
zadržujejo, da bi jih mučili in tako pridobili dokaze proti drugim.
362. Modestin, O kaznih, I. knjiga.
Če bi kdo storil kaj, zaradi česar bi se šibki ljudje ustrašili zaradi vraževerja, je božji Marcus v reskriptu določil, da je treba
take ljudi preseliti na otok.
363. Isti, O kaznih, III. knjiga.
Guverner ne bi smel, da bi si pridobil naklonjenost ljudstva, izpustiti oseb, ki so bile obsojene na vrženje divjim zverem. Če
pa imajo krivci moč ali spretnost, ki bi jo bilo vredno uporabiti v korist rimskega ljudstva, naj se posvetuje s cesarjem.
Božanska Severus in Antoninus sta v nekem reskriptu navedla, da obsojenih oseb ni dovoljeno premeščati iz ene pokrajine v
drugo brez soglasja cesarja.
364. Ulpianus, O ediktu, VI. knjiga.
Če bi guverner ali sodnik podal izjavo: "Storil si nasilje," v postopku na podlagi interdikta, obdolženec ne sme biti
zaznamovan s sramoto in se mu ne sme izreči kazen po julijanskem zakonu. Kadar pa je to storjeno med pregonom kaznivega
dejanja, je to nekaj drugega. Kakšno bi bilo pravilo, če guverner ne bi razlikoval med uporabo julijanskega zakona, ki se
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nanaša na javna kazniva dejanja, in tistega, ki se nanaša na zasebna kazniva dejanja? V tem primeru bi bilo treba ugotoviti,
da je bil postopek uveden za kaznovanje kaznivega dejanja. Če pa je obdolženec obtožen kaznivih dejanj po obeh zakonih, je
treba uporabiti tistega, ki je blažji, tj. tistega, ki se nanaša na zasebno nasilje.
365. Papinianus, Vprašanja, II. knjiga.
Cesarski bratje so v reskriptu navedli, da lahko sužnji, ki so bili obsojeni na verige za določen čas, po prestani kazni dobijo
bodisi svobodo bodisi posest ali zapuščino; ker je začasna kazen, ki izhaja iz sodbe, enakovredna razveljavitvi kazni. Če pa
dobijo korist svobode, medtem ko so v verigah, razlog zakona in besede ustave nasprotujejo svobodi. Očitno je, da če je bila
svoboda podeljena z oporoko in je ob vpisu v zapuščino potekel čas kazni, se razume, da je bil suženj zakonito manumitiran ;
ne drugače, kot če bi dolžnik manumitiral sužnja, danega v zastavo, in bi bila zapuščina vpisana po sprostitvi zastavne
pravice.
366. Isto, Mnenja, knjiga XVI.
sužnja ni mogoče obsoditi na večno delo na javnih delih; še bolj utemeljeno pa je, da ga ni mogoče obsoditi na delo na njih za
določen čas. Zato sem v primeru, ko je bil nekdo, ki je bil zaradi napake obsojen na javna dela za določen čas, podal svoje
mnenje, da je treba sužnja po preteku časa vrniti gospodarju.
367. Prav tako sem podal kot svoje mnenje, da so v skladu z dekretom senata kaznovani tisti, ki so s posredovanjem tretje
osebe povzročili, da je obveščevalec storil kaznivo dejanje.
368. Kalistrat, Vprašanja, I. knjiga.
V cesarskih mandatih, ki so posredovani guvernerjem, je določeno, da nihče ne sme biti obsojen na dosmrtno zaporno kazen;
to je določil tudi božanski Hadrijan v reskriptu.
369. Hermogenianus, Epitome, Knjiga I.
Tisti, ki so obsojeni na delo v rudnikih ali na službo pri zločincih, ki tam delajo, postanejo kazenski sužnji.
370. Paulus, Sentence, I. knjiga.
Ugotovljeno je bilo, da se dardanarii, ki uporabljajo lažne mere, zaradi zaščite blaginje ljudstva v zvezi s hrano kaznujejo
arbitrarno, glede na naravo kaznivega dejanja.
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371. Isto, Sentence, V. knjiga.
Če je kdo ukradel kovino ali denar, ki pripada cesarju, se kaznuje z rudarsko kaznijo in izgonom.
372. Dezerterji, ki prestopijo k sovražniku ali razkrijejo naše načrte, naj bodo živi zažgani ali obešeni na vislicah.
373. Podžigalci upora in nemirov, ki povzročijo vstajo ljudstva, se v skladu s svojim rangom bodisi obesijo na vislicah,
vržejo divjim zverem bodisi izženejo na otok.
374. Vse osebe, ki pokvarijo device, ki še niso primerne za poroko, se, če so nižjega ranga, obsodi na rudnike; če so bolj
vzvišenega položaja, se jih prestavi na otok ali pošlje v izgnanstvo.
375. Kdor ne more dokazati, da je bil kupljen z lastnim denarjem, ne more zahtevati svobode; poleg tega bo vrnjen
gospodarju pod kaznijo, da bo zaprt v verige; ali pa bo, če bo gospodar sam hotel, obsojen na rudnike.
376. Tisti, ki dajejo pijačo z namenom, da bi povzročili splav ali afekt, čeprav tega morda ne počnejo z zlonamernim
namenom, pa bodo, ker je to dejanje slab zgled, če so skromnega stanu, poslani v rudnike; če pa so višjega stanu, bodo
premeščeni na otok in bodo izgubili del svojega premoženja. Če moški ali ženska zaradi takega dejanja izgubi življenje,
krivca doleti skrajna kazen.
377. Oporoka, ki je po zakonu neveljavna, se lahko nekaznovano odpravi; saj ni ničesar, kar bi bilo mogoče zahtevati po njej
ali kar bi lahko dejansko obstajalo.
378. Kdor odpre oporoko kogar koli, ki je še živ, ter jo prebere in ponovno zapečati, je podvržen kazni po kornelijanskem
zakonu; praviloma so osebe nižjega stanu obsojene na rudnike, osebe višjega stanu pa so deportirane na otok.
379. Če kdo dokaže, da je njegov odvetnik listine, ki se nanašajo na njegovo tožbo, izročil nasprotniku, se omenjeni odvetnik,
če je nižjega ranga, obsodi na rudnike, če je višjega ranga, pa se doživljenjsko izseli in mu odvzame polovica premoženja.
380. Če kdo, ki ima pri njem deponirane listine, te v odsotnosti tistega, ki jih je deponiral, prenese na tretjo osebo ali jih
izroči nasprotniku te osebe, se ga glede na njegov pravni položaj obsodi na rudnike ali pa se ga izseli na otok.
381. Kadar se domneva, da so sodniki podkupljeni z denarjem, guverner običajno izbriše njihova imena iz sodnih spisov; ali
pa jih pošlje v izgnanstvo ali jih za določen čas premesti na drugo mesto.
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382. Vojak, ki pobegne iz zapora, ker mu je bil podarjen meč, je kaznovan s smrtjo. Tisti, ki dezertira skupaj s tistim, ki mu
je bil dodeljen za stražo, je kaznovan z enako kaznijo.
383. Vojak, ki se je poskušal ubiti in mu to ni uspelo, se kaznuje s smrtjo, razen če je dejanje storil, ker ni mogel prenašati
trpljenja, bolezni ali kakšne žalosti, ali iz kakšnega drugega tehtnega razloga; sicer ga je treba nečastno razrešiti.
384. Tryphoninus, Disputations, Book X.
Ciceron je v oratoriju za Kluencija Avita povedal, da je v času, ko je bil v Aziji, neka miljska ženska, ki je prejela denar od
nekih nadomestnih dedičev, s pomočjo mamil sama sebi povzročila splav in bila obsojena na smrt. Če pa bi katera koli
ženska po ločitvi storila nasilno dejanje na svojem drobovju, ker je bila noseča in ni hotela roditi sina svojemu možu, ki ga je
sovražila, bi jo bilo treba kaznovati z začasnim izgnanstvom; kot so to določili naši najodličnejši cesarji v reskriptu.
385. Paulus, Dekreti, III. knjiga.
Sklenjeno je bilo, da je treba Metrodorja, ker je zavestno skrival pobeglega sovražnika, izgnati na otok; Filoketisa, ki se je
zavedal, da ga skrivajo, in je to dejstvo dolgo skrival, pa je treba preseliti na otok.
386. Papinianus, Definicije, II. knjiga,
Sankcija zakonov, ki v zadnjem delu nalagajo določeno kazen tistim, ki ne spoštujejo njihovih zapovedi, naj ne bi veljala za
tiste primere, v katerih je kazen izrecno dodana s samim zakonom, in ni dvoma, da je v vsakem zakonu vrsta podrejena rodu.
Prav tako ni verjetno, da bi se za eno kaznivo dejanje po istem zakonu uporabljale različne kazni.
387. Hermogenianus, Epitome, I. knjiga.
Z razlago zakonov bi bilo treba kazni prej ublažiti kot pa povečati njihovo strogost.
388. Paulus, Mnenja, I. knjiga.
389. Cesar Antonin je v reskriptu, naslovljenem na Avrelija Atiliana, izjavil: "Guverner ne more nikomur prepovedati
uporabe njegove obrti za daljši čas, kot je vključen v njegovo upravo."
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389. Rekel je tudi: "Kdor je s kakšnim prekrškom izgubil čast biti dekurion, ne more zahtevati privilegijev sina dekuriona, da
bi se izognil izreku kazni."

Tit. 20. V zvezi s premoženjem oseb, ki so bile obsojene.

390. Kalistrat, O pravicah državne blagajne in ljudstva, I. knjiga.
Zaradi obsodbe se premoženje odvzame, kadar je odvzeto življenje ali državljanstvo ali pa je naložen suženjski pogoj.
391. Celo tisti, ki so bili spočeti pred obsodbo in rojeni pozneje, so upravičeni do delov premoženja svojih obsojenih staršev.
392. Vendar se ta delež ne prizna otrokom, razen če so rojeni v zakonitem zakonu.
393. Otrokom tistega, ki mu je bila odvzeta le polovica premoženja, se ne dodeli noben delež. To so navedli božji bratje v
reskriptu.
394. Isti, O sodnih preiskavah, VI. knjiga.
Ni treba, da se človeku odvzame obleka, ko je zaprt, ampak šele potem, ko je bil obsojen. To je navedel božanski Hadrijan v
nekem zapisu.
395. Ulpianus, O ediktu, XXXIII knjiga.
Po petih zakonih se obsojenki odvzame doto, in sicer za veleizdajo, javno nasilje, parricid, zastrupitev in umor.
396. Papinijan, O prešuštvu, II. knjiga.
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Vsak mož je vedno upravičen do tožb proti zakladnici.
397. Ulpianus, O ediktu, XXXIII knjiga.
Če pa je ženska kaznovana s smrtjo po kakšnem drugem zakonu, ki ne zapleni njene dote, ker najprej postane kazenska
sužnja, je res, da njena dote preide na moža, kot da bi bila mrtva.
398. Marcellus pravi, da če je hči pod očetovskim nadzorom deportirana, njena zakonska zveza ne preneha že zaradi same
deportacije, in to mnenje je pravilno; ker ženska ostane svobodna, nič ne preprečuje možu, da ohrani zakonsko naklonjenost,
ali ženski, da ohrani svojo naklonjenost kot žena. Če ima torej ženska namen zapustiti moža, Marcellus pravi, da lahko oče
sproži postopek za izterjavo njene dote. Če pa je mati družine in se izseli med trajanjem zakonske zveze, ostane dona v rokah
moža; če pa je zakonska zveza pozneje razvezana, lahko vloži tožbo, kot da bi zaradi pomislekov o človečnosti pravico do
tega pridobila pred kratkim.
399. Isto, O dolžnostih prokonzula, X. knjiga.
Božanski Hadrijan je v svojem zapisu Akviliju Bradui zapisal: "Očitno je, da bi morali že po samem imenu razumeti, kaj je
mišljeno z obleko. Nihče namreč ne more upravičeno trditi, da je pod tem izrazom zajeto premoženje obsojenih oseb, kajti če
kdo nosi pas, ga nihče ne bi smel zahtevati na tej podlagi; lahko pa se zahtevajo vsa oblačila, ki jih nosi, ali majhne vsote
denarja, ki jih ima morda pri sebi za preživetje, ali lahki prstani, se pravi tisti, ki niso vredni več kot pet aurejev. "V
nasprotnem primeru, če ima obsojenec na prstu sardoniks ali kak drug dragocen kamen velike vrednosti ali če ima pri sebi
kak bankovec, ki zahteva veliko vsoto denarja, tega nikakor ni mogoče zadržati kot del njegovega oblačila." Oblačila, ki se
lahko človeku odvzamejo, so tiste stvari, ki jih je prinesel s seboj, ko je bil zaprt, in s katerimi je oblečen, ko ga peljejo na
kazen, kot kaže že samo ime. Zato niti usmrtitelji niti njihovi pomočniki ne morejo zahtevati teh stvari kot plen v trenutku, ko
je krivec usmrčen. Guvernerji si teh predmetov ne bi smeli prisvojiti v lastno korist ali dovoliti, da se pomočniki ali zaporniki
okoriščajo s tem denarjem, temveč bi ga morali ohraniti za izdatke, do katerih imajo guvernerji pravico; kot na primer za
papir za uporabo nekaterih uradnikov; ali kot donacije za vojake, ki so se odlikovali s svojim pogumom; ali za darila
barabam, ki pripadajo ambasadi; ali za kak drug namen. Poleg tega so guvernerji pogosto vplačali v državno blagajno vsote
denarja, ki so jih zbrali, kar je izraz prevelike prizadevnosti, saj zadostuje, če si ga ne prisvojijo za lastno uporabo, temveč
dovolijo, da se uporabi v korist njihovega urada.
400. Paulus, O deležih, ki se dodelijo otrokom obsojenih oseb.
Ker naravni razum, ki je neke vrste tiho pravo, podeljuje otrokom posesti njihovih očetov in jih k dedovanju poziva na enak
način kot k dolgu, jim je oh ta račun ime neposrednih dedičev podelilo civilno pravo; ker jih po volji staršev ni mogoče
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izločiti iz zapuščine, razen iz utemeljenega razloga, se je zdelo povsem pravično, da se v primerih, ko obsodba starša kot
kazen odvzame njegovo premoženje, upošteva otroke, ker se je bilo treba bati, da bi jih zaradi kaznivih dejanj, ki so jih storili
drugi, katerih krivda jih ni zadevala, doletela hujša kazen, saj bi jih izpostavili največji revščini. Sklenjeno je bilo, da je treba
v takih okoliščinah pokazati določeno mero zmernosti, tako da se tistim, ki bi bili po dedni pravici upravičeni do celotnega
premoženja, prizna del tega premoženja.
401. Kadar je osvobojenec kaznovan, se mu ne sme odvzeti nobenega dela premoženja, do katerega bi bil njegov varovanec
upravičen, če bi njegov osvobojenec umrl naravne smrti; preostali del premoženja, ki ni bil povezan z njegovo
manuminacijo, pa se odvzame v korist državne blagajne.
402. Pravično je, da se določeni deli premoženja obsojenih oseb dodelijo tako posvojenim kot naravnim otrokom, če
posvojitev ni bila opravljena z goljufijo. Šteje se, da je posvojitev opravljena z namenom goljufije, kadar kdo posvoji otroka,
čeprav še ni bil obtožen, vendar je, zavedajoč se obupnega stanja svojih zadev, pod vplivom strahu pred skorajšnjo obtožbo,
da bi rešil del premoženja, za katerega misli, da ga bo izgubil.
403. Kadar ima obsojenec več otrok, so bili navedeni primeri, ko je bilo vse njegovo premoženje dodeljeno več otrokom.
Božanski Hadrijan je v nekem reskriptu zapisal: "Zato želim, da se jim podeli očetovo premoženje, kar bo zaradi tolikšnega
števila lastnikov očitno, zlasti če bodo dobili vse njegovo premoženje.
404. Tudi vsako premoženje, ki ga je obsojenec pridobil s kaznivim dejanjem, ne poveča deleža otrok; na primer, če je
povzročil uboj svojega sorodnika in vstopi v njegovo posest ali pridobi pretorsko posest; to je namreč določil božji Pij v
reskriptu. Če je bil torej sin pod očetovim nadzorom obsojen, da je s strupom ubil osebo, po kateri je bil imenovan za dediča,
je zgoraj omenjeni cesar odločil, da je treba premoženje, čeprav je vstopil na posestvo po nalogu očeta, pod čigar nadzorom
je bil takrat, zaseči v korist državne blagajne.
405. Če je bila oseba, katere premoženje je bilo zaplenjeno, premeščena na otok, pripada vse, kar je pridobila po obsodbi,
njenim oporočnim ali zakonitim dedičem; kajti vsakdo, ki je bil premeščen na otok, ima pravico do oporoke in tudi vse druge
pravice. Če pa je bil deportiran, ne more imeti dediča, ker je izgubil državljanstvo; vse premoženje, ki ga je pridobil pozneje,
pa zapade v državno blagajno.
406. Marcianus, knjiga.
Pravica patronov se za njihove otroke ohrani v nespremenjeni obliki, kar zadeva premoženje osvobojenca njihovega očeta,
čigar premoženje je bilo zaplenjeno. Če se pojavi patronov sin, zakladnica ne more zahtevati ničesar od deleža, do katerega je
upravičen.
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407. Če pa se pojavijo sin patrona in sin svobodnega posestnika, bo prvi izključen; in še več razlogov za to, da bomo menili,
da ni razloga za zaplembo v korist državne blagajne, saj otroci svobodnega posestnika izključujejo otroke patrona, otroci
patrona pa izključujejo državno blagajno.
408. Toda tudi če patronov sin ne želi zahtevati pretorske posesti posesti, je določeno, da bo iz tistega dela premoženja
očetovega osvobojenca, do katerega je upravičen, izključena državna blagajna.
409. Premoženje osebe, ki je bila degradirana, se ne zapleni, razen če to izrecno določajo pogoji sodbe; pravic svobodnjakov
pa ni mogoče odvzeti s posebno sodbo, ker jih lahko degradirani osebi odvzame samo cesar.
410. Kadar je oče, ki je dal doto za svojo hčerko, obsojen, se v korist državne blagajne ne odvzame ničesar, tudi če bi hčerka
pozneje med poroko umrla; v tem primeru se profectična dota vrne očetu. Zato bo ostala v rokah njenega moža.
411. Callistratus, knjiga.
Razen če se dokaže, da se je oče zaradi strahu pred obsodbo in z namenom ogoljufanja državne blagajne posvetoval z interesi
otrok.
412. Marcianus, knjiga.
Tudi če je oče obljubil doto za svojo hčer in je bil obsojen, se možu odobri tožba za izterjavo dote iz očetovega premoženja
proti državni blagajni.
413. Če je bil oče obsojen, lahko po razvezi hčerine zakonske zveze, in sicer potem, ko je hči dala soglasje, da ima doto,
zakladnica izterja doto od moža; preden pa je dala soglasje, bo imela pravico izterjati doto hči sama.
414. Isto, knjiga.
Kadar se kdo, ki je bil obsojen, pritoži in umre, medtem ko je pritožba v teku, njegovo premoženje ni zaplenjeno; kajti tudi
druga oporoka, če bi jo sestavil, bo veljavna. Enako je treba reči tudi, če je pritožba zavrnjena.
415. Obtoženec, razen če je obtožen veleizdaje, lahko upravlja svoje premoženje, plačuje svoje dolgove in prejema, kar mu
pripada, če je plačano v dobri veri; vendar se lahko razveljavi vsaka odtujitev, ki jo je po obsodbi opravil z namenom
ogoljufanja državne blagajne.
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Tit. 21. Glede premoženja tistih, ki so se ubili ali pokvarili svoje tožnike, preden je bila izrečena sodba.

416. Ulpianus, Razprave, VIII. knjiga.
Cesarji so odredili, da v primerih, ko gre za smrtne zločine, tisti, ki pokvari svojega nasprotnika, ni podvržen kazni, razen v
primerih, za katere je zagrožena smrtna kazen; menili so namreč, da je treba oprostiti tiste, ki želijo na kakršen koli način
rešiti življenje krvnega sorodnika.
417. Macer, Javna tožilstva, II. knjiga.
Cesarja Sever in Antonin Juliju Julianu: Za tiste, za katere roparji pravijo, da so pokvarili svojega tožilca in so mrtvi, velja,
da so priznali svoj zločin in zato svojim dedičem niso pustili nobene obrambe.
418. Kadar kdo, glede čigar kazni je bilo cesarju poslano sporočilo, na primer zato, ker je bil dekurion, ali ker bi ga bilo treba
izgnati na otok, in umre, preden je cesar poslal svoj odgovor, se lahko vprašamo, ali naj se šteje, da je umrl pred sodbo. Za to
vprašanje lahko rečemo, da je bilo rešeno z odlokom senata, ki je bil sprejet v zvezi z osebami, ki so bile premeščene v Rim
in so umrle, preden je bila izdana sodba. Ta odlok se glasi takole: "Ker ni mogoče šteti, da je bil kdo obsojen v tem letu,
preden je bila sodba v njegovi zadevi izdana in objavljena v Rimu, se ne sme zapleniti nobenega premoženja, ki je pripadalo
umrli osebi, preden je bila sodba v njegovi zadevi objavljena v Rimu; njegovi dediči pa lahko prevzamejo njegovo
premoženje."
419. Marcijan, O obveščevalcih.
Osebe, ki so bile obtožene ali so jih ujeli pri storitvi kaznivega dejanja in se zaradi strahu pred grozečo obtožbo ubijejo,
nimajo dedičev. Papinianus v šestnajsti knjigi mnenj kljub temu pravi, da kadar se osebe, ki še niso bile obtožene kaznivega
dejanja, nasilno umorijo, jim državna blagajna ne zapleni premoženja; kajti dejanje ni kaznivo zaradi svoje hudobije, temveč
velja, da zavest o krivdi, ki jo ima obtoženec, nadomešča priznanje. Zato je treba premoženje tistih, ki bi morali biti obtoženi
ali so bili zaloteni pri kaznivem dejanju, ali tistih, ki so se ubili, zapleniti.
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420. Poleg tega, kot je božji Pij navedel v nekem reskriptu, bi morala državna blagajna zapleniti premoženje tistega, ki se
ubije, potem ko je bil obtožen, le, če je bil obtožen zločina, za katerega bi ga v primeru obsodbe lahko kaznovali s smrtjo ali
izgonom.
421. V nekem reskriptu je tudi navedel, da se ne bi smelo šteti, da je kdo, ki je obtožen manj pomembne tatvine, čeprav je
morda končal svoje življenje, medtem ko je bila obtožba v teku, v položaju, ki bi upravičeval odvzem premoženja njegovim
dedičem; tako kot ga ne bi odvzeli njemu samemu, če bi bil spoznan za krivega tatvine.
422. Zato je treba na koncu reči, da bi moralo biti premoženje tistega, ki si je nasilno segel v roke, odvzeto v korist državne
blagajne, če je bil v kaznivo dejanje vpleten v tolikšni meri, da bi izgubil svoje premoženje, če bi bil obsojen.
423. Če pa bi kdo zaradi utrujenosti življenja, nezmožnosti prenašanja bolečin ali iz katerega koli drugega razloga končal
svoje življenje, je božanski Antonin v reskriptu določil, da lahko ima naslednika.
424. Poleg tega je veljalo, da je oče, kadar je nad seboj položil nasilne roke, ker naj bi ubil svojega sina, to storil prej zaradi
žalosti zaradi izgube otroka, in zato, kot je božanski Hadrijan navedel v nekem reskriptu, njegovega premoženja ne bi smeli
zapleniti.
425. V teh primerih je treba razlikovati, saj je pomembno, iz kakšnega razloga oseba stori samomor, prav tako kot pri
vprašanju, ali naj se tistega, ki je to storil in mu ni uspelo, kaznuje kot tistega, ki si je naložil kazen; vsekakor ga je namreč
treba kaznovati, razen če se je moral za ta korak odločiti zaradi utrujenosti življenja ali ker ni bil sposoben prenašati kakšne
bolečine. To je razumno, saj bi moral biti kaznovan, če bi brez kakršnegakoli razloga sam nad sabo položil nasilne roke, saj
bi tisti, ki ni prizanesel sebi, še manj prizanesel drugemu.
426. Vendar je v cesarskih mandatih določeno, da se premoženje tistih, ki umrejo bodisi v zaporu bodisi na svobodi pod
poroštvom, ne zapleni, dokler je izid njihovega primera negotov.
427. Če pa je kdo storil samomor, ne da bi imel za to upravičen razlog, in umre po vložitvi obtožnice, njegovi dediči pa so
pripravljeni zagovarjati njegov primer in dokazati, da je bil nedolžen, poglejmo, ali jih je treba zaslišati in ali je treba njegovo
premoženje zapleniti v korist državne blagajne, še preden se dokaže zločin, ali pa ga je treba zapleniti v vseh okoliščinah.
Božanski Pij je v reskriptu, naslovljenem na Modesta Taurina, navedel, da če so dediči pripravljeni prevzeti obrambo,
premoženja ne bi smeli zapleniti, če se ne dokaže storitev zločina.
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Tit. 22. O osebah, ki so internirane, premeščene in deportirane.

428. Pomponij, O Sabinu, knjiga IV.
Začetek zapisa božanskega Trajana Didiju Secundu je naslednji: "Zavedam se, da je bilo premoženje oseb, ki so bile
premeščene, zaradi požrešnosti prejšnjih stoletij zaplenjeno v državno blagajno, vendar se moja milost strinja z drugačnim
ravnanjem, saj želim s tem dodatnim primerom pokazati, da sem v času svoje vladavine naklonjen nedolžnosti."
429. Marcijan, Inštituti, knjiga XIII.
Božanski Pij je v nekem reskriptu izjavil, da vsakdo, ki je bil deportiran, ne more biti manumitiran.
430. Alfenus, Epitomi, I. knjiga.
Kdor je izgubil državljanstvo, svojim otrokom ne odvzame nobenih pravic, razen tistih, ki bi prešle nanje od njega, če bi umrl
po oporoki v času, ko je užival državljanstvo; to je, njegovo premoženje, njegovi svobodni ljudje in vse drugo, kar je mogoče
najti. Vse, kar ne izvira od njihovega očeta, temveč iz njihove družine, mesta in narave stvari, ostane v celoti njihovo. Zato
bodo bratje, ki so zakoniti, postali medsebojni dediči in bodo upravičeni do skrbništva in posestev starih staršev, saj jim teh
pravic ni dal njihov oče, temveč njihovi predniki.
431. Marcijan, Inštituti, II. knjiga.
Osebe, ki so bile pregnane na otok, obdržijo svoje otroke pod svojim nadzorom, in sicer iz razloga, ker ohranijo vse druge
pravice, saj jim je le prepovedano zapustiti otok; obdržijo tudi vse svoje premoženje, razen tistega, ki jim je bilo že odvzeto,
kajti tistim, ki so bodisi poslani v večno izgnanstvo bodisi pregnani, se lahko s sodbo odvzame del njihovega premoženja.
432. I, Pravila, I. knjiga.
Izgon je trojne narave; prepoved določenih krajev ali skrivni beg; ali so prepovedani vsi kraji razen enega, ki je določen ; ali
pa je predpisana zaprtost na en otok, se pravi premestitev na en sam otok.
433. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, IX. knjiga.
Med kaznimi je vključena tudi deportacija na otok, ki osebi odvzame rimsko državljanstvo.
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434. Pravica do deportacije na otok ni podeljena guvernerjem provinc, čeprav je podeljena mestnemu prefektu, saj je to
navedeno v pismu božanskega Severa Fabiju Cilu, mestnemu prefektu. Zato mora guverner province, kadarkoli meni, da bi
bilo treba koga izgnati na otok, sam obvestiti to osebo in njeno ime poslati tudi cesarju, da bi jo lahko izgnali; nato pa pisati
cesarju in mu v celoti predstaviti svoje mnenje, da bi ta lahko odločil, ali je treba izvršiti njegovo sodbo in krivca izgnati na
otok; medtem pa mora do odgovora ukazati, naj ostane v zaporu.
435. Dekurzi mest (kot so določili božji bratje v nekem reskriptu), morajo biti zaradi smrtnih zločinov bodisi deportirani
bodisi premeščeni. In dejansko so odredili3 Priscu, ki je pred mučenjem priznal, da je zagrešil umor in požig, da ga je treba
deportirati na otok.
436. Isto, O dolžnostih prokonzula, II. knjiga.
Obstajata dve vrsti pregnanih oseb; prvič, tisti, ki so zgolj pregnani na otok, in drugič, drugi, ki jim je prepovedan vstop v
province, vendar jim ni dodeljen otok.
437. Guvernerji provinc lahko osebe prestavijo na otok, če imajo pod nadzorom otok, ki pripada provinci, nad katero imajo
sodno oblast; ta otok lahko posebej določijo in nanj prestavijo krivca. Če pa takega otoka nimajo pod nadzorom, lahko
obsodijo krivca na preselitev na otok in nato pišejo cesarju, da jim ga dodeli. Ne morejo pa nikogar obsoditi na otok, ki ni del
pokrajine, nad katero imajo pristojnost. Dokler cesar ne dodeli otoka, je oseba, ki je bila premeščena, odgovorna za vojsko.
438. Med osebami, ki so deportirane, in tistimi, ki so premeščene, obstaja naslednja razlika: vsakdo je lahko premeščen na
otok za določen čas ali za vse življenje.
439. Kadar je kdo premeščen za določen čas ali za vse življenje, ohrani pravico do rimskega državljanstva in ne izgubi
pravice do oporoke.
440. V nekaterih reskriptih je določeno, da osebam, ki so bile za določen čas degradirane, ni mogoče odvzeti niti vsega niti
dela njihovega premoženja; sodbe, s katerimi je bil degradiranim osebam odvzet del ali vse premoženje, so bile sicer
obsojene, vendar ne do te mere, da bi bile take sodbe razveljavljene.
441. V egiptovski pokrajini obstaja določena vrsta razselitve, podobna razselitvi na otok, to je razselitev v oazo.
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442. Vendar tako kot nihče ne more nikogar premestiti na otok, ki ni pod njegovim nadzorom, tako tudi nima pravice, da bi
ga premestil v pokrajino, ki ni v njegovi pristojnosti; tako na primer guverner Sirije ne more nikogar premestiti v
Makedonijo.
443. Lahko pa ga premesti izven svoje pokrajine.
444. Prav tako lahko koga prestavi, da ostane v določenem določenem delu njegove pokrajine; lahko mu na primer prepove
zapustiti določeno mesto ali določeno okrožje.
445. Vem, da imajo guvernerji navado prestavljati osebe v najbolj zapuščene dele svojih provinc.
446. Vsakdo lahko osebi prepove živeti v pokrajini, ki jo upravlja, ne more pa tega storiti v drugi pokrajini. To so navedli
božji bratje v nekem reskriptu. Posledica tega je bila, da je vsakdo, ki je bil pregnan iz province, v kateri je imel domicil,
lahko šel živet v tisto, v kateri se je rodil. Vendar so naš cesar in njegovi božji bratje poskrbeli tudi za to, saj so v reskriptu,
naslovljenem na Proba, guvernerja španske province, zapisali, da "Uradnik, ki upravlja pokrajino, v kateri je imela oseba
stalno prebivališče, lahko vsakomur prepove bivanje v pokrajini, v kateri se je rodil." Še vedno pa je prav, da se tistim, ki
nimajo stalnega prebivališča v provinci, v kateri so storili prekršek, sodi v skladu s pogoji tega reskripta.
447. Dvomilo se je, ali lahko kdo drugemu prepove bivanje v pokrajini, v kateri se je rodil, če sam upravlja pokrajino, v
kateri ta oseba živi, in ji ne prepove bivanja v svoji pokrajini; saj imajo guvernerji navado, da Italija postane predmet
prepovedi, in ne prepovejo krivcem, da bi vstopili v svojo državo; ali pa se posledično zdi, da je bila prepovedana celo
pokrajina, v kateri vladajo. To drugo mnenje je treba sprejeti.
448. Po drugi strani pa tisti, ki upravlja pokrajino, v kateri se je zadevna stranka rodila, nima pravice, da bi ji prepovedal
bivanje v pokrajini, v kateri zdaj prebiva.
449. Če kdo prizna sodbo, tako da lahko tistega, ki je storil prekršek v neki pokrajini, guverner te pokrajine premesti, bo
posledica tega, da se mora premesteni izogibati treh pokrajin, razen Italije; to je tiste, v kateri je storil prekršek, tiste, v kateri
živi, in tiste, v kateri se je rodil. Če se bodisi zaradi njegovega stanja bodisi zaradi stanja njegovih staršev ali pokroviteljev
šteje, da izvira iz različnih pokrajin, moramo reči, da je bil posledično izgnan iz več pokrajin.
450. Kljub temu je bilo nekaterim guvernerjem dovoljeno interdicirati več pokrajin, kot na primer guvernerjem Sirije in
Dačije.
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451. Odločeno je bilo, da mora vsakdo, ki mu je bilo prepovedano bivanje v njegovi rodni pokrajini, ostati tudi zunaj Rima;
po drugi strani pa, če je bilo komu prepovedano bivanje v Rimu, se ne šteje, da mu je bilo prepovedano bivanje v njegovi
lastni deželi. To je bilo predvideno v več konstitucijah.
452. Če je jasno, da nekomu ni bila prepovedana njegova domovina, ampak kakšno posebno mesto, poglejmo, ali ne moremo
reči, da sta mu bila prepovedana tudi njegova domovina in mesto Rim, kar je boljše mnenje.
453. Guverner naj določi dan za odhod oseb, ki so bile premeščene, in to se navadno stori; saj je v navadi, da se odločitev
izda na naslednji način: "Tako in tako odseljujem iz te pokrajine in s teh otokov in mora oditi pred takim in takim dnem."
454. Božji bratje so v nekem reskriptu navedli, da ima oseba, ki je bila premeščena, vsekakor pravico predložiti prošnjo
cesarju.
455. Poleg tega kazen običajno prepoveduje osebam, da bi prebivale na ozemlju svoje rodne province ali mesta ali znotraj
obzidja slednjega ali da bi ga zapustile ali se ustavile v določenih predmestjih tega mesta.
456. Običajno se dekurzantom začasno ali trajno prepove uživanje privilegijev njihovega reda.
457. Prav tako se lahko komu naloži kazen, da ne sprejme nobene časti, kar pa ne povzroči, da bi prenehal delovati kot
dekurion; saj je res lahko kdo dekurion, pa še vedno ne sme sprejeti nobene časti, kajti kdo je lahko senator, pa še vedno ne
more zahtevati nobene časti.
458. Vsakomur se lahko tudi prepove sprejemanje posamezne časti, vendar tako, da tisti, ki mu je to prepovedano, ne more
pridobiti samo te posebne časti, ampak tudi tiste, ki so večje; bilo bi namreč skrajno smešno, če bi oseba, ki ji je bilo s
kaznijo prepovedano sprejemanje nižjih časti, lahko težila k večjim častim. Kljub temu pa tistemu, ki mu je bilo prepovedano
prejemati določene časti, ni preprečeno, da bi si prizadeval za tiste, ki so nižje; če pa je komu s kaznijo prepovedano sprejeti
neko službo, bo kazen neveljavna, saj kazen ne more podeliti imunitete. Če so torej nekomu odvzete časti s kaznijo, lahko
rečemo, da kadar omenjene časti vključujejo službo, ki vključuje velike stroške, sramota obsojenca zaradi tega ne bo
koristila.
459. Marcianus, Javna tožilstva, II. knjiga.
Vendar menim, da bi moral biti, ko mu je odvzeta čast, prisiljen plačati stroške.
Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, X. knjiga.
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Guverner lahko vsakogar obsodi, da ne sme zapustiti svoje hiše.
461. Marcianus, knjiga.
Vendar se ne sme izogibati nastanku nujnih stroškov.
462. Ulpianus, knjiga.
Včasih so osebe, ki so bile degradirane, obsojene na plačilo globe.
463. Marcianus, knjiga.
Človek, ki je bil degradiran iz svojega mesta in ne odide, je za določen čas degradiran iz svoje province.
464. Paulus, knjiga.
Kdor je bil manumitiran s strani osebe, ki je bila degradirana, ne more iti v Rim, ker njegov patron tega ne sme storiti.
465. Ulpianus, knjiga.
Oseba, ki je degradirana, je tista, ki ji je začasno ali trajno prepovedano ostati v pokrajini ali v Rimu ali v okolici.
466. Med deportacijo in premestitvijo je velika razlika, saj se z deportacijo osebi odvzamejo državljanske pravice, pa tudi
premoženje. Pri premestitvi pa se ne odvzame nič od tega, razen če je njegovo premoženje iz kakšnega posebnega razloga
zaplenjeno.
467. Cesar, senat, prefekti in guvernerji provinc lahko kogar koli premestijo, ne pa tudi konzul.
468. Vsakdo, ki je izgubil državljanske pravice, a je obdržal svoje premoženje, je odgovoren za pretorijanske ukrepe.
15. Marcianus, knjiga.
Oseba, ki je izgnana, izgubi državljanske pravice, ne pa tudi svobode; in res ne more uživati nobene posebne pravice, ki
izhaja iz državljanstva, lahko pa uživa pravico narodov; lahko namreč kupuje in prodaja, najema in daje v zakup, menja
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premoženje, posoja denar z obrestmi in počne vse podobno; lahko tudi daje in zastavlja vse premoženje, ki ga lahko pozneje
pridobi, razen če ga obremeni, da bi ogoljufal državno zakladnico, ki ga bo nasledila po njegovi smrti; saj ne more odtujiti
premoženja, ki je bilo zaplenjeno.
469. Kdor je bil deportiran s strani guvernerja brez cesarjevega dovoljenja, lahko postane dedič in prejme zapuščino, ki mu je
bila zapuščena z oporoko.
470. Isto, knjiga.
Ulpianus Damascenus je prosil cesarja, naj mu dovoli, da svoji materi zapusti, kar je potrebno za njeno preživljanje, njegova
mati pa naj mu prek svojega svobodnjaka dovoli, da nekaj zapusti svojemu izgnanemu sinu; nakar je cesar Antonin nanju
naslovil naslednji reskript: "V nasprotju z običajem in javnim pravom se takšnim osebam ne sme zapustiti ne posest, ne
zapuščina, ne skrbništvo, prav tako pa se ne sme spremeniti položaj takšnih oseb. Ker pa ste prošnjo podali zaradi
naklonjenosti, vam dovolim, da s svojo oporoko zapustite dovolj za njihovo preživljanje in druge potrebe, oni pa lahko
vzamejo vse, kar jim je zaradi tega zapuščeno."
471. Pomponij, knjiga.
Kdor je bil odrinjen, ni izključeno, da ga počastimo s kipi in slikami.
472. Isto.
Človek, ki je bil degradiran, ohrani svoj položaj, pa tudi lastništvo svojega premoženja in očetovsko oblast, ne glede na to, ali
je bil degradiran za določen čas ali za vse življenje.
473. Vendar pa izgon ni časovno omejen.
19. Kalistrat.
Kdor je bil pregnan, ne more ostati v Rimu, čeprav to morda ni bilo vključeno v stavek, ker je to država vseh oseb. Prav tako
ne more ostati v mestu, v katerem živi cesar, niti v tistem, skozi katerega gre, ker smejo gledati cesarja samo tisti, ki lahko
vstopijo v Rim, saj je cesar oče njegove države.
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474. Kadar se svobodnim ljudem izreče kazen, s katero se jim odvzame premoženje, kot je na primer deportacija na otok, se
takoj, ko je bila izrečena, spremeni njihovo prejšnje stanje in so izročeni kazni; razen če gre za kaj takega, kot je veleizdaja,
zaradi česar je treba kazen povečati.

Tit. 23. O osebah, ki jim je bila izrečena kazen in so jim bile vrnjene pravice.

475. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Zaščitniku, ki je bil izgnan in mu je bila nato povrnjena civilna pravica, se prizna nasledstvo svobodnega človeka.
476. Če pa je bil nekdo obsojen na rudnike, ali mu kazenski suženjstvo tudi po vrnitvi v prejšnje stanje ugasne pravico do
patronata? Boljše mnenje je, da kazenska služba ne izniči njegovih pravic kot pokrovitelja.
477. Isto, Mnenja, knjiga V.
Kadar oseba, ki je bila izgnana in obnovljena, s cesarjevo prizanesljivostjo ponovno pridobi svoj čin, vendar ne dobi nazaj
vsega svojega premoženja, je ne morejo tožiti niti upniki niti državna zakladnica. Kadar pa mu cesar ponudi tudi možnost, da
si povrne svoje premoženje, pa se mu raje odpove, se ne more izogniti tožbam, ki so bile proti njemu vložene pred obsodbo.
478. Papinianus, Mnenja, knjiga XVI.
Zakladnica je obdržala premoženje človeka, ki je bil deportiran na otok, potem ko mu je bila kazen odpuščena. Ugotovljeno
je, da upniki pred obsodbo nimajo pravice do tožbe zoper tistega, ki je bil njihov nekdanji dolžnik. Če pa si bo z vrnitvijo
ranga povrnil premoženje, pretorijanske tožbe ne bodo potrebne, saj bodo veljale neposredne tožbe.
479. Paulus, Vprašanja, knjiga XVII.
Ženska, obsojena na rudnike, je rodila otroka, ki ga je pred tem spočela, in cesar ji je nato povrnil pravice. Bolj humano je
trditi, da so ji bile povrnjene tudi pravice do sorodstva.
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Tit. 24. O truplih kaznovanih oseb.
480. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, IX. knjiga.
Trupel tistih, ki so obsojeni na smrt, se ne sme odreči njihovim sorodnikom; in božanski Avgust je v deseti knjigi o svojem
življenju povedal, da je bilo to pravilo upoštevano. Trenutno se trupla kaznovanih pokopljejo le, če so za to zaprosili in dobili
dovoljenje; včasih pa to ni dovoljeno, zlasti kadar so bile osebe obsojene za veleizdajo. Tudi za trupla tistih, ki so bili
obsojeni na sežig, se lahko zaprosi, da se njihove kosti in pepel, potem ko so bili zbrani, pokopljejo.
481. Marcijan, Javni pregoni, II. knjiga.
Če je bil kdo izgnan na otok ali premeščen, njegova kazen traja tudi po njegovi smrti, saj ga brez cesarjevega soglasja ni
dovoljeno odpeljati drugam in pokopati; to sta Severus in Antoninus večkrat navedla v reskriptih in sta to pogosto odobrila
kot uslugo mnogim osebam, ki so to zahtevale.
482. Paulus, Sentence, Knjiga I.
Trupla oseb, ki so bile kaznovane, je treba dati za pokop tistemu, ki to zahteva.
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Knjiga XLIX
1. O pritožbah in poročilih.
2. Od katerih oseb se ni dovoljeno pritožiti.
3. Na koga in od koga se je mogoče pritožiti.
4. Kdaj je treba vložiti pritožbo in v kakšnem roku.
5. V zvezi s sprejetjem ali zavrnitvijo pritožb.
6. V zvezi z obvestili o pritožbi, imenovanimi depeše.
7. Po vložitvi pritožbe se ne sme opraviti nobena sprememba.
8. Katere odločitve se lahko razveljavijo brez pritožbe.
9. Ali lahko razloge za pritožbo predstavi kdo drug.
10. Kdaj se pritožijo skrbnik, kurator ali sodnik, ki je bil imenovan.
11. Tistega, ki se pritoži, je treba zagovarjati v njegovi pokrajini.
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12. Kadar je stranka v postopku prisiljena vložiti drugo tožbo pri sodniku (...)
13. Če bi med obravnavo pritožbe nastopila smrt.
V zvezi s pravicami državne blagajne.
O ujetnikih, pravici do postliminuma in osebah, ki so bile odkupljene od sovražnika.
16. O vojaških zadevah.
17. O castrense peculium.
18. O veteranih.

Tit. 1. O pritožbah in poročilih.

1. Ulpianus, O pritožbah, I. knjiga.
Ni nikogar, ki se ne bi zavedal, kako pogosto se uporabljajo pritožbe in kako potrebne so za popravo krivic ali neznanja
sodnikov; čeprav se včasih pravilno izrečene sodbe spremenijo na slabše, saj tisti, ki izreče zadnjo sodbo, zaradi tega ne
izreče boljše.
(1) Pojavilo se je vprašanje, ali se je mogoče pritožiti na cesarjev reskript, kadar ga guverner pokrajine ali kdor koli drug
prosi za nasvet in je bil reskript izdan kot odgovor. Vprašano je bilo tudi, ali je pravica do pritožbe ostala. Kaj je treba storiti,
če je guverner, ko je prosil za nasvet, podal napačno izjavo? O tem obstaja reskript božanskega Pija, naslovljen na skupnost
Tračanov, s katerim je dokazano, da pravica do pritožbe še vedno obstaja. Besede tega zapisa so naslednje: "Če bi nam kdo
pisal in bi mu v Reskriptu karkoli navedli kot odgovor, se bo lahko pritožil na našo odločitev. Če bi se namreč izkazalo, da je
bilo to, kar nam je bilo napisano, neresnično ali napačno predstavljeno, se ne bo štelo, da smo izdali odločbo, in za vsako
izjavo, ki nam je bila dana, se bo štelo, da ni bila dana, preden je bil napisan odgovor, ki je odločal o njej."
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(2) Zaradi tega naj bi bilo odločeno, da se pritožba ne sme vložiti po posvetovanju s sodnikom, če se zgodi, da je ta izdal
vmesni sklep, v katerem je navedeno, da se bo posvetoval s cesarjem, saj lahko stranka vloži pritožbo po izdaji reskripta.
(3) Kadar se kdo zmoti pri pritožbi, na primer, ko bi se moral pritožiti enemu sodniku, pa se je pritožil drugemu, poglejmo,
ali mu bo njegova napaka škodovala. In res, če bi se moral pritožiti pri višjem sodniku, pa se zmoti tako, da se pritoži pri
sodniku nižje pristojnosti, mu bo napaka škodovala. Če pa se pritoži pri višjem sodniku, mu napaka ne bo škodovala, in to
pravilo je vsebovano v več ustavah. Če je torej kdo sprejel sodnika, ki so ga imenovali konzuli na podlagi cesarjevega
reskripta, nato pa se je pritožil pri prefektu mesta, mu je za njegovo napako zagotovljeno olajšanje na podlagi reskripta božjih
bratov, katerega besedilo je naslednje: "Ker pravite, da ste se zaradi napake pritožili od sodnika, ki ste ga sprejeli pod pogoji
našega reskripta uglednih konzulov, k našemu prijatelju Juliju Rustiku, prefektu mesta, se omenjena ugledna konzula
zavzameta za primer, kot da bi bila pritožba vložena k njima." Če se torej kdo pritoži pri sodniku enake ali višje pristojnosti
ali pri enem namesto pri drugem, mu njegova napaka ne bo škodovala; če pa se pritoži pri sodniku nižje pristojnosti, mu bo
škodovala.
(4) Dokument, ki ga predložijo pritožniki, bi moral biti sestavljen tako, da vsebuje imena strank, ki so ga predložile; to
pomeni, da se navedejo imena tistih, ki se pritožujejo, in navedejo, zoper koga se pritožujejo in zoper katero odločbo.
2. Macer, O pritožbah, I. knjiga.
Kadar se kdo pritoži ob izdaji sodbe, zadostuje, da reče: "Pritožujem se."
3. Ulpianus, O pritožbah, I. knjiga.
Kadar kdo v svoji prošnji ne navede, zoper katerega nasprotnika se je pritožil, se zavedam, da je bilo postavljeno vprašanje,
ali se mu lahko to prepreči z izjemo. Mislim, da ga ni mogoče izključiti na ta način.
(1) Če je imel pritožnik več nasprotnikov in so bila imena nekaterih od njih vključena v njegovo pritožbo, imena drugih pa
ne, se je pojavilo vprašanje, ali mu je mogoče preprečiti pritožbo z izjemo, ker je zaradi nevključitve njihovih imen tako
rekoč privolil v odločitev, kar zadeva te nasprotnike. Ker je vzrok za vse enak, menim, da ga ne bi smela izključiti izjema.
(2) Jasno je, da če je več oseb, ki so bile obsojene, in so imena nekaterih od njih vključena v pritožbo, imena drugih pa ne, se
bo štelo, da so se pritožili samo tisti, katerih imena so navedena v zahtevi.
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(3) Kaj pa, če je naveden določen pritožbeni razlog? Ali ga lahko pritožnik opusti in navede drugega V Ali pa bo dejansko
zavezan, kot da bi bil vezan na določeno formulo? Menim, da bi moralo biti stranki, ki je enkrat vložila pritožbo, dovoljeno,
da navede še kakšen drug pritožbeni razlog in ga uveljavlja na vse možne načine.
4. Macer, O pritožbah, I. knjiga.
Pritožba zoper izvršitev sodbe ni dovoljena.
(1) Dovoljena pa je pritožba zoper odločitev tistega, ki naj bi sodbo napačno razlagal, če je bil pooblaščen za njeno razlago,
kot na primer deželni glavar ali cesarski prokurator; pod pogojem, da se pri razpravi o razlogih za ugoditev pritožbi postavi
samo vprašanje, ali je bila razlaga v skladu z zakonom. To je navedel tudi božanski Antonin v reskriptu.
(2) Če je bila obsojena druga oseba, se lahko pritoži tisti, ki ima interes v zadevi; na primer tisti, ki je bil, potem ko si je
postavil odvetnika, poražen, pa se odvetnik ni pritožil v njegovem imenu.
(3) Podobno, če je kupec izseljen iz prodane nepremičnine in se pozabi pritožiti, se lahko pritoži prodajalec. Ali če vloži
tožbo in je poražen, prodajalcu ne bi smeli odreči pravice do pritožbe. Kaj pa, če prodajalec, ki je zavrnil pritožbo, ni plačilno
sposoben? In tudi če bi se pritožil in se zdi, da je pri vodenju postopka sumljiv, se lahko obramba iz tega razloga zaupa
kupcu, tako kot če bi se pritožil sam.
(4) O tem je bilo odločeno v zvezi z upnikom, kadar je dolžnik poražen in se pritoži, ker ni vestno branil svoje zadeve. To
ustavo je treba razumeti tako, da je upnik posegel v zadevo, dolžnik pa je izgubil svojo zadevo, ki je vključevala zastavno
pravico, in se je pritožil. Kajti odločeno je bilo, da dolžnik v primeru odsotnosti upnika nikakor ni oškodovan.
(5) Če odvetnik, ki vodi zadevo, zadevo izgubi, poglejmo, ali se lahko sam pritoži prek drugega odvetnika, saj je določeno,
da en odvetnik ne more postaviti drugega. Vendar je treba upoštevati, da odvetnik z združitvijo zadeve postane gospodar
zadeve, zato se lahko pritoži po posredovanju drugega odvetnika.
5. Marcianus, O pritožbah, I. knjiga.
Pritožbe ni mogoče vložiti zoper odločbo, ki zadeva druge stranke, razen iz kakšnega utemeljenega razloga; na primer, če je
nekdo dovolil, da je bil obsojen v škodo svojega sostanovalca, ali iz podobnega razloga, čeprav je lahko sostanovalec varen
tudi brez pritožbe. Podobno velja, kadar se poroki pritožijo v imenu tistega, za katerega so postali odgovorni. Zato se lahko
poroštvo prodajalca pritoži, če je kupec poražen, čeprav se lahko tako kupec kot prodajalec strinjata z odločitvijo.
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(1) Kadar oporočnega dediča premaga nekdo, ki vloži tožbo na podlagi tega, da je oporoka nekoristna, se lahko oporočni
dediči in tisti, ki so prejeli njihovo svobodo, pritožijo, če se pritožijo, da je bila sodba dosežena s tajnim dogovorom; kot je v
nekem reskriptu navedel božji Pij.
(2) Prav tako je v nekem reskriptu navedel, da se lahko legati pritožijo.
(3) Enako je treba reči, če trdijo, da je bil pritožnik vpleten v goljufiv posel v njihovo škodo.
(4) Isto pravilo je bilo v Reskriptu določeno kot veljavno, če je bil sklenjen kompromis brez pritožbe. Če se kdo še isti dan
med postopkom ustno pritoži, to zadošča. Če pa tega ne stori, je treba izračunati dva ali tri dni, da lahko vloži pritožbo.
6. Ulpianus, O pritožbah, II. knjiga.
Pritožiti se sme ne le tisti, ki je priveden na kazen, ampak tudi drugi v njegovem imenu; in ne le takrat, ko to sam odredi,
ampak kadar se želi pritožiti kdor koli drug, lahko to stori; prav tako je vseeno, ali je z obtožencem v bližnjem sorodstvu ali
ne; mislim namreč, da je treba zaradi človečnosti zaslišati vsako osebo, ki se pritoži. Če se torej toženec sam strinja z
odločbo, se ne sprašujemo, ali ima kdo drug interes v tej zadevi. Kaj pa je treba storiti, če obsojenec, ki hiti izgubiti življenje,
nasprotuje pritožbi in ne želi, da se ji ugodi? Še vedno menim, da je treba njegovo kazen odložiti.
7. Marcijan, O pritožbah, I. knjiga.
Ko je neki človek, ker se je bal sodnikovega nasilja, obvestilo o pritožbi dal ne le sodišču, od katerega se je pritožil, ampak
ga je tudi objavil, mu je božanski Severus oprostil in mu dovolil, da pritožbo nadaljuje.
8. Ulpianus, O pritožbah, IV. knjiga.
Treba se je zavedati, da stranka, ki se pritožuje, ne sme zlorabljati tistega, od katerega se pritožuje, kajti če to stori, bo
kaznovana. To so določili božji bratje v nekem reskriptu.
9. Macer, O pritožbah, II. knjiga.
Spomniti se je treba, da niti varovanec niti država ne moreta doseči popolne restitucije v primeru, ko gre za svobodo, ampak
je potrebna pritožba. To je bilo navedeno v različnih reskriptih.
10. Ulpianus, Razprave, VIII. knjiga.
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Kadar je bilo več oseb obsojenih ločeno, čeprav v isti zadevi, bodo morale vložiti več pritožb.
(1) Če bi kdo vložil tožbo, ki vključuje več zahtevkov, in bi bil tožnik obsojen na plačilo več denarnih zneskov, od katerih
nobeden ne zadošča, da bi se predložil v odločitev cesarju, vsi združeni pa zadoščajo, se lahko pritoži pri cesarju.
(2) Če so bili proti več strankam predloženi dokazi, zaradi katerih so bile poražene, bo zadostovala ena pritožba, ker so bile
vse tožene skupaj in poražene z istim pričanjem.
(3) Kadar je več oseb obsojenih na plačilo enega samega denarnega zneska, ali ne gre za eno samo odločbo in ali so kot
skupni tožniki odgovorni za isti znesek, tako da je vsak od njih odgovoren v celoti; ali pa je treba sodbo razdeliti na toliko
delov, kolikor je oseb, je vprašanje, ki je bilo postavljeno. Papinijan je odgovoril, da je treba sodbo razdeliti med osebe in da
so torej obsojeni odgovorni za enake dele.
(4) Izjava, ki jo vsebujejo reskripti, da v skupni zadevi, kadar se ena stranka pritoži, druga pa ne, uspeh prve koristi drugi, ki
se ni pritožila, je pravilo, ki bi ga bilo treba sprejeti, če bi obstajal samo en razlog obrambe. Če pa jih je bilo več, je to nekaj
drugega; kot se zgodi v primeru dveh skrbnikov, ko eden od njiju upravlja skrbništvo, drugi pa z njim nima ničesar opraviti
in se slednji pritoži; nepravično je namreč, da bi tisti, ki se strinja s sodbo, saj ve, da je opravil posel, pridobil na svoji koristi
zaradi pritožbe tistega, ki ni sodeloval pri upravljanju skrbništva.
11. Isto, O vseh sodiščih, III. knjiga.
Kadar je bil za izvršitev sodbe plačan denar, po pritožbi pa je bila izdana ugodnejša odločba, lahko stranka dobi nazaj denar,
ki ga je plačala.
12. Isto, Mnenja, II. knjiga.
Če se ugotovi, da je bil duumvir ustanovljen brez upoštevanja formalnosti, ki jih predpisuje zakon, ampak samo zato, ker ga
je zahteval glas ljudstva, v kar je prokonzul privolil, ne da bi imel za to kakršno koli pravico, je pritožba v tako očitnem
primeru odveč.
13. Isto, Mnenja, II. knjiga.
Pritožniku ni v škodo, če v svoji prošnji ni navedel, zoper kateri del odločbe se je pritožil.
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(1) Ni običajno, da se zavrne pritožba tistih, ki imajo vsaj en utemeljen razlog za pritožbo.
14. Isto, O ediktu, XIV. knjiga.
Kadar je sodba izdana proti volji, z dogovorom, poglejmo, ali bo odločitev sodišča obveljala. Božanski Pij je strankam
dovolil pritožbo, kadar se je trdilo, da so se nekatere osebe s tajnim dogovorom združile, da bi izničile pravice
volilojemnikov in sužnjev, ki so pridobili svobodo; in trenutno je to zakon, to pomeni, da se lahko pritožijo in celo nastopijo
na sodišču pred istim sodnikom, ki je obravnaval zadevo v zvezi z oporoko, če imajo razlog za sum, da dedič ne bo zvesto
vodil obrambe.
(1) Kadar dedič ne odgovarja, se izda odločba v korist njegovega nasprotnika, v reskriptu pa je bilo navedeno, da to ne vpliva
niti na zapuščino niti na podelitev svobode. Ta reskript božjih bratov, naslovljen na Domicija, je naslednji: "Kadar je
posestnik odsoten in nihče ne odgovarja v njegovem imenu, je bilo odločeno, da sodba ne bo imela učinka res judicata, razen
če je izdana samo zoper tistega, ki se ni pojavil. Zato so pravice do tožbe ohranjene za tiste, ki so z oporoko prejeli svobodo,
zapuščino ali skrbništvo, če so do njih upravičeni, tako kot če sodba ne bi bila izdana; zato jim dovolimo, da nadaljujejo
postopek proti stranki, ki je zadevo pridobila."
15. Marcellus, Digest, knjiga I.
sužnji se ne morejo pritožiti, vendar se lahko njihovi gospodarji, da bi jim pomagali, zatečejo k pritožbi, to pa lahko v imenu
gospodarja stori tudi kdor koli drug. Kadar pa se ne pritoži niti gospodar niti kdo drug v njegovem imenu, sužnju ne
odrekamo privilegija, da bi sam prosil za pomoč, potem ko je prejel tako strogo kazen.
16. Modestin, Razlike, VI. knjiga.
Konstitucije, ki razpravljajo o vprašanju, ali naj se pritožbe sprejemajo ali ne, tako da proti njim ni mogoče uvesti nič novega,
ne veljajo za tiste, za katere je v javnem interesu, da so nemudoma kaznovani; kot so na primer zloglasni roparji ali osebe, ki
podpihujejo nemire, ali voditelji frakcij.
17. Isti, Pravila, VIII. knjiga.
Če sta bili v eni zadevi izdani dve ločeni odločbi, na primer ena v zvezi z glavnico in druga v zvezi z interesom, bosta
potrebni dve pritožbi, da se ne bi razumelo, da je stranka eno sprejela, zoper drugo pa se je pritožila.
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(1) Kadar se skrbnik, imenovan za varovanca, pritoži, bo medtem za varovanca imenovan kurator. Če pa bi bilo potrebno
pooblastilo skrbnika, kot na primer za sprejem zapuščine, bo nujno imenovan skrbnik, saj pooblastilo kuratorja v ta namen ne
zadostuje.
18. Isto, Mnenja, knjiga XVII.
Lucij Titius je vložil pritožbo za svojega sužnja, ki je bil obsojen na vrženje divjim zverem. Sprašujem ga, ali lahko navede
razloge za tovrstno pritožbo, ki jo je vložil odvetnik. Modestin je odgovoril, da to lahko stori.
19. Isto, razloženi primeri.
Če je bila odločba izdana neposredno v nasprotju s strogo razlago zakona, naj ne bi bila veljavna, zato se zadeva lahko
ponovno obravnava brez pritožbe. Odločba ni zakonito izdana, če je izdana posebej proti zakonom, odloku senata ali cesarski
ustavi. Kadar se torej kdo pritoži zoper takšno odločbo in mu to preprečuje izjema, odločba s tem postopkom nikakor ni
potrjena, zato je tožbo mogoče ponovno vložiti.
20. Isto, o predpisih.
Kdor skrbniku očita sumničavost in postavi pod vprašaj njegovo opravičilo, da ni sprejel skrbništva, se razume, da deluje v
imenu drugega.
(1) Kdor je imenovan za pooblaščenca v svojem imenu, naj se pritoži v dveh dneh, ker vodi svojo zadevo.
(2) Vojakom se ne odobri dodatnega roka za pritožbo, in če se po porazu ne pritožijo in ne izpolnijo običajnih formalnosti, se
jih potem ne sme obravnavati.
21. Papirius Justus, O ustavah, I. knjiga.
22. Cesarja Antonin in Verus sta v reskriptu navedla, da se pritožbe, ki so bile vložene neposredno pri cesarju, ne da bi bile
prej predložene tistim sodnikom nižjega ranga, pri katerih bi bilo to treba storiti, vrnejo guvernerjem.
(1) Prav tako sta v reskriptu navedla, da pritožba sodnika, ki ga je imenoval guverner province, ni pravilno vložena pri
cesarju, zato jo je treba vrniti slednjemu.

3184

(2) Kadar se nekdo, ki je bil imenovan za sodnika, pritoži, mora njegov kolega medtem opravljati naloge obeh. Če se oba
pritožita, se namesto njiju začasno imenuje drug sodnik, tisti, ki se ni pravično pritožil, pa mora plačati škodo, ki jo je utrpela
vlada. Če pa je bila pritožba utemeljena in je bilo tako odločeno, se določi, kdo mora plačati nastalo škodo. Medtem je treba
imenovati drugega kuratorja, ki bo skrbel za razdelitev zalog, medtem ko bo pritožba še v teku.
(3) V reskriptu so tudi navedli, da čeprav po vložitvi pritožbe ni običajno, da bi se pridelki zemljišč, ki so predmet spora,
deponirali, se jim je vseeno, ker bi jih nasprotna stranka lahko uničila, zdelo pravično, da se dajo v roke sekvestra.
22. Papinianus, Mnenja, knjiga II.
Ko je zadeva predložena cesarju v obravnavo, jo lahko odpokliče tisti, ki jo je poslal.
Isti, Mnenja, knjiga XIX.
Kadar guverner pokrajine imenuje sodnika, da bi s soglasjem strank v sporu sklenil kompromis, se lahko poražena stranka
pritoži.
(1) Kadar je cesarjev predstavnik, ki ni opravljal dolžnosti guvernerja ali ni imel pravice imenovati sodnika v zasebnih
zadevah, izdal odločbo, je veljalo, da se je nesmiselno pritožiti zoper sodbo, ki nikomur ne nalaga odgovornosti.
(2) Kadar je bila izdana odločba zoper očeta sina pod očetovskim nadzorom, ki se je nanašala na premoženje, ki bi ga lahko
pridobil prek sina, sem podal mnenje, da se sin ne more pritožiti, razen v imenu svojega očeta.
(3) Odločeno je bilo, da tisti, ki je vedel, da mu je bil imperativni edikt izdan zaradi njegovega ranga, nima pravice do
pritožbe, saj je bilo v njegovi moči, da pred določenim dnem odgovori na sodišču in se s tem zaščiti tako, da se izogne
denunciaciji edikta.
24. Scaevola, Mnenja, knjiga V.
Kadar je bil obsojen kdor koli, ki opravlja posle drugega v dobri veri ali kot skrbnik ali kurator, in se je pritožil; po
dolgotrajnem zavlačevanju zadeve je bilo na koncu odločeno, da pritožba ni bila vložena iz utemeljenih razlogov; pojavilo se
je vprašanje, ali se zaradi poznejše sodbe dolgujejo obresti od glavnice za vmesni čas. Odgovor je, da je treba glede na
navedena dejstva ugoditi pretorski tožbi.
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(1) Skrbnik mladoletne osebe je v tožbi, vloženi zoper dediče njenega skrbnika, vložil pritožbo. Ker je mladenič takrat
dopolnil petindvajset let in je bil v vojski, je pozabil vložiti pritožbo. Po vrnitvi iz vojske sprašujem, ali bi moral sam vložiti
pritožbo ali pa bi moral za to zaprositi svojega skrbnika. Odgovor je bil, da bi moral vojak v skladu z navedenimi dejstvi sam
nadaljevati zadevo, v kateri je bil zainteresiran.
25. Paulus, Mnenja, knjiga XX.
"Cesar Aleksander skupnosti Grkov, ki so v Bitiniji. Ne razumem, kako je mogoče komu preprečiti, da bi se pritožil na
sodbo, če je na voljo druga pot, po kateri je mogoče storiti isto in hitreje priti do mene. Kuratorjem in voditeljem narodov
prepovedujemo, da bi zoper stranke, ki se pritožijo, uporabljali zlorabe in nasilje ter jim (če se izrazim bolj jasno)
preprečevali dostop do nas; in oni morajo spoštovati to mojo odločitev, saj se dobro zavedajo, da je svoboda tistih, ki vladajo,
prav tako predmet moje skrbi kot njihova dobra volja in poslušnost."
26. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
Ko je zadeva poslana cesarju, jo lahko guverner obravnava s soglasjem strank, če je v njegovi pristojnosti.
27. isti, Epitome o Laivu, V. knjiga.
Kadar skrbnik vloži pritožbo v zadevi, ki se nanaša na njegovega varovanca, ali kurator v primeru odrasle osebe, lahko toži
pritožbo, preden dedič enega od njiju izstavi račun; po izstavitvi računa namreč ne skrbnik ne kurator ne bosta prisiljena
podpreti utemeljenosti pritožbe.
28. Scaevola, Digest, knjiga XXV.
Upnik, ki je vložil tožbo zoper poroke, ni bil navzoč na sojenju, ko je bilo vprašanje združeno, in ko so bili poroki razrešeni,
se je njegov suženj pritožil. Postavljeno je bilo vprašanje, ali je pritožba, ki jo je suženj vložil v imenu svojega gospodarja,
sploh veljavna ali učinkovita. Odgovor je bil, da takšna pritožba ne bi smela biti deležna nobene pozornosti.
(1) Moški, ki mu je sodnik v skladu z ukazom guvernerja pokrajine ukazal, naj pride na sodišče in predloži določene račune,
za katere je trdil, da so v njegovi posesti, tega ni storil niti potem, ko mu je bil v ta namen odobren odlog; zato je bil obtoženi
po tem, ko mu je bila prebrana ustava, zaradi tega, ker zaradi trme ni predložil zahtevanih dokumentov, in ker je tožnik s
prisego dokazal višino svojega interesa, da se ti predložijo, obsojen. Postavilo se je vprašanje, ali lahko po prisegi vloži
pritožbo. Odgovor je bil, da ni bilo navedeno nič, kar bi kazalo, zakaj bi mu bilo treba odreči ugodnost pritožbe.
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(2) Skrbniki, ki so bili nadomeščeni namesto zakonitega skrbnika, so, potem ko so zoper njega vložili skrbniško tožbo,
imenovanega razsodnika neupravičeno obsodili, in ker je to zahtevala pravičnost primera, so se zoper njegovo odločitev
pritožili. Medtem ko je pritožba potekala, sta mladeniča odrasla. Ker se je celoten postopek nanašal na odrasle osebe, ki so
bile sposobne varovati svoje interese, se je pojavilo vprašanje, ali je treba priznati zahtevo tistih, zoper katere je bila vložena
pritožba, ki so trdili, da morajo pritožbeni razlog navesti tisti, ki so prvi vložili tožbo. Odgovor je bil, da če bi tisti, katerih
skrbništvo je bilo podeljeno, želeli nadaljevati postopek, jim je treba to preprečiti. Enako pravilo bi bilo treba upoštevati v
zvezi s kuratorji, če bi medtem mladostnik dosegel zakonito starost.

Naslov 2. Od katerih oseb se ni dovoljeno pritožiti.

1. Ulpianus, O ediktu, I. knjiga.
Poizvedeti je treba, od koga se ni dovoljeno pritožiti.
(1) In res bi bilo nespametno koga opozarjati, da se ni dovoljeno pritožiti od cesarja, saj je on sam tisti, h kateremu se
pritožba vlaga.
(2) Treba se je zavedati, da se od senata ni mogoče pritožiti k cesarju; to je bilo ugotovljeno z nagovorom božanskega
Hadrijana.
(3) Če bi kdo pred izrekom sodbe zatrdil, da se ne bo pritožil zoper sodnikovo odločitev, nedvomno izgubi korist pritožbe.
(4) Včasih cesar imenuje sodnika z razumevanjem, da se zoper njegovo odločitev ni mogoče pritožiti; vem namreč, da je
sodnike na ta način zelo pogosto imenoval božanski Markus. Poglejmo, ali lahko še kdo drug imenuje sodnika na ta način.
Mislim, da tega ne more storiti.
2. Paulus, O pritožbah, I. knjiga.
Postavljeno je bilo vprašanje, ali se je mogoče pritožiti zoper razsodnike, ki so imenovani zaradi sprejemanja poroštev.
Čeprav več avtoritet meni, da lahko v tem primeru tudi brez pritožbe odločbo spremeni oseba, ki jo je izdala.
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Tit. 3. Kdo se lahko pritoži in od koga se lahko pritoži.
1. Ulpianus, O pritožbah, I. knjiga.
Ko je rečeno, da se pritožba vloži pri sodniku, ki je izdal odločbo, je treba to razumeti tako, da se lahko vloži tudi pri
njegovem nasledniku. Kadar torej mestni prefekt ali pretorijanski prefekt izda odločbo, je treba pritožbo sprejeti od tistega, ki
jo je izdal.
(1) Pritožba se ne vzame od tistega, ki je prenesel svojo pristojnost; na splošno bi se namreč morala vzeti od tistega, na
katerega je bila pristojnost prenesena, od tistega, na katerega bi se pritožba vzela od uradnika, ki je pristojnost prenesel.
2. Venulej Saturnin, O dolžnostih prokonzula, II. knjiga.
Od guvernerja se je mogoče pritožiti k prokonzulu, in če je ta naložil denarno kazen, lahko prokonzul obravnava njegovo
krivico in odloči, kar se mu zdi najbolje.
3. Modestin, Pravila, VIII. knjiga.
Kadarkoli sodnika imenujejo magistrati rimskega ljudstva, ne glede na to, kakšnega ranga so, čeprav je bilo to storjeno po
cesarjevem ukazu in je morda sodnika določil po imenu, se je mogoče pritožiti pri magistratih samih.

Tit. 4. kdaj je treba vložiti pritožbo in v kakšnem roku.

1. Ulpianus, O pritožbah, I. knjiga.
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Kadar guverner neke pokrajine nekoga obvesti, da bo izgnan na otok, in piše cesarju, da bi bil izgnan, poglejmo, kdaj je treba
sprejeti pritožbo, ali takrat, ko je guverner pisal cesarju, ali takrat, ko je ta pisal njemu. Menim, da je treba pritožbo vložiti, ko
guverner odredi, da se obdolženca vzame v pripor, in potem ko je izdal sklep, da je treba pisati cesarju, da bi bil obdolženec
deportiran. Vendar se je treba bati, da bo za pritožbo prepozno, ko mu bo cesar dodelil otok, saj je odločitev guvernerja
potrjena, potem pa je običajno, da se za kraj deportacije določi otok. Če je guverner cesarju podal lažne izjave o osebi, ki jo
je želel deportirati, se je treba bati, da mu bo pritožba onemogočena. Kaj je torej treba storiti? V skladu s predlogi človečnosti
je mogoče pravilno odločiti, da v obeh primerih pritožba ne bo zaman, saj se obdolženec ne pritožuje proti cesarju, temveč
proti dvoličnosti sodnika. To pravilo bi bilo treba sprejeti tudi v primeru dekuriona, ki si ga guverner ne bi smel dovoliti
kaznovati, temveč bi ga moral zapreti v zapor in pisati cesarju glede njegove kazni.
(1) Kadar je kdo imenovan za skrbnika, bodisi po volji bodisi od nekoga, ki ima pravico imenovanja, se mu ne bo treba
pritožiti (saj je to pravilo določil božji Marcus), temveč bi moral v predpisanem roku ponuditi svoj izgovor; in če je ta
zavrnjen, bi se moral nato pritožiti, sicer bo to storil zaman.
(2) Drugače je s tistimi, ki so poklicani na kakšno častno mesto, kadar trdijo, da imajo opravičilo; ne morejo namreč navesti
razlogov za imuniteto, če ne vložijo pritožbe.
(3) Guvernerji imajo navadno navado, da pošljejo ime človeka redu, ki mu pripada, in ga prosijo, naj Gaja Seija izvoli za
magistra ali mu podeli kakšno drugo čast ali urad. Ali je torej treba pritožbo vložiti po tem, ko je red izdal svojo odločitev, ali
jo je treba vložiti ob predložitvi imena s strani guvernerja? Boljše mnenje je, da je treba pritožbo vložiti v trenutku, ko odred
izda svojo odločbo; zdi se namreč, da je guverner prej svetoval, naj se nekdo imenuje, kot pa da je sam podal predlog za
imenovanje. Nazadnje, pritožbo je treba vložiti pri njem in ne od njega.
(4) Kadar pa je guverner sam član odreda (kar se včasih zgodi), je v času, ko je odred imenoval osebo, pritožbo mogoče
vložiti pri guvernerju kot od odreda in ne od guvernerja samega.
(5) Rok dveh ali treh dni je treba za vložitev pritožbe računati od trenutka, ko je bil sklep izdan. Kaj pa je treba storiti, če je
bila odločba izdana pod določenim pogojem? Ali naj rok za vložitev pritožbe računamo od dneva izdaje odločbe ali od
dneva, ko je bil pogoj iz odločbe izpolnjen? Jasno je, da odločba ne bi smela biti izdana pod pogojem, vendar če je to
storjeno, kako je treba ravnati? Pravilno je, da se rok za pritožbo začne šteti takoj.
(6) Kar je bilo odrejeno v zvezi z odločbami, namreč da je treba pritožbo vložiti drugi ali tretji dan, je treba upoštevati tudi v
drugih primerih, v katerih odločba res ni bila izdana, vendar se, kot je bilo navedeno zgoraj, stranka lahko pritoži.
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(7) Rešpektorat Božjega Marka predpisuje, da morajo biti dnevi, na katere se lahko stranka pritoži, do določene mere
razpoložljivi, če oseba, od katere se vlaga pritožba, ni navzoča, tako da se ji lahko predloži prošnja; v reskriptu namreč piše:
"Upošteva se tisti dan, na katerega se bo lahko najprej pojavila." Če torej po pritožbi sodnik, ki je izdal odločbo, ne bi smel
biti navzoč, kot je to običajno, je treba reči, da pritožnik nikakor ni oškodovan; saj se lahko pritoži prvič, ko ima dostop do
sodnika. Če bi se torej sodnik moral skriti, bi morala biti stranka v postopku upravičena do enakega varstva.
(8) Kaj pa, če se je sodnik zaradi pozne ure umaknil, saj je bila sodba izrečena v drugem delu dneva? V tem primeru se ne bo
zdelo, da se je sodnik umaknil.
(9) Razumemo, da je možnost dostopa takrat, ko se sodnik pojavi v javnosti. Če pa tega ni storil, ali bo stranka kriva, da ni
šla k njemu domov; ali da se mu ni približala na njegovem vrtu; ali celo v kateri koli hiši v državi? Boljše mnenje je, da ga ne
bi smeli obsojati. Če torej ni imel dostopa do njega na javnem mestu, bo bolje, če bo menil, da sploh ni imel dostopa do
njega.
(10) Če kdo res nima možnosti pridobiti dostopa do sodnika, od katerega se je pritožil, ima pa dostop do pritožnika,
poglejmo, ali je mogoče proti njemu uveljavljati izjemo, ker se ni obrnil na slednjega. Trenutno velja pravilo, da če je imel
možnost zaprositi katerega od njih, bo obstajal razlog za izjemo.
(11) Razume se, da se dvodnevni rok nanaša na lastno zadevo. Toda kako naj razlikujemo lasten primer od primera drugega?
Jasno je, da je lastna zadeva tista, katere dobiček ali izguba vpliva na stranko v postopku osebno.
(12) Zato bo odvetnik, če ne nastopa v svojem imenu, upravičen do tridnevnega roka. Kadar je imenovan za vodenje lastne
zadeve, je boljše mnenje, da bo upravičen le do dveh dni. Če pa deluje deloma v svojem imenu in deloma v imenu drugega,
je mogoče dvomiti, ali bo upravičen do dveh ali treh dni. Boljše mnenje je, da je upravičen do dveh dni, če deluje v svojem
imenu, in do treh dni, če deluje v imenu drugega.
(13) Skrbniki, pa tudi zagovorniki javnih zadev in skrbniki mladoletnikov ali duševno bolnih oseb bi morali imeti tri dni, in
sicer iz razloga, ker se pritožujejo v imenu drugih. Iz tega je razvidno, da se lahko zagovornik tretji dan pritoži, če vodi
zadevo kot zagovornik in ne v svojem imenu; ker jo vodi v imenu drugega, se lahko tretji dan pritoži.
(14) Kadar kdo, ki je varuha obtožil sumničavosti, izgubi zadevo, Julijan v štirideseti knjigi Digest navaja, da se lahko v treh
dneh pritoži tako kot zagovornik mladoletnika.
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(15) Če je bila izdana sodba zoper odsotno osebo, je treba rok dveh ali treh dni računati od dneva, ko je izvedela za sodbo, in
ne od dneva, ko je bila izdana. Kadar pa je rečeno, da se lahko odsotna oseba pritoži od dneva, ko je izvedela za sodbo, je
treba to razumeti, če je v zadevi ni zagovarjal odvetnik; če se namreč slednji ni pritožil, bo prva težko dosegla obravnavo.
2. Macer, Pritožbe, I. knjiga.
Če ste zadevo vodili kot odvetnik in se, ker ste bili poraženi, pritožite, vaša pritožba pa je bila spoznana za neutemeljeno, se
lahko pojavi dvom, ali bi se morali pritožiti drugi dan, saj se, ker je bila izdana sodba proti vaši pritožbi, zdi, da ste
zainteresirana stranka. Vendar pa je bolje, da menimo, da se lahko tretji dan pritožite, ker ste kljub temu zagovarjali zadevo
drugega.
(1) Če pa bi se pritožil kdo drug kot stranka v postopku, na primer tisti, ki ima interes, poglejmo, ali se lahko tretji dan
pritoži. Vendar je treba reči, da bi se moral pritožiti drugi dan, ker je res, da zagovarja svojo zadevo. Nasprotoval bi samemu
sebi, če bi trdil, da ima pravico do pritožbe v treh dneh, saj velja, da če se pritoži v imenu drugega, kadar želi, da se njegova
zadeva zdi kot zadeva drugega, izključi samega sebe, in sicer iz razloga, da tisti, ki na začetku ni bil stranka, nima pravice do
pritožbe v tuji zadevi.
(2) Če pa bi se nekdo, za katerega se trdi, da je svobodnjak, branil z utemeljitvijo, da je svobodnjak, in bi se, potem ko je bil
pretepen, pozabil pritožiti, se pojavi vprašanje, ali to lahko stori njegov oče, zlasti če trdi, da je pod njegovim nadzorom. Če
pa se lahko pritoži, je bolje, da velja, da mora to storiti drugi dan, saj vodi svojo zadevo.
(3) Če se v imenu osebe, ki je bila obsojena na smrt, pritoži bližnji sorodnik, Paulus dvomi, ali bi ga bilo treba zaslišati tretji
dan. Vendar je treba reči, da bi se morala takšna oseba pritožiti drugi dan, kot da zastopa sama sebe; ker tisti, ki trdi, da je
zainteresiran, zagovarja svojo lastno zadevo.
3. Isto, Pritožbe, II. knjiga.
Kadar je cesarju napisano pismo in je kopija tega pisma pokazana eni od strank v sporu, ki se ni pritožila, nato pa cesar z
reskriptom odloči v njeno škodo, poglejmo, ali se lahko ta oseba pritoži na pismo, ki ji je bilo prej pokazano, saj ker tega
takrat ni storila, se zdi, da je priznala resničnost njegove vsebine. Če bi izjavil, da je čakal na izdajo cesarjevega reskripta, ga
ne bi smeli zaslišati.

Tit. 5. O sprejetju ali zavrnitvi pritožb.
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1. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIX.
Pritožniki običajno niso zaslišani, razen če imajo interes v tožbi ali so bili pooblaščeni za delovanje ali opravljajo posle
drugih, njihova dejanja pa so takoj ratificirana.
(1) Kadar pa mati vidi, da je zadeva njenega sina z odločbo ovržena, in se, spodbujena z materinsko naklonjenostjo, pritoži,
je treba reči, da jo je treba zaslišati; in če raje pripravi zadevo, se ne sme šteti, da je posegla, čeprav na začetku ni mogla
prevzeti obrambe.
2. Scaevola, Pravila, knjiga IV.
Pritožbo je mogoče vložiti pred pravnomočno sodbo, če je sodnik izdal vmesno odločbo zaradi uporabe mučenja v civilni
zadevi ali v kazenski zadevi, če to stori v nasprotju z zakonom.
3. Paulus, Pravila.
Tisti, ki uvede postopek zoper osumljenega varuha, se lahko v treh dneh pritoži, če bi bil poražen.
4. Macer, Pritožbe, I. knjiga.
5. Ne sme biti uslišan tisti, ki poskuša povzročiti zamudo v postopku, v katerem v odgovoru trdi, da je cesarju predložil
prošnjo in čaka na izdajo reskripta, in če se na tej podlagi pritoži, mu cesarske konstitucije prepovedujejo, da bi jo sprejel.
5. Ulpianus, O pritožbah, IV. knjiga.
Za tistega, čigar pritožba ni sprejeta, zadostuje, da to dejstvo zgolj navede, in ne glede na to, kako to stori, bo njegova
pritožba sprejeta.
(1) Kadar pritožba ni sprejeta in se je treba pritožiti pri cesarju, mu je treba predložiti prošnjo. Če pa je treba pritožbo vložiti
pri kom drugem kot pri cesarju, se je treba obrniti na prvega.
(2) Če se po prejemu pritožbe pojavi kakšna ovira, je treba zaprositi tistega, pri katerem želi stranka v postopku vložiti
pritožbo.
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(3) Jasno je, da če pritožba ne bi bila sprejeta in se pritožnik ne bi obrnil na ustreznega uradnika, temveč na cesarja, bo enako,
kot če bi se obrnil na sodnika, na katerega bi se moral obrniti; to je navedeno v različnih reskriptih našega cesarja Antonina.
(4) Očitno je tudi, da če se je stranka v postopku pritožila pri enem magistratu namesto pri drugem in ne pri cesarju, ji ta
napaka ne bo v korist, čeprav se ne bo štelo, da se ni pritožila.
(5) Stranka, katere pritožba ni bila sprejeta, se lahko v roku, določenem za vložitev pritožbe, obrne bodisi na pristojnega
sodnika bodisi na cesarja.
6. Macer, O pritožbah, II. knjiga.
Treba je vedeti, da je bilo v cesarskih mandatih določeno, da mora ob zavrnitvi pritožbe vse ostati v nespremenjenem stanju
in se ne sme storiti nič novega, tudi če je pritožba vložena zoper državno zakladnico; tisti, ki je pritožbo zavrnil, pa mora
takoj sestaviti poročilo, v katerem navede svoje mnenje in razlog za zavrnitev; v cesarskih mandatih je določeno, da mora
stranki v sporu izročiti kopijo svojega poročila.
7. Paulus, O pritožbah.
Če zadeva ne dopušča odlašanja, se ni dovoljeno pritožiti, da bi preprečili odprtje oporoke, kot je božanski Hadrijan odločil,
da se žito, zbrano za potrebe vojakov, ne sme uporabiti za prehrano javnosti in da se imenovanemu dediču ne sme izročiti v
posest.
(1) Če je bilo karkoli odločeno v skladu z večnim ediktom, se spet ni mogoče pritožiti, da bi preprečili njegovo uresničitev.
(2) Podobno tudi ni mogoče vložiti pritožbe, da bi se preprečila prodaja zastavne pravice.

Tit. 6. V zvezi z obvestili o pritožbi, ki se imenujejo depeše.
1. Marcianus, O pritožbah, II. knjiga.
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Po vložitvi pritožbe mora uradnik, od katerega je bila pritožba sprejeta, poslati pisma tistemu, ki jo bo obravnaval, bodisi
cesarju bodisi komu drugemu; ta pisma se imenujejo obvestila ali depeše.
(1) Oblika teh pisem je na primer naslednja: "Lucij Titius se je pritožil zoper odločbo, izdano med njim in S. in S." (2).
(2) Dovolj je, da je v predpisanem roku resno in pogosto zahteval ta obvestila, in če sodnik zahtevi ne ugodi, je to mogoče
dokazati s pričami; cesarske ustave namreč zahtevajo, da stranka, ki zahteva takšno obvestilo, to stori vehementno. Zato je
pravično, da če je tisti, ki bi moral obvestilu ugoditi, kriv, ker tega ni storil, to ne škodi osebi, ki je zahtevo vložila.

Tit. 7. Po vložitvi pravnega sredstva se ne sme opraviti nobena sprememba.
1. Ulpianus, O pritožbah, IV. knjiga.
Po vložitvi pritožbe, ne glede na to, ali je bila sprejeta ali ne, se v vmesnem času ne sme ničesar spremeniti, če je pritožba
sprejeta, iz tega razloga; če pa ni sprejeta, zato da se med odločanjem o tem, ali naj se pritožba sprejme ali ne, nič ne bi
poslabšalo.
(1) Če je pritožba prejeta, se ne sme ničesar spremeniti, dokler ni izdana odločba v zvezi s pritožbo.
(2) Če se komu zgodi, da je premeščen, in se pritoži, ne bo omejen na Italijo niti na posamezno pokrajino, v katero je bil
morda premeščen.
(3) Iz istega razloga, če je bil kdo deportiran ali ga je o tem obvestil sodnik, ki ima pravico, da ga deportira, ne bo vklenjen v
verige niti ne bo podvržen nobenemu od strogih ravnanj, ki so jim podvrženi tisti, ki ne privolijo v odločitev; saj se šteje, da
je njegovo stanje po vložitvi pritožbe ostalo neokrnjeno.
(4) Če mu je bilo torej odrejeno, naj se umakne iz svojega reda, in se pritoži, se iz istega razloga lahko udeležuje njegovih
zasedanj; saj je bilo odločeno in je pravilo zakona, da se v času trajanja pritožbe ne sme storiti nobenih nadaljnjih korakov.
(5) Kadar je kdo obsojen za več kaznivih dejanj in se je zaradi nekaterih pritožil, zaradi drugih pa ne, se pojavi vprašanje, ali
naj se mu kazen odloži ali ne. Če se je pritožil zaradi težjih kaznivih dejanj, ni pa se pritožil zaradi tistih, ki so bila manj
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huda, je treba pritožbo vsekakor sprejeti in kazen odložiti. Če pa si zasluži strožjo kazen za kazniva dejanja, zaradi katerih se
ni pritožil, je treba kazen vsekakor izreči.

Tit. 8. Katere odločbe se lahko razveljavijo brez pritožbe.
1. Macer, O pritožbah, II. knjiga.
Ne smemo pozabiti, da je, kadar se opravi poizvedba, ali je bilo o zadevi odločeno ali ne, in sodnik o tem vprašanju izjavi, da
o njej ni bilo odločeno, čeprav bi lahko bilo, zadeva razveljavljena, čeprav ni bila vložena pritožba.
(1) Prav tako se ni treba pritožiti, če se v odločbi zatrjuje napaka v izračunu, na primer, če sodnik odloči takole: "Ker je
dokazano, da Titius dolguje Seiju petdeset sestercij za takšen in takšen predmet in tudi petindvajset sestercij za drug predmet,
zato odločam, da mora Lucij Titius plačati Seiju sto sestercij." Ker gre za računsko napako, se ni treba pritožiti in jo je
mogoče popraviti tudi brez pritožbe. Če pa bi sodnik tega vprašanja izdal odločbo za sto sestercij, ker je mislil, da je petdeset
in petindvajset sto, gre še vedno za računsko napako in se ni treba pritožiti. Če pa sodnik odloči, da je treba plačati še en
znesek v višini petindvajsetih sestercij, bo obstajal razlog za pritožbo.
(2) Podobno velja, kadar je odločitev v nasprotju s cesarskimi ustavami, ni potrebe po pritožbi. Odločitev je izdana v
nasprotju z ustavami, kadar je izrečena v skladu z zakonom, kot ga določajo te, in ne glede na pravice stranke v postopku; če
namreč sodnik v primeru osebe, ki želi biti oproščena opravljanja javne funkcije ali skrbništva zaradi tega, ker ima otroke, ali
zaradi starosti, ali zaradi kakšnega privilegija, presodi, da niti otroci, niti starost, niti kakršen koli privilegij ne morejo nikogar
oprostiti opravljanja funkcije ali skrbništva, se razume, da je odločil glede na pravo, kot je določeno v ustavah. Če pa dovoli
neki osebi, da dokaže svojo pravico, in nato izda odločbo proti njej, ker ni dokazala svoje starosti ali števila svojih otrok, se
razume, da je odločil glede na pravice stranke v postopku, in v tem primeru bo potrebna pritožba.
(3) Podobno velja, kadar je na podlagi nujnega edikta, ki ni bil objavljen in o katerem stranka ni bila obveščena, obsojena v
odsotnosti, konstitucije določajo, da takšna odločitev nima učinka.
(4) Če se oba z mano obrneta na istega sodnika in nobena od najinih prošenj ne zahteva obresti, sodnik pa izda odločbo zoper
mene, preden jo izda zoper tebe, da bi ti prvi dobil sodbo v svojo korist; ni treba, da se zaradi tega pritožim, saj po svetih
ustavah ne moreš zahtevati izvršbe zoper mene, preden je bila izdana sodba v zvezi z mojim zahtevkom; vendar je boljše
mnenje, da se je treba pritožiti.
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2. Paulus, Mnenja, III. knjiga.
Paulus je menil, da se tisti, ki ni bil živ v času, ko je bila zoper njega izrečena sodba, razume, da je bil obsojen zaman.
(1) Prav tako je v zvezi z osebo, ki ni bila živa v času, ko je bil imenovan sodnik, da bi odločil o njeni zadevi, menil, da je
imenovanje sodnika neveljavno in da je vsaka odločba, izdana zoper njo, brez veljave in učinka.
3. Isto, Mnenja, knjiga XVI.
Paulus je podal svoje mnenje, da je sodna odločba, ki je nemogoča, nična.
(1) Prav tako je menil, da ni razloga za pritožbo, če je bila izdana odločba, ki je po naravi stvari ni mogoče izpolniti.

Tit. 9. Ali lahko razloge za pritožbo predstavi kdo drug.
1. Ulpianus, Pritožbe, IV. knjiga.
Pogosto se postavlja vprašanje, ali lahko razloge za pritožbo navede druga oseba, in o tem se običajno razpravlja v denarnih
in kazenskih zadevah. V reskriptih je določeno, da je to mogoče storiti v denarnih zadevah. Pogoji enega od teh zapisov so
naslednji: "Božji bratje Longinu. Če ti je tisti, ki se je pritožil, naročil, naj ga braniš pred pritožbo, ki jo je proti njemu vložil
Pollia, in gre za premoženjski primer, ti nič ne preprečuje, da bi odgovoril v njegovem imenu. Če pa ne gre za denarno
zadevo, temveč za zadevo, ki vključuje smrtno kazen, ni dovoljeno, da bi jo vodil odvetnik. Če pa gre za zadevo, v kateri se
lahko izvrši tako huda kazen, kot je odstavitev, ni treba ravnati po drugem, vendar je treba opozoriti, da mora stranka sama
nastopiti na sodišču." Jasno je, da če gre za premoženjsko zadevo, iz katere lahko izhaja neslavnost, jo je mogoče voditi po
odvetniku. To mnenje je treba sprejeti ne le, če bi se obtoženec pritožil, temveč tudi glede tistega, zoper katerega je bila
vložena pritožba; na splošno pa pritožbe ne more vložiti drugi v nobenem primeru, kadar ena oseba ne more nastopiti po
drugem.
2. Macer, Pritožbe, II. knjiga.
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Kadar se odvetnik odsotne stranke pritoži in nato navede razloge za to, bo moral kljub temu odgovoriti. Če pa tega ne stori,
ali lahko odgovarja stranka v postopku, kot v primeru mladoletne osebe, je vprašanje, ki ga je treba preučiti. Bolj se
nagibamo k mnenju, da bi moral biti pri podajanju razlogov za pritožbo zaslišan tisti, ki je kot pooblaščenec odsotne stranke
zanjo zaprosil.

Tit. 10. Kadar se pritožijo skrbnik, kurator ali sodnik, ki je bil imenovan.
1. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, III. knjiga.
Kadar se osebe, ki so bile imenovane v javne službe, pritožijo in ne dokažejo upravičenosti pritožbe, se jih opozori, da je na
njihovo odgovornost, če bi država zaradi zamude pri pritožbi utrpela kakršno koli škodo. Če se izkaže, da je bila pritožba
nujna, guverner pokrajine ali cesar odloči, kdo je odgovoren za nastalo škodo.
2. Hermogenianus, Epitome prava, V. knjiga.
Kadar se varuh ali kurator obdrži na položaju in se pritoži ter umre pred izdajo odločbe, bodo morali njegovi nasledniki
navesti razloge za pritožbo zaradi odgovornosti, ki se veže na vmesni čas.

Tit. 11. Tistega, ki se pritoži, je treba zagovarjati v njegovi pokrajini.
1. Ulpianus, O pritožbah, IV. knjiga.
Tisti, ki se pritoži, mora biti branjen v svoji provinci, v vseh drugih primerih pa v svoji lastni, četudi je morda odsoten zaradi
vodenja pritožbe. To so božji bratje navedli v reskriptu, naslovljenem na Decima Filona.
2. Marcijan, O pritožbah, II. knjiga.
Ta privilegij je podeljen tistim, ki so odsotni zaradi opravkov za državo, da se jim ne bi bilo treba zagovarjati.
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Tit. 12. Kadar je stranka v postopku prisiljena vložiti drugo tožbo pri sodniku, zoper odločitev katerega se je že pritožila.

1. Ulpianus, O pritožbah, IV. knjiga.
Kadar se je kdo pritožil od sodnika v eni zadevi in je prisiljen, da isti sodnik predseduje v drugi zadevi, poglejmo, kakšno pot
je treba ubrati. Trenutno velja, da se mora stranka, čeprav je bila vložena pritožba, še vedno zglasiti pri istem sodniku, od
katerega se je pritožila, in voditi druge zadeve, če jih ima; prav tako ne more uporabiti izgovora, da jih ne bi smel obravnavati
pri sodniku, ki je morda sovražen do nje, saj se lahko ponovno pritoži.

Tit. 13. Če pride do smrti med obravnavo pritožbe.
1. Macer, O pritožbah, II. knjiga.
Če pritožnik umre, ne da bi zapustil dediča, tovrstna pritožba ugasne. Če pa se pojavi pritožnikov dedič in nihče drug nima
interesa za navedbo razloga za pritožbo, dediča ni mogoče prisiliti, da bi jo uveljavljal. Če pa je v zadevi zainteresirana
finančna uprava ali katera koli druga stranka, zoper katero je bila vložena pritožba, bo moral dedič navesti razloge za
pritožbo. Nihče nima nobenega interesa, če je bila na primer stranka razrešena, ne da bi ji bilo odvzeto premoženje. V
primeru, da bi bila stranka degradirana, potem ko ji je bilo odvzeto premoženje, ali bi bila deportirana na otok, ali bi bila
obsojena na rudnike, ali bi umrla po vložitvi pritožbe, je naš cesar Aleksander v reskriptu, naslovljenem na Pletorija, vojaka,
navedel naslednjo izjavo, ki velja: "Čeprav je med obravnavo pritožbe obtožba obtoženca razveljavljena s smrtjo, lahko tisti,
ki je upravičen do ugodnosti dedovanja, to dobi le, če utemelji pritožbo in dokaže nepravičnost sodbe, saj naj bi bil del
njegovega premoženja zaplenjen na podlagi sodbe."
(1) Če skrbnik, potem ko je vložil pritožbo, ki se nanaša na poslovanje njegovega varovanca, umre, bo moral njegov dedič
navesti razloge za pritožbo, tudi če je že podal obračun skrbništva, in sicer iz razloga, ker zadostuje, da bi bil dolžan navesti
razloge za pritožbo ob njegovi smrti. Vendar sta božanska Severus in Antoninus v reskriptu navedla, da skrbnik, potem ko je
že podal obračun, ne sme biti prisiljen navesti razlogov za pritožbo.
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(2) Božanski Pij je v reskriptu Coeliju Amarantu navedel, da je obvestilo zakladnici o zapuščini brez lastnika predpisano po
štirih letih in da je treba ta čas računati od dne, ko je začelo biti gotovo, da ni dediča in da ni lastnika po pretorijanskem
pravu.
(3) Dvajsetletni zastaralni rok, ki se upošteva v zvezi s premoženjem oseb, ki so bile obveščene in ne sprožijo postopka za
njegovo izterjavo, pa se v skladu s konstitucijo božanskega Tita običajno šteje od dneva, ko je karkoli lahko začelo pripadati
državni zakladnici.
(4) Zadeve, ki so se že začele in so se nadaljevale po dvajsetem letu, se lahko preganjajo tudi po preteku dvajsetega leta.
(5) Zadeve, za katere se domneva, da jih je opustila prva oseba, ki jih je prijavila, se lahko prijavijo zakladnici tudi po
preteku roka let, do katerega so, kot smo navedli, predpisane.
2. Isto, O pravicah državne blagajne, II. knjiga.
Obstajajo določeni razlogi, zaradi katerih ugled tistih, ki dajejo informacije, ni prizadet; na primer, kadar se to ne stori zaradi
pridobitve nagrade in kadar osebe ovadijo nasprotnika z namenom maščevanja za krivico; ali kadar kdo preganja zadevo v
imenu občine; opaziti je treba, da je bilo to večkrat določeno v cesarskih ustavah.

Tit. 14. O pravicah državne blagajne.
1. Kalistrat, O pravicah državne blagajne, I. knjiga.
Obstajajo različni razlogi, zaradi katerih se običajno pošlje obvestilo zakladnici; vsakdo lahko namreč sam izjavi, da nima
pravice vzeti premoženja, ki je bilo tiho zapuščeno s skrbništvom, ali kadar je nekdo drugega obsodil kot zločinca; ali pa se
to lahko stori v primeru, ko se dediči ne maščujejo za smrt sorodnika; ali ker je bil dedič obsojen kot nevreden; ali ker je bil
za dediča imenovan cesar, se lahko da obvestilo, da je bila oporoka ali kodicil potlačena; ali ker se lahko komu očita, da je
našel zaklad; ali da je po zelo nizki ceni kupil predmet velike vrednosti, ki je pripadal državni zakladnici; ali zaradi tega, ker
je bila državna zakladnica v zadevi poražena zaradi izmikanja; ali zaradi tega, ker je oseba, obtožena hudega kaznivega
dejanja, umrla; ali ker je bil nekdo obtožen po svoji smrti; ali ker je bila hiša obnovljena; ali ker je bila obtožba opuščena; ali
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ker je bilo premoženje v sporu prodano; ali ker je bila državna zakladnici po neki zasebni pogodbi dolgovana kazen ; ali ker
je bilo dejanje storjeno v nasprotju z zakonom.
(1) Če premoženje ne zadostuje za plačilo, se postavi vprašanje, ali pripada državnemu premoženju po zakonu. Labeo pravi,
da tudi če premoženje ne zadostuje za poravnavo obveznosti, še vedno pripada državni blagajni po zakonu. Vendar je večni
edikt v nasprotju z njegovim mnenjem, saj je premoženje prodano, ko državna blagajna ne more pridobiti ničesar od njega.

Lakune: 1, 2 - 2.
(1) Božanski Hadrijan je v reskriptu, naslovljenem na Favija Arriana, izjavil: "Ni dvoma, da škoduje svojemu primeru tisti,
ki, ker lahko predloži dokumente, ki se nanašajo na primer zakladnice, tega ne stori, kadar resnice ni mogoče drugače
ugotoviti, dokumenti pa so potlačeni, ker se misli, da bodo škodovali njegovemu primeru. "Ni pa dvoma, da omenjeni
dokumenti ne bodo škodovali nobeni drugi zadevi razen tisti, v kateri se zahteva njihova predložitev."
(2) Na podoben način so božji bratje v reskriptu kot odgovor na prošnjo Kornelija Rufusa navedli, da je treba dokumente
predložiti, kadar koli se opravi preiskava v zvezi s pravico do prejema premoženja ali lastninsko pravico ali čim podobnim v
denarni zadevi, ne pa v zadevi, v kateri gre za smrtno kazen.
(3) Senat je odredil, da bodo, če se ne bosta zglasila niti informator niti posestnik, ki sta bila pozvana s tremi edikti,
odgovarjali porok informatorja; temu bo odvzeta pravica do naknadne vložitve obtožbe v javni zadevi, pravica posestnika pa
bo ostala enaka, kot če ne bi bil ovaden.
(4) Kadar se obveščevalec, ki mu je bilo ukazano, da se mora zglasiti, ne zglasi in se ne dokaže, da je bilo to storjeno zaradi
goljufivega ravnanja posestnika, je božanski Hadrijan v reskriptu določil, da je treba izreči sodbo v korist slednjega, in sicer
tako, da se v njem navede, da so v edikt vključeni tudi obveščevalci.
(5) Božanski Pij je v reskriptu, naslovljenem na Cecilija Maksima, izjavil, da konstitucija njegovega očeta, po kateri mora
informator povedati ime svojega naročnika, in če tega ne stori, ga je treba prikleniti v verige, ne povzroči, da je informator
oproščen kazni, če ima naročnika, ampak da je naročnik kaznovan, kot da bi sam podal ovadbo.
(6) Naš cesar Sever Avgust je odločil, da sužnjev, ki so ovadili svoje gospodarje, ni treba zaslišati, temveč jih je treba
kaznovati; prav tako so svobodnjake, ki so napeljevali druge osebe proti svojim pokroviteljem, kaznovali guvernerji provinc.
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(7) Obstaja veliko cesarskih reskriptov, s katerimi je določeno, da nihče ni oškodovan zaradi napake, ko je, ker ni poznal
zakona, ovadil samega sebe. Ohranil pa se je tudi reskript istega cesarja, iz katerega je razvidno, da je mogoče zatrditi, da
vsakdo, ki ovadi samega sebe, ne bo oškodovan le v primeru, če je taka oseba, ki lahko ne pozna zakona zgolj zaradi svoje
rustikalnosti, ali če je ta oseba ženska.
3. Isto, O pravicah državne blagajne, III. knjiga.
Ne razume se, da je oseba ogoljufala zakon, če je bila javno pozvana k povrnitvi škode. Če pa kdo v svojo oporoko vstavi
naslednje: "Naročam ti, da zvesto izpolniš, kar sem od tebe zahteval, in te prosim v imenu Boga, da to storiš," je bilo
postavljeno vprašanje, ali je bila ta zahteva podana javno. Julijan je odgovoril, da res ni videti, da bi bilo s takšnimi besedami
od dedičev kaj zahtevano, da pa je bilo običajno, da se poizveduje, kadar se razume, da je kdo zastavil svojo čast z namenom,
da bi ogoljufal zakon; in skoraj dokončno je bilo odločeno, da se šteje, da je bil zakon ogoljufan, kadar se od koga ne zahteva
z oporoko ali kodicilom, ampak z zasebno obljubo ali z menico, da se bo zavezal, da bo nekaj dal osebi, ki ni upravičena do
prejema; zato se lahko reče, da z zgoraj navedenimi besedami ni bila storjena goljufija zoper zakon.
(1) Če bi bil kdo, tako javno kot zasebno, zadolžen za izvršitev zaupanja, se postavlja vprašanje, kaj bi prevladalo in ali bi mu
škodovalo to, kar je bil zadolžen storiti tajno, ali to, kar je bil zadolžen storiti odkrito. Božanski Hadrijan je v nekem reskriptu
izjavil, da kadar je bilo komu kaj javno zaupano v čast, se ne sme verjeti, da je to izkoristil za to, da bi ogoljufal zakon.
(2) Kadar je bila storjena goljufija, poglejmo, ali je treba upoštevati rezultat ali namen; na primer, če ob tihem vzpostavljanju
zaupanja tisti, ki mu je bilo naročeno, da ga prejme, ni bil sposoben tega storiti, ob svoji smrti pa je bil usposobljen, da ga
prevzame, ali obratno. Odločeno je bilo, da je treba upoštevati rezultat.
(3) Implicitno zaupanje se pogosto razkrije na naslednji način: in sicer kadar se predloži listina, s katero se oseba, ki se ji
zaupa, zaveže, da bo izročila vse, kar ji pride v roke iz zapuščine pokojnika. Do tega pride tudi, kadar obstajajo drugi očitni
dokazi.
(4) Kadar je zaradi implicitnega zaupanja premoženje zaplenjeno državni blagajni, je veljavno vse, kar je pravilno zapuščeno
z oporoko. To je božanski Pij navedel v nekem reskriptu.
(5) Božanski bratje so v reskriptu navedli, da se pri prodaji, v kateri je zainteresirana zakladnica, od zastopnika zakladnice
zahtevata dobra vera in skrbnost ter da je treba pravično ceno določiti ne na podlagi preteklih prodaj, temveč na podlagi
sedanje ocene vrednosti premoženja. Vrednost zemljišča se namreč poveča z vestnim obdelovanjem, tako kot se nujno
zmanjša, če se obdeluje malomarno.
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(6) Ko preteče petletni rok, za katerega se oseba zaveže z javnim zakupom, pozneje ne bo več odgovorna; tako je bilo
odločeno v cesarskih reskriptih. Božanski Hadrijan je v nekem reskriptu zapisal: "V času, ko je bil Hadrijan v cesarskem
imperiju: "To je skrajno nečloveška navada, po kateri se zadržujejo zakupniki javnih zemljišč in kmetje, ki prejemajo davke,
kadar davkov ni mogoče obdelovati ali zemljišč oddati v zakup za isto ceno; zakupnike bi namreč lažje zavarovali, če bi
vedeli, da jih ne bodo zadržali, če bi želeli oditi po izteku roka."
(7) Če bi državna blagajna nasledila zadnjega upnika, bo uživala enake pravice, kot bi jih užival tisti, ki jih je nasledil.
(8) Obstaja veliko cesarskih reskriptov, s katerimi je določeno, da državna blagajna ne more tožiti tistih, ki so zadolženi pri
njenih dolžnikih, razen če komitenti ne plačajo; ali če je jasno dokazano, da so bile menice izdane v korist državne blagajne;
ali če so dolžniki toženi na podlagi pogodbe, sklenjene z njo.
(9) Kadar suženj, ki je del premoženja zakladnice, zahteva svobodo, je božanski Hadrijan v reskriptu, naslovljenem na Flavia
Prokulja, navedel, da je treba zadevo obravnavati pred tistimi, ki so običajno navzoči in delujejo v zadevah, v katerih je
zainteresirana zakladnica; in da če so bila tovrstna vprašanja v zvezi s svobodo rešena v odsotnosti zagovornika zakladnice,
se jim povrne prejšnje stanje.
(10) Če bi bil zaklad najden na zemljišču, ki pripada zakladnici, ali na javnih ali verskih krajih ali v spomenikih, božji bratje
odločijo, da lahko polovico zaklada zahteva zakladnica. Podobno velja, če se zaklad najde na zemljišču, ki pripada cesarju,
lahko polovico zaklada prav tako zahteva državna zakladnica.
(11) Nihče ni dolžan sporočiti, da je našel zaklad, razen če je do dela zaklada upravičena zakladnica. Kdor pa najde zaklad na
kraju, ki pripada zakladnici, in si prisvoji tisti del, do katerega je slednja upravičena, ga je prisiljen predati v celoti in še
toliko več.
4. Ulpianus, O ediktu, VI. knjiga.
V primerih, v katerih je zainteresirana zakladnica, se šteje, da so tisti, ki se dogovorijo z obveščevalci, priznali, če so jim dali
kakršen koli denar, ne glede na to, za kako majhen znesek gre.
5. Isti, O ediktu, XVI. knjiga.
Če bi cesarjev kurator kaj prodal, čeprav bi v primeru izselitve obljubil dvojno ali trojno vsoto, je zakladnica odgovorna le za
prvotno vsoto.
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(1) Kadar kar koli, kar pripada zakladnici, proda nekdo, ki ima pravico razpolagati s takim premoženjem, bo to takoj pripadlo
kupcu, takoj ko bo plačana cena.
6. Isti, O ediktu, knjiga LXIII.
Ko državna blagajna nasledi zasebne pravice posameznika, uporablja to pravico za čas, ki je bil pred njenim nasledstvom, po
nasledstvu pa bo upravičena do svojega lastnega privilegija. Toda ali bo terjatev takoj začela pripadati njej; ali bo to postala
šele po vložitvi tožbe zoper dolžnika; ali bo to veljalo po vpisu terjatve v njen register? so vprašanja, ki se lahko zastavijo. In
dejansko zahteva obresti, ki jih je od takrat dolžna plačati državna blagajna, čeprav so lahko nižje obresti zapadle po tem, ko
je vložila tožbo proti dolžniku in je ta priznal dolg. Vendar se reskripta ne strinjata glede privilegija. Kljub temu menim, da
bo obstajala podlaga za privilegij, če je bila terjatev evidentirana skupaj s terjatvami drugih dolžnikov.
(1) Vse privilegije, do katerih je upravičena zakladnica, običajno uživata tudi cesar in cesarica.
7. Isto, O ediktu, knjiga LIV.
Če zakladnica sproži spor glede stanja kogar koli, mora biti navzoč zagovornik zakladnice. Če je torej odločitev sprejeta brez
navzočnosti zagovornika zakladnice, je božji markiz v reskriptu izjavil, da je postopek neveljaven, zato ga je treba začeti
znova.
8. Modestin, Pravila, V. knjiga.
Skrbniki premoženja, ki ga prodaja državna zakladnica, ne morejo biti sami prodani s strani njenih zastopnikov, in če bi se to
zgodilo, je v reskriptih navedeno, da bo prodaja nična.
9. Isti, Mnenja, knjiga XVII.
Lucij Titius je za dedinjo treh četrtin svojega premoženja določil svojo sestro, za dediče preostalega dela pa svojo ženo
Maevijo in svojega tasta. Njegova oporoka je bila razveljavljena zaradi smrti posmrtnega otroka, ki je kmalu zatem umrl sam,
zato je celotno premoženje pridobila mati omenjenega posmrtnega otroka. Oporočiteljeva sestra je Maevijo obtožila, da je
zastrupila Lucija Titija. Ker ji tega ni uspelo dokazati, se je pritožila, medtem pa je tožena stranka umrla, vendar so bila kljub
temu izdana obvestila. Sprašujem vas, ali menite, da bi se po smrti tožene stranke pritožba lahko obravnavala zaradi
pridobljenega premoženja. Modestin je odgovoril, da čeprav je bila obtožba razveljavljena s smrtjo obtoženca, je imela
državna blagajna še vedno pravico do vračila premoženja, če bi bilo mogoče dokazati, da je bilo pridobljeno s kaznivim
dejanjem.
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10. Isto, predpisi.
Menim, da ne krši svoje dolžnosti tisti, ki pri vprašanjih, ki so dvomljiva, zlahka odgovori v škodo državne blagajne.
11. Javolen, Pisma, IX. knjiga.
Državna blagajna ne more zahtevati nobenega premoženja, razen tistega, ki ostane po poplačilu upnikov; saj velja, da
vsakomur pripada le tisto, kar ostane po poplačilu dolga.
12. Kalistrat, O sodnih preiskavah, VI. knjiga.
Osebe, obsojene na rudnike, so prikrajšane za svobodo, saj so kaznovane z udarci sužnja. Božanski Pij je v nekem reskriptu
izjavil, da državna blagajna prek takšnih oseb ne pridobi ničesar; zato je sklenil, da vse, kar je bilo zapuščeno človeku, ki je
bil nato obsojen na rudnike, ne pripada državni blagajni, saj pravi, da so takšne osebe prej kazenski sužnji kot pa sužnji
državne blagajne.
13. Paulus, O Lex Julia et Papia, knjiga VII.
Z ediktom božanskega Trajana, ki sem ga navedel, je bilo odločeno, da če bi kdo, preden je bil o njegovem primeru obveščen
državna zakladnica, izjavil, da nima pravice obdržati premoženja, ki ga ima v lasti, bi lahko polovico premoženja predal
državni zakladnici, drugo polovico pa obdržal zase.
(1) Isti cesar je pozneje z ediktom določil, da če katera koli ženska javno ali zasebno izjavi, da ji je bila zapuščina zapuščena,
ki je nima pravice prejeti, in dokaže, da pripada zakladnici, čeprav nima v posesti premoženja, je upravičena do polovice
tistega, kar lahko izterja prefekt zakladnice.
(2) Ni pomembno, kakšen je bil razlog, ki je posegel v pravico do prejema zapuščine.
(3) Odpovedati je treba premoženje, ki je skrito, in ne tistega, ki je v posesti zakladnice.
(4) Za nagrado osebe, ki se je ovadila, se ne šteje, da preide na njene dediče; toda božanski Hadrijan je v nekem reskriptu
določil, da je treba nagrado, tudi če tisti, ki se je ovadil, umre, preden premoženje, ki ga je ovadil, zasede zakladnica, dodeliti
njegovemu dediču.
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(5) Ohranjeno je pismo istega Hadrijana, ki pravi, da če je tistemu, ki bi se lahko izdal, smrt preprečila, da bi to storil, in
njegov dedič poda informacijo, bo dobil nagrado; pod pogojem, da je jasno, da je imel umrli namen izdati se, če pa se je
razkril, ker je pričakoval, da bo skril premoženje, bo njegov dedič upravičen le do običajne nagrade.
(6) Božji bratje so v nekem reskriptu tudi navedli, da se lahko dediči tistih, ki jim je bilo zapuščeno implicitno zaupanje,
izpovedo na podlagi Trajanovega privilegija, če tistega, ki mu je bil podeljen, preseneti smrt in se zaradi pomanjkanja časa ne
more izpovedati.
(7) Kadar so pred odprtjem oporoke domnevno zaupanje naznanili tisti, ki so se zavezali, da ga bodo izvršili, po odprtju
oporoke pa ga je ponovno naznanil upravičenec do zaupanja, je božanski Antonin ukazal, naj se sprejme izjava slednjega, ker
je bila prevelika naglica prvih informatorjev nevredna nagrade; ker pa je upravičenec izjavil, da ga ne more sprejeti, se je
zdelo, da je prej razkril glede svoje pravice, kot da bi naznanil drugega.
(8) Trajanov privilegij se nanaša na tiste, ki ne morejo vzeti tistega, kar jim je zapustil pokojnik z oporoko. Zato ne morem
izpovedati tega, kar mi je zapustil moj suženj.
(9) Tistim, ki so bili zavrnjeni kot nevredni, je treba preprečiti, da bi zahtevali tovrstno nagrado; na primer tistim, ki so
izpodbijali oporoko, ker je bila nekoristna, ali trdili, da je oporoka ponarejena, in napadali njeno veljavnost, dokler se zadeva
ni končala.
(10) Božanska Hadrijan in božanski Pij sta v reskriptih navedla, da vsakdo, ki se je po pomoti odpovedal, čeprav je bil
upravičen do prejema celotnega zneska, ki mu je bil zapuščen, s tem ni bil oškodovan.
14. Gaj, O Lex Julia et Papia, knjiga XI.
Rečeno je, da kadar po določbah silanijskega odloka senata državna blagajna zahteva celotno zapuščino, niso zaščitene niti
donacije svobode niti zapuščine; kar je v očitnem nasprotju z razumom, saj v vseh drugih primerih, ko zapuščino zahteva
državna blagajna, pravice do donacij svobode in zapuščin ostanejo neokrnjene.
15. Junius Mauricianus, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.
Senat je odredil, da mora sodnik, kadar obveščevalec zahteva umik svoje ovadbe, ker trdi, da se je zmotil, raziskati in
ugotoviti, ali je za umik ovadbe kakšen utemeljen razlog, in če se izkaže, da se je obveščevalec zmotil, mu mora oprostiti
nepremišljenost; če pa je bil kriv zlonamernosti, mora tako odločiti in tožnikov položaj bo enak, kot če bi podal ovadbo in bil
nato kriv izdajstva.
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(1) Če kdo izda obveščevalca, mora v državno blagajno plačati toliko, kolikor bi obveščevalec dobil kot nagrado, če bi
dokazal svoje trditve.
(2) Božanski Hadrijan je v nekem reskriptu določil, da mora informator, če po tem, ko je bil naveden, ne odgovori na edikt,
utrpeti enako kazen, kot bi jo moral, če ne bi dokazal svojih trditev.
(3) Senat je v Hadrijanovem času odredil, da je treba v primeru, ko se kdo izreče za državno blagajno zaradi tega, ker ni
mogel prejeti zapuščine, celotno premoženje izročiti državni blagajni, polovico pa dati obveščevalcu, v skladu s privilegijem
božanskega Trajana.
(4) Kadar je informatorju s tremi edikti, ki jih je izdal prefekt državne zakladnice, naročeno, naj pride, pa ne želi priti, naj se
izda sodba v korist posestnika, vendar naj se od tistega, ki mu je bilo naročeno, naj pride, pa tega ni storil (posestnik je prišel
odgovarjat), izterja toliko, kolikor bi bilo vplačano v državno zakladnico v zadevi, v kateri je dal informacije, če bi dokazal
svoje trditve.
(5) Senat je odredil, da mora tisti, ki mu je državna blagajna izročila celotno premoženje ali vse zapuščine, izročiti blagajni
vse svoje račune, tako kot je to dolžan storiti tisti, ki mu je bil izročen del premoženja ali zapuščina.
(6) Če se izkaže, da je kdo predložil lažne račune, prefekt državne zakladnice opravi preiskavo in odredi, da se v državno
zakladnico vplača denarni znesek, ki je enak znesku, za katerega ugotovi, da je bil pridobljen z goljufijo.
16. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga XVIII.
Božanski Trajan pravi: "Kdorkoli bo to navedel." Pod "kdor koli" moramo razumeti bodisi moškega bodisi žensko, kajti
čeprav je ženskam prepovedano delovati kot obveščevalke, jim Trajanov privilegij vendarle dovoljuje, da se izjavijo. Prav
tako ni pomembno, kakšna je starost informatorja, ali je polnoleten ali mladoleten, saj se mladoletniki lahko izpovedujejo v
primerih, ko niso upravičeni do prejemanja premoženja.
17. Modestin, O kaznih, II. knjiga.
Ženskam zaradi šibkosti njihovega spola ni dovoljeno nastopati kot obveščevalke, kar je predvideno v svetih konstitucijah.
(1) Na podoben način tudi imenitni moški ne morejo delovati kot obveščevalci.
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(2) Prav tako osebe, ki so bile obsojene, ne morejo delovati kot obveščevalci, kot so določili božji bratje v nekem reskriptu v
zvezi z osebo, ki je bila pretepena s palicami in nato obsojena na javna dela.
(3) Spet tistim, ki so bili obsojeni na rudnike, cesarske konstitucije prepovedujejo, da bi delovali kot obveščevalci, in sicer iz
razloga, ker se zaradi obupa zlahka zatečejo k ovadbi brez razloga.
(4) Vendar je bilo v reskriptih navedeno, da lahko, če obstajajo tehtni razlogi za dajanje informacij pred njihovo obsodbo, te
dajejo tudi po tem, ko je do nje že prišlo.
(5) Veteranom je zaradi časti in zaslug vojaškega poklica s svetimi konstitucijami tudi prepovedano, da bi delovali kot
obveščevalci.
(6) Na podoben način je vojakom prepovedano delovati kot obveščevalci zaradi časti vojaške službe.
(7) Vsakdo pa lahko daje informacije v zvezi z zadevo, v kateri je zainteresiran z, državno blagajno; to pomeni, da lahko
poda zahtevek, niti ne bo zaradi tega postal neslavno znan, čeprav morda ne bo uspel.
(8) Spet božji Sever in Antonin sta v reskriptih navedla, da tisti, ki so bili skrbniki ali kuratorji, ne morejo delovati kot
informatorji v korist svojih varovancev ali mladoletnikov. Isto pravilo je treba upoštevati glede tistega, ki opravlja posle kot
zastopnik; to sta navedla tudi ista cesarja v Reskriptih. Odredili so tudi, da zaslišanja agenta ne prepoveduje nobena ustava,
da pa ne sme obtožiti osebe, katere posle opravlja; v nekem reskriptu pa so objavili, da je treba skrbnika, ki je bodisi deloval
kot obveščevalec bodisi je to povzročil, strogo kaznovati.
(9) Toda ne le tisti, ki je prodajal premoženje, ne bi smel niti sam niti prek drugega, ki je bil nadomeščen, dajati informacij v
zvezi s tem, da ne bi bil sicer podvržen osebni kazni, kot je navedeno, da je bilo odločeno.
(10) Papinianus v šesti in enajsti knjigi svojih Mnenj končno pravi, da se javni denar odvzame vsakomur, ki je upnik in ga je
kot tak prejel za plačilo dolga, če je v času, ko ga je prejel, vedel, da je tudi njegov dolžnik dolžan državni blagajni, ali če je
to izvedel pozneje, preden je denar uporabil. Vendar je ustaljeno, da mu je treba na vsak način odvzeti denar, tudi če v času,
ko ga je uporabil, ni vedel za ta dejstva. In cesarji so pozneje v reskriptu določili, da bi bil upravičen do neposredne tožbe po
tem, ko mu je bil denar odvzet, kot pravi tudi Marcellus v sedmi knjigi Digest.
19. Papinianus, Mnenja, X. knjiga.
Nazadnje, ko je denar povrnjen, je določeno, da se obresti ne smejo plačati, saj gre za premoženje in ne za osebo.
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20. Isto, Mnenja, XI. knjiga.
Ker je bil denar izterjan, bo zoper poroka, ki je bil oproščen, odobrena pravična tožba.
21. Paulus, Vprašanja, III. knjiga.
Titius, ki mi je bil dolžan denar, katerega plačilo je bilo zavarovano s poroštvom, in ki je bil hkrati dolžnik državne blagajne,
mi je plačal, kar mi je bil dolžan, državna blagajna pa mi je nato, izkoriščajoč svojo pravico, odvzela denar. Postavilo se je
vprašanje, ali naj se zastavne pravice sprostijo. Marcellus zelo pravilno meni, da če bi mi državna blagajna odvzela, kar mi je
plačala, do sprostitve zastavnih pravic ne bi prišlo. Menim, da ne bi smeli sprejeti razlikovanja tistih, ki menijo, da je
pomembno, ali je bil izterjan enak denar, ki je bil izplačan, ali znesek, ki mu je bil enak.
22. Marcianus, O obveščevalcih.
Premoženja, ki je sporno, upravitelj cesarskih prihodkov ne bi smel prodati, temveč bi bilo treba njegovo prodajo odložiti;
kot sta v reskriptu navedla božanska Severus in Antoninus. In če umre oseba, obtožena veleizdaje, in je njen dedič
pripravljen dokazati nedolžnost umrlega, sta odredila, naj se prodaja premoženja odloži; na splošno pa sta prepovedala, da bi
upravitelj cesarskih prihodkov prodajal premoženje, ki je v sporu.
(1) Upravitelji cesarskih dohodkov pa lahko prodajo premoženje, ki je bilo zastavljeno. Če pa je bilo z zastavno pravico
obremenjeno na drugega, upravitelj cesarskih prihodkov ne sme oškodovati pravic upnikov; če pa kaj od premoženja ostane,
lahko upravitelj cesarskih prihodkov z njim razpolaga pod pogojem, da najprej zadovolji prednostne upnike, in če ostane
kakšen presežek, se ta vplača v državno blagajno; ali če državna blagajna prejme celotno ceno, mora sama izvršiti plačilo; če
pa je upravitelj cesarskih prihodkov premoženje zgolj prodal, odredi, da se mu izplača denar, za katerega je dokazano, da
pripada kateremu koli zasebnemu upniku. To sta božanska Severus in Antoninus določila v reskriptu.
(2) Božanski Pij je v reskriptu izjavil, da ni pripravljen sprejeti darila tožbe, četudi bi stranka, ki ga ponuja, rekla, da
namerava cesarju zapustiti vse svoje premoženje; in tudi, da ne bo sprejel dela premoženja kot darilo. Dodal je, da bi bilo
treba takšno osebo kaznovati, ker je imela tako nizkoten in zlonameren namen, in da bi bilo treba kazen izreči že ob njenem
nastopu, razen če bi se zdelo, da je prestroga.
(3) Ker nihče ni prisiljen dajati obvestil, tisti, ki je to enkrat storil, ne sme prenehati, kot sta v nekem reskriptu navedla
božanska Severus in Antoninus; isto pravilo velja, četudi je informator morda dal obvestilo po navodilu drugega. V reskriptu
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je bilo jasno navedeno, da je treba informatorja zaslišati, če želi umakniti ovadbo, če se pritožuje, da je oseba, ki ga je
zaposlila, odstopila od nje.
23. Kalistrat, O pravicah državne blagajne, II. knjiga.
Kadar obveščevalec, ki je sam začel postopek, ne da bi navedel koga, ki mu je to naročil, pozneje odstopi in kot izgovor
navede, da je oseba, ki ga je zaposlila, odstopila, so božji bratje v reskriptu določili, da ga je treba kaznovati.
24. Marcijan, O obveščevalcih.
Ni kaznovan samo informator, če ne dokaže svojih trditev, ampak tudi oseba, ki mu je naročila, naj jih izreče, in ki bi jo
moral informator prisiliti, da se pojavi.
25. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XIX.
Cesar Severus je odredil in določil, da se od nikogar pod nobenim pogojem ne sme zahtevati, da pokaže, kdaj je pridobil
premoženje, ki ga je naznanil državni zakladnici, ampak mora informator dokazati, kar trdi.
26. Isto, O Sabinu, knjiga XXXI.
Kadar kdo, ki je obtožen hudega kaznivega dejanja, emancipira svojega sina, da bi ta lahko sprejel premoženje, je v reskriptu
določeno, da se ne šteje, da je to storil z namenom ogoljufanja upnikov, ker premoženja ni pridobil sam.
27. Isto, O ediktu, knjiga XXXIV.
Kadar mož ne preganja morilca svoje žene, je božji Sever v reskriptu določil, da je treba doto zapleniti v državno blagajno v
obsegu moževega deleža.
28. Isti, Razprave, III. knjiga.
Ko se kdo zaveže zame tako, da obremeni kakršno koli premoženje, "ki ga ima ali bi ga lahko imel", in nato sklene pogodbo
z državno blagajno; je treba upoštevati, da bo imela državna blagajna prednost, kar zadeva kar koli pozneje pridobljenega.
Tako je menil Papinianus in to so določale tudi ustave, saj zakladnica prehiteva zastavno pravico iz zastavne pravice.
29. Isti, Razprave, VIII. knjiga.
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Pogoj za vsakogar, ki pokvari svojega informatorja, je, da se šteje, da je bil poražen, saj je bilo to pravilo uveljavljeno v
davčnih zadevah. Boljše mnenje je, da je zaradi te kazni tisti, ki pokvari svojega informatorja, individualno odgovoren,
vendar se ne prenese zoper njegovega dediča. Zadeva, v kateri je bil denar plačan, se namreč ne konča; prav tako ne ugasne
pravica do tožbe, niti se ne šteje, da je prišlo do obsodbe; vendar je treba najprej predložiti dokaze in izreči sodbo v zvezi s
kaznivim dejanjem; saj je jasno, da je treba zadevo, ki je bila nekoč odločena s pomočjo korupcije informatorja, ponovno
preučiti. Če je podkupovalec mrtev, to ne preprečuje ponovne obravnave, saj v tem primeru ne gre za povrnitev kazni,
temveč za samo zadevo.
(1) Ugotovljeno je, da lahko tisti, ki je trdil, da je oporoka ponarejena, vstopi v zapuščino; če pa so mu dejanja zavrnjena, bo
imela finančna uprava podlago za posredovanje; obveznosti, ki so bile združene s sprejemom zapuščine, pa se ne obnovijo.
(2) Kajti v primeru, ko nekdo ni maščeval smrti pokojnika, potem ko je vstopil v njegovo zapuščino, je naš cesar skupaj s
svojim očetom v reskriptu določil, da se obveznosti, ki so bile združene, ne smejo ponovno vzpostaviti.
30. Marcijan, Inštituti, III. knjiga.
Upravljavci cesarskih prihodkov ne smejo prodati upraviteljev, ki so odgovorni za premoženje, pridobljeno iz državne
blagajne, kar sta navedla cesarja Severus in Antoninus v Rescriptu, in če so bili manumitirani, jih je treba vrniti v suženjstvo.
31. Isti, Inštituti, IV. knjiga.
Božanski Commodus je v nekem reskriptu navedel, da je treba premoženje talcev, tako kot premoženje ujetnikov, izročiti
državni zakladnici.
32. Isti, Inštituti, XIV. knjiga.
Če pa so prevzeli uporabo rimske toge in so se vedno obnašali kot rimski državljani, so božanski bratje v reskriptu,
naslovljenem na upravitelje cesarskih prihodkov, ki so bili odgovorni za posestva, navedli, da se njihove pravice po
cesarjevem odpustku nedvomno razlikujejo od tistih, ki izhajajo iz stanja talcev, in da jim bodo zato ohranjene enake pravice,
če jih bodo za dediče imenovali pristojni rimski državljani.
33. Ulpianus, Mnenja, I. knjiga.
Za tistega, ki je vstopil v zapuščino fiskalnega dolžnika, začnejo veljati privilegiji državne blagajne.
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34. Macer, Javni pregoni, II. knjiga.
Cesarja Severus in Antoninus sta v zapisu Asklepiadu zapisala: "Tebi, ki se nisi zagovarjal in si raje kupil sodbo, ko si bil
obtožen kaznivega dejanja, se z razlogom odredi, da moraš plačati petdeset solidov v državno blagajno, saj si se s tem, ko si
opustil preučitev svojega primera, podvrgel tej kazni; treba je namreč trditi, da morajo tisti, ki so vpleteni v zadeve, v katerih
je zainteresirana državna blagajna, prevzeti obrambo svojih primerov v
v dobri veri in ne poskušati1 kupiti svojih nasprotnikov ali sodnikov."
35. Pomponij, Pisma, knjiga XI.
V Julianu je navedeno, da če bi posameznik trdil, da mu pripada zapuščina Lucija Titiusa, medtem ko isto zapuščino zahteva
državna zakladnica, se postavi vprašanje, ali je treba najprej raziskati pravico državne zakladnice in dovoliti tožbe drugih
strank ali pa je treba ustaviti izterjavo terjatev posameznih upnikov, da se prepreči, da bi bila zadeva vlade oškodovana. To je
bilo določeno v odlokih senata.
36. Papinianus, Mnenja, III. knjiga.
37. Kadar je državna blagajna prodala zemljišča, je bilo odločeno, da je kupec odgovoren za vse že zapadle davke zanje.
37. Isto, Mnenja, X. knjiga.
Ko je bilo določeno, da državna blagajna ne sme zahtevati kazni, če upniki ne izterjajo tega, kar jim dolgujejo, to pomeni, da
se privilegij v zvezi s kaznijo ne sme izvajati proti upnikom, in ne, da državna blagajna izgubi običajno pravico, ki jo uživajo
zasebniki.
38. Isto, Mnenja, knjiga XIII.
Državna blagajna je bila poražena v zadevi, v kateri se je trdilo, da je bila oporoka ponarejena, vendar je bilo pred odločitvijo
o tem vprašanju na podlagi podatkov drugega ugotovljeno, da je bilo premoženje brez lastnika. Menil sem, da se pridelki, ki
so bili zbrani po prvi tožbi, ne smejo ločiti od nje, saj po pridružitvi izdaje imenovani dedič ni upravičen do ugodnosti odloka
senata.
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(1) Podal sem mnenje, da ni opravil vloge informatorja, ki je trdil, da denar, ki ga je imela druga oseba v posesti, pripada
upravi njegovega časa, čeprav tega ni mogel dokazati, in sicer iz razloga, ker je deloval v svojem imenu.
39. Isto, Mnenja, XVI. knjiga.
S sodbo ni mogoče prisoditi premoženja v korist državne blagajne, ne da bi bila vanjo vključena kazen večnega izgnanstva.
(1) Podal sem svoje mnenje, da tisti, ki je zahteval, naj se tveganje skupne obsodbe razdeli, ker bi bile obsojene stranke
plačilno sposobne, če bi se preklicale odtujitve, ki so jih goljufivo opravile, očitno ni dal podatkov državni blagajni o
primeru, v katerem je šlo za denar.
40. Paulus, Vprašanja, knjiga XXI.
Neki dedič je bil obtožen na naslednji način: "Prosim te, da Titiusu daš zemljišče, za katerega sem že zahteval, da mu ga
daš." Če Titius ni sposoben prejeti zemljišča, se dedič ne more izogniti kazni za implicitno zaupanje; zemljišče namreč ni
javno zapuščeno, saj iz branja oporoke ni mogoče izvedeti, za kaj gre. Podobno ne zapusti javno tisti, ki to stori na naslednji
način: "Prosim vas, moji dediči, da zvesto izvršite, kar sem od vas zahteval." In res, v prvem primeru se zdi, da je oporočitelj
nameraval izvesti večjo goljufijo, saj se ni želel izogniti le zakonu, ampak tudi njegovi razlagi glede implicitnih skrbništev;
čeprav je omenil zemljišče, ni mogoče vedeti, s prenosom katerega je bil obremenjen dedič, saj je zaradi pomanjkanja
identitete premoženja oporoka nejasna.
(1) Če se patron obremeni s prikritim skrbništvom, da bi ga lahko izplačal iz svojega deleža, se ne reče, da je storil goljufijo,
ker je bil vzet iz njegovega lastnega premoženja.
41. Isto, Mnenja, knjiga XXI.
Tisti, ki je od državne blagajne kupil premoženje, ki ni imelo lastnika, je odgovoren za tožbo, ki bi jo lahko vložil proti
pokojniku.
42. Valens, Trusti, V. knjiga.
Arrianus Severus, prefekt zakladnice, je v primeru, ko je bilo premoženje nekoga, ki je bil tajno zadolžen za skrbništvo v
korist osebe, ki ga ni mogla prejeti, in je bilo premoženje skrbnika zaplenjeno, odločil, da ima tisti, ki mu je bilo skrbništvo
zapuščeno, še vedno pravico dati informacijo v skladu z ustavo božanskega Trajana.
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(1) Poleg tega je senat zaradi tega, ker nekatere osebe kažejo nehvaležnost do privilegija, ki jim ga je podelil božanski Trajan,
in se po razkritju obstoja tajnega skrbništva sprijaznijo z imetniki ter po pozivu z ediktom ne odgovarjajo, sklenil, da se od
tistega, ki je tako ravnal, pobere toliko, kolikor bi senat dobil prek informatorja, če bi ta dokazal svoje trditve; in če bi se pred
prefektom dokazala goljufija posestnika, bi bilo treba od njega pobrati toliko, kolikor bi moral plačati, če bi bil obsojen.
43. Ulpianus, Trusti, VI. knjiga.
Naš cesar je v nekem reskriptu navedel, da bi bila državna blagajna upravičena do stvarne tožbe, če bi bil ugotovljen obstoj
tajnega skrbništva.
44. Paulus, Sentence, I. knjiga.
45. Ne gre za informatorja, ki z namenom zaščite lastnega primera posreduje podatke državnemu zakladništvu.
45. Isti, Sentence, V. knjiga.
Odtujitev premoženja, bodisi z donacijo bodisi na kakršen koli drug način, z namenom ogoljufanja državne blagajne je
preklicana. Enako pravilo zakona velja, tudi če se ne zahteva, saj se goljufija v vseh primerih enako kaznuje.
(1) Premoženje tistih, ki se izteče v zaporu, verigah ali okovih, ne glede na to, ali umrejo po oporoki ali po zakonu, se
njihovim dedičem ne odvzame.
(2) Premoženja osebe, ki se ubije, ne pridobi državna blagajna, preden se dokaže, da je nasilno posegla po sebi zaradi
kakšnega kaznivega dejanja, ki ga je storila. Premoženje osebe, ki se je ubila zaradi kakšnega hudega kaznivega dejanja, ki
ga je storila, se odvzame v korist državne blagajne. Če pa je to dejanje storil zaradi utrujenosti življenja ali zaradi morije, ki
je nastala zaradi zadolženosti, ali zaradi nezmožnosti prenašanja bolezni, se to ne posega v pravice njegovih dedičev, temveč
se jim dovoli prevzem zapuščine.
(3) Odločeno je bilo, da bodo razveljavljene vse podelitve svobode, ki jih je dolžnik dal z namenom, da bi ogoljufal državno
blagajno. Kadar pa kupi sužnja od drugega, da bi ga manumitiral, to ni prepovedano, saj mu potem lahko podeli svobodo.
(4) Med premoženjem, ki ga je mogoče ovaditi državni zakladnici, so tudi pisne listine ali menice; vendar je določeno, da je
treba take listine, ki se nanašajo na pravice zasebnikov, vrniti tistim, ki jih zahtevajo.
(5) Nikogar ni mogoče prisiliti, da bi zoper državno blagajno predložil listine ali javne dokumente.
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(6) Državna zakladnica sama zagotavlja kopije svojih dokumentov pod pogojem, da jih tisti, ki ima pravico dobiti kopije, ne
sme uporabiti niti proti državni zakladnici niti proti državi. Prejemnik je dolžan predložiti jamstvo, da tega ne bo storil, in če
jih bo uporabil v nasprotju s prepovedjo, bo zadevo izgubil.
(7) Kadar se z državno blagajno opravi kakršen koli posel, je treba pridobiti dovoljenje za predložitev njenih dokumentov, da
se to lahko zakonito opravi; potrditi jih mora uradnik. Če se predložijo na kakršen koli drug način, bo tisti, ki jih predloži,
izgubil svojo zadevo.
(8) Kadar se ista zadeva drugič obravnava pred zakladnico, se lahko zakonito zahteva branje dokumentov, katerih predložitev
do zdaj ni bila zahtevana.
(9) Tisti, ki potem, ko ga je državna zakladnica tožila zaradi drugega, plača dolg, lahko zelo upravičeno vloži tožbo za
izterjavo premoženja tistega, za katerega je izvedel plačilo; v teh okoliščinah je običajno, da se mu ponudijo posebne
olajšave.
(10) Kadar dolžniki državne blagajne zaprosijo za odlog z namenom pridobitve denarja, je bilo ugotovljeno, da jih ni treba
zavrniti. Dodelitev časa je prepuščena presoji sodišča; pod pogojem, da se v primeru velikih zneskov ne odobri več kot tri
mesece, v primeru majhnih zneskov pa ne manj kot dva. Za daljše obdobje je treba zaprositi cesarja.
(11) Ko premoženje glavnega dolžnika pridobi državna blagajna, se poroki odpustijo, razen če je njegova plačilna sposobnost
vprašljiva in so postali odgovorni za preostanek neplačanega dolga.
(12) Če je državna zakladnica s prodajo dolžnikovega premoženja pridobila več, kot je dolgovano, se lahko zahteva vračilo
presežka v skladu s pravičnostjo in razumom.
(13) Izposojevalec ne more ničesar prenesti z zemljišča državne blagajne in ne more prodati cipres ali oljk, če jih ne
nadomesti z drugimi; prav tako ne sme posekati nobenega drugega sadnega drevja; po opravljeni oceni vrednosti premoženja
ga je mogoče tožiti za štirikratno odškodnino.
(14) Niti zemljišč ne smejo oddajati v najem niti obdelovati davkov mladoletniki, mlajši od petindvajsetih let, da ne bi
izkoristili privilegija starosti v razmerju do državne blagajne.
46. Hermogenianus, Epitomi prava, VI. knjiga.
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47. Kot nevreden bo dediščine prikrajšan tisti, ki bo po smrti osebe, ki naj bi bila njegov oče, kot sin imenovan za dediča,
razglašen za navideznega.
(1) Kdor zavestno poskuša ogoljufati državno blagajno, mora vrniti ne le premoženje, ki ga je pridobil z goljufijo, temveč še
toliko več.
(2) Kadar guverner, upravitelj cesarskih prihodkov ali kdor koli drug v pokrajini, v kateri opravlja funkcijo, kar koli kupi,
čeprav je bilo to storjeno s posredovanjem kakšne druge osebe, se kaznuje z razveljavitvijo pogodb, ocenjena vrednost
premoženja pa mora biti vplačana v državno blagajno. Kajti vsakomur, ki je odgovoren za zadeve pokrajine, je celo
prepovedano, da bi v njej zgradil ladjo.
(3) Državna blagajna ima vedno zastavno pravico.
(4) Kdor se sklicuje na pobot z državno blagajno, mora v dveh mesecih pokazati, kaj mu pripada.
(5) Pogosto je bilo odločeno, da se to, kar dolguje državna blagajna, lahko pobota s tem, kar ji dolgujejo dolžniki, razen v
primeru dajatev in davkov ter plačil za premoženje, kupljeno od državne blagajne, pa tudi tistega, kar se dolguje iz naslova
preživljanja.
(6) Tisti, ki je bil obtožen kaznivega dejanja, lahko upravlja s svojim premoženjem, njegov dolžnik pa mu lahko plača v dobri
veri.
(7) Zastopnikom, ki imajo kakršno koli uradno zaposlitev, in upraviteljem cesarskih prihodkov je prepovedano prodajati
premoženje, ne da bi se prej posvetovali s cesarjem, in če to storijo, bo prodaja neveljavna.
(8) Cesarjev suženj, ki vstopi v posest po nalogu upravitelja cesarskih dohodkov, pridobi posest v korist cesarja, če se ta s
tem strinja.
(9) Če je več oseb ogoljufalo državno blagajno, iz tega ne sledi, da je vsaka od njih odgovorna v celoti, kot v primeru tatvine,
temveč bodo vsi dolžni plačati kazen v višini štirikratnega zneska, vsak sorazmerno s svojim individualnim deležem. Jasno
je, da bodo tisti, ki so plačilno sposobni, odgovarjali za tiste, ki niso.
47. Paulus, Dekreti, I. knjiga.
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Neka ženska po imenu Moschis, ki je bila zadolžena pri državni blagajni zaradi zakupa za obdelovanje davkov, je zapustila
več dedičev, od katerih so Faria Senilla in drugi po sprejemu zapuščine kupili nekatera zemljišča. Ko je bila proti njim
vložena tožba za preostanek dolga do Moschisa, ker so trdili, da so dediči slednjega plačilno sposobni in da je od njih kupilo
premoženje veliko drugih oseb, je cesar menil, da je pravično, da se najprej poseže k dedičem in da se za preostanek tožijo
vsi posestniki. In to je bila njegova odločitev.
(1) Aemilij Ptolemaj je od državne zakladnice najel zemljišče in ga postopoma dal v podnajem več osebam za višjo
najemnino, kot se je sam zavezal plačevati. Upravitelji cesarskih prihodkov so proti njemu vložili tožbo za vse, kar je pobral.
To se je zakladnici zdelo nepravično in nekoristno, saj je zemljo dal v najem drugim na lastno odgovornost, zato je bilo
odločeno, da ga lahko tožijo le za znesek, za katerega je kot najemodajalec sam odgovarjal.
48. Isto, Dekreti, II. knjiga.
Statius Florus je v svoji pisni oporoki svojemu dediču Pompeju skrivaj naložil, naj neko zemljišče in določeno vsoto denarja
izroči nekomu, ki do tega ni imel pravice, in se je zavaroval tako, da je od Pompeja zahteval obveznico, s katero ga je
zavezal, da mu izroči, kar mu je zapustil kot prednostno zapuščino. Kasneje je omenjeni Florus z drugo oporoko za dediča
določil istega Pompeja in nekega Faustina in Pompeju ni zapustil nobene prednostne zapuščine. Oseba, ki ni imela pravice
prejeti zapuščine, je to sporočila proti sebi. Cesarja sta po posvetovanju z upravitelji cesarskih prihodkov v reskriptu navedla,
da je treba oporoko izvršiti, če ni mogoče dokazati, da si je oporočitelj premislil. Pompej, ki je bil zaradi tega obsojen, je
zahteval, da breme nosi celotno premoženje, ker ni prejel prednostne zapuščine in ni bilo mogoče trditi, da je oporočitelj
vztrajal le pri delu svoje prvotne namere. Na splošno je bilo odločeno, da prva oporoka ne obstaja več, in če je oporočitelj v
prvi oporoki zapustil prednostno zapuščino, je ni mogoče zahtevati po drugi oporoki, razen če je druga oporoka to odredila.
Prav tako je bilo odločeno, da ker dedič ni mogel dokazati, da mu je bila zapuščena prednostna zapuščina, da je bil dolžan le
izvršiti zaupanje na podlagi zaveze, ki jo je izpolnil.
(1) Od matere, ki je bila imenovana za dedinjo, je bilo zahtevano, naj po svoji smrti zapuščino prenese na Corneliusa Felixa.
Ker je bila imenovana dedinja obsojena s strani državne zakladnice in je bilo vse njeno premoženje zaseženo, je Felix trdil,
da ni dolžan plačati kazni, ker je bilo o tem že odločeno. Ker pa dan zaupanja še ni nastopil, ker bi lahko prej umrl sam ali pa
bi mati pridobila drugo premoženje, je bila njegova prošnja medtem zavrnjena.
49. Isto, o implicitnih skrbništvih.
Tistemu, ki mu je bilo zapuščeno prikrito zaupanje, se je po tem, ko je dal vedeti, da nima pravice do prejema, postavilo
vprašanje, ali je po privilegiju božanskega Trajana upravičen do treh četrtin zneska zaupanja ali le do polovice. O tem se je
ohranil naslednji zapis cesarja Antonina: "cesar Antonin Juliju Rufu. Če bi tisti, ki se je na skrivaj zavezal, da bo izročil
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zapuščino nekomu, ki po zakonu ni upravičen, da jo prejme, izročil zapuščino, potem ko je od nje odštel četrtino, ne more
ničesar obdržati; kajti četrtina, ki pripada samemu dediču, mu bo odvzeta in prenesena v državno blagajno. Zato lahko oseba,
ki je dala informacijo, prejme le polovico od treh četrtin."
50. Isto, Odloki, III. knjiga.
Valerij Patron, cesarski prokurator, je Flaviju Stalciju prisodil določena zemljišča po določeni ceni. Lastnina je bila nato
ponujena na dražbi in isti Stalticij jo je kupil ter jo dobil v popolno posest. Pojavilo se je vprašanje glede pridelkov, ki so bili
medtem zbrani. Patronus je trdil, da pripadajo državni zakladnici. Če pa so bili zbrani v vmesnem času med prvo prodajo na
dražbi in naslednjo sodno odločbo, je očitno, da bi pripadli prodajalcu; običajno namreč velja, da je, če je sodna odločba
izdana v določenem času, potem je zagotovljeno boljše stanje. Težav ne bi smeli imeti, ker je bila oseba, ki ji je bilo
zemljišče najprej prisojeno, ista. Ker pa sta bili obe razsodbi izdani pred letnico, se tega mnenja niso držali in je bilo
odločeno, da pridelki pripadajo kupcu. Papinianus in Messius sta uvedla novo odločbo z utemeljitvijo, da je bilo nepravično,
ker so bila zemljišča dana v zakup najemniku, da bi bil ta prikrajšan za vse pridelke; vendar sta menila, da jih je imel pravico
pobrati in da mora kupec prejeti najemnino za to leto, ker se je bal, da bi zakupnik lahko zahteval odgovornost od državne
blagajne, ker mu ni bilo omogočeno uživanje zakupa, kot da bi bilo to dogovorjeno v času prodaje. Prav tako je bilo v skladu
z njihovim mnenjem odločeno, da bi bil kupec upravičen do vseh pridelkov, če bi zemljišče obdeloval lastnik, ker pa ga je
imel v zakupu najemnik, bi moral kupec prejeti najemnino. Ko jih je Tryphoninus vprašal, kakšno je njihovo mnenje glede
nekaterih suhih sadežev, ki so jih prej nabirali na zemljišču, so odgovorili, da če po sprejetju odločbe še ni prišel dan za
plačilo najemnine, je kupec upravičen tudi do njih.

Tit. 15. O ujetnikih, pravici do postliminuma in osebah, ki so bile odkupljene od sovražnika.

1. Marcellus, Digeste, knjiga XXII.
Če bi suženj koga, ki ga je zajel sovražnik, pozneje sklenil določilo ali če bi suženju, potem ko je padel v roke sovražnika,
zapustili dediščino, bodo do nje upravičeni njegovi dediči, in sicer iz razloga, ker bi jo v primeru smrti med ujetništvom
pridobil njegov dedič.
2. Isto, Digest, knjiga XXXIX.
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Pravica postliminium pripada velikim ladjam in tistim, ki se uporabljajo za prevoz blaga zaradi vojnega običaja; ne velja pa
za ladje ribičev ali hitre jadrnice, zgrajene za zabavo.
(1) Prav tako pridobi pravico postliminium konj ali kobila, ki se je zlomila na uzdi, saj sta lahko pobegnila brez krivde
jahača.
(2) Isto pravilo prava ne velja za orožje, saj se ne izgubi brez sramote. Zato orožja ni mogoče pridobiti s pravico
postliminium, saj je njegova izguba nečastna.
3. Pomponij, O Kvintu Muciju, XXXVII. knjiga.
Enako pravilo velja za oblačila.
4. Modestinus, Pravila, III. knjiga.
Včasih je veljalo, da imajo tisti, ki jih sovražnik zajame ali se mu predajo, po vrnitvi pravico do postliminuma. Toda ali je
tisti, ki se je predal sovražniku in ga po vrnitvi ne sprejmemo, rimski državljan? Brut in Scaevola sta o tem odločila drugače.
Posledica tega je, da ne more dobiti nazaj svojega državljanstva.
5. Pomponij, O Kvintu Muciju, knjiga XXVII.
Pravica postliminium obstaja tako v vojni kot v miru.
(1) V vojni, ko tisti, ki so naši sovražniki, zajamejo enega od nas in ga odvedejo v svoje utrdbe, saj če se med isto vojno vrne,
bo imel pravico postliminium; to pomeni, da mu bodo povrnjene vse njegove pravice, kot da ne bi bil ujet. Preden ga
odpeljejo v sovražnikove utrdbe, ostane državljan, in se razume, da se je vrnil, če pride k našim prijateljem ali v naše
obrambne položaje.
(2) Pravica postliminium je podeljena tudi v času miru; kajti če obstaja narod, med katerim in nami ni ne prijateljstva, ne
gostoljubja, ne kakršne koli navezanosti, ta res ni naš sovražnik. Vendar pa vse, kar nam pripada in preide pod njegov nadzor,
postane njegova last, in vsak svobodni državljan našega ljudstva, ki ga tak narod vzame v ujetništvo, postane njegov suženj.
Isto pravilo velja, če kar koli, kar pripada omenjenemu narodu, pride v naše roke, zato se v tem primeru prizna pravica
postliminium.
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(3) Če je ujetnik, ki smo ga manumitirali, vrnjen k svojim prijateljem, se razume, da se je vrnil na podlagi pravice
postliminium le, če raje odide k njim, kot da bi ostal v naši državi. Zato je bilo v primeru Attilia Regulusa, ki so ga Kartažani
poslali v Rim, odločeno, da se ni vrnil po pravici postliminium, ker je prisegel, da se bo vrnil v Kartagino, in ni imel namena
ostati v Rimu. Ko je bil torej sprejet zakon v zvezi z nekim tolmačem, imenovanim Menander, ki je bil, potem ko je bil v
naših rokah manumitiran in poslan nazaj k svojim ljudem, predvidel, da ostane rimski državljan, se to ni zdelo potrebno, saj
bi, če bi imel namen ostati pri svojih sorodnikih, prenehal biti državljan; če pa bi pričakoval vrnitev, bi še vedno ostal
državljan, zato je bil zakon nepotreben.
6. Enako, različni odlomki, I. knjiga.
Če je bila ženska, ki je bila zaradi nekega prekrška obsojena na delo v solinah, nato pa so jo ujeli tatovi, ki so pripadali
tujemu narodu, jo prodali po trgovski pravici in jo nato odkupili, vrnjena v prejšnje stanje, mora ceno odkupnine plačati
zakladnica stotniku Cocciju Firmu.
7. Prokul, Pisma, knjiga VIII.
Ne dvomim, da obstajajo svobodni in združeni narodi, ki so nam tuji, in da med nami in njimi pravica postliminium ne
obstaja. Kajti kakšna potreba bi bila po kakršni koli pravici postliminium med nami in njimi, saj oni, ko so pri nas, ohranijo
svojo svobodo in lastništvo nad svojo lastnino, tako kot to počnejo doma; in enako se zgodi z nami, ko smo pri njih.
(1) Svobodno ljudstvo je tisto, ki, ko je združeno, ni podvrženo nadvladi nobenega drugega. Prav tako se lahko prijateljsko
združi z zavezništvom pod enakimi pogoji ali pa se v pogodbo vključi določba, da bo to ljudstvo goreče branilo veličanstvo
drugega; to se namreč doda zato, da se razume, da ima slednje pravico do nadvlade, ne pa, da prvo ni svobodno. In tako kot
imamo svoje stranke za svobodne, čeprav so sicer dobri ljudje, vendar nam niso nadrejeni po oblasti ali dostojanstvu; tako je
treba tudi tiste, ki naj bi goreče branili naše veličanstvo, razumeti kot svobodne.
(2) Kadar so osebe iz zavezniških držav obtožene kaznivega dejanja, medtem ko so pri nas, jih kaznujemo, potem ko so
obsojene.
8. Paulus, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.
Žene mož ne more vrniti na podlagi pravice postliminium, kakor lahko sina vrne njegov oče, vendar le, kadar ženska to želi,
in pod pogojem, da se po predpisanem času ni poročila z drugim. Če bi to želela in ne bi bilo pravnega razloga, ki bi ji to
preprečeval, jo doletijo kazni ločitve.
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9. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, IV. knjiga.
Ko se otrok, rojen v rokah sovražnika, vrne po pravu postliminium, bo upravičen do privilegijev sina; kajti po reskriptu
cesarja Antonina in njegovega božanskega očeta, naslovljenem na Ovinija Tertulla, guvernerja province Spodnja Misija, ni
dvoma, da ima pravico postliminium.
10. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXIX.
Oče, ki je svojega sina, ki še ni dosegel pubertete, določil za svojega dediča in zanj opravil substitucijo, je bil ujet s strani
sovražnika in je umrl v njegovih rokah; ker je mladoletnik nato umrl, so nekatere oblasti menile, da je treba zakonitemu
dediču dovoliti dedovanje in da pupilarna substitucija ne velja za tistega, ki je za časa očetovega življenja postal njegov lastni
gospodar. Vendar pa pravno stališče nasprotuje temu mnenju; ker se razume, da je bil oče, ki se ni vrnil, mrtev že v času, ko
je bil ujetnik, bi bila pupilarna substitucija nujno veljavna.
(1) Če bi bil po očetovi smrti v ujetništvo vzet mladoletnik, ki je bil imenovan ali razdedinjen, bi lahko rekli, da se je
kornelijanski zakon, ki ni omenjal pupilarne substitucije, nanašal le na osebo, ki je imela oporočno sposobnost. Vendar je
jasno, da pravica do zakonitega premoženja mladoletnika, ki je ujetnik, po določbah kornelijanskega zakona ne pripada takoj,
saj je res, da mladoletnik ni sposoben sestaviti oporoke, zato ne bi bilo nepravilno, če bi presodili, da mora pretor slediti
namenu očeta nič manj kot namenu zakona in podeliti namestniku pravične tožbe zoper premoženje.
11. Isto, Vprašanja, knjiga XXXI.
Če bi sin umrl prvi doma, ni razloga za razpravo o lutkovni substituciji, bodisi zato, ker se razume, da je sin pod očetovim
nadzorom umrl za časa očetovega življenja, bodisi zato, ker se oče ni vrnil, zato se šteje, da je sin zaradi tega postal lastni
gospodar od trenutka, ko je njegovega očeta zajel sovražnik.
(1) Če pa bi bila oba v ujetništvu in bi oče umrl prvi, bo Kornelijev zakon zadoščal za vzpostavitev pupilarne zamenjave,
tako kot če bi sin umrl doma, potem ko je oče umrl v rokah sovražnika.
12. Tryphoninus, Disputations, knjiga IV.
Pravica postliminium obstaja tako v vojni kot v miru glede tistih, ki so bili med vojskovanjem zajeti in glede katerih ni bil
sklenjen sporazum. Servij pravi, da je bila ta odločitev sprejeta, ker so Rimljani želeli, da bi imeli njihovi državljani več
upanja, da se vrnejo z vojaškim prestižem, kot v miru. Toda, če bi nenadoma izbruhnila vojna, ali bodo tisti, ki so med mirom
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prišli pod nadzor drugih, postali sužnji tistih, ki so zdaj naši sovražniki in so jih ti po lastni krivdi zajeli? Tako v vojni kot v
miru bodo upravičeni do pravice postliminium, razen če je bilo s pogodbo določeno, da te pravice ne bodo uživali.
(1) Ko sovražnik koga ujame, tisti, ki so pod njegovim nadzorom, ostanejo v negotovosti, ali so lastni gospodarji ali pa jih je
treba še vedno šteti za sinove pod očetovsko oblastjo; če namreč oče umre, ko je v rokah sovražnika, postanejo neodvisni od
trenutka, ko je bil ujet; če pa se vrne, se šteje, da nikoli niso bili osvobojeni njegovega nadzora. Zato je treba v zvezi s
kakršnim koli premoženjem, ki ga lahko medtem pridobijo na podlagi določila, izročitve ali zapuščine (ker ne morejo postati
zakoniti dediči), razmisliti?na primer, če se ne vrne in so nekateri od njih imenovani za dediče celotnega premoženja ali
njegovega dela ali če so bili nekateri od njih razdedinjeni?Ali naj se to premoženje v skladu s pogoji kornelijskega zakona
šteje za premoženje ujetnika ali za njihovo lastno. Slednje mnenje je boljše. Pravilo je drugačno glede vsega, kar so pridobili
sužnji ujetnika; in to je razumno, ker so sužnji tvorili in še naprej tvorijo del njegovega premoženja, in tisti, ki postanejo
njihovi lastni gospodarji, se posledično razumejo, kot da so premoženje pridobili zase.
(2) Z nobeno ustavo ni mogoče ugotoviti, da tisto, kar je bilo storjeno, ni bilo storjeno. Zato je uzurpacija lastnine, ki jo je
pridobil tisti, ki jo je imel sam in jo je pozneje dobil nazaj, prekinjena, ker je gotovo, da je prenehal imeti. Zato Julijan pravi,
da je treba glede premoženja, ki ga je pridobil v posest prek oseb, podrejenih njegovi oblasti, in ga pridobil z uzurpacijo ali ki
je bilo pozneje vključeno pod pojem peculium, šteti, da je bila uzurpacija končana v času, ki ga določa zakon, če so v posesti
vedno ostale iste osebe. Marcellus pravi, da ni razlike, ali je stranka sama imela posest ali jo je pridobila prek nekoga, ki je
bil pod njeno oblastjo, vendar je treba sprejeti Julijanovo mnenje.
(3) Sin, ki ga je imel ujetnik pod nadzorom, se lahko medtem poroči, čeprav njegov oče ne more privoliti v poroko, niti ne
more odreči svojega soglasja. Zato bo njegov vnuk pod njegovim nadzorom od trenutka, ko se bo vrnil iz ujetništva, in bo do
neke mere njegov pravi dedič, njemu navkljub, saj v poroko ni privolil. V tem ni nič presenetljivega, saj so okoliščine in
potrebe priložnosti ter javna blaginja zahtevali poroko.
(4) Žena ujetnika ni v zakonskem stanu, čeprav si to lahko izredno želi in ostane v hiši svojega moža.
(5) Kakršen koli kodicil, ki ga je ujetnik morda napisal med ujetništvom, po strogi razlagi zakona ne more biti potrjen z
oporoko, ki jo je ujetnik sestavil, ko je bil doma, in po njej ni mogoče zahtevati skrbništva, ker je ni sestavila oseba, ki ima
oporočno sposobnost. Ker pa je pravo načelo teh zadev, to je potrditev, da so odvisne od oporoke, nastalo, ko je bil ujetnik v
svoji državi, in ker se je potem vrnil in je svoje pravice pridobil po pravu postliminium, je v skladu s človeškimi zahtevami,
da tak kodicil začne veljati, kot da vmes ni prišlo do ujetništva.
(6) Ko se ujetnik vrne na podlagi pravice postliminium, je treba vsa pravna vprašanja, kolikor se nanašajo nanj, obravnavati
tako, kot da nikoli ni bil v rokah sovražnika.
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(7) Kadar kdo od sovražnika odkupi sužnja, ta v trenutku odkupa postane njegova last, čeprav ve, da je pripadal nekomu
drugemu; toda s tem, ko mu ponudi ceno, ki jo je plačal, se bo štelo, da se je vrnil s pravico postliminium, da ga je prejel kot
sužnja.
(8) Če kdo kupi ujetnika, ne da bi vedel, da je tak, in verjame, da pripada prodajalcu, ali se bo zdelo, da ga je tako rekoč
pridobil z ugrabitvijo, tako da njegov prvi gospodar po preteku predpisanega časa ne bo imel pravice drugemu ponuditi cene,
je vprašanje, ki bi ga morali preučiti. V nasprotju s tem je bilo navedeno, da ustava, ki je bila sprejeta v zvezi z odkupljenimi
ujetniki, takega ujetnika naredi za sužnja osebe, ki ga je odkupila, in česar že imam, ni mogoče razumeti, da sem ga pridobil z
uzurpacijo. Po drugi strani pa, ker ustava ni poslabšala položaja tistega, ki je plačal odkupnino, ampak ga je, nasprotno,
izboljšala, je nepravično in v nasprotju z namenom ustave, da bi bila starodavnejša pravica dobronamernega kupca
ugasnjena; zato je po preteku predpisanega časa, v katerem bi lahko, če po ustavi ujetnik ne bi postal last tistega, ki ga je
odkupil, pridobil z odkupom, mogoče pravilno reči, da po določbah te ustave njegov prvi gospodar nima več nobene pravice
nad sužnjem.
(9) Vendar pa, ali s tem, ko odreši sužnja, zgolj preneha biti njegov gospodar in se suženj, ki ga je zapustil, vrne pod nadzor
njegovega prejšnjega gospodarja; ali pa ga osvobodi tako, da dar svobode učinkuje zgolj na spremembo lastništva? Gotovo
je, da vsakdo, ki je manumitiran, medtem ko je v rokah sovražnika, postane svoboden; in še vedno, če ga njegov nekdanji
gospodar najde v naši obrambi, čeprav morda ni sprejel naše zadeve in se je vrnil z namenom, da se vrne k sovražniku, lahko
gospodar obdrži sužnja s pravico postliminium; to pravilo pa ni enako glede oseb, ki so svobodne. Slednji se namreč ne
vrnejo po pravici postliminium, razen če so se vrnili k svojim ljudem z namenom, da bi se zavzeli za njihovo stvar, in so
zapustili tiste, od koder so prišli; saj ima, kot pravi Sabinus, vsakdo svobodno moč, da določi svoje državljanstvo, ne pa tudi
lastninske pravice. To pa ne otežuje rešitve te točke, saj manuminacija, ki je bila opravljena, ko je bil suženj v rokah
sovražnika, za našega sodržavljana, gospodarja sužnja, ne predstavlja nobene ovire; vendar pa je imela zadevna stranka po
našem pravu, vzpostavljenem z ustavo, za gospodarja rimskega državljana in mi razmišljamo, ali lahko od njega dobi
svobodo. Kajti kaj, če suženj svojemu gospodarju ne bi ponudil cene svobode in ta ne bi imel pravice, da ga toži? Ali bo
svoboden suženj, ki brez lastnih zaslug ne bi mogel dobiti svobode od svojega gospodarja? To je krivično in v nasprotju z
naklonjenostjo, ki so jo naši predniki namenili svobodi. Gotovo je, da je po starodavnem zakonu vsakdo, ki je zavestno kupil
sužnja, ki je pripadal drugemu, od tistega, ki ga je odkupil, lahko pridobil sužnja z ugrabitvijo in ga lahko osvobodil; tako je
nekdanji gospodar, ki mu je suženj pripadal pred ujetništvom, do njega izgubil vse lastninske pravice. Zakaj torej ne bi imel
pravice do manumita?
(10) Če bi sužnja, ki naj bi bil svoboden pod določenim pogojem, zajel sovražnik in bi ga odkupil, medtem ko pogoj še traja,
bi ostal v svojem prejšnjem stanju.
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(11) Kakšno pa bi bilo pravilo, če bi dobil svobodo pod pogojem, da plača deset tisoč sestercij? Postavljeno je bilo vprašanje,
iz česa bi ga moral plačati? Kajti če bi bilo sužnju dovoljeno, da ga plača iz svojega peculiuma, ali ne bi bilo mogoče tudi
reči, da to, kar ima v rokah osebe, ki ga je odkupila, nadomešča to, kar bi lahko pridobil, ko je bil v rokah sovražnika? To
zagotovo velja, če je bil peculium pridobljen iz premoženja tistega, ki ga je odkupil, ali iz njegovih lastnih storitev; če pa je
bil pridobljen iz katerega koli drugega vira, lahko znesek plača iz njega, saj prizanesljivo menimo, da je na ta način izpolnil
pogoj.
(12) Če je bil suženj pred ujetništvom dan v zastavo, potem ko je bilo osebi, ki ga je odkupila, plačano, zanj spet velja
prejšnja obveznost; in če bi upnik ceno odkupnine izročil tistemu, ki jo je plačal, bo imel potem dvojno obveznost, eno, ki
izhaja iz samega dolga, drugo pa iz plačila zneska, za katerega je bil suženj izpuščen; prav tako kot če bi bila ta obveznost
vzpostavljena z neko konstitucijo, podobno tisti, s katero poznejši upnik zadovolji prejšnjega, da bi okrepil svojo zastavno
pravico, razen če se v tem primeru zadeva obrne in bi moral zadnjega upnika, ki je zdaj prvi, ker je povzročil vrnitev sužnja,
zadovoljiti tisti, ki je časovno predhodnik, vendar ima šibkejšo terjatev.
(13) Kadar suženj pripada več osebam in je bil znesek odkupnine plačan človeku, ki ga je odkupil, v imenu vseh teh oseb, se
vrne v njihovo skupno last. Kadar pa je bil znesek njegove odkupnine plačan v imenu samo enega ali nekaterih lastnikov, bo
pripadel tistemu ali tistim, ki so ga plačali; tako da bodo ponovno pridobili svoje prejšnje pravice glede na delež, ki ga je
plačal vsak od njih, in bodo nasledili tistega, ki je odkupil sužnja, v obsegu deleža drugih.
(14) Kadar je ujetnik upravičen do freedtfm v skladu s pogoji zaupanja, ga ne more zahtevati, potem ko je bil odkupljen,
razen če povrne škodo osebi, ki ga je odkupila.
(15) Če sovražniki ujamejo osebo, ki je bila deportirana, na otoku, kamor je bila poslana, in jo odkupijo, bo, če se nato vrne v
svojo državo, vzpostavljeno stanje, v katerem bi bila, če ne bi bila ujeta, zato jo je treba deportirati.
(16) Če pa je v primeru ujetega sužnja obstajal kakšen razlog, ki je začasno ali trajno preprečeval pridobitev njegove
svobode, se njegovo stanje z odkupom od sovražnika ne bo spremenilo; na primer, če bi se dokazalo, da je kršil favnijski
zakon ali da je bil prodan pod pogojem, da ga ne bodo manumitirali. Oseba, ki ga je odkupila, ga lahko medtem obdrži, ne da
bi bila za to kaznovana.
(17) Zato bo vsakdo, ki je bil ujet med delom v rudnikih in je bil odkupljen, vrnjen k svoji kazni; vendar ne sme biti
kaznovan kot begunec iz rudnikov, temveč tisti, ki ga je odkupil, prejme znesek odkupnine iz državne zakladnice; tako sta
odločila naš cesar in božanski Severus.
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(18) Če ti je zapuščen otrok, rojen iz Pamfila, in odkupiš njegovo mater, ta pa rodi otroka, medtem ko je v tvoji posesti, se ne
bo štelo, da si otroka pridobil z donosnim naslovom, ampak se bo opravila ocena po sodbi sodišča, ki bo določilo vrednost
otroka, kakor da bi bil prodan hkrati z materjo in kupljen po isti ceni. Če se je otrok rodil v rokah sovražnika (mati je bila
noseča v času, ko je bila zajeta) in se odkupi skupaj z materjo za isto ceno ter se ponudi znesek, ki je enak znesku, plačanemu
za oba, bo to ocena vrednosti otroka in bo veljalo, da se je vrnil na podlagi pravice postliminium. Za to je veliko več
razlogov, kadar so različni kupci obeh ali enega od njiju. Če pa je kdo odkupil vsakega od njiju za ločeno ceno, je treba
različne zneske ponuditi osebi, ki ju je odkupila, s plačilom sovražniku, tako da se lahko vrneta ločeno na podlagi pravice
postliminium.

13. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Če bi se dal od tebe arogirati in bi bil potem osvobojen, je določeno, da bo moj sin, ko se vrne iz ujetništva, veljal za tvojega
vnuka.
14. Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.
Kakor obstajata dve vrsti pravice postliminium, ena, po kateri se od sovražnika vrnemo k prijateljem, in druga, s katero si
nekaj povrnemo; ko se vrne sin pod očetovskim nadzorom, je v njem združena dvojna pravica postliminium, saj oče nad njim
ponovno pridobi oblast, sam pa si povrne vse svoje pravice.
(1) Mož po pravu postliminium ne obnovi svoje žene na enak način kot oče svojega sina, vendar se zakonska zveza lahko
obnovi s soglasjem.
15. Ulpianus, O Sabinu, XII. knjiga.
Kadar oče, potem ko je bil odkupljen, umre, preden povrne škodo tistemu, ki ga je odkupil, in njegov sin po njegovi smrti
ponudi znesek odkupnine, je treba reči, da je lahko pravi dedič svojega očeta; razen če bi kdo z večjo prefinjenostjo rekel, da
je oče, ko je umrl, pridobil pravico postliminium, tako rekoč s sprostitvijo zastavne pravice, in je umrl brez kakršne koli
odgovornosti za svoj dolg, tako da je upravičen imeti pravega dediča. To mnenje ni brez razloga.
16. Isti, O Sabinu, knjiga XIII.
Za tistega, ki se vrne od sovražnika, velja, da je bil pred vrnitvijo vedno v svoji državi.
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17. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Tisti, ki se, potem ko je bil osvojen z orožjem, preda sovražniku, ni upravičen do pravice postliminium.
18. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXV.
Po vseh pravnih pravilih velja, da je vsakdo, ki se ne vrne od sovražnika, umrl v trenutku, ko je bil ujet.
19. Paulus, O Sabinu, XVI. knjiga.
Pravica postliminium je pravica, da se od tujca pridobi nazaj premoženje, ki je bilo izgubljeno, in da se mu povrne v prejšnje
stanje; ta pravica je bila med nami in drugimi svobodnimi ljudstvi in kralji uveljavljena z običajem in zakonom. Kadar
namreč dobimo nazaj kaj, kar smo izgubili v vojni ali celo zunaj vojne, pravimo, da to dobimo nazaj na podlagi pravice
postliminium. To pravilo je uvedla naravna pravičnost, tako da bo vsakdo, ki so ga tujci neupravičeno zadržali, dobil nazaj
svoje nekdanje pravice, kadar koli se vrne v svojo državo.
(1) Premirje se sklene, kadar je za kratek čas in za zdaj dogovorjeno, da nasprotniki ne bodo napadali drug drugega; v tem
času pravica postliminium ne obstaja.
(2) Osebe, ki so jih zajeli pirati ali roparji, ostanejo svobodne.
(3) Šteje se, da se je kdo vrnil s pravico postliminium, ko prestopi naše meje, prav tako pa to pravico izgubi, takoj ko jih
preseže. Kadar pa obišče zavezniško ali prijateljsko državo ali zavezniškega ali prijateljskega kralja, se šteje, da se je takoj
vrnil s pravico postliminium, ker je, ko je bil tam, začel biti varen zaradi zanašanja na javno čast.
(4) Pravice postliminium ne uživa dezerter, kajti kdor zapusti svojo državo s slabim namenom in z načrti izdajalca, velja za
sovražnika. To pravilo velja samo za dezerterja, ki je svoboden, ne glede na to, ali gre za moškega ali žensko.
(5) Če pa suženj dezertira k sovražniku, saj ima njegov gospodar nad njim pravico postliminium, ko je po nesreči ujet, se
lahko zelo pravilno šteje, da ima tudi on pravico postliminium, kar pomeni, da bo njegov gospodar nad njim obnovil vse
svoje prejšnje pravice; da nasprotno pravilo ne bi bilo tako škodljivo za sužnja, ki trajno ostane v službi, kot bi bilo škodljivo
za njegovega gospodarja.
(6) Če se suženj, ki naj bi bil svoboden pod določenim pogojem, vrne, potem ko je dezertiral, in je pogoj po njegovi vrnitvi
izpolnjen, bo postal svoboden. Pravilo pa je drugačno, če je bil pogoj izpolnjen, ko je bil v rokah sovražnika; v tem primeru
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se namreč ne more vrniti sam, da bi postal svoboden, prav tako dedič nad njim ne bo imel pravice postliminuma, saj se ne
more pritožiti, ker ni utrpel nobene škode; pod pogojem, da bi suženj dobil svobodo, če je ne bi izgubil, ko je postal dezerter.
(7) Tudi sin pod očetovskim nadzorom, ki je dezerter, se ne more vrniti s pravico do postliminija niti za časa očetovega
življenja; ker sta ga izgubila tako oče kot država, pa tudi iz razloga, ker so rimski starši vedno bolj cenili taboriščno
disciplino kot navezanost na svoje otroke.
(8) Poleg tega se za dezerterja ne razume le tisti, ki se med vojno pridruži sovražniku ali zapusti službo, ampak tudi tisti, ki
dezertira med premirjem ali preide k narodu, med katerim in nami ni prijateljstva, in sklene sporazum z njegovimi
predstavniki.
(9) Če kdo, ki je od sovražnika kupil ujetnika, za večjo vsoto prenese na drugega zastavno pravico, ki mu pripada, ker ga je
sam odkupil, naj odkupljeni ne plača tega zneska, temveč prejšnjega; kupec pa bo upravičen do kupoprodajne tožbe zoper
tistega, ki je prodajo opravil.
(10) Pravica do postliminuma velja za osebe obeh spolov in za vse pogoje. Prav tako ni razlike, ali so svobodnjaki ali sužnji;
kajti s tem privilegijem se ne izterjajo samo tisti, ki so sposobni za boj, ampak vsi ljudje, ker so takšne narave, da so lahko
koristni, bodisi z dajanjem nasvetov bodisi na druge načine.
20. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXXVI.
Če ujetnik, za katerega je bilo dano zagotovilo, da se bo prostovoljno vrnil, ostane pri sovražniku, ?pozneje ne bo upravičen
do pravice postliminium.
(1) Res je, da se bo, ko bo sovražnik pregnan z ozemlja, ki ga je zavzel, to ozemlje vrnilo nekdanjim lastnikom in ne bo
postalo last države niti ne bo veljalo za plen; zemlja namreč postane last države, ki je bila zavzeta od sovražnika.
(2) Odkupnina podeljuje pravico do vrnitve v državo in ne spreminja pravice do postliminuma.
21. Ulpianus, Mnenja, V. knjiga.
Če bi kdo, potem ko je od sovražnika odkupil svobodno rojeno žensko, jo obdržal pri sebi z namenom, da bi imel od nje
otroke, in bi potem manumitiral otroka, ki se je rodil od nje, skupaj z njegovo materjo ter mu dal naziv svojega naravnega
sina, nevednost moža in očeta ne bi smela vplivati na položaj tistih, za katere se je izkazalo, da jih je manumitiral; in razumeti
3226

je treba, da od trenutka, ko se je odločil, da bo imel otroke od matere, ugasne obveznost zastave, ki ji je bila podvržena; zato
je ugotovljeno, da je bila tista, ki se je vrnila na podlagi pravice postliminium, svobodna in svobodno rojena ter je rodila
svobodno rojenega otroka. Kadar pa je bila zaradi hrabrosti vojaka javno vzeta kot plen in oče ni nikomur plačal denarja za
njeno odkupnino, velja, da v času vrnitve po pravici postliminium ni bila pri svojem gospodarju, temveč pri svojem možu.
(1) Čeprav je država zaradi civilnih nesoglasij pogosto oškodovana, še vedno njeno uničenje ni predmet spora. Tisti, ki se
razdelijo v različne frakcije, ne zavzemajo položaja sovražnikov, med katerimi obstajata pravici do ujetništva in
postliminuma, zato je veljalo, da so osebe, ki so bile ujete in prodane ter nato manumitirane, od cesarja brezplodno zahtevale
pravico do svobodnega rojstva, ki je z ujetništvom ne izgubijo.
22. Julianus, Digeste, knjiga LXII.
Premoženje tistih, ki so padli v roke sovražnika ali tam umrli, ne glede na to, ali so imeli oporočno sposobnost ali ne, pripada
tistim, ki bi jim pripadalo, če ne bi bili ujeti. Enako pravilo določa kornelijanski zakon glede vsega, kar se lahko zgodi v
primerih, ko bi bili zainteresirani za dediščino in skrbništvo, če ne bi padli v roke sovražnika.
(1) Zato je očitno, da bo dediču tistega, ki ga je zajel sovražnik, pripadlo vse, do česar bi bil slednji upravičen, če bi se vrnil
na podlagi pravice postliminium. Poleg tega se razume, da vse, za kar se sužnji ujetniki dogovorijo ali kar pridobijo,
pridobijo njihovi gospodarji, ko se vrnejo po pravici postliminium; zato bo to nujno pripadalo tudi tistim, ki vstopijo v posest
po kornelijskem pravu. Če pa se po kornelijanskem pravu ne pojavi noben dedič, bo premoženje pripadlo državi. Vse
zapuščine, ki so bile absolutno ali pogojno zapuščene njihovim sužnjem, bodo pripadle njihovim dedičem. Prav tako lahko
suženj, če ga za dediča določi tujec, sprejme zapuščino po odredbi dediča ujetnika.
(2) Kadar pa sin tistega, ki je v sovražnikovi oblasti, kaj sprejme ali določi, se razume, da je to zanj pridobljeno, če bi njegov
oče umrl pred vrnitvijo po pravu postliminium; pripadlo pa bo očetovemu dediču, če bi sin umrl za časa njegovega življenja,
saj je položaj ljudi, katerih očetje so v sovražnikovi oblasti, negotov. Ko se oče vrne, pa se sin nikoli ne šteje za svojega
gospodarja; če pa oče umre kot vojni ujetnik, postane njegov sin neodvisen ves čas, ko je bil njegov oče v ujetništvu.
(3) Lastništvo kakršne koli lastnine, ki jo imajo sužnji ujetnikov kot peculium, ostaja v mirovanju; če se njihovi gospodarji
vrnejo s pravico postliminium, se namreč razume, da jim pripada; če pa umrejo v ujetništvu, pripada njihovim dedičem po
kornelijskem pravu.
(4) Če kdo, ki ima nosečo ženo, pade v roke sovražnika in tam umre, nato pa se mu rodi sin, ki umre, je njegova oporoka
nična; iz razloga, ker so oporoke tistih, ki ostanejo v svoji državi, v takih okoliščinah neveljavne.
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23. Isto, Digest, knjiga LXIX.
Kadar kdo, ki je zapustil nosečo ženo, pade v oblast sovražnika in se mu kmalu zatem rodi sin, ki se nazadnje poroči in ima
sina ali hčer, in se nato dedek vrne po pravu postliminium, bo upravičen do vseh pravic nad vnuki, ki bi jih imel, če bi se mu
sin rodil v njegovi domovini.
24. Ulpianus, Inštituti, I. knjiga.
Sovražniki so tisti, ki jim je rimsko ljudstvo javno napovedalo vojno ali ki so sami napovedali vojno rimskemu ljudstvu;
druge imenujemo roparji ali razbojniki. Zato kdorkoli, ki ga ujamejo razbojniki, ne postane njihov suženj in ne potrebuje
pravice postliminium. Kdor pa je bil ujet s strani sovražnikov, na primer Germanov ali Parti, postane njihov suženj in si s
pravico postliminium povrne prejšnje stanje.
25. Marcijan, Inštituti, XIV. knjiga.
26. Božanska Severus in Antoninus sta v nekem reskriptu navedla, da če je bila žena ujeta skupaj z možem in je imela od
njega otroka, ko je bila v rokah sovražnika, in se oba vrneta, sta starša in otrok zakonita, sin pa bo pod nadzorom očeta, kot
če bi se vrnil na podlagi pravice postliminium. Če pa se vrne samo z materjo, bo veljal za nezakonskega, saj je bil rojen brez
moža.
26. Florentin, Inštituti, VI. knjiga.
Ni razlike, na kakšen način se ujetnik vrne, ali je bil poslan nazaj, ali je pobegnil iz sovražnikove oblasti s silo ali s strategijo;
pod pogojem, da se zvija z namenom, da se tja ne vrne; ni namreč dovolj, da se kdo zgolj telesno vrne, če je njegov namen
drugačen. Za tiste, ki se vrnejo od poraženih sovražnikov, pa velja, da so se vrnili s pravico postliminium.
27. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, IX. knjiga.
Roparji so ti ukradli sužnja, nato pa je omenjeni suženj padel v roke Nemcem, in ker so bili Nemci v bitki poraženi, je bil
suženj prodan. Labeo, Ofilij in Trebatius zanikajo, da bi lahko kupec pridobil sužnja z uzurpacijo, ker je bilo res, da je bil
ukraden, in čeprav je pripadal sovražniku in je bil vrnjen s pravico postliminium, bi to predstavljalo oviro.
28. Labeo, Epitome o verjetnostih, Paulus, IV. knjiga.
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Če je kaj, kar je bilo zajeto v vojni, del plena, se to ne vrne s pravico postliminium. Paulus: Če pa ujetnik, ki so ga zajeli v
vojni, po razglasitvi miru pobegne na svoj dom in ga potem, ko se vojna obnovi, spet zajamejo, se vrne po pravici
postliminium, do katere je bil upravičen, ko so ga zajeli med prvo vojno; če v mirovni pogodbi ni bilo dogovorjeno, da je
treba ujetnike vrniti.
29. Isto, Epitome o verjetnostih, Paulus, VI. knjiga.
Če bi se moral vrniti na podlagi pravice postliminium, si v času, ko si bil v sovražnikovi oblasti, z ugrabitvijo ni mogel
pridobiti nobenega premoženja. Paulus: Če pa bi tvoj suženj kaj pridobil kot peculium, medtem ko si bil v tem stanju, lahko v
tem času to pridobiš z uzurpacijo, kot smo navajeni pridobivati z uzurpacijo tovrstno premoženje, tudi ne da bi vedeli; na ta
način se lahko premoženje poveča s suženjem, ki je njegov del, čeprav se morda še ni rodil posthumni otrok ali se v
premoženje še ni vstopilo.
30. Isto, Epitome verjetnosti, Paulus, VIII. knjiga.
Če je kaj, kar so nam sovražniki vzeli, takšne narave, da se lahko vrne po zakonu postliminium, je treba takoj, ko pobegne od
sovražnika z namenom vrnitve k nam in pride znotraj meja našega cesarstva, šteti, da se je vrnilo po zakonu postliminium.
Paulus: Kadar pa suženj enega od naših državljanov, potem ko ga je zajel sovražnik, pobegne od njega in ostane v Rimu, ne
da bi bil pod nadzorom svojega gospodarja ali v službi koga drugega, je treba šteti, da se po zakonu postliminium še ni vrnil.

Tit. 16. O vojaških zadevah.

1. Ulpianus, O ediktu, VI. knjiga.
Za vojaka, ki je na dopustu, se ne šteje, da je odsoten zaradi državnih zadev.
2. Arrius Menander, O vojaških zadevah, I. knjiga.
Prekrški, ki jih storijo vojaki, so bodisi posebni bodisi skupni drugim osebam, zato je njihov pregon bodisi poseben bodisi
splošen. Čisto vojaško kaznivo dejanje je tisto, ki ga človek stori kot vojak.
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(1) Za hudo kaznivo dejanje velja, da se za vojaka vpiše vsakdo, ki tega ne sme storiti, njegova teža pa je, tako kot pri drugih,
večja zaradi dostojanstva, čina in veje službe.
3. Modestin, O kaznih, IV. knjiga.
Guverner pokrajine mora dezerterja po zaslišanju s poročilom poslati nazaj svojemu poveljniku, razen če je dezerter v
pokrajini, v kateri je bil najden, storil kakšen hud prekršek; božanska Severus in Antoninus sta namreč v reskriptu določila,
da ga je treba kaznovati v kraju, kjer je storil zločin.
(1) Vojaške kazni so naslednjih vrst: namreč kastracija, denarne kazni, naložitev dodatnih dolžnosti, premestitev v drugo vejo
službe, degradacija čina in nečasten odpust; vojaki namreč niso obsojeni na delo v rudnikih in niso podvrženi mučenju.
(2) Potepuh je tisti, ki se po daljšem potepanju prostovoljno vrne v taborišče.
(3) Dezerter je tisti, ki ga po daljši odsotnosti pripeljejo nazaj.
(4) Tisti, ki zapusti vojsko z namenom, da bi izvidoval pri sovražniku, ali tisti, ki gre izven jarka, ki obdaja taborišče, se
kaznuje s smrtjo.
(5) Kdor zapusti mesto, na katero je bil razporejen, stori večji prekršek kot potepuh; zato se ga kaznuje sorazmerno s težo
njegovega zločina ali pa se mu odvzame čin.
(6) Kdor zapusti, medtem ko opravlja dolžnost stražarja guvernerja province ali kateregakoli poveljnika, je kriv kaznivega
dejanja dezerterstva.
(7) Če se vojak ne vrne na dan, ko se mu izteče dopust, ga je treba glede na čas odsotnosti obravnavati, kot da je zašel ali
dezertiral. Vendar mu je treba dati možnost, da dokaže, da se je zadržal zaradi nesreče, zaradi katere se lahko izkaže za
opravičljivega.
(8) Kdor ostane dezerter ves čas služenja, je prikrajšan za privilegije veterana.
(9) Če hkrati dezertira več vojakov, ki se vrnejo v določenem času; potem ko jim je bil znižan čin, jih je treba razporediti na
različna mesta, vendar je treba biti popustljiv do novincev. Če pa ponovijo prekršek, jih je treba kaznovati s predpisano
kaznijo.
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(10) Kdor pobegne k sovražniku in se vrne, ga je treba mučiti in obsoditi na vrženje divjim zverem ali na vislice, čeprav
vojaki niso podvrženi nobeni od teh kazni.
(11) Kdor je z namenom pobega ujet, se kaznuje s smrtjo.
(12) Če pa vojaka nepričakovano ujame sovražnik, ko je na potovanju, se mu po preiskavi njegovega prejšnjega ravnanja
podeli pomilostitev; če se po izteku službenega roka vrne v vojsko, se ga obnovi kot veterana in je upravičen do privilegijev,
ki veljajo za veterane.
(13) Vojak, ki je v času vojne izgubil orožje ali ga je prodal, je kaznovan s smrtjo, in le z odpustkom je lahko premeščen v
drugo vejo službe.
(14) Kdor ukrade orožje drugega, bi moral biti degradiran s položaja v vojski.
(15) Kdor v času vojne stori nekaj, ?kar mu je poveljnik prepovedal, ali ne uboga njegovih ukazov, se kaznuje s smrtjo; tudi
če se je posel uspešno končal.
(16) Tisti, ki zapusti čin, pa se glede na okoliščine pretepe s palicami ali prisili, da zamenja vejo službe.
(17) Če kdo prestopi okove tabora ali se vanj vrne po obzidju, se kaznuje s smrtjo.
(18) Kdor skoči čez jarek, se odpusti iz vojske.
(19) Kdor med vojaki vzbudi nasilno vstajo, se kaznuje s smrtjo.
(20) Če nastane nemir, ki ga spremlja vpitje ali zmerjanje, bo vojak tedaj degradiran iz svojega čina.
(21) Kadar več vojakov sklene zaroto, da bi zagrešili kakšen zločin, ali kadar se legija upre, je običajno, da se jih razpusti.
(22) Tisti, ki nočejo zaščititi svojega poveljnika ali ga zapustijo, so kaznovani s smrtjo, če bi bil ta ubit.
4. Arrius Menander, O vojaških zadevah, I. knjiga.
Kdor se je rodil samo z enim testisom ali ga je po nesreči izgubil, lahko zakonito služi v vojski v skladu z zapisom
božanskega Trajana; v takem stanju naj bi bila namreč oba generala Sylla in Cotta.
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(1) Če se kdo, ki je bil obsojen, da ga vržejo divjim zverem, vpiše v vojsko, ga je treba kaznovati s smrtjo, kadar koli ga
najdejo. Enako pravilo velja za tistega, ki dovoli, da ga vpokličejo v vojsko.
(2) Kadar kdo, ki je bil izgnan na otok, pobegne in se vpiše v vojsko; ali pa, ko je bil vpisan, prikrije svoje stanje, ga je treba
kaznovati s smrtjo.
(3) Začasni izgon povzroči kazen preselitve na otok v primeru vojaka, ki se prostovoljno vpiše v vojsko, prikrivanje svojega
stanja pa ga kaznuje z večnim izgonom.
(4) Če je bil vojak za določen čas premeščen v drugo državo in se nato po izteku roka vpokliče, je treba ugotoviti vzrok
njegove obsodbe, in če ta vključuje večno izgnanstvo, se upošteva enako pravilo. Če pa je bil sklenjen kompromis glede
prihodnosti, lahko ponovno vstopi v vojaške vrste in mu ni prepovedano zahtevati vojaških odlikovanj, do katerih je morda
upravičen.
(5) Kadar je prostovoljec kriv smrtnega zločina, ga je treba v skladu z reskriptom božanskega Trajana kaznovati s smrtjo in
ga ne smemo poslati nazaj v kraj, kjer je bil obtožen, temveč mu je treba soditi, kot da je storil vojaški zločin, čeprav se je
njegov primer morda že začel ali pa je bil izdan nalog za njegovo aretacijo.
(6) Če je nečastno odpuščen, ga je treba poslati nazaj k njegovemu sodniku; prav tako ga ne bi smeli sprejeti, če bi pozneje
želel služiti v vojski, čeprav je bil morda oproščen.
(7) Osebe, ki so bile obsojene zaradi prešuštva ali katerega koli drugega javnega kaznivega dejanja, ne bi smele biti sprejete v
vojsko.
(8) Vsakomur, ki je vpleten v sodni spor in zaradi tega vstopi v vojaško službo, se ne sme odrediti odpust iz vojske, temveč le
tistemu, ki se je v vojsko vpisal z namenom, da bi bil kot vojak bolj nevaren za svojega nasprotnika. Tistih, ki so imeli pred
vpoklicem v vojsko sodni postopek, ne bi smeli zlahka oprostiti brez preiskave dejstev; če pa so ga kompromitirali, bi jih bilo
treba oprostiti. Vojak, ki je zaradi tega odpuščen iz službe, nikakor ne postane zloglasen, niti mu po končani tožbi ne bi smeli
prepovedati vstopa v isto vejo službe; sicer pa bi ga bilo treba obdržati, če tožbo opusti ali jo kompromitira.
(9) Tiste, ki se po dezerterstvu prostovoljno vpišejo ali dovolijo, da jih vpišejo v drug del vojske, je treba kaznovati po
vojaškem pravu; kot je določil naš cesar v reskriptu.
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(10) Odklonitev vojaške službe je hujši prekršek kot spletkarjenje za njeno pridobitev. Včasih so namreč tiste, ki se niso
odzvali vpoklicu v orožje, kot izdajalce svobode spravili v suženjski stan. Ker pa se je stanje vojske spremenilo, je bila
smrtna kazen v tem primeru opuščena, saj je vojska večinoma sestavljena iz prostovoljcev.
(11) Tistega, ki v času vojne umakne svojega sina iz vojske, je treba kaznovati z izgonom in izgubo dela premoženja; če to
stori v času miru, je ukazano, da ga je treba bičati s palicami; in če mladeniča, ki je bil vpoklican, oče pozneje pripelje, ga je
treba dati v nižji korpus, saj si ne zasluži pomilostitve tisti, ki je dovolil, da ga nagovarja drug.
(12) Z dekretom božanskega Trajana je bil na izgon obsojen človek, ki je, da bi bil njegov sin nesposoben za vojaško službo,
pohabljen, potem ko je bil vpoklican v vojsko.
(13) Edikti Germanika Cezarja so med dezerterje uvrščali tistega, ki je bil odsoten dovolj dolgo, da je veljal za potepuha, toda
ne glede na to, ali se prostovoljno vrne in prijavi ali pa ga, potem ko so ga ujeli, privedejo, se izogne kazni dezerterstva; pri
tem ni razlike, komu se prijavi ali kdo ga je ujel.
(14) Kaznivo dejanje brezdelja se šteje za manj resno, kot je enako kaznivo dejanje v primeru sužnjev; kaznivo dejanje
dezerterstva pa je resnejše, saj ustreza primeru pobeglih sužnjev.
(15) Razlogi za vagabundstvo pa se preučujejo, prav tako pa tudi, zakaj je vojak odšel, kje je bil in kaj je počel; oprostitev se
podeli v primeru odsotnosti zaradi bolezni ali naklonjenosti sorodnikom in zvezam, pa tudi kadar je obtoženec preganjal
pobeglega sužnja ali kadar je naveden kakšen takšen razlog; oproščen je tudi novinec, ki še ni bil seznanjen z disciplino.
5. Isto, O vojaških zadevah, II. knjiga.
Vseh dezerterjev ne bi smeli kaznovati na enak način, temveč bi bilo treba upoštevati njihov čin, višino plače, kraj, kjer so
dezertirali, in njihovo ravnanje pred tem. Upoštevati je treba tudi število kršiteljev, ali je bil le eden, ali je eden dezertiral z
drugim ali z več; ali pa je dezerterstvu dodal še kakšen zločin. Ugotoviti bi bilo treba tudi čas, v katerem je vojak dezertirala,
in vse, kar se je zgodilo pozneje. Če pa se je vrnil po lastni volji in brez prisile, bo njegova usoda drugačna.
(1) Če konjeniški vojak dezertira v času miru, se mu degradira čin, pešec pa mora zamenjati korpus, v katerem služi.
Tovrstno kaznivo dejanje, storjeno v času vojne, je treba kaznovati s smrtjo.
(2) Tistega, ki dezerterstvu doda še drugo kaznivo dejanje, je treba kaznovati strožje; če je zagrešil krajo ali ugrabitev, če je
koga napadel, če je odganjal živino ali storil kaj podobnega, bo to enako, kot če bi bil kriv drugega dezerterstva.
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(3) Če dezerterja najdejo v mestu, ga je običajno treba kaznovati s smrtjo; če ga ujamejo drugje, ga lahko po prvem
dezertiranju vrnejo v službo, če pa dezertira drugič, ga je treba kaznovati s smrtjo.
(4) Kdor je dezertiral in se predstavi, bo z odpustkom našega cesarja deportiran na otok.
(5) Kdor je bil ujet in se ne vrne, ko to lahko stori, velja za dezerterja. Prav tako je gotovo, da je tisti, ki je bil ujet v eni od
naših trdnjav, v enakem položaju. Kljub temu pa, če je kdo nepričakovano ujet med potovanjem ali med prenašanjem pisma,
si zasluži pomilostitev.
(6) Hadrijan je v nekem reskriptu navedel, da je treba vojake, ki so jih barbari vrnili, ponovno sprejeti v službo, če se dokaže,
da so po tem, ko so bili zajeti, pobegnili in niso zbežali k sovražniku kot dezerterji. Čeprav tega ni mogoče pozitivno
ugotoviti, pa je to vendarle mogoče ugotoviti z zadostnimi dokazi, in če je zadevna oseba prej veljala za dobrega vojaka, je
treba njenim izjavam skoraj absolutno verjeti; če pa je bila potepuh, ali malomarna pri opravljanju svojih dolžnosti, ali lena,
ali je pogosto zapuščala svoj šotor, ji ni treba verjeti.
(7) Kadar se vojak, ki ga je zajel sovražnik, po dolgem času vrne in se ugotovi, da ni bil dezerter, ga je treba ponovno sprejeti
med veterane in bo upravičen do nagrad in privilegijev, ki mu pripadajo.
(8) Božanski Hadrijan je v nekem reskriptu določil, da se vojaku, ki je dezertiral in je potem prijel več roparjev ter odkril
druge dezerterje, lahko prihrani, vendar se ne sme ničesar obljubiti tistemu, ki je privolil v kaj takega.
6. Isto, O vojaških zadevah, knjiga V.
Vojaški zločin je vsak prekršek, storjen proti temu, kar zahteva običajna disciplina, kot so na primer prekrški zaradi lenobe,
nepokorščine in strahopetnosti.
(1) Kdor dvigne roko proti svojemu poveljniku, se kaznuje s smrtjo; teža zločina zaradi njegove drznosti pa se poveča s
činom nadrejenega častnika.
(2) Vsaka neposlušnost generalu ali guvernerju pokrajine se mora kaznovati s smrtjo.
(3) Tistega, ki se je v bitki prvi dal na beg, je treba v navzočnosti vojakov za zgled usmrtiti.
(4) Vohunci, ki so sovražniku izdali kakršne koli skrivnosti, so izdajalci in jih je treba kaznovati s smrtjo.
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(5) V enakem položaju je tudi zasebni vojak, ki se zaradi strahu pred sovražnikom pretvarja, da je bolan.
(6) Če bi kdo ranil soborca in bi to storil s kamnom, ga je treba izključiti iz vojske; če bi to storil z mečem, pa zagreši smrtni
zločin.
(7) Cesar Hadrijan je v nekem reskriptu določil, da je treba v primeru, ko se je vojak ranil pri poskusu samomora, opraviti
preiskavo primera in ga ne kaznovati, temveč nečastno odpustiti, če je raje umrl, ker ni mogel prenašati bolečin ali je nanj
vplivala utrujenost od življenja, bolezen, norost ali strah pred sramoto; če pa ni navedel nič od tega kot opravičilo, da ga je
treba kaznovati s smrtjo. Tistih, ki storijo takšno dejanje kot posledico prepuščanja vinu ali razvratu, ne bi smeli kaznovati s
smrtjo, ampak bi jih morali obsoditi na spremembo trupla.
(8) Kdor ni branil svojega nadrejenega po činu, ko bi to lahko storil, je v enakem položaju, kot če bi ga napadel; če pa se ni
mogel upreti, naj se mu oprosti.
(9) Odločeno je bilo, da je treba kaznovati tiste, ki so zapustili svojega stotnika, ko so ga napadli razbojniki.
7. Tarruntenus Paternus, O vojaških zadevah, II. knjiga.
(8) Izdajalce in dezerterje po odpustu običajno mučijo in kaznujejo s smrtjo, saj jih imajo za sovražnike in ne za vojake.
8. Ulpianus, Disputations, knjiga VIII.
Tisti, katerih status je sporen, čeprav so morda dejansko svobodni, se ne bi smeli vpisati v vojsko v času, ko njihov status ni
določen, zlasti pa ne med sojenjem; ne glede na to, ali se jih skuša iz svobode spraviti v suženjstvo ali obratno,. Prav tako se
v vojsko ne morejo vpisati tisti, ki so svobodni in v dobri veri služijo kot sužnji, niti osebe, ki so bile odkupljene od
sovražnika, preden so plačale znesek odkupnine.
9. Marcijan, Inštituti, II. knjiga.
Vojaki ne smejo kupovati zemljišč v provincah, v katerih služijo, razen kadar premoženje njihovih staršev proda državna
blagajna; Severus in Antonin sta namreč v takih okoliščinah naredila izjemo. Vendar pa jim je dovoljeno, da kupujejo, ko se
jim izteče službeni rok. Če je zemljišče nezakonito kupljeno, se odvzame v korist državne blagajne, če je o tem obveščen,
vendar za to ni podlage, če je obveščen šele po izteku službenega roka ali ko je vojak odpuščen.
(1) Kadar so vojaki dediči, jim ni prepovedano imeti v posesti zemljišča, na katerem služijo vojaški rok.
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10. Paulus, Pravila.
Kdor dezertira iz palačne straže, se kaznuje s smrtjo.
(1) Ko je vojak po dezerterstvu ponovno vrnjen na svoje mesto v vojski, vmesni čas ne sme prejemati plačila ali daril, razen
če cesarjeva liberalnost dovoli, da se to stori kot posebna usluga.
11. Marcianus, Pravila, II. knjiga.
Sužnjem je pod smrtno kaznijo prepovedana vsakršna vojaška služba.
12. Macer, O vojaških zadevah, I. knjiga.
Dolžnost poveljnika vojske ni le v tem, da uveljavlja disciplino, ampak tudi v tem, da jo upošteva.
(1) Paternus pravi, da naj tisti, ki poveljuje vojski, ne pozabi na to, da naj zelo redko podeljuje dopuste in naj ne dovoli, da bi
konja, ki pripada vojaški službi, odpeljali iz pokrajine, kjer so vojaki; prav tako naj ne pošlje vojaka, da bi opravljal kakršno
koli zasebno delo ali lovil ribe ali lovil; to namreč določajo pravila discipline, ki jih je predpisal Avgust. Čeprav vem, da ni
nezakonito, da vojaki opravljajo mehanična dela, se vseeno bojim, da če bi dovolil, da se v mojo ali tvojo korist opravi
kakšno dejanje, to ne bi bilo storjeno na način, ki bi ga jaz toleriral.
(2) Dolžnost tribunov ali tistih, ki poveljujejo vojski, je, da zapirajo vojake v tabore; da jih prisilijo, da gredo na vaje; da
imajo ključe vrat; da včasih obhodijo stražo; da nadzorujejo razdeljevanje žita; da ga preverjajo, da tisti, ki ga merijo, ne bi
zagrešili goljufije; da v skladu s svojimi pooblastili kaznujejo prekrške; da so pogosto prisotni na poveljstvu in slišijo
pritožbe svojih soborcev; da pregledujejo bolnike.
13. Isto, O vojaških zadevah, II. knjiga.
Vojakom je prepovedano kupovati zemljo v pokrajini, v kateri izvajajo vojne operacije, ker se bojijo, da bi jih zaradi želje po
obdelovanju zemlje umaknili iz vojaške službe, zato jim ni prepovedano kupovati hiš. Lahko pa kupijo zemljišče v drugi
pokrajini, vendar tega ne smejo storiti niti v imenu druge pokrajine ali v pokrajini, v katero so prišli z namenom bojevanja; v
nasprotnem primeru bo zemljišče zaplenila državna zakladnica.
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(1) Tistega, ki kupi zemljišče v nasprotju s pravili vojaške discipline, ni mogoče nadlegovati, če je prejel odpustnico, preden
je bilo v zvezi z njegovim nakupom izvedeno kakršno koli dejanje.
(2) Ugotovljeno je, da vojaki, ki so bili nečastno razrešeni, nimajo pravice do ugodnosti te določbe, saj se razume, da je bila
veteranom dodeljena kot nagrada; zato je mogoče reči, da velja za tiste, ki so bili razrešeni iz kakšnega dobrega razloga, saj
so tudi oni upravičeni do nagrade.
(3) Obstajajo tri splošne vrste razrešnic, in sicer tiste, ki so častne, tiste, ki so iz nekega razloga, in tiste, ki so sramotne.
Častna razrešnica je tista, ki se podeli po izteku roka vojaške službe. Razrešitev iz krivdnega razloga pomeni, da je nekdo
odpuščen, ker je postal nesposoben za vojaško dolžnost zaradi duševne ali telesne hibe. Neslavna razrešitev je, kadar je vojak
oproščen vojaške prisege zaradi storjenega kaznivega dejanja. Kdor je bil sramotno razrešen, ne sme ostati v Rimu ali v
cesarskem gospodinjstvu. Kadar so vojaki odpuščeni brez omembe sramote, se še vedno lahko razume, da so bili sramotno
odpuščeni.
(4) Vojaka, ki je kriv nespoštovanja, mora kaznovati ne le tribun ali stotnik, temveč tudi cesar, saj so stari označili s sramoto
vsakega, ki se je uprl stotniku, ki ga je hotel kaznovati. Če zagrabi stotnikovo palico, mora zamenjati truplo; če jo namenoma
zlomi ali dvigne roko proti stotniku, je kaznovan s smrtjo.
(5) Menander pravi, da tistega, ki se da na beg, medtem ko je pod stražo ali v zaporu, ne smemo šteti za dezerterja, ker je
pobegnil iz pripora in ni dezerter iz vojske. Paulus pravi, da je treba tistega, ki pobegne iz zapora, tudi če pred tem ni
dezertiral, kaznovati s smrtjo.
(6) Božanski Pij je ukazal, naj dezerterja, ki ga je izdal njegov oče, uvrstijo v nižji korpus, da ne bi bilo videti, da ga je
njegov oče izdal, da bi prestajal skrajno kazen. Podobno sta božanska Severus in Antoninus ukazala deportirati vojaka, ki se
je po petih letih dezerterstva predal. Menander pravi, da bi morali temu zgledu slediti tudi v primeru drugih dezerterjev.
14. Paulus, O vojaških kaznih.
Kdor prekorači čas dopusta, velja za potepuha ali dezerterja. Upoštevati je treba število dni, za katere je prekoračil dopust, ko
se vrne; prav tako je treba upoštevati čas, ki ga je porabil za potovanje po morju ali na poti. Če dokaže, da ga je ovirala
bolezen, da so ga zadržali roparji ali da je zamujal iz kakšnega podobnega razloga, in dokaže, da ni odšel iz kraja, kjer je bil,
prepozno, da bi se vrnil v času, ki mu je bil odobren z dopustom, mu je treba vrniti njegov čin.
(1) Prodaja orožja je za vojaka hudo kaznivo dejanje, ki se šteje za enako dezerterstvu, če se znebi vsega orožja, če pa proda
le del orožja, je njegova kazen odvisna od tega, kaj je prodal. Če namreč proda oklep za noge ali ramena, bo kaznovan z
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bičanjem; če pa proda prsni oklep, ščit, čelado in meč, je podoben dezerterju. Za ta zločin je lažje oproščen novinec, običajno
pa je kriv skrbnik orožja, če ga je vojaku dal ob nepravem času.
15. Papinianus, Mnenja, knjiga XIX.
Vojak, ki je bil zaradi dezerterstva zaznamovan s sramoto in je bil ponovno vpoklican, je v času dezerterstva prikrajšan za
plačo; če ima namreč dobro opravičilo in se izkaže, da ni bil dezerter, mu bo izplačana vsa plača, ne da bi se mu odšteval čas
odsotnosti.
16. Paulus, Sentence, V. knjiga.
Kdor se v vojsko vpiše zaradi strahu pred zločinom, za katerega je bil že obtožen, mora biti takoj oproščen prisege.
(1) Vojak, ki moti mir, se kaznuje s smrtjo.

Tit. 17. V zvezi s castrense peculium.

1. Ulpianus, O ediktu, XLII. knjiga.
Če peculium sina pod očetovskim nadzorom, ki je vojak, ostane v rokah njegovega očeta in sin umre po smrti, oče ne bo
postal njegov dedič; vendar bo kljub temu postal dedič tistih, po katerih ima sin pravico dedovati.
2. Isto, O ediktu, knjiga LXVII.
Če sin pod očetovim nadzorom, ki je vojak, umre brez oporoke, bo njegovo premoženje prešlo na očeta, ne kot njegova
zapuščina, temveč kot njegov peculium. Če pa je napravil oporoko, se bo njegov castrense peculium štel za njegovo
zapuščino.
3. Isto, O Lex Julia et Papia, VIII. knjiga.
Če ženska zapusti denar za nakup predmetov, primernih za vojaško službo, sinu svojega moža, ki je v vojski, bo vse, kar bo z
njim kupil, vključeno v njegov castrense peculium.
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4. Tertulijan, O castrense peculium.
Vojak naj bi bil še posebej upravičen do vseh predmetov, ki jih je s privolitvijo očeta vzel s seboj v tabor.
(1) Sin ima vedno, tudi proti očetovi volji, pravico do tožbe in izterjave stvari, ki sestavljajo njegov castrense peculium.
(2) Če bi se glava gospodinjstva med trajanjem vojaške službe in po odpustu ponudila v arogancijo, poglejmo, ali ne bi bilo
treba razumeti, da ima pravico do prostega upravljanja s premoženjem, ki ga je pridobil v taboru pred arogancijo, čeprav
cesarske konstitucije omenjajo le tiste, ki so kot sinovi pod očetovskim nadzorom služili od vstopa v vojsko. To pravilo je
treba sprejeti.
5. Ulpianus, O Sabinu, VI. knjiga.
Sin pod očetovskim nadzorom, ki služi kot vojak in ki ga za dediča določi bodisi soborec bodisi tisti, ki ga je poznal, ker je
bil v službi, lahko sam od sebe postane njegov dedič brez očetovega ukaza.
6. Isto, O Sabinu, knjiga LII.
Če bi žena sina pod očetovim nadzorom dala sužnja, ki bi ga bilo treba manumitirati, poglejmo, ali s tem postane njegov
svobodnjak, saj lahko ima kot del svojega peculiuma tako sužnje kot svobodnjake. Boljše mnenje je, da omenjeni suženj ne
bi smel biti vključen v castrense peculium, ker se z ženo ni seznanil, ker je bil v vojski. Jasno pa je, da če domnevamo, da je
žena dala sužnja svojemu možu, ko je bil na poti v tabor, da bi ga manumitiral, in da je osvobojenec sposoben za vojaško
službo, lahko rečemo, da če manumitira sužnja po svoji volji in brez očetovega soglasja, mu podeli svobodo.
7. Isti, O ediktu, XXXIII. knjiga.
Če ima mož kastrenski peculium, mu bo sodba izrečena do višine njegovih sredstev; prisiljen bo namreč plačati iz svojega
peculiuma tudi tistim, ki niso kastrenski upniki.
8. Isto, O ediktu, knjiga XLV.
Če njegova žena ali sorodnik ali kdor koli drug, ki mu ni postal znan zaradi službe v vojski, kaj podari ali zapiše sinu pod
očetovskim nadzorom in izrecno navede, da bo to obdržal kot svoj kastrenski peculium, ali se mu to lahko prišteje? Mislim,
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da ne more, saj upoštevamo resnico in to, ali je poznanstvo ali naklonjenost izhajala iz vojaške službe in ne iz nečesa, kar si
je morda kdo izmislil.
9. Isti, Razprave, IV. knjiga.
Naveden je bil naslednji primer. Sin pod očetovim nadzorom, ki je bil vojak in ki je bil z oporoko določen za tujega dediča,
je nato umrl za časa očetovega življenja; in medtem ko je imenovani dedič premišljeval, ali naj sprejme zapuščino ali ne, je
umrl sam oče; in takrat je imenovani dedič zavrnil zapuščino. Postavilo se je vprašanje, komu bo pripadel castrense
peculium. Menil sem, da bi v primeru oporočne smrti sina pripadla imenovanemu dediču kot zapuščina sina, ne glede na to,
ali je imenoval tujega dediča ali svojega očeta. Če pa sin ni razpolagal s svojim peculiumom, se ne zdi, da bi prešel na
njegovega očeta, ampak se zdi, da je bil vedno del njegovega premoženja. Če bi oče podelil svobodo sužnju, ki je del
sinovega castrense peculium, in bi sin nato umrl za časa očetovega življenja, to ne bi vplivalo na podelitev svobode, če pa bi
sin preživel očeta, to ne bi veljalo. Zato Marcellus meni, da bi suženj, ki je bil del sinovega peculiuma, postal nujni dedič
slednjega, če bi ga oče preživel. Enako mnenje sem podal, kadar je oče zapustil peculium svojega sina; kajti v istem primeru,
v katerem smo navedli, da bi podelitev svobode obveljala, smo navedli tudi, da bi zapuščina bodisi zapadla bodisi bi bila
razveljavljena. Ker so bile te zadeve odpravljene, sem v zvezi z navedenim primerom dejal, da je bil, ker dedič ni vstopil v
zapuščino, peculium retroaktivno dodan očetovemu premoženju; zato bi lahko rekli, da se je očetovo premoženje s to
zavrnitvijo celo povečalo. Ni novo načelo, da se lahko nekdo zaradi nekega poznejšega dogodka izkaže za dediča. Če bi
namreč sin človeka, ki ga je zajel sovražnik, umrl, ko je bil oče še živ in v ujetništvu, oče pa bi se vrnil, bi bil upravičen do
premoženja svojega sina kot svojega peculiuma. Če pa bi oče umrl v ujetništvu, bi imel njegov sin kot vodja gospodinjstva
zakonitega dediča, za njegovega naslednika pa bi se z učinkom za nazaj štelo, da je upravičen do vsega, kar je omenjeni sin
pridobil v vmesnem času; to pa se zdi, da ni bilo pridobljeno za dediča očeta, temveč za sina samega.
10. Pomponij, Pravila,
V skladu z Marcelovo opombo je določeno, da očetu od kastrenskega premoženja njegovega sina ne pripada nič.
11. Macer, O vojaških zadevah, II. knjiga.
Castrense peculium je tisto, kar so starši ali sorodniki dali tistemu, ki služi v vojski, ali tisto, kar je sin pod očetovskim
nadzorom sam pridobil med služenjem in česar ne bi pridobil, če ne bi bil vojak; kajti vse, kar bi lahko pridobil, ne da bi bil v
vojski, ni del njegovega peculium, castrense.
12. Papinianus, Vprašanja, XIV. knjiga.
Oče, ki svojega sina, ki je vojak, da v posvojitev, mu ne odvzame peculiuma, ki ga je že pridobil s pravico do vojaške službe.
Zaradi tega sinu ne odvzame peculiuma s tem, ko ga emancipira, saj mu ga ne more odvzeti, tudi če ostane v njegovi družini.
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13. Isti, Vprašanja, XVI. knjiga.
Božanski Hadrijan je v nekem reskriptu navedel, da če žena imenuje sina pod očetovskim nadzorom za svojega dediča, ta
postane njen dedič; in da vsi sužnji, ki pripadajo posesti in jih je manumitiral, postanejo njegovi lastni osvobojenci.
14. Isto, Vprašanja, knjiga XXVII.
Kadar je sin pod očetovskim nadzorom, ki je vojak, ujet in umre v rokah sovražnika, bo kornelijsko pravo priskočilo na
pomoč imenovanim dedičem, in če ti ne bodo sprejeli zapuščine, bo oče upravičen do peculiuma na podlagi svoje prednostne
pravice.
(1) Zdi se, da je naslednji primer podoben prej navedenemu; tako da medtem ko se oporočni dediči posvetujejo, vse, kar
suženj medtem določi ali prejme od druge osebe z izročitvijo sebi, nima pravnega učinka, kar zadeva očeta, če je peculium
ostal v njegovih rokah, saj suženj v tistem času ni pripadal očetu. Glede imenovanih dedičev pa se razume, da tako izročitev
kot določilo ostaneta v suspenzu; saj se bo štelo, da je suženj pripadal zapuščini, potem ko je bil sprejet. Spoštovanje, ki ga je
treba izkazati očetu, pa nas spodbuja, da v primeru, ko peculium ostane v njegovih rokah na podlagi njegove nekdanje
pravice, bo vsaka pridobitev, pridobljena z določbo, ali vsako premoženje, izročeno sužnju, v njegovo korist.
(2) Zapuščine, zapuščene takemu sužnju, ne pridobi nobeden od dedičev, ker še vedno ni gotovo, ali bo sprejeta ali ne. Če pa
oporoka ne bo izvršena, bo zapuščino takoj pridobil oče prek sužnja; če bi jo namreč pridobil s peculiumom, kot v primeru
zapuščine, očetova pravica trenutno ne bi prišla v poštev.
15. Isto, Vprašanja, knjiga XXXV.
Kar oče da sinu po vrnitvi iz vojske, ni del njegovega castrense peculium, ampak pripada drugemu peculium, tako kot če sin
nikoli ne bi bil v vojaški službi.
(1) Če bi oče sinu z določilom obljubil, da bo vse, kar pridobi, v korist njegovega peculium castrense, bo določilo veljalo;
vendar bo v drugih okoliščinah neveljavno.
(2) Če se oče s sinom dogovori v svojo korist, velja enako razlikovanje.
(3) Če bi suženj, ki je del sinovega peculium, kaj določil ali prejel z izročitvijo od tujca, bo lastnina pripadla sinu, ne da bi
razlikovali med razlogi za določitev ali izročitev. Kajti tako kot ima sin dvojno vlogo vodje gospodinjstva in sina pod
očetovim nadzorom, tako tudi suženj, ki je del peculium castrense in ki v nobenem primeru ni podrejen očetovi oblasti,
dokler sin živi, ne more pridobiti v korist očeta tistega, kar je samo določil ali prejel. Če torej suženj, ki pripada sinu, kar koli
določi ali prejme od očeta, je izročena ali določena lastnina pridobljena za sina, enako kot če bi bila pogodba sklenjena s
tujcem, saj je oseba, ki določi ali prejme, taka, da se posel opravi v korist sina, ne glede na to, kakšno je nadomestilo.
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(4) Če je oče izgubil pravico uporabe sužnja, katerega lastništvo je bilo del castrense peculium sina, bo slednji imel celotno
lastništvo sužnja.
16. Isto, Mnenja, knjiga XIX.
sem menil, da doto, ki je bila dana ali obljubljena sinu pod očetovskim nadzorom, ne bo predstavljala dela njegovega
peculium castrense. Zdi se, da to ni v nasprotju z mnenjem, objavljenim v času božanskega Hadrijana, po katerem je bilo
odločeno, da je sin pod očetovskim nadzorom, ki je v vojski, lahko dedič svoje žene in da bo njeno premoženje del njegovega
peculium castrense, kajti dediščina se pridobi s stransko pravico, medtem ko je dona neločljivo povezana s poroko in je s
svojimi stroški podarjena v korist skupnih otrok, ki pripadajo družini njihovega starega očeta.
(1) Prav tako sem podal svoje mnenje, da vsega, kar je en očetov stric zapustil drugemu očetovemu stricu, s katerim ni nikoli
služil v vojski in kar je ta pridobil v drugi pokrajini, ne bi smeli šteti za del peculium castrense tistega, ki mu je bilo
zapuščeno; saj je bil razlog za prejem zapuščine upoštevanje krvnega sorodstva in ne vojaške službe.
17. Isto, Opredelitve, II. knjiga.
Oče, ki ima pravico obdržati castrense peculium svojega sina, ki je umrl po oporoki, je po pretorijanskem zakonu prisiljen v
razpoložljivem letu plačati njegove dolgove, kolikor to dopušča peculium. Prav tako bo, če postane oporočni dedič svojega
sina, vedno odgovoren za te dolgove kot njegov dedič v skladu s civilnim pravom.
(1) Oče, ki ga je za dediča določil sin, ki je ali je bil v vojski, ni sprejel zapuščine po oporoki in je obdržal v posesti svoj
castrense peculium. Tako kot zakonitega dediča ga je mogoče brez časovne omejitve prisiliti, da plača vse zapuščine, ki jih je
zapustil sin, kolikor to dopušča peculium. Če pa sin, ki je sestavil oporoko v skladu z običajnim pravom, umre v enem letu po
odhodu iz vojske, lahko oče po falcijskem pravu obdrži četrtino njegovega premoženja. Če pa njegov oče ne sprejme
zapuščine po oporoki, ker peculium ni zadostoval za poplačilo upnikov, se ne bo štelo, da je ravnal goljufivo; čeprav bo
morda moral v predpisanem roku poravnati dolgove.
18. Marcianus, Trusti, I. knjiga.
Sužnja, ki je del castrense peculium sina, lahko oče postavi za dediča in na ta način naredi sina za nujnega dediča svojega
očeta.
(1) Z eno besedo, prepovedane so vse očetove zadeve ali dejanja, ki lahko za določen čas povzročijo odtujitev pravice, ki
spada v castrense peculium, vendar se vse te stvari, ki ne začnejo učinkovati takoj, temveč to storijo pozneje, obravnavajo
glede na čas, ko običajno začnejo učinkovati; tako da bo, če oče sinu odvzame katero od njegovih pravic, njegovo dejanje
nično, vendar to ne velja, če je sin že mrtev.
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(2) Zato zanikamo, da oče, ki vloži tožbo za delitev, medtem ko je njegov sin živ, ne more odtujiti premoženja; kot je to v
primeru zemljišča, ki je del dote. In če bi sinov partner sklenil kakršen koli dogovor z očetom, bo ta ničen, tako kot če bi
sklenil dogovor z nekom, ki mu je bilo prepovedano upravljati lastno premoženje.
(3) Oče lahko oprosti užitka sužnje, ki so del peculium castrense njegovega sina, prav tako lahko oprosti zemljišče užitka in
tudi drugih služnosti, ki so mu naložene; prav tako lahko pridobi služnosti za zemljišče. Res je, da ima ta privilegij tisti, ki
mu je prepovedano upravljati lastno premoženje. Vendar pa oče ne more uvesti užitka ali služnosti za sužnje ali zemljišča, ki
so del peculiuma.
(4) Če sin v dobri veri kot del svojega peculiuma poseduje premoženje, ki pripada drugemu, se postavi vprašanje, ali je
mogoče zoper njegovega očeta vložiti stvarno tožbo ali tožbo za prisilno izročitev premoženja, kot je to mogoče v primeru
drugih sinov. Boljše mnenje je, da ker je ta peculium ločen od očetovega premoženja, mu ni treba predložiti obrambe.
(5) Očeta tudi ni mogoče prisiliti, da se brani pred tožbo De peculia, ki temelji na dolgu, ki naj bi ga imel njegov sin zaradi
peculiuma, ki ga je pridobil v službi; če pa se prostovoljno podredi tožbi, bi moral tako kot vsak drug branilec dati varščino
za celoten znesek in ne le do višine peculiuma. Vendar ne more vložiti tožbe v imenu svojega sina, ne da bi dal jamstvo, da
bo ta potrdil njegovo dejanje.
19. Tryphoninus, Disputations, knjiga XVIII.
Naš Scaevola je v dvomu glede premoženja, ki ga je vojaku zapustil eden od njegovih sorodnikov in soborcev, in sicer iz
razloga, da bi ga, če bi ga poznal in bil z njim povezan pred vstopom v vojsko, lahko določil za svojega dediča, lahko pa tega
tudi ne bi storil, če mu vojaška služba z njim ne bi povečala naklonjenosti. Zdi se nam, da če bi bila oporoka sestavljena,
preden sta stranki skupaj služili v vojski, zapuščina ne bi bila del peculium castrense, če pa bi bila sestavljena pozneje, bi
moralo prevladati nasprotno mnenje.
(1) Če sužnja, ki je del peculium castrense, za dediča postavi kdor koli, bi moral vstopiti v zapuščino po ukazu svojega
gospodarja in ta bo postala del premoženja, ki sestavlja peculium castrense.
(2) Sin pod očetovim nadzorom, ki je bil takrat v civilnem življenju, je sestavil oporoko, s katero je razpolagal s svojim
castrense pecidium, in medtem ko se ni zavedal, da je pravi dedič svojega očeta, je umrl. Ni mogoče trditi, da je umrl z
oporoko, kar zadeva premoženje castrense peculium, in z oporoko glede očetovega premoženja; čeprav je to zdaj v reskriptih
navedeno v zvezi z vojakom, ker lahko na začetku umre delno z oporoko, potem pa delno z oporoko; vendar ta človek te
pravice ni užival, saj ni mogel sestaviti oporoke brez upoštevanja vseh pravnih formalnosti. Zato bi bil imenovani dedič
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upravičen do vsega premoženja castrense peculium, tako kot če bi oseba, ki je menila, da je izjemno revna, umrla po tem, ko
je sestavila oporoko, ne da bi se zavedala, da je obogatela z dejanji svojih sužnjev drugje.
(3) Oče je z oporoko ukazal sužnju, ki je bil del castrense peculium njegovega sina, da se osvobodi. Ker je sin pod očetovim
nadzorom umrl, kmalu zatem pa tudi njegov oče, se je pojavilo vprašanje, ali je suženj upravičen do svobode, saj so
ugovarjali, da absolutna lastnina ne more pripadati dvema osebama; po drugi strani pa je Hadrijan odločil, da sin ne more
manumitirati sužnja, ki je del takega peculiuma. Če je suženj prejel svobodo na podlagi oporoke sina in očeta ter sta oba
umrla, ni bilo dvoma, da bo postal svoboden na podlagi oporoke sina. Toda v prvi vrsti je mogoče v prid svobode, ki jo je
podelil oče, reči, da pravica slednjega ni prenehala, dokler sin ni uporabil tistega, kar mu je bilo podeljeno v zvezi z njegovim
castrense peculium; če bi namreč sin umrl po oporoki, bi bil oče upravičen do njegovega peculiuma na podlagi svoje
predhodne pravice, podobne postliminumu, in lastninjenje premoženja bi očitno imelo retroaktivni učinek.
(4) Še vedno pa ne bi smeli reči, da bi oče, če bi za časa sinovega življenja in kot njegov dedič javno manumitiral sužnja, ta s
takšno manumitacijo postal svoboden po sinovi smrti po oporoki.
(5) Kaj pa, če bi sin sestavil oporoko in se v njegovo zapuščino ne bi moglo poseči? Ni tako enostavno odločiti, da bi
lastninska pravica na premoženju, ki sestavlja peculium, po sinovi smrti še naprej pripadala očetu, saj vmesni čas, v katerem
se oporočni dediči posvetujejo, ponuja videz nasledstva. V nasprotnem primeru bi lahko rekli, tudi če bi v zapuščino sina
vstopil oporočni dedič, da je nanj prešlo lastništvo od očeta, kar je nesmiselno, če menimo, da je lastnina v tem primeru in
tudi v drugih primerih v suspenzu; menimo pa, da je z retroaktivnim učinkom bodisi pripadala bodisi ni pripadala očetu. V
skladu s tem, če bi med razmislekom dedičev prišel čas za izročitev zapuščine sužnju, ki je del peculiuma, po oporoki
nekoga, od katerega oče ne bi mogel dobiti ničesar, je težko določiti, ali bi morala zapuščina pripadati samemu očetu ali ne,
saj bi sicer prešla na sinovega dediča. Odločitev o vprašanju, ki se nanaša na svobodo sužnja, je lažje doseči v primeru, ko se
domneva, da je sin umrl po oporoki. Zato ni razloga, da bi trdili, da je bil upravičen do svobode, podeljene v času, ko ni
pripadal očetu; kljub temu pa v nobenem primeru ne zavračamo nasprotnega mnenja.
20. Paulus, O Katonovem pravilu.
Če domnevamo, da je sin sestavil oporoko in določil očeta za svojega dediča, potem ko je oče z oporoko podelil svobodo
sinovemu sužnju, ki mu je začel pripadati po sinovi volji, poglejmo, ali je treba tega sužnja primerjati s sužnjem, ki je v času,
ko je bil manumitiran, pripadal drugemu in katerega lastništvo je bilo pridobljeno pozneje. Za svobodo je ugodneje priznati,
da jo je podelil oče, in trditi, da je suženj od začetka pripadal slednjemu; kar se kaže iz tega, kar se je zgodilo pozneje.

Tit. 18. O veteranih.
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1. Arrius Menander, O vojaških zadevah, III. knjiga.
Veterani imajo poleg drugih privilegijev tudi enega, ki se nanaša na njihove prekrške, in sicer se razlikujejo od drugih oseb
glede na kazni, ki so jim naložene; zato veterana ne vržejo divjim zverem niti ga ne pretepajo s palicami.
2. Ulpianus, Mnenja, II. knjiga.
Nedotakljivost, ki je priznana vojakom, ki so bili častno odpuščeni, uživajo tudi v mestih, v katerih prebivajo; prav tako je ne
izgubijo, če kdo od njih prostovoljno sprejme častno službo ali javno delo.
(1) Vsi morajo plačevati davke in prenašati vsa druga običajna bremena, ki pripadajo patrimonialnim posestvom. 3. Marcijan,
Pravila, II. knjiga.
Za veterane in njihove otroke velja enako razlikovanje kot za dekurione. Zato ne smejo biti obsojeni na delo v rudnikih ali na
delo na javnih delih, ne smejo biti vrženi divjim zverem ali tepeni s palicami.
4. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, IV. knjiga.
V reskriptu, naslovljenem na veterana Julija Sossiana, je bilo navedeno, da veterani niso oproščeni prispevka za popravilo
avtocest, saj je jasno, da niso oproščeni plačevanja davkov na svoje premoženje.
(1) V reskriptu, naslovljenem na Sillija Firma in Antonina Klarusa, je navedeno, da je mogoče izvesti rekvizicije za njune
ladje.
5. Paulus, O sodnih preiskavah.
(2) Veliki božanski Antonin je s svojim očetom v reskriptu navedel, da so veterani oproščeni gradnje ladij.
(1) Prav tako uživajo imuniteto pri pobiranju davkov, kar pomeni, da jih ni mogoče imenovati za pobiralce davkov.
(2) Veterani, ki pa dovolijo, da jih izvolijo za člane nekega reda, bodo prisiljeni opravljati njegove dolžnosti.
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Knjiga L
1. O mestnih občinah in njihovih prebivalcih.
2. O dekurionih in njihovih sinovih.
3. O registru dekurentov.
4. O javnih zaposlitvah in častih.
5. O oprostitvah in opravičilih pri zaposlitvah.
6. O pravici do imunitete.
7. O veleposlaništvih.
8. O upravljanju premoženja, ki pripada mestom.
9. Glede odlokov, ki jih je treba izdati na podlagi odloka dekurentov.
10. O javnih delih.
11. Glede trgov.
12. O obljubah.
13. O izrednih sodnih preiskavah (..)
14. V zvezi s posredniki.
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15. V zvezi z davki.
16. O pomenu izrazov.
17. O različnih pravilih starega prava.

Tit. 1. O mestnih občinah in njihovih prebivalcih.

483. Ulpianus, O ediktu, II. knjiga.
Državljan občine postane bodisi z rojstvom, manumisijo ali posvojitvijo.
(0) Pravilno rečeno, za državljane občinskega mesta so res označeni le tisti, ki imajo pravico do državljanstva in si z nami
delijo občinske dolžnosti. Zdaj pa nepravilno imenujemo občani občinskega mesta tiste, ki so prebivalci katerega koli mesta,
kot na primer tiste, ki živijo v Kampanji ali v Puteoli.
(1) Zato vsakogar, ki se je rodil staršem, ki prebivajo v Kampaniji, imenujemo državljan Kampanije. Če pa je njegov oče
prišel iz Kampanije, mati pa iz Puteole, se prav tako šteje za državljana Kampanije, razen če njegova mati uživa kakšen
poseben privilegij rojstva; potem bo namreč državljan mesta, kjer se je rodila njegova mati. Tako je na primer prebivalcem
Troje priznano kot privilegij, da bo njen sin, če se je mati rodila v Troji, postal državljan tega mesta. Isti privilegij je podeljen
tudi prebivalcem Delfov. Celsus navaja, da imajo to prednost tudi dediči Ponta, in sicer zaradi naklonjenosti velikega
Pompeja, kar pomeni, da bo vsakdo, čigar mati se je rodila v Pontu, postal državljan te države. Nekatere avtoritete sicer
menijo, da je bil ta privilegij podeljen le otrokom, rojenim v zakonitem zakonu, vendar Celsus tega mnenja ne sprejema. Ne
bi bilo namreč predvideno, da bi otrok, rojen v zunajzakonski skupnosti, sledil stanju svoje matere (saj ima isto poreklo kot
ona), ampak bi to pravilo lahko veljalo le za otroke, rojene staršem, katerih rojstni kraji so bili v različnih mestih.
3. I. knjiga Disputov, I. knjiga.
Kadar je sin pod očetovim nadzorom z očetovim soglasjem imenovan za dekuriona, mora slednji kot poroštvo za sina
odgovarjati za opravljanje vseh dolžnosti, ki se nanašajo na dekurionovo službo. Šteje se, da je oče dal soglasje, da njegov sin
3247

postane dekurion, če je bil navzoč pri njegovem imenovanju in mu ni nasprotoval. Zato bo za vse, kar bo njegov sin storil
med opravljanjem funkcije, kot njegov porok odgovoren njegov oče.
0. Pod opravljanjem poslov v uradu bi morali razumeti ravnanje z javnimi sredstvi ali odločitve v zvezi z njihovo porabo.
1. Funkcionar bo odgovarjal tudi za vse nadzornike dela ali za kar koli drugega, za kar je zainteresirana država.
2. Oče bo odgovoren, če bo sin imenovan za njegovega naslednika.
3. Odgovoren bo tudi, če je kmetoval z javnimi davki.
4. Če sin ni poskrbel, da bi imenoval skrbnike, ko je bil za to zaprošen, ali če izbere take, ki niso primerni, ali če ne zahteva
varščine ali sprejme skrbnika, ki ni plačilno sposoben, ni dvoma, da bo odgovoren sam. Vendar bo oče še vedno odgovoren,
če so porok običajno zavezanec v teh okoliščinah. Vendar to ni običajno, kot je bilo navedeno v nekem reskriptu; ker poroki
samo obljubijo, da bo premoženje zavarovano, kar zadeva denarne zadeve, pa premoženje ni zainteresirano za imenovanje
skrbnikov.
5. Kdor je odsoten dlje, kot dovoljuje njegov dopust, ali v nasprotju z njegovimi pogoji, lahko še vedno opravlja službo.
(2) Isti, O Sabinu, knjiga XXV.
Ugotovljeno je bilo, da ima sin pod očetovskim nadzorom lahko domicil.
6. Isto, O ediktu, knjiga XXXIX.
Domicil si lahko ustanovi ne le tam, kjer ga ima njegov oče, ampak tudi kjerkoli drugje.
0. Paulus, O ediktu, knjiga XLV.
Labeo pravi, da tisti, ki opravlja posle v enakem obsegu v več krajih, nima stalnega prebivališča v nobenem od njih. Vendar
je navedeno, da nekatere avtoritete menijo, da lahko prebiva in ima domicil v več krajih. To je res.
(3) Ulpianus, Mnenja, II. knjiga.
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Navedba rojstnega kraja, ki ni pravilna, ne spremeni dejstva o človekovem izvoru; kajti človekov dejanski rojstni kraj se ne
izgubi ne zaradi napake ne zaradi tega, ker napačno navede kraj, ki je drugačen od pravega. Prav tako nihče ne more z
zavračanjem države, v kateri se je rodil, niti z napačnim navajanjem te točke spremeniti resnice.
Sin izhaja iz mesta, v katerem se je rodil njegov oče, vendar ne sledi prebivališču slednjega.
1. Pravno izobraženi možje so odločili, da ima lahko kdo stalno prebivališče v dveh različnih krajih, torej tam, kjer gradi v
dveh različnih krajih, in se ne šteje, da prebiva v enem bolj kot v drugem.
2. Osvobojenci sledijo kraju rojstva ali stalnega prebivališča svojih varovancev, kar velja tudi za njihove otroke.
(23) Isti, O dolžnostih prokonzula, V. knjiga.
Kadar koga manumitira več gospodarjev, sledi rojstnim krajem vseh svojih patronov.
65549. Marcijan, O javnih tožilstvih, I. knjiga.
Božji bratje so v nekem reskriptu določili, da se dekurzov ne sme prisiliti, da bi ljudem dobavljali žito po nižji ceni, kot to
zahteva preskrba z živili; to določajo tudi druge cesarske konstitucije.
9. Neratius, Pergamenti, III. knjiga.
Tisti, ki nima zakonitega očeta, svoj izvor izpeljuje od matere, kar je treba računati od dneva, ko se je rodil.
0. Marcianus, O informatorjih.
Nobeno mesto nima enakega privilegija kot državna blagajna glede premoženja dolžnika, razen če mu ga izrecno ne prizna
cesar.
11. Papinianus, Vprašanja, II. knjiga.
12. Cesar Tit Antonin je v reskriptu, naslovljenem na Lentula Verusa, navedel, da so dolžnosti magistratov individualne,
vendar je njihova odgovornost skupna. To je treba razumeti tako, da je odgovornost vezana na celotno telo le, če premoženja
ne bi mogel ohraniti tisti, ki je opravil posel, niti tisti, ki so bili njegovi poroki, če v času, ko se je odpovedal svoji funkciji, ni
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bil plačilno sposoben; po drugi strani pa, če sta bila oseba ali poroštvo primerna ali plačilno sposobna, ko bi bilo mogoče
vložiti tožbo, bo vsak odgovoren za vse, kar je upravljal.
12. Če pa je tisti, ki je imenoval sodnika na lastno odgovornost, solventen, ali je treba tožbo najprej vložiti proti njemu kot
poroku; ali pa bo to dejansko enako, kot če bi posel neustrezno opravil njegov kolega ? Odločeno je bilo, da je treba najprej
tožiti tistega, ki je imenoval sodnika, kot v primeru poroštva, saj se proti njegovemu kolegu vodi postopek zaradi njegove
malomarnosti in pobiranja kazni; proti tistemu, ki je imenoval sodnika, pa se vodi postopek zaradi njegovega poroštva.
0. Tine Same, Mnenja, I. knjiga.
Pretorske tožbe zoper kolega imenovanega magistrata ni treba odobriti.
Isti, Vprašanja, II. knjiga.
Kakšno bi bilo torej pravilo, če bi bil eden od magistratov odsoten celo leto; ali če, čeprav je bil navzoč, ne bi opravljal
javnih poslov bodisi zaradi trme, nevednosti ali slabega zdravja, in bi za vse skrbel samo njegov kolega, pa to ne bi bilo
pravilno opravljeno? Sledi naslednji vrstni red: najprej je treba za celoten znesek tožiti tistega, ki je vodil javne posle, in tiste,
ki so bili zanj porok, po izčrpanju vseh teh pa bo odgovarjal tisti, ki je imenoval plačilno nesposobno osebo; nazadnje je treba
k odgovornosti poklicati drugega sodnika, ki ni skrbel za nobene javne zadeve. Prav tako se tisti, ki je imenoval magistrata,
ne more pravilno odreči splošni odgovornosti, saj bi moral vedeti, da je tisti, ki ga je imenoval, prevzel funkcijo kot
posameznik in prevzel skupno odgovornost. Kadar namreč dva magistrata opravljata posle in od enega od njiju ni mogoče
izterjati dolgovanega denarja, je mogoče tistega, ki ga je imenoval, tožiti za celoten znesek, kadar je to potrebno.
23. Isti, Vprašanja, knjiga XV.
Občinski sodniki naj bi vedeli, kaj vedo tisti, ki so jim zaupani najvišji državni interesi.
16. I. knjiga, Mnenja.
Tisti, ki je bil za določen čas odstranjen iz reda dekurionov in nato ponovno vrnjen, ne more biti sprejet v nove časti kot
oseba, ki je bila degradirana za čas, ko ji je bil odvzet čin. V obeh primerih je bilo odločeno, da je treba ugotoviti, ali so si
stranke, ki so bile obsojene za prekršek, zaslužile tovrstno kazen; če so namreč prejele strožjo kazen, kot bi jo morale, ali pa
so bile zaznamovane s sramoto, jih je treba pozneje osvoboditi in šteti, da je zadeva rešena. Če pa jim je bila izrečena milejša
kazen, kot je zakonsko predpisana, bodo kljub temu vključeni med osebe, ki so neslavno obsojene; ker je vprašanje dejstva
odvisno od odločitve sodnika, ne pa tudi od avtoritete zakona.
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(2) Kadar kdo imenuje svojega naslednika in je ta po izteku mandata solventen, ni treba, da se ugodi tožbi.
(3) Kadar se zemljišča prenesejo s tajnim skrbništvom z namenom, da bi se ogoljufale javne terjatve, jih lahko zahteva
ministrstvo za finance; kupec goljufivo prodanega premoženja pa bo moral iz lastnega žepa ponovno plačati toliko, kolikor je
bilo prodano.
(4) Rojstna pravica se s posvojitvijo ne spremeni, kar zadeva opravljanje uradnih dolžnosti in sprejem javne zaposlitve, saj
lahko posvojitelj sina prisili, da sprejme novo zaposlitev.
0. Hermogenianus, Epitomi prava, I. knjiga.
Če pa ga je posvojitelj emancipiral, ne samo da ni več njegov sin, ampak tudi ni več državljan mesta tistega, čigar sin je
postal s posvojitvijo.
(2) Papinianus, Mnenja, I. knjiga.
Osvobojenec ni oproščen civilne zaposlitve zaradi storitev, ki jih dolguje svojemu patronu, saj ni nobene razlike, ali svoje
storitve ali dolžnosti svojemu patronu opravlja ali ne.
1. Vendar pa so svobodnjaki senatorjev, ki opravljajo posle svojih pokroviteljev, z dekretom senata oproščeni skrbništva.
2. Oče je privolil, da je bil njegov sin imenovan za dekuriona. Vlada bi morala tožiti sina osebno, ne pa da bi oče vložil tožbo
proti njemu kot zavarovanje za sina; ni namreč nobene razlike, ali je imel sin castrense peculium, preden je služil v vojski, ali
pozneje.
3. Zastaranje časa, ki je potreben, da bi se ponovno potegovali za službo ali pridobili drugo javno zaposlitev, velja za
nekatere občine, za druge pa ne.
4. Javnih zaposlitev ne more istočasno opravljati ista oseba v dveh različnih mestih. Zato je treba, kadar se hkrati razpisujeta
dve službi, dati prednost kraju, v katerem se je oseba rodila.
5. Edini razlog posesti ne zadošča za naložitev civilnih dolžnosti posestniku, razen če je bil ta privilegij posebej podeljen
mestu.
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6. Osebe, ki so se vrnile v svojo državo na podlagi pravice postliminium, morajo sprejeti javno službo, čeprav prebivajo v
drugem mestu.
7. Pobiranje davkov ni vključeno med osnovne zaposlitve, zato je zaupano dekurentom.
8. Tisti, ki je bil manumitiran pod pogoji zaupanja, pri javnih zaposlitvah sledi izvoru tistega, ki ga je manumitiral, in ne
tistega, ki mu je zapustil svobodo.
9. Božanski Pij je odločil, da otrok, rojen v posvojeni družini, pri opravljanju civilnih zaposlitev sledi izvoru svojega
naravnega dedka; prav tako, kadar je bil sin dan v posvojitev, razen če je bil s postopkom povezan kakšen sum goljufije.
10. Zmota tistega, ki misleč, da je državljan mesta ali prebivalec kolonije, privoli v sprejetje civilne zaposlitve, ga ne
izključuje iz pravne obrambe.
11. Selitev očetovega stalnega prebivališča v drugo mesto ne prisili njegovega sina, da sprejme javno službo v tem mestu, če
je razlog za spremembo očetovega stalnega prebivališča začasen.
12. Če so proti osebam, imenovanim za uradnike, vložene obtožbe zaradi hudega kaznivega dejanja, jih ni mogoče sprejeti v
nobeno novo službo, dokler se njihov primer ne razreši, medtem pa obdržijo svoj prejšnji položaj.
13. Zgolj posedovanje hiše v drugem mestu ne ustvari stalnega prebivališča.
14. Odgovornost, ki izhaja iz imenovanja naslednika, ne zavezuje poroštva tistega, ki ga je dal.
15. Poroki, ki so postali odgovorni za javno premoženje in ki imenujejo sodnike na lastno odgovornost, niso odgovorni za
kazenske tožbe, ki bi jih lahko vložili proti tistim, za katere so se zavezali; dovolj je namreč, da so obljubili, da bodo povrnili
morebitno škodo, ki jo je utrpela država.
(23) Paulus, Vprašanja, I. knjiga.
(24) Božanski Severus je v nekem reskriptu izjavil, da so časovni presledki, predpisani glede vztrajanja na položaju, odobreni
tistim, ki tega ne želijo, ne pa tistim, ki želijo ostati, kajti nihče ne bi smel ostati stalno na položaju.
0. Scaevola, Vprašanja, Knjiga I.
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Kar stori večina v skupščini, velja za enako, kot če bi to storili vsi.
24. Paulus, Vprašanja, knjiga XXIV.
Domicil se prenese, ko je to dejansko storjeno, in ne, ko je v ta namen podana zgolj izjava, kot se zahteva v primeru tistih, ki
zanikajo, da bi bili kot prebivalci lahko pozvani k opravljanju javnih dolžnosti.
0. Enako, Mnenja, I. knjiga.
Lucija Titija so magistrati, ko je bil pod očetovim nadzorom, skupaj z nekaterimi drugimi imenovali za kuratorja za nakup
žita, in sicer proti očetovemu soglasju. Lucij Titius se ni strinjal, da bi sprejel to službo, in za to ni prejel nobenega denarja,
prav tako ni na noben način sodeloval z drugimi uradniki pri nakupu; po očetovi smrti pa so ga pozvali, naj se izkaže za
dolžnika svojih sodelavcev. Postavilo se je vprašanje, ali je lahko odgovoren za ta račun? Paulus je odgovoril, da čeprav ni
hotel sprejeti funkcije, na katero so ga imenovali magistrati, ga je mogoče tožiti zaradi škode, ki jo je utrpela država, čeprav
je bil v času, ko je bil imenovan, podrejen oblasti drugega.
23. Paulus je podal svoje mnenje, da so tisti, zoper katere je vložena tožba ne zaradi pogodbe, temveč zaradi neke javne
službe, ki so jo opravljali za druge, običajno odgovorni za izgubo katere koli glavnice, niso pa odgovorni za obresti.
24. Menil je tudi, da dediči očeta ne morejo biti zakonito toženi zaradi službe, ki jo je sin sprejel po očetovi smrti. To mnenje
se nanaša na tistega, ki ga je oče imenoval za dekuriona in je po njegovi smrti še naprej opravljal naloge te službe.
25. Podal je tudi mnenje, da se za tistega, ki je posvojil dekuriona, šteje, da je prevzel vse dolžnosti dekurionata, kot v
primeru očeta, katerega sin je bil z njegovim soglasjem imenovan za dekuriona.
26. Prav tako je podal svoje mnenje, da je bila dona med zakonsko zvezo vključena v premoženje moža. Če pa bi bil
poklican, da prevzame občinske dolžnosti v sorazmerju s svojimi sredstvi, se doto ne bi smelo šteti za del njegovega
premoženja.
27. Prav tako je podal svoje mnenje, da če obtoženec kaznivega dejanja ni kriv, ker obtožba ni bila vložena v zakonsko
določenem roku, obtoženec v tem času ne bi smel nagovarjati k javni zaposlitvi.
28. "Cesarja Severus in Antoninus Septimu Zenonu. Čeprav ste privolili, da vaš sin, ki še ni polnoleten, postane dekurion, in
čeprav ste pozneje zanj obljubili svojo vero, še vedno v vmesnem času ne morete biti prisiljeni prevzeti nobene odgovornosti,
saj se zdi, da niste dali soglasja k imenovanju, ki se lahko opravi po zakonu."
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29. Prav tako je podal svoje mnenje, da če država ne uživa nobenega posebnega privilegija v zvezi s sprejemanjem dodatkov
k svojemu ozemlju, ne more odstopiti od zakupa ali prodaje javnih zemljišč, ki so bila že izpopolnjena; čas, ki ureja take
dodatke, namreč predpisuje ministrstvo za finance.
23. Enako, Sentence, I. knjiga.
Otroci osvobojencev in osvobojenk sledijo bodisi prebivališču bodisi izvoru svojih očetovskih prednikov in svojih patronov,
ki so jih manumitirali.
23. Vdova ohrani domicil svojega umrlega moža, kot v primeru ženske, ki jo je njen mož proslavil, vendar se ta spremeni, če
sklene drugo zakonsko zvezo.
24. Svobodnjaki postanejo državljani kraja, v katerem so si prostovoljno določili stalno prebivališče; vendar s tem ne
posegajo v rodbinsko pravico svojega varovanca in morajo opravljati javna dela v obeh krajih.
25. Tisti, ki je bil medtem premeščen v določen kraj, ima nujno stalno prebivališče v kraju, v katerega je bil premeščen.
26. Senatorju, ki mu je bil odvzet čin, se ne vrne prvotna država, razen če si to pridobi kot posebno uslugo.
27. Senatorji s svojimi sinovi in hčerami, rojenimi v času, ko je njihov oče opravljal to funkcijo, ter vnuki, pravnuki in
pravnukinje po svojih sinovih, so prikrajšani za ugodnost rodbinske pravice, čeprav še vedno ohranijo občinsko dostojanstvo.
28. Senatorji, ki so pridobili brezplačno odsotnost, to je pravico, da prebivajo, kjer želijo, obdržijo stalno prebivališče v
mestu Rim.
29. Tisti, ki posojajo denar z obrestmi, morajo poravnati vse obveznosti, ki izhajajo iz njihovega patrimonija, čeprav ga
morda nimajo v posesti.
(3) Hermogenianus, Epitome prava, I. knjiga.
Kdor doseže senatorsko dostojanstvo, preneha biti državljan, kar zadeva opravljanje drugih javnih služb; vendar se razume,
da ohrani rodbinsko pravico glede občinskih časti. Zato sužnji, ki jih je manumitiral, postanejo državljani mesta, v katerem se
je rodil.
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(1) Vojak ima stalno prebivališče v kraju, kjer služi, če nima premoženja v svoji državi.
25. Scaevola, Digest, knjiga II.
V cesarskih konstitucijah je določeno, da denar, ki je plačan v škodo kogar koli, ne nosi obresti. Cesarja Antonin in Verus sta
to navedla v naslednjem reskriptu: "Nič več kot pravično ni, da se obresti ne zahtevajo za saldo, ki zapade ob koncu mandata
urada, ki ga nosilec ni sam upravljal, niti se ne smejo zahtevati od njegovega poroštva, še manj pa bi se morale pobirati od
sodnikov, ki so prejeli varščino." Iz tega sledi, da se od tega pravila v prihodnje ne bi smelo odstopati.
26. Ulpianus, O pretorjevem ediktu, I. knjiga.
Kadar dva občinska sodnika opravljata naloge ene službe, se štejeta za enega samega posameznika, in ta privilegij jima
običajno zagotavlja občinsko pravo; toda tudi če ni tako, je običajno, da se to pravilo upošteva, če ni nasprotnega zakona.
23. Paulus, O ediktu, I. knjiga.
Občinski sodnik ne more opravljati dejanj, ki bolj sodijo v cesarsko kot v njegovo pristojnost.
23. Občinski sodniki ne smejo odobriti popolne restitucije ali odrediti odvzema posesti premoženja zaradi njegove ohranitve,
ohranitve nedotaknjene dote ali zagotovitve varnosti zapuščine.
(2) Ulpianus, O ediktu, II. knjiga.
Kdor je manumitiran, postane državljan mesta, ki mu pripada oseba, ki ga je manumitirala; kljub temu ne sledi svojemu
prebivališču, temveč svoji državi; in če je njegov patron državljan dveh različnih mest, bo z manumitacijo postal državljan
istih mest.
0. Če kdo vedno opravlja svoje posle ne v koloniji, ampak v mestu, in tam prodaja, kupuje in sklepa pogodbe, uporablja
tržnice ali kopališča, se udeležuje razstav in praznuje praznike, skratka, uživa vse prednosti mesta in nobene prednosti
kolonije, se šteje, da ima stalno prebivališče v navedenem mestu in ne tam, kjer se zadržuje z namenom obdelovanja zemlje.
1. Celsus v prvi knjigi Digest razpravlja o tem, da če kdo enako opremi dve hiši, ki se nahajata v dveh različnih krajih, in v
eni ne živi nič manj kot v drugi, je treba šteti, da ima domicil tam, kjer sam misli, da je. Dvomim, da se lahko šteje, da ima
kdo stalno prebivališče v dveh krajih, če spremeni svoje mnenje z enega kraja na drugega. Kljub temu je to lahko res, čeprav
je o tem težko odločiti, tako kot je težko odločiti, da je kdo lahko brez stalnega prebivališča. Vendar menim (in to je mogoče
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trditi kot pravilno), da bo človek brez stalnega prebivališča, če se odpravi na morsko potovanje ali potuje po kopnem in išče
kraj, kjer bi se lahko za nekaj časa zadrževal.
2. Tisti, ki je bil premeščen, ima lahko domicil, kot pravi Marcellus, v kraju, na katerega je bil omejen.
30. Paulus, O ediktu, I. knjiga.
Najpomembnejša zadeva se lahko predloži občinskim sodnikom s soglasjem zainteresiranih strank.
23. Gaj, O pokrajinskem ediktu, I. knjiga.
Človek mora ubogati magistrate mesta, v katerem živi, in magistrate mesta, katerega državljan je; ne le da je podvržen
občinski jurisdikciji obeh krajev, ampak mora v vsakem od njih opravljati tudi dolžnosti. katere koli javne službe.
23. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXI.
Kdor je rojen v vasi, ki je odvisna od mesta, se razume, da ima tam prebivališče, kot da bi bilo v samem mestu.
23. Marcellus, Digeste, I. knjiga.
Nič ne preprečuje nikomur, da bi imel prebivališče, kjerkoli želi, in sicer iz razloga, ker mu to ni prepovedano.
34. Modestin, Razlike, IV. knjiga.
Ženska, ki je bila zaročena, ne sme spremeniti svojega prebivališča, preden je bila sklenjena njena zakonska zveza.
Isto, O manuminacijah.
Rim je naša skupna država.
Isti, Pravila, III. knjiga.
Državljan, ki je bil že imenovan na javno službo, ne more zapustiti svojega prebivališča, dokler ne opravi dolžnosti svoje
službe.
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(23) Isti, Izgovori, I. knjiga.
Ne smemo pozabiti, da kadar kdo še naprej prebiva na zemljišču, se ne šteje za prebivalca občine; kdor namreč ne uživa
privilegijev mesta, se ne šteje za njegovega državljana.
0. Isto, Mnenja, II. knjiga.
Ko je bil Titius v Rimu zaradi študija, so mu magistrati njegove rodne vasi poslali pismo, da bi cesarju izročil odlok
omenjene vasi, ki je bil posredovan skupaj s pismom. Toda oseba, ki se je zavezala, da bo pismo izročila, ga je zaradi
dogovora izročila Luciju Titiusu, ki je sam prebival v Rimu, in sicer iz istega razloga kot Titius. Potem ko je izbrisal ime
Titiusa, na katerega je bila odredba naslovljena, je vstavil svoje ime in jo nato v skladu z odredbo občine izročil cesarju.
Sprašujem, ali bi poslanec lahko zahteval svoje potne stroške in za kakšen prekršek bi se štelo, da je storil, ker pisma ni
izročil osebi, ki se jo je zavezal izročiti, ter česa je bil kriv tisti, ki je, potem ko je izbrisal ime drugega in vpisal svoje,
odredbo izročil cesarju, kakor da bi mu to ukazala njegova domača občina? Herennius Modestinus je odgovoril, da Titius ne
more zahtevati povračila potnih stroškov, lahko pa se obrne na osebo, ki je opravila zamenjavo v svojem imenu.
Titius je sprejel zastavo za javni denar, ki ga je sam posodil, in se z dolžnikom dogovoril, da bo v primeru, če dolg ne bo
plačan, zastava prodana brez kakršne koli garancije. Magistrati, ki so nasledili mesto Titiusa, so odobrili tako terjatev kot tudi
zastavo, kar zadeva Maevija. S prodajo zastavne pravice ni bilo iztrženo dovolj denarja za plačilo dolga zaradi jamstva, ki ga
je magistrat dal kupcem glede višine zemljišča. Pojavilo se je vprašanje, kdo je bil odgovoren občini? Herrenius Modestinus
je odgovoril, da Titius zaradi tega ni odgovoren, saj so odgovornost za dolg prevzeli njegovi nasledniki, prav tako pa ne
magistrati, ki so opravili prodajo, saj so zemljišče prodali, kot da vsebuje več, kot je pokazala dejanska izmera zemljišča; ker
so ga prodali za več, jim je treba naložiti, naj nadomestijo primanjkljaj. Zato bi moral tisti, ki je zadnji odobril terjatev, občini
povrniti škodo, če se ne bi izkazalo, da je bila terjatev prenesena na solventnega naslednika.
0. Callistratus, O sodnih preiskavah, I. knjiga.
Guvernerji provinc so pristojni za vse prebivalce, ki jih katera koli mesta razglašajo za svoje; vendar mora kljub temu, če kdo
zanika, da je prebivalec, vložiti tožbo pri guvernerju province, v katere pristojnosti je mesto, ki ga je poklicalo na opravljanje
javne službe, in ne pri guvernerju tistega, za katerega sam trdi, da se je rodil. To je božanski Hadrijan navedel v nekem
reskriptu v zvezi z žensko, ki se je poročila v drugem kraju kot tistem, v katerem je bila rojena.
23. Sklenjeno je bilo, da lahko svobodnjaki zasedajo javne službe tam, kjer je njihov pokrovitelj ali kjer imajo sami stalno
prebivališče.
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24. Opozoriti je treba, da lahko ženske, ki z moškimi sklenejo nezakonsko zvezo, opravljajo javne funkcije samo tam, kjer so
se same rodile, in ne tam, kjer so njihovi možje. To so božji bratje navedli v nekem reskriptu.
0. Papirius Justus, O konstitucijah, II. knjiga.
Cesarja Antonin in Verus sta v nekem reskriptu navedla, da je treba razrešiti prisege moškega, ki je prisegel, da ne bo več
navzoč na sestankih svojega reda, če bo pozneje postal duumvir.
(15360) Prav tako sta v reskriptu določila, da morajo najemniki zemljišč, ki so v lasti državne zakladnice, opravljati občinske
dolžnosti brez kakršne koli škode za državno zakladnico. Za to mora poskrbeti guverner s pomočjo prokuratorja državne
zakladnice.
(15361) Cesarja Antonin in Verus sta v reskriptu navedla, da je dolžnost magistratov pobirati zapuščine, ki pripadajo
njihovim mestom, in če tega ne storijo, da so lahko toženi oni ali njihovi dediči; če niso plačilno sposobni, postanejo za njih
odgovorni njihovi poroki.
(15362) V reskriptu so tudi navedli, da je ženska, dokler je poročena, prebivalka istega mesta kot njen mož in da je ni
mogoče prisiliti, da bi opravljala kakršne koli javne dolžnosti v kraju, kjer se je rodila.
(15363) V nekem reskriptu so tudi navedli, da je premoženje očeta, ki je namerno emancipiral svojega sina, da bi se izognil
odgovornosti zanj kot sodnik, odgovorno, kot da bi zanj postal porok.
(15364) Prav tako so v nekem reskriptu določili, da je treba pri poizvedovanju, ali je nekdo državljan nekega mesta, najprej
pridobiti dokaze o morebitnem premoženju, ki ga ima v tem mestu; kajti zgolj podobnost imena ne zadošča za ugotovitev
rojstnega kraja kogar koli.
(15365) Cesarja Antonin in Verus sta v reskriptu navedla, da morajo tisti, ki opravljajo dolžnosti magistratov pod prisilo, dati
ustrezno jamstvo, tako kot tisti, ki je službo sprejel prostovoljno.

Tit. 2. O dekurentih in njihovih sinovih.

Ulpianus, Mnenja, II. knjiga.
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Določeno je, da lahko dekurione, ki so zapustili mesta, katerim so pripadali, in odšli v druge kraje, odpokliče v domovino
guverner province; poskrbeti mora, da dobijo primerno zaposlitev.
isti, Razprave, I. knjiga.
Dekurion, ki je za določen čas premeščen, preneha biti dekurion. Ko se vrne, ne bo dobil prejšnjega položaja, vendar mu ni
vedno prepovedano postati dekurion. Na prejšnji položaj se ne bo vrnil, lahko pa se na njegovo mesto izbere drugega; če je
število njegovega reda popolno, mora počakati, da se sprosti mesto. Drugače je s tistim, ki je začasno odstranjen iz svojega
reda, saj postane dekurion takoj, ko poteče čas; še vedno pa je na njegovo mesto lahko izvoljen drug. Če ugotovi, da je mesto
zasedeno, mora počakati, da se izprazni.
(23) Ko pa je vrnjen v svoj red, se lahko pojavi vprašanje, ali bo imel mesto, ki ga je imel najprej, ali tisto, ki ga je zdaj dobil,
če gre za dolžnost izdajanja odločitev kot predsedujoči. Menim, da bo imel enak položaj, kot ga je imel prej. Enako pravilo
ne velja za tistega, ki je bil za določen čas premeščen, saj vstopi kot zadnji po vrstnem redu.
(24) V zvezi z otroki dekurionov se postavlja vprašanje, ali se za sina dekuriona šteje samo tisti, ki je bil spočet in rojen v
času, ko je njegov oče opravljal to.funkcijo, ali pa je treba šteti tudi sina, ki se je rodil, preden je njegov oče postal dekurion.
In res, kar zadeva slednje, ga ni mogoče bičati s palicami ali obsoditi na rudnike; prav tako ne bo prizadet, ker se je rodil
plebejskemu očetu, če bi slednji pozneje pridobil čast dekurionata. Papinianus je podal enako mnenje glede dedka in menil,
da sin ni prizadet, če je bil njegov oče zaznamovan z neslavnostjo.
(25) Kadar pa je oče izključen iz reda dekurentov in se je to zgodilo pred spočetjem otroka, menim, da bi moral slednji veljati
za sina plebejca, kolikor to zadeva kakršne koli časti. Če pa bi oče izgubil svoj čin po spočetju otroka, bi bilo bolj
prizanesljivo, če bi menili, da ga je treba obravnavati kot sina dekurenta.
(26) Zato velja, da je tisti, ki se je rodil po očetovem nazadovanju, če je bil spočet, preden se je to zgodilo, podoben sinu
senatorja; če pa se je to zgodilo pozneje, mu bo nazadovanje škodovalo.
(27) Če se je otrok rodil, ko je bil njegov oče začasno izključen iz svojega reda, in je bil medtem spočet in donošen; ali bi se
rodil kot sin dekuriona, četudi bi njegov oče umrl, preden bi mu bil vrnjen njegov čin? Dobrodelna konstrukcija pravi, da bi
bilo tako.
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(28) Poleg tega, če je otroka spočela plebejka, oče pa je nato pred njegovim rojstvom dobil službo dekuriona, a jo je izgubil,
še preden je otrok prišel na svet, bi bilo bolj velikodušno trditi, da bo vmesni čas zanj prednost in da se bo štelo, da se je že
rodil.
(29) Noben zločin, ki ga je zagrešil oče, ne more prinesti kazni nedolžnemu otroku, zato sin zaradi tega ne bo izključen iz
reda dekurentov ali katere koli druge časti.
(30) Osebam, starejšim od petindvajset let, cesarske konstitucije prepovedujejo, da bi bile brez njihove privolitve poklicane v
dekurz; če pa privolijo, naj opravljajo dolžnosti te službe, tudi če so starejše od sedemdeset let; čeprav jih v tem primeru ni
mogoče prisiliti k opravljanju javnih del.
23. Isti, O dolžnostih prokonzula, III. knjiga.
Na splošno je treba vztrajati pri tem, da je treba v primeru, ko je bil dekurion, ki je prejel milejšo kazen, kot si je zaslužil, za
določen čas premeščen na drugo delovno mesto, v skladu z diktatom človečnosti dovoliti, da obdrži svoje premoženje, ne
more pa pozneje dobiti službe dekuriona.
Če pa dekurion bodisi zaradi kakšnega kaznivega dejanja, ki vključuje prevaro, bodisi zaradi še hujšega kaznivega dejanja ni
bil za določen čas degradiran, ampak je bil začasno izključen iz svojega reda, je v takem položaju, da ga je mogoče ponovno
imenovati. Cesar Antonin je namreč z ediktom odločil, da če je bil kdo iz kakršnegakoli razloga za določen čas izključen iz
svojega reda ali mu je bilo prepovedano prisostvovati njegovim sestankom ali izpolnjevati druge njegove zahteve, lahko po
preteku tega časa še vedno ponovno začne opravljati svoje uradne naloge ali dolžnosti. In to ni več kot pravično, saj se kazen,
ki je zgolj določila določeno prepoved, ne bi smela povečati.
Nobenega dvoma ni, da so nezakonski otroci lahko izbrani za dekurione, vendar so božji bratje v reskriptu Lollianu Avitu,
guvernerju Bitinije, navedli, da mora imeti slednji prednost, če ima tak sin konkurenta, ki je zakonit. Če bi zakoniti otroci
vseeno zanemarili opravljanje svojih dolžnosti, je treba tiste, ki so nezakonski, sprejeti v službo dekuriona, potem ko se
prepričamo, da sta njihovo ravnanje in življenje častna; ker je za javno dobro, da je red dekurionov vedno poln, vanj ne bi
smeli sprejeti nečastnih oseb.
Božanska Sever us in Antonin sta tistim, ki so se držali judovskega vraževerja, dovolila, da dobijo civilne časti, vendar sta
jim naložila zahtevo, da ne smejo kršiti predpisov svoje vere.
Marcijan, O javnih pregonih, I. knjiga.
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Dekurion ne sme dajati v zakup nobene nepremičnine; če pa bi mu zakup pripadel na podlagi dedovanja, lahko obdrži posest;
to pravilo je treba upoštevati v vseh podobnih primerih.
23. Papinianus, Vprašanja, II. knjiga.
Odločeno je bilo, da so tisti, ki so bili začasno odstranjeni iz reda dekurionov zaradi zločina, ki pomeni sramoto, trajno
izključeni. Tistih, ki so bili začasno izgnani zaradi kakšnega malenkostnega prekrška, kot je na primer tisti, ki je izhajal iz
kakšnega poslovnega posla, pa ne bi smeli šteti za neslavne.
23. Enako, Mnenja, I. knjiga.
Nezakonski otroci, pa tudi tisti, ki izvirajo iz incestnih zakonov, lahko postanejo dekurioni; kajti iz službe ne bi smel biti
izključen tisti, ki ni storil nobenega zločina.
Mladoletniki, mlajši od petindvajset let, ki so bili imenovani za dekurione, prejemajo plačo, ki je povezana s to službo,
vendar ne morejo glasovati z drugimi.
Dekurion ne sme opravljati funkcije kmeta, ki opravlja dohodke, niti v svojem mestu.
Tisti, ki opustijo javni pregon, ne da bi za to pridobili dovoljenje, ne morejo biti odlikovani s častjo dekuriona; v skladu s
turpiljskim dekretom senata so namreč zaznamovani s sramoto kot osebe, ki so bile obsojene zaradi zlonamernega pregona v
kazenski zadevi.
Sin, ki je bil imenovan za dekuriona, se je njegov oče pritožil, in čeprav je bila njegova pritožba zavrnjena, ker ni bila
vložena v predpisanem roku, če bi sin prevzel funkcijo in oče ne bi potrdil njegovih dejanj, ne bi bil odgovoren za svojega
sina.
Kadar je treba odločati o drugih vprašanjih, povezanih s privilegiji, imajo prednost tisti, ki so hkrati pridobili največ glasov
za urad dekuriona; vendar se tistega, ki ima največje število otrok, na skupščini najprej vpraša za mnenje in je pred ostalimi v
častnem vrstnem redu.
Paulus, Mnenja, I. knjiga.
Časti in službe se ne nanašajo na vrstni red izvolitve, temveč jih je treba podeliti tistim, ki so bolj vredni.
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Gluha oseba, ki sploh ne sliši, in tista, ki je nema in ne more govoriti, sta oproščena občinskih funkcij, ne pa tudi drugih
javnih dolžnosti.
Tisti, ki ni dekurion, ne more opravljati funkcij duumvira ali tistih, ki pripadajo drugim uradom, in sicer iz razloga, ker
plebejci ne smejo opravljati dolžnosti dekurionov.
Šteje se, da oče ni privolil v imenovanje svojega sina za dekuriona, če temu nasprotuje v navzočnosti guvernerja, pred
samim redom ali na kakršen koli drug način.
Hermogenianus, Epitome, Knjiga I.
Dovoljeno je, da se dekurzionom, ki so izgubili svoje premoženje, zagotovi preskrba; zlasti če so izčrpali svoje premoženje
zaradi velikodušnosti do svoje države.
Paulus, Dekreti, I. knjiga.
Cesar Severus je dejal: "Tudi če bi se izkazalo, da se je Titius rodil očetu, ki je bil v suženjstvu, mati pa je bila svobodna, mu
to ne preprečuje, da bi postal dekurion v mestu, kjer se je rodil.
52. Nobenega dvoma ni, da mornarji ne morejo postati dekurioni.
10. Modestin, Mnenja, I. knjiga.
Herennius Modestinus je podal svoje mnenje, da človek ne postane dekurion zgolj z odredbo o izplačilu plače, če ni bil
zakonito ustvarjen.
Callistratus, Sodne poizvedbe, knjiga I.
Dekuroni ne smejo postati samo tisti, ki so v zrelih letih, ampak tudi starejši ljudje. Prvi so tako rekoč nesposobni varovati
interese države in so začasno opravičeni, drugi pa so trajno izključeni; vseeno pa se osebam visoke starosti ne sme oprostiti,
razen iz utemeljenih razlogov, da ne bi mlajši, ker starejši niso bili izvoljeni, ostali sami na vseh javnih dolžnostih oblasti;
mladoletnikov, mlajših od petindvajset let, namreč ni mogoče imenovati za dekurente, razen iz utemeljenih razlogov, prav
tako pa niso upravičeni tisti, ki so dopolnili petinpetdeset let. Včasih je treba pri tej zadevi upoštevati že dolgo uveljavljeno
navado; naši cesarji so namreč, potem ko so se prebivalci Nikomedije posvetovali z njimi o tem, ali je mogoče v red izvoliti
osebe te starosti, v reskriptu navedli, da je to mogoče storiti.
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23. Isti, Sodne preiskave, VI. knjiga.
Tistih, ki trgujejo in prodajajo življenjske potrebščine, ne smemo prezirati kot ponižane osebe, čeprav so podvrženi
kaznovanju s strani edilov. Tovrstnim ljudem namreč ni prepovedano, da bi si prizadevali za službo dekuriona ali katero koli
drugo čast v svoji državi, saj niso neslavni; in niso izključeni iz javnih služb, tudi ko jih bičajo edili, ki s tem le izpolnjujejo
svojo zakonito dolžnost. Vendar pa menim, da ni častno sprejemati v red tovrstne osebe, ki so bile podvržene udarcem z
bičem; in to zlasti v mestih, v katerih je veliko poštenih mož, vendar pomanjkanje tistih, ki bi morali opravljati dolžnosti
javne službe, takšne osebe nujno kliče k občinskim častim, če imajo potrebne kvalifikacije.
23. Papirius Justus, O ustavah, II. knjiga.
24. Cesarja Antonin in Verus sta v nekem reskriptu navedla, da oseb, ki so bile za nekaj časa degradirane in so se vrnile, ni
mogoče ponovno vključiti v red dekurionov brez cesarjevega soglasja.
23. Prav tako sta v reskriptu navedla, da se tistim, ki so bili degradirani po izteku časa, ne more vrniti čin dekurinov, razen če
so bili tako stari, da bi jih lahko imenovali za dekurione, in če jim je njihov položaj omogočal upanje, da bodo dobili to čast,
ali jim dajal zagotovilo, da jim bo cesar izkazal posebno prizanesljivost.
24. V reskriptu so tudi navedli, da sinu, ki se je rodil v času premestitve, ni prepovedano opravljati dolžnosti dekuriona.
25. V nekem reskriptu so tudi navedli, da tisti, ki je privolil v imenovanje drugega za dekuriona, ne sme pozneje ugovarjati
imenovanju z utemeljitvijo, da stranka ni bila zakonito ustanovljena za dekuriona, saj bi moral ugovarjati že na začetku.
23296. Paulus, Vprašanja, I. knjiga.
Božanski Pij je v nekem reskriptu izjavil, da dekurion, ki je bil obsojen, ne sme biti podvržen mučenju. Zato je odločeno, da
ko kdo preneha biti dekurion in je potem obsojen, ga zaradi spomina na njegovo prejšnje dostojanstvo ne smejo mučiti.

Tit. 3. O registru dekurionov.
Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, III. knjiga.
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Imena dekurionov je treba vpisati v register, kot je predpisano z občinskim zakonom. Kadar pa o tem ni zakona, je treba
upoštevati rang vsakega od njih, tako da jih je mogoče vpisati po vrstnem redu, po katerem vsak od njih uživa najvišje
odlikovanje v mestu; kot na primer tisti, ki so opravljali funkcijo duumvira, če je ta najvišja, med duumvirami pa ima
prednost tisti, ki je funkcijo opravljal prvi; za njim pa tisti, ki so opravljali dolžnosti duumvirov v mestni upravi; za njimi se
vpišejo tisti, ki so na tretjem mestu, in drugi po vrsti, nato pa tisti, ki prej niso opravljali nobene funkcije, tako da se vsak
pojavi na svojem mestu.
23. Pri glasovanju se upošteva enak vrstni red, kot smo navedli, da ga je treba upoštevati pri vpisovanju njihovih imen.
Isto, Mnenja, II. knjiga.
V register dekurzov v mestu je treba najprej vpisati imena prejemnikov odlikovanj iz rok cesarja, nato pa imena tistih, ki so le
opravljali dolžnosti mestnih uradov.

Tit. 4. O javnih službah in častih.

23. Hermogenianus, Epitome, Knjiga I.
Nekatere občinske zaposlitve izhajajo iz posesti, druge iz oseb.
62. Zaposlitve, ki izhajajo iz posesti, se nanašajo na prevoz blaga po morju ali kopnem in pritegnejo pozornost prvega po
rangu med dekurenti, saj je ta odgovoren za vse nabirke, ki jih opravi pri opravljanju svojih uradnih nalog.
63. Osebne zaposlitve so tiste, ki se nanašajo na obrambo mesta, torej tiste, ki jih lahko opravlja civilni sodnik, na primer
pobiranje davkov ali, kot je bilo navedeno v zvezi z rodbinskimi zaposlitvami, nadzor nad tovornimi živalmi z namenom
preskrbe s hrano in drugimi podobnimi stvarmi; pa tudi skrb za javne površine, akvadukte, konje in vozove; popravila cest in
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skladišč; ogrevanje kopališč, razdeljevanje hrane in vse naloge tega opisa. Iz tega, kar smo navedli, je namreč mogoče zlahka
razumeti vse druge zadeve, ki so se po dolgotrajni navadi uveljavile v različnih mestih.
64. Osebna zaposlitev se na splošno razume kot zaposlitev, ki jo spremljajo ročno delo, skrb in prizadevnost. Vendar je
rodbinska zaposlitev tista, pri kateri so potrebni zlasti stroški.
65. Med osebne zaposlitve sodi tudi skrbništvo in kuratorstvo nad mladoletno ali duševno moteno osebo, pa tudi nad
potratnim, nemim in nerojenim otrokom, ki jim je treba zagotoviti tudi hrano, pijačo, stanovanje in druge tovrstne stvari.
Glede premoženja mladoletne ali duševno bolne osebe pa mora oseba, zadolžena za to, poskrbeti, da ga ne pridobi z
oderuštvom ali da dolžnikov ne oprosti odgovornosti. Podobno, kadar se zahteva posest premoženja pod pogoji
karbonarskega edikta, če ni zagotovljena varščina, kurator, ki je bil imenovan, opravi osebno službo, da poskrbi za
premoženje. Enako pravilo velja za kuratorje, ki so bili imenovani, da skrbijo za premoženje oseb, ki jih je zajel sovražnik in
pričakujejo, da se bodo vrnile. Tudi v tem primeru se kustosi imenujejo za premoženje, ki je zapuščeno osebi, ki ga še ne
more naslediti niti po civilnem niti po pretorijanskem pravu.
Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXI.
Če ima sin, ki je pod očetovim nadzorom, sam sina, se šteje, da je pod njegovim nadzorom, kar zadeva občinske časti.
(23) Isti, Mnenja, II. knjiga.
Osebe, ki so se rodile v mestu Rim in imajo stalno prebivališče drugje, morajo sprejeti javno službo v Rimu.
23. Vojakom, ki služijo v taboru, ni mogoče naložiti nobene občinske zaposlitve. Druge zasebne osebe pa morajo, čeprav so
sorodniki vojakov, spoštovati zakone svoje države in pokrajine.
24. Kadar je kdo obsojen na miniranje in potem doseže popolno povračilo, je lahko poklican k javnim zaposlitvam in časti,
kakor da ne bi bil nikoli obsojen; njegove nesreče in žalostne izkušnje pa ni mogoče uveljavljati kot dokaz, da ni dober
državljan svoje dežele.
25. Ženskam njihov spol onemogoča telesno zaposlitev in jim preprečuje, da bi dobile občinske časti ali službe.
26. Oče nima pravice sinu, ki je pod njegovim nadzorom, preprečiti pridobivanja občinskih časti, če za to nima tehtnega
opravičila.
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27. Očetu ni treba prevzeti obrambe sina, če ne privoli, da bi pridobil občinske časti ali službe, ker se boji, da bi bilo njegovo
premoženje obremenjeno; ne more pa mu preprečiti, da bi bil do višine svojih sredstev odgovoren svoji državi.
28. Čeprav je vsakdo, ki je starejši od sedemdeset let ali ima pet živečih otrok, iz katerega koli od teh razlogov oproščen
opravljanja državnih služb; vendar bi morali njegovi sinovi sprejeti službe, za katere so usposobljeni, saj imunitete, ki jo
imajo očetje zaradi svojih otrok, sami ne uživajo.
29. Očetu ni mogoče z nobenim pravnim pravilom naložiti, da v imenu svojega pastorka prevzame breme civilne zaposlitve.
30. Osvobojenci morajo opravljati dolžnosti javne zaposlitve v rojstnem kraju svojega varovanca, če jim to omogočajo
njihova denarna sredstva; ker premoženje njihovih varovancev ni podvrženo odgovornosti zaradi uradov, ki jih upravljajo
njihovi osvobojenci.
31. Če je bil oče kriv kakšnega kaznivega dejanja, to ne sme biti ovira, da bi njegovi sinovi pridobili občinske časti.
32. Že dolgo je uveljavljeno, da mladoletniki, mlajši od petindvajset let, lahko postanejo dekurioni; vendar ne, kadar so v
vojaški službi, ker velja, da je to breme bolj vezano na patrimonialno zaposlitev.
33. Pobiranje davkov se šteje za patrimonialno zaposlitev.
34. Dolžnost zbiranja zalog je patrimonialna zaposlitev, od katere osebo odvezuje starost sedemdeset let ali število petih živih
otrok.
35. Osebe, ki so dolžne zagotoviti prenočišče vojakom, ki prihajajo v mesto, morajo to dolžnost opravljati izmenično.
36. Dolžnost zagotavljanja prenočišča vojakom ni osebna, temveč rodbinska.
37. Guverner pokrajine naj poskrbi, da se zaposlitve in časti enakomerno porazdelijo med državljane po vrstnem redu glede
na njihovo starost in čin; tako da se upošteva od nekdaj uveljavljeni vrstni red različnih stopenj omenjenih zaposlitev in časti,
da se prepreči, da bi bila ista oseba nerazločno in pogosto zatirana z njihovo uvedbo, država pa hkrati prikrajšana za ljudi in
oblast.
38. Če sta dva sinova pod nadzorom očeta, ga ni mogoče prisiliti, da bi bil hkrati odgovoren za zaposlitev obeh.
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39. Če človek, ki je zapustil dva sinova, s svojo oporoko iz njunega skupnega premoženja ni poskrbel, da bi eden od njiju
opravljal dolžnosti javne službe, slednji ne bi smel na svoje stroške prevzeti odgovornosti za dolžnosti ali časti, ki bi mu bile
naložene, čeprav bi oče, dokler je živ, lahko prevzel tovrstno odgovornost za enega od svojih sinov.
23. Isto, Mnenja, III. knjiga.
Skrb za gradnjo ali popravilo javnih zgradb v mestu je javna zaposlitev, od katere je oče, ki ima pet živih otrok, oproščen; če
pa bi bil na silo prisiljen opustiti takšno zaposlitev, mu to ne odvzame nobenega opravičila, ki bi ga lahko imel, da ne bi
sprejel druge.
23. Izgovor pomanjkanja sredstev za nesprejemanje občinskih del ali dolžnosti, ki jih morajo osebe prevzeti, ni trajen, temveč
začasen; če se je namreč često povečalo premoženje kogar koli, se to upošteva, ko se opravi preiskava o njegovi plačilni
sposobnosti v času, ko je bil imenovan na položaj.
24. Osebe, ki so revne, zaradi pomanjkanja ni mogoče prisiliti, da bi sprejele patrimonialne službe, ampak so prisiljene
opravljati dolžnosti telesnih, na katere so bile imenovane.
25. Kdor je dolžan opravljati javno službo v svojem mestu in se predstavlja kot vojak, da bi se izognil občinskemu bremenu,
ne more poslabšati stanja občine.
(23) Scaevola, Pravila, I. knjiga.
Kapitani ladij in trgovci z nafto, ki so večji del svojega premoženja vložili v tovrstne poklice, so upravičeni do oprostitve
opravljanja javnih funkcij za obdobje petih let.
23. Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, IV. knjiga.
V zapisu božjih bratov, naslovljenem na Rutilija Luppa, je bilo navedeno naslednje: "Ustavo, ki določa, da lahko vsakdo, ki
je bil imenovan za dekuriona, dobi urad sodnika, je treba spoštovati, kadar so zadevne stranke plačilno sposobne in ustrezno
usposobljene. Kadar pa so tako nižjega ranga in skromnih sredstev, da niso le neprimerni za uživanje javnih časti, ampak se
tudi komajda lahko preživljajo, je nekoristno in nečastno, da so take osebe zadolžene za urad magistrata, zlasti če so na voljo
drugi, ki jih je mogoče imenovati in ki so po svoji sreči in rangu primerni za ta položaj. Zato naj vsi, ki so premožni, vedo, da
ne smejo izkoriščati te določbe zakona in da je treba, kadar je treba na skupščini koga izbrati, med navzočimi poizvedovati
po osebah, ki so zaradi svojega premoženja sposobne prevzeti dostojanstvo te službe."
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23. Gotovo je, da javnih dolžnikov ni mogoče povzdigniti v občinske časti, če najprej ne plačajo tistega, kar dolgujejo mestu.
Takšne dolžnike bi morali razumeti kot tiste, v katerih rokah ostane saldo od upravljanja javnih poslov. Kadar pa niso
dolžniki te vrste, ampak so si od mesta izposodili denar, niso v položaju, da bi jih lahko izključili iz občinskih časti. Očitno
je, da bo zadostovalo, če bodo namesto plačila poskrbeli za to z zastavami ali solventnimi poroštvi. To so božji bratje navedli
v reskriptu, naslovljenem na Aufidija Herenijana. Če so zadolženi zgolj na podlagi obljube, ki je ni mogoče zavrniti, so v
takem položaju, da jih je treba izključiti iz občinskih časti.
24. Kadar kdo, čeprav je kriv prekrška, ni bil obtožen, ne sme biti izključen iz javnih služb bolj, kot če bi imel tožnika, ki je
odstopil od pregona; naš cesar z božjim očetom je namreč to navedel v Reskriptu.
25. Opozoriti je treba, da so nekatere zaposlitve bodisi osebne bodisi rodbinske, tako kot so nekatere časti.
26. Zaposlitve, ki se nanašajo na patrimonije ali na plačevanje davkov, so take narave, da niti starost niti število otrok niti
kakršen koli drug privilegij, ki običajno oprosti osebe osebnih zaposlitev, ne bodo upravičen izgovor za njihovo zavrnitev.
27. Te zaposlitve, ki se nanašajo na dediščino, so dvojne narave, saj so nekatere od njih naložene posestnikom, ne glede na
to, ali so državljani ali ne; druge pa so naložene prebivalcem ali državljanom mesta. Davki, naloženi na zemljišča ali stavbe,
se nanašajo na imetnike teh zemljišč ali stavb, patrimonialne zaposlitve pa se nanašajo samo na občine ali njihove prebivalce.
23. Marcianus, Javna tožilstva, II. knjiga.
Osebi, ki je bila obtožena kaznivega dejanja, cesarske ustave prepovedujejo, da bi si prizadevala za občinske časti, preden je
bilo o njenem primeru odločeno. Pri tem ni nobene razlike, ali je plebej ali dekurion. Vendar pa mu ni mogoče preprečiti, da
bi sprejel takšno službo po preteku enega leta od trenutka, ko je bil obtožen, razen če je sam kriv, da zadeva v tem letu ni bila
obravnavana. Božanski Severus je v nekem reskriptu navedel, da je treba kaznovati človeka, ki je izvoljen za sodnika, njegov
nasprotnik pa se pritoži in med obravnavo pritožbe prevzame službo. Če se torej nekdo, ki mu je z odločbo preprečeno, da bi
pridobil občinske časti, pritoži, naj se v tem času vzdrži zahteve po uradu.
Ulpianus, O ediktu, knjiga XI.
Mladoletniki ne smejo biti sprejeti v upravo javnih zadev, niti v službe, ki niso patrimonialne, niti v tiste, ki so magistratne,
preden dopolnijo petindvajseto leto; prav tako ne smejo biti imenovani za dekurione, saj v tem primeru ne morejo oddati
svojega glasu v skupščini. Po začetku petindvajsetega leta pa se šteje, da je to leto poteklo, saj je bilo v tovrstnih primerih
odločeno, da je treba šteti začeto za dokončano; vendar se jim ne sme zaupati upravljanje nobene javne službe, da ne bi bila
storjena kakšna škoda vladi ali povzročena kakšna škoda samemu mladoletniku.
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Isti, O dolžnostih konzula, III. knjiga.
Kadar kdo, ki je bil imenovan za občinskega sodnika, noče opravljati dolžnosti svoje službe, ga lahko guverner k temu prisili
na enak način, kot lahko prisili skrbnike, da opravljajo dolžnosti zaupanja, ki jim je bilo naloženo.
23. Modestin, Razlike, V. knjiga.
Magistratu ni mogoče naložiti dodatne zaposlitve; lahko pa se urad magistrata podeli tistemu, ki že ima drugo javno službo.
23. Isti, Pandekti, XI. knjiga.
V skladu s Pretorijskim ediktom naj bi se službe podeljevale po stopnjah, in kot je navedeno v pismu božanskega Pija
Tizianu, naj bi to potekalo od manj pomembnih k pomembnejšim.
23. Čeprav je z občinskim zakonom določeno, da je treba pri imenovanju na magistratne položaje dati prednost ljudem
določenega stanu, se je vendarle treba zavedati, da je treba to pravilo upoštevati le, kadar so kandidati plačilno sposobni. To
je določeno v reskriptu Božjega Marka.
24. Božji bratje so v reskriptu navedli, da se lahko, kadarkoli primanjkuje državljanov, ki so primerni za magistrat, do neke
mere krši imuniteta.
25. Božanski Antonin in njegov oče sta v reskriptu navedla, da lahko občina zavrne zdravnika, čeprav je bil morda že potrjen.
26. Božanski Antonin je v reskriptu navedel, da tisti, ki poučujejo otroke o osnovah učenosti, niso oproščeni dolžnosti javne
službe.
23. Javolenus, O Kassiju, VI. knjiga.
Kdor je bil oproščen opravljanja občinskih dolžnosti, ni oproščen postati sodnik, ker so funkcije slednjega častnejše od tistih,
ki pripadajo drugim javnim službam; vendar se od takšne osebe ne smejo zahtevati vse druge izredne dolžnosti, ki se začasno
zahtevajo od kogar koli, kot je, na primer, popravilo avtocest.
23. Isti, O Kasiju, XV. knjiga.
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Oprostitev in imuniteta pri javnih zaposlitvah, priznana otrokom in potomcem kogar koli, se nanašata le na osebe, ki
pripadajo njegovi družini.
23. Kalistrat, Sodne preiskave, I. knjiga.
Občinska čast je upravljanje javnih zadev z nazivom službe, ne glede na to, ali se zahteva plačilo stroškov ali ne.
(23) Zaposlitev je bodisi javna bodisi zasebna. Javna zaposlitev je tista, v kateri se zavežemo upravljati javne zadeve, s
plačilom stroškov in brez naziva dostojanstva.
(24) Pobiranje izdatkov za popravilo cest in davkov na zemljišča nista osebni, temveč lokalni zaposlitvi.
(25) Kadar se pojavi vprašanje v zvezi z občinskimi častmi in upravljanjem javnih zaposlitev, je treba upoštevati osebo, ki ji
je čast ali zaposlitev podeljena, ter izvor njenega rojstva in ali so njena sredstva zadostna, da ji omogočajo upravljanje
zaupane zaposlitve; pa tudi zakon, v skladu s katerim mora vsakdo opravljati svoje uradne naloge.
(26) Plemiški sin pod očetovskim nadzorom opravlja svojo službo na odgovornost tistega, ki ga je imenoval. Naš cesar
Severus je o tem v nekem reskriptu izjavil naslednje: "Če je vaš sin plebejec, vas ne bi smeli proti vaši volji prisiliti, da ste
odgovorni za njegovo vodenje magistrata, ker ne morete uveljaviti svoje pravice očetovske oblasti, da bi se uprli njegovemu
imenovanju, ampak bo njegovo vodenje tvegal tisti, ki ga je imenoval."
(27) Pooblastilo za upravljanje javne službe ni promiskuitetno, temveč je treba upoštevati določen red; nihče namreč ne more
opravljati višjih sodniških funkcij, preden ni opravil funkcij nižje stopnje, prav tako nihče ne more nadaljevati z opravljanjem
nalog javne službe v katerikoli starosti.
(28) V mnogih cesarskih ustavah je določeno, da se lahko v primeru, ko ni drugih, ki bi lahko opravljali to funkcijo, tiste, ki
so jo opravljali prej, prisili, da jo še naprej opravljajo. Božanski Hadrijan je v nekem reskriptu v zvezi z nadaljevanjem
opravljanja funkcije navedel "Če ni drugih, ki bi bili sposobni opravljati dolžnosti te službe, se strinjam, da se jih izbere med
tistimi, ki so jih že opravljali."
23. Papinianus, Mnenja, knjiga V.
Če oče soglaša, da njegov sin postane dekurion, in po njegovi smrti sin dobi to službo, njegovi sodediči ne morejo biti
odgovorni za njegovo slabo vodenje, če je oče sinu, dekurionu, zapustil zadostna sredstva za izpolnitev njegovih obveznosti.
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23. Paulus, Sentence, I. knjiga.
Tisti, ki ponudijo denarno vsoto, da bi dosegli oprostitev upravljanja občinske službe ali zaposlitve, ne bi smeli biti zaslišani.
23. Kdor obljubi denarno vsoto za občinsko čast in jo je začel plačevati, naj bo prisiljen plačati celoten znesek, tako kot v
primeru nedokončanega javnega dela.
24. Sina ni mogoče proti njegovi volji prisiliti, da postane odgovoren za katero koli javno službo, ki jo je upravljal njegov
oče.
25. Nikogar ni mogoče prisiliti, da prevzame obrambo občine več kot enkrat, razen če to zahteva nujnost.
23. Hermogenianus, Epitome, I. knjiga.
Nikomur ni prepovedano, da bi prostovoljno ponovil opravljanje svečeniških obredov v pokrajini.
23. Kadar oče, ki je oproščen civilnih zaposlitev in dolžnosti magistrata, privoli, da se njegov sin, ki je pod njegovim
nadzorom, imenuje za dekuriona, bo moral prevzeti odgovornost za pravilno opravljanje vseh funkcij in obveznosti, ki jih bo
prevzel njegov sin.
(23) Arcadius Charisius, O civilnih zaposlitvah.
Obstajajo tri vrste civilnih zaposlitev, saj se nekatere imenujejo osebne, druge so poimenovane patrimonialne, tretje pa so
mešane.
256. Osebne zaposlitve so tiste, ki se opravljajo z uporabo uma in telesnega dela, ne da bi zaradi tega osebi, ki jih upravlja,
nastala kakršnakoli škoda; kot na primer skrbništvo ali kuratorstvo.
257. Vodenje računov in pobiranje denarja v katerem koli mestu ne veljata za častno zaposlitev, temveč za osebno zaposlitev.
258. Vodenje rekrutov, konj ali drugih živali, potrebnih za prevoz ali zasledovanje javne lastnine ali denarja, ki pripada
državni blagajni, ali zalog ali oblačil, je osebna zaposlitev.
259. Nadzor pošt in kurirjev je osebna zaposlitev.
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260. Skrb za nabavo žita in olja (ker je običajno, da se za tovrstne naloge imenujejo osebe, ki se imenujejo oskrbniki žita in
olja), je v nekaterih mestih vključena med osebne zaposlitve, prav tako pa tudi dolžnost ogrevanja javnih kopališč, kadar se
denar, ki ga zagotovi odgovorni uradnik, pridobi iz prihodkov katere koli občine.
261. Ohranjanje akvaduktov je vključeno med osebne zaposlitve.
262. Irenarhi so uradniki, ki so imenovani za vzdrževanje javne discipline in ohranjanje morale. Tisti, ki so izbrani za gradnjo
avtocest, kadar v ta namen ne morejo prispevati ničesar iz lastnega premoženja, skupaj s tistimi, ki so imenovani za nadzor
nad prodajo kruha in drugih živil, potrebnih za vsakodnevno preživljanje prebivalcev mest, upravljajo osebne zaposlitve.
263. Osebe, ki so zadolžene za zbiranje ali razdeljevanje javnih zalog, in pobiralci posameznih davkov upravljajo osebne
zaposlitve.
264. Uradniki, ki so običajno izbrani za pobiranje javnih prihodkov mest, opravljajo osebno zaposlitev.
265. Tudi tisti, ki so varuhi templjev ali ki skrbijo za arhive; pisci oratorijev in knjigovodje; tisti, ki nudijo zabavo tujcem, kot
v nekaterih mestih; tisti, ki imajo nadzor nad pristanišči; uradniki, zadolženi za gradnjo ali popravilo javnih zgradb, bodisi
palač, bodisi pomorskih arzenalov ali takih, ki so namenjene za vojaške prostore, ki porabljajo javni denar za gradnjo zgradb
ali za gradnjo ali popravilo ladij, kadar je to potrebno, opravljajo osebno službo.
266. Tudi vožnja kamel je osebna zaposlitev, saj je treba voznikom kamel dati določen znesek za preživljanje sebe in svojih
kamel ter o tem voditi račun, tako da bodo prisiljeni opravljati le ročno delo. Te je treba poklicati v skladu z vrstnim redom, v
katerem so vpisani, in jih ni mogoče odpustiti z nobenim izgovorom, razen če se izrecno dokaže, da trpijo zaradi kakšne
telesne poškodbe ali slabosti.
267. Poslanci, ki so poslani k cesarju, včasih prejmejo potrebne potne stroške, uradniki nočnih straž in nadzorniki mlinov pa
upravljajo osebne zaposlitve.
268. Tudi zagovorniki, ki jih Grki imenujejo sindiki in ki so izbrani za pregon ali obrambo kakšne zadeve, opravljajo osebno
službo.
269. Tudi dolžnost izdajanja odločb je uvrščena med osebne zaposlitve.
270. Kadar je kdo izbran, da prisili osebe, da zgradijo pločnike pred javnimi cestami, je ta zaposlitev osebna.

3272

271. Podobno tisti, ki so imenovani za pobiranje davkov, opravljajo naloge v zvezi z osebno zaposlitvijo.
272. Tudi uradniki, ki spremljajo tekmovalce na igrah, in uradniki sodnikov opravljajo naloge, ki se nanašajo na osebno
zaposlitev.
273. Patrimonialne zaposlitve so tiste, ki se upravljajo na stroške premoženja in v škodo osebe, ki jih opravlja.
274. Med prebivalci Aleksandrije velja, da uradniki, ki kupujejo olje in zelenjavo, opravljajo patrimonialno zaposlitev.
275. Tisti, ki po vsej afriški pokrajini zbirajo vino, opravljajo patrimonialno zaposlitev.
276. Tudi patrimonialne zaposlitve so dvojne narave, saj se nekatere nanašajo bodisi na posest bodisi na dediščino, na primer
tisti, ki priskrbijo konje ali mule za prevoz vojaških zalog ali za pošto.
277. Zato so osebe, ki niso niti državljani niti prebivalci občinskih mest, dolžne opravljati tovrstne storitve.
278. V reskriptu je bilo navedeno, da morajo tisti, ki posojajo denar na obresti, tudi če so veterani, plačevati davke za
privilegij tega početja.
279. Niti veterani, niti vojaki, niti druge osebe, ne glede na to, kakšne privilegije uživajo, in tudi sam papež ni oproščen
tovrstnih zaposlitev.
280. Poleg tega imajo nekatera mesta privilegij, da tistim, ki imajo na njihovem ozemlju v lasti zemljo, dovolijo, da vsako
leto prispevajo določeno količino koruze v sorazmerju z nepremičnino, ki jo imajo; ta prispevek je zaposlitev, ki je vezana na
posest.
281. Mešane zaposlitve so tiste, v katerih so združene osebne in patrimonialne zaposlitve, kot je z najboljšimi razlogi navedel
Herennius Modestinus v svojih opombah in argumentih; kajti pobiralci davkov in žita, ki opravljajo tudi fizično delo,
opravljajo osebne zaposlitve in povrnejo blagajniške izgube iz premoženja umrlih oseb; tako da obstaja dober razlog, da se ta
zaposlitev šteje za mešano po svoji naravi.
282. Vendar smo zgoraj navedli, da morajo tisti, ki opravljajo osebne zaposlitve, v skladu z zakoni ali običaji svojega mesta
tudi poravnati stroške iz lastnega premoženja; ali če bi tisti, ki pobirajo zaloge, utrpeli kakšno izgubo zaradi zemlje, ki ostane
neobdelana, bodo tudi te zaposlitve vključene pod poimenovanje mešane.
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283. Vse te zaposlitve, ki smo jih razdelili v tri razrede, so vključene pod enim samim pomenom; osebne, rodbinske in
mešane zaposlitve so namreč označene kot civilne ali javne.
284. Kadar pa je komu odobrena oprostitev zgolj osebnih ali civilnih zaposlitev, ne more biti oproščen tistih, ki se nanašajo
na preskrbo, pošto, kurirje, opremljanje stanovanj, gradnjo ladij ali pobiranje osebnih davkov, z izjemo vojakov in veteranov.
285. Božanski Vespazijan in božanski Hadrijan sta v reskriptu navedla, da je cesar odobril oprostitev od opremljanja
stanovanj učiteljem, ki niso bili dolžni civilne zaposlitve, pa tudi gramatikom, učiteljem retorike in filozofom.

Tit. 5. O oprostitvi in opravičilih pri zaposlitvi.

23. Ulpianus, Mnenja, II. knjiga.
Vsako opravičilo mora temeljiti na pravičnosti. Če pa bi se zaupalo osebam, ki zahtevajo oprostitev, brez zaslišanja na
sodišču ali nekritično, brez časovne omejitve, kakor se vsak odloči, in če bi bilo vsakomur dovoljeno, da se opraviči, ne bi
bilo dovolj oseb za opravljanje dolžnosti javne službe. Kadar torej kdo zahteva oprostitev javne službe zaradi števila svojih
otrok, naj se pritoži, in tisti, ki ne spoštujejo časa, določenega za vložitev tovrstne pritožbe, so s tehtnim razlogom izključeni
iz ugodnosti izjeme.
(23) Tisti, ki izkoristijo izjemo in so zaradi tega razrešeni, se morajo pritožiti vsakič, ko so pozneje imenovani. Kadar pa se
dokaže, da je ta nasprotnik ravnal zlonamerno in z namenom, da bi jih pogosto nadlegoval, čeprav se zaveda, da so
upravičeni do večne oprostitve, guverner tistemu, ki je odgovoren za to nadlegovanje, odredi plačilo stroškov sodnega
postopka kot v primeru cesarskih dekretov.
(24) Osebe, ki so upravičene do najvišjih časti in so vključene med meščane mesta, ki se z namenom, da bi ogoljufale svoj
red, zatečejo na deželo, da bi se izognile odgovornostim, ki izhajajo iz višjih uradov, in še vedno ostajajo odgovorne za
odgovornosti, ki izhajajo iz nižjih uradov, ne morejo uporabiti tega izgovora.
(25) Čeprav je moški lahko star petinšestdeset let in ima tri živeče otroke, zaradi teh razlogov ne more biti oproščen
opravljanja dolžnosti civilne zaposlitve.
Isti, Mnenja, III. knjiga.
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Mladoletnika, starega šestnajst let, ni mogoče obremeniti z dolžnostjo nakupa žita, če to v kraju njegovega rojstva ni
običajno. Enako pravilo velja za mladoletnike, mlajše od petindvajset let, če so imenovani za občinske zaposlitve ali časti.
23. Niti število otrok niti starost sedemdeset let nista dober izgovor, kadar so združene časti ali uradi, temveč osebo le
oproščata civilnih zaposlitev.
24. Posvojeni otroci niso vključeni v število tistih, ki običajno opravičujejo očete od javnih dolžnosti.
25. Tisti, ki so poklicani, da opravljajo funkcije javnih uradnikov, morajo dokazati, da imajo predpisano število otrok v času,
ko želijo biti iz tega razloga oproščeni; kajti če se število otrok pozneje dopolni, jih to ne oprosti, če so pred tem prevzeli to
zaposlitev.
26. Kadar obstajajo patrimonialne zaposlitve, število otrok ni opravičilo.
27. Otroci, tudi če so prenehali biti pod očetovim nadzorom, predstavljajo veljavno opravičilo za oprostitev od civilnih
zaposlitev.
28. Oseba, ki težko sliši, ni upravičena do oprostitve civilnih zaposlitev.
29. Kadar guverner pokrajine opazi, da je kdo utesnjen zaradi starosti in telesne hibe ali da nima dovolj denarja za
opravljanje službe, ga lahko razreši in imenuje drugega. Telesna slabotnost je veljavno opravičilo za javno zaposlitev, kadar
gre samo za telesno delo. Tisti, ki pa lahko pomagajo s svojimi nasveti kot dobro obveščeni ljudje ali so sposobni opravljati
dolžnosti urada, ne smejo biti oproščeni, razen iz utemeljenih in zadostnih razlogov.
30. Tisti, ki učijo otroke prvih osnov učenja, niso upravičeni do oprostitve civilnih del. Vendar pa je del dolžnosti guvernerja,
da poskrbi, da se nikomur ne dodeli urad, ki presega njegove sposobnosti, ne glede na to, ali taka oseba poučuje osnovne veje
znanja v mestu ali v vasi.
23. Scaevola, Pravila, III. knjiga.
Oprostitev javnih služb se odobri tistim, ki so zgradili ladje, namenjene prevozu zalog za rimsko ljudstvo, ki imajo
zmogljivost najmanj petdeset tisoč mernikov žita, ali več ladij, od katerih ima vsaka zmogljivost najmanj deset tisoč
mernikov, če so te ladje primerne za plovbo ali če namesto njih zagotovijo druge. Vendar pa senatorji niso upravičeni do te
oprostitve. V skladu z julijskim zakonom o izterjavah nimajo pravice imeti ladij.
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(23) Neratius, Pergamenti, I. knjiga.
(24) Čas oprostitve, ki se prizna tistim, ki so odsotni zaradi državnih zadev, se ne sme računati od dneva, ko je oseba
prenehala biti odsotna, ampak ji je treba omogočiti nekaj časa, da si po potovanju odpočije; še vedno se razume, da je
odsoten v državni službi, če opravlja kakršne koli posle bodisi med potjo bodisi med vrnitvijo. Če pa kdo na poti ali v
katerem koli kraju v tem primeru zamuja dlje, kot je primerno, je treba razumeti, da se čas izvzetja začne z dnem, ko bi lahko
udobno končal svoje potovanje.
23. Macer, O dolžnostih guvernerja, II. knjiga.
Ulpianus je podal svoje mnenje, da se ne sme odobriti oprostitev za nobeno drugo službo, dokler je kdor koli poklican nanjo
iz dekurionata.
23. Papinianus, Vprašanja, II. knjiga.
Tistega, ki je upravičen do oprostitve javnih služb, ni mogoče prisiliti, da prevzame dolžnosti tiste, ki je izredna in mu je bilo
ukazano, da jo opravlja.
(23) Isti, Vprašanja, knjiga XXXVI.
V skladu z odloki našega najodličnejšega cesarja Severa so veterani doživljenjsko oproščeni opravljanja javnih del, ki niso
naložena kot patrimonialna.
23. I. knjiga, Mnenja.
Kadar je nekdo imenovan za občinske časti, kot opravičilo ni mogoče navesti niti starosti sedemdeset let niti dejstva, da je
oče petih otrok. Naš veliki cesar Sever je odredil, da v Aziji moških, ki imajo pet otrok, ni mogoče prisiliti, da prevzamejo
duhovniške dolžnosti v pokrajini, in pozneje je odločil, da je treba to pravilo upoštevati tudi v drugih pokrajinah.
23. Določeno je, da noben drug kmet dohodka razen tistih, ki se v tistem času ukvarjajo s tem poklicem, ne more biti
oproščen civilnih zaposlitev in skrbništev.
24. Privilegiji oprostitve ne veljajo za otroke veteranov.
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25. Tisti, ki so oproščeni javnih zaposlitev, niso prisiljeni plačevati prispevkov, ki jim jih nepričakovano naložijo sodniki, ne
morejo pa se izogniti plačilu tistih, ki jih nalaga zakon.
26. Odločeno je bilo, da so filozofi, ki pogosto in koristno porabijo svoj čas v korist tistih, ki študirajo na njihovi šoli,
oproščeni skrbništva in drugih zaposlitev, ki zahtevajo telesni napor, niso pa oproščeni tistih, ki vključujejo plačilo stroškov;
pravi filozofi namreč prezirajo denar in razkrivajo lažne izjave filozofskih prevarantov, ki si ga želijo imeti.
27. Kdor se je pritožil pri cesarju in odide v Rim z namenom, da bi vodil svojo tožbo, je oproščen mestnih časti in služb,
dokler se o njegovi zadevi ne odloči.
(23) Paulus, Mnenja, I. knjiga.
Tisti, ki poučujejo v Rimu, morajo biti oproščeni javnih zaposlitev v svoji državi, tako kot če bi tam poučevali.
23. Paulus je podal svoje mnenje, da je v primeru, ko je privilegij podeljen osebam, ki se ukvarjajo z žitom, prav tako
upravičen, da jih oprosti javnih služb.
(23) isti, Sentence, I. knjiga.
Noben privilegij ni na voljo kot opravičilo za oprostitev oseb od tistih zaposlitev, ki izhajajo iz posesti ali so rodbinske.
16. Tisti, ki so zadolženi za merjenje žita z namenom oskrbe mesta Rima, so upravičeni do oprostitve; vendar isto pravilo ne
velja za province.
17. Zagotavljanje konj za službe in nujnost sprejemanja tujcev v goste so zahteve, ki ne veljajo za vojake in profesorje
svobodnih umetnosti.
18. Izgovora na revščino ne more uveljavljati nihče po pritožbi, če se je medtem vrednost njegovega premoženja povečala.
19. Javni zagovorniki so upravičeni do oprostitve opravljanja uradov in zaposlitve za enako dolgo obdobje.
(2) Hermogenianus, Epitome prava, I. knjiga.
(20) Obstajajo javne dolžnosti, ki so povezane s premoženjem in glede katerih niti otroci, sužnji, zasluge za vojaško službo
ali kateri koli drug privilegij ne dajejo pravnega opravičila. Kot na primer tiste, ki se nanašajo na prispevek zemljišč,
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tlakovanje cest, zagotavljanje konj in vozil za postojanke ter zahtevo po prispevku za nastanitev tujcev; nihče namreč nima
pravice do tovrstnega opravičila, razen tistih, ki jim je bilo to posebej priznano z naklonjenostjo cesarja; to velja tudi za vse
druge tovrstne oprostitve.
0. Paulus, Sentence, Knjiga I.
Zaščita v isti zadevi ne more biti drugič zaupana predstavniku vlade, ki se je prej pojavil, preden preteče predpisani čas
oprostitve.
16. Spremljevalci guvernerjev, prokonzulov in cesarjevih zastopnikov so oproščeni uradov ali časti ter skrbništva.
17. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXII.
18. Kadar pretor ugotovi, da kdo ne more opravljati sodniške funkcije, mu obljubi, da ga bo opravičil; na primer, kadar ne
more opravljati službe zaradi slabega zdravja in je gotovo, da ni sposoben opravljati dolžnosti, ki pripadajo civilni službi; ali
kadar trpi za kakšno boleznijo, ki mu onemogoča opravljanje lastnih poslov; ali če opravlja duhovniške dolžnosti in se jim ne
more zavestno odpovedati; take osebe so namreč opravičene doživljenjsko.
0. Pri podeljevanju oprostitve javne zaposlitve obstajata dva načina: eden, ki je trajen, kakršen je podeljen vojaku; drugi, ki je
kratkotrajen, kot takrat, ko kdo dobi samo oprostitev od zaposlitve.
1. Poleg tega je lahko vsakdo, ki nima opravičila, celo prisiljen, da proti svoji volji opravlja funkcijo sodnika.
2. Če se želi sodnik opravičiti zaradi privilegija, do katerega je bil upravičen, preden je sprejel službo, in to stori po tem, ko je
začel obravnavati zadevo, ga ne bi smeli zaslišati; kajti s tem, ko enkrat sprejme službo, se odpove vsakršni pravici do
opravičila. Če pa se pozneje pojavi kakšen upravičen razlog, da se lahko začasno opraviči, se zadeva ne sme predložiti
drugemu sodniku, če obstaja nevarnost, da bi katera od strank utrpela krivico; včasih je namreč bolje počakati, da se sodnik,
ki je zadevo enkrat prevzel, vrne, kot pa jo predati v odločanje drugemu.
2. Modestin, Pravila, knjiga VII.
Smrt sina očetu ne koristi kot opravičilo za javno službo, razen če je bil ubit v bitki.
(2) Ista oseba ne sme hkrati nadzorovati gradnje dveh javnih del.
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Tit. 6. O pravici do imunitete.

3. Ulpianus, Mnenja, III. knjiga.
Tisti, ki so na ladjah samo zato, da jih krmarijo, nimajo pravice do imunitete pred civilnimi zaposlitvami na podlagi določb
katere koli cesarske ustave.
Imuniteta, ki je podeljena komur koli, ne preide na njegove dediče.
Če je podeljena in pridobljena družini in njenim potomcem, ne preide na tiste, ki se rodijo iz žensk te družine.
Isto, O dolžnostih prokonzula, IV. knjiga.
Kadar so osebe pod določenim pogojem dolžne opravljati dolžnosti javnega dela ali službe, čeprav jih sicer proti njihovi
privolitvi ni mogoče prisiliti k temu, morajo biti v dobri veri in upoštevati pogoj, pod katerim so se strinjale, da se bodo
posvetile opravljanju omenjenih del ali služb. V reskriptu, naslovljenem na Benidija Rufa, guvernerja Kilikije, je bilo
navedeno, da mladoletnim osebam, ki še niso dozorele, ne bi smeli dovoliti opravljati služb, tudi če bi se zaradi pomanjkanja
primernih oseb to zdelo potrebno.
27. Isto, knjiga V.
Moški, starejši od sedemdeset let, so oproščeni skrbništva in osebnih zaposlitev. Kdor pa je vstopil v sedemdeseto leto, a ga
še ni dopolnil, tega opravičila ne more izkoristiti, ker tisti, ki je v sedemdesetem letu, ne velja za starejšega od sedemdeset
let.
Modestin, Pravila, VI. knjiga.
Imunitete se na splošno osebi podelijo tako, da se lahko prenesejo na njene potomce in so večne, kar zadeva njene moške
naslednike.
Kalistrat, O sodnih preiskavah, I. knjiga.
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Starost je bila v našem mestu vedno zelo spoštovana. Naši predniki so namreč starce obravnavali skoraj z enakim
spoštovanjem kot sodnike, enako čast pa je bila starost deležna tudi glede občinskih obveznosti, ki jih je bilo treba izpolniti.
Vendar pa ni mogoče reči, da je kdorkoli, ki je na stara leta obogatel in pred tem ni opravljal nobene javne službe, zaradi
privilegija svojih let oproščen takšne dajatve, še zlasti če opravljanje funkcije, ki mu je naložena, ne zahteva toliko telesnega
napora kot plačilo denarja, saj v Mestu ni lahko najti dovolj ustrezno usposobljenih ljudi za opravljanje javnih dolžnosti.
Upoštevati je treba tudi običaje vsakega kraja in preveriti, ali so izrecno podeljene kakšne imunitete in ali je kaj omenjeno
glede števila let, potrebnih za njihovo pridobitev. To je mogoče ugotoviti tudi iz reskriptov božanskega Pija, ki jih je poslal
Enniju, prokonzulu afriške province.
V skladu z Reskripti božanskega Elija Pertinaxa je jasno in jasno navedeno, da je število otrok veljavno opravičilo za
opravljanje občinskih del. V Reskriptu, naslovljenem na Julija Candida, je namreč navedel naslednje: "Čeprav število otrok
očeta ne odvezuje vseh javnih del, vendarle, ker ste me v svoji prošnji obvestili, da jih imate šestnajst, ni nerazumno, da vam
odobrimo oprostitev javnih del, da bi vam omogočili vzgojo vaših otrok."
Trgovci, ki pomagajo pri preskrbi mesta z živili, in mornarji, ki prav tako skrbijo za njegove potrebe, bodo oproščeni javnih
služb, dokler bodo to počeli; zelo pravilno je bilo namreč odločeno, da je treba tveganja, ki jih prevzemajo, ustrezno
nadomestiti, tako da je treba tiste, ki s tveganjem in delom opravljajo take javne naloge zunaj svoje države, oprostiti
neprijetnosti in stroškov doma; saj ni mogoče napačno reči, da so celo oni odsotni zaradi dela za državo, kadar so zaposleni
pri zbiranju živil za mesto.
Imuniteta, podeljena lastnikom plovil, ima določeno posebno naravo, do katere so upravičeni samo oni; saj ni podeljena niti
njihovim otrokom niti njihovim svobodnim osebam. To je določeno v cesarskih ustavah.
Božanski Hadrijan je v nekem reskriptu določil, da so do imunitete upravičeni le tisti lastniki ladij, ki zagotavljajo preživetje
mestu.
Čeprav je lahko kdor koli član združenja ladjarjev, če nima ne ladje ne plovil ne česa drugega, kar določajo cesarske
konstitucije, ne more izkoristiti privilegija, ki ga imajo ladjarji; božanski bratje pa so v reskriptu navedli naslednje: "Če kdo
trdi, da ima imuniteto pred javnimi zaposlitvami pod pretvezo prevoza žita in nafte po morju v korist rimskega ljudstva, pa se
ne ukvarja s pomorskim prometom in nima večjega dela svojega premoženja vloženega v pomorske posle in blago, se mu
odvzame imuniteta, ki jo uživa."
V zvezi z naslednjimi izjemami je treba povedati, da je treba v primeru, ko je bil kdo poklican v občinsko službo, preden se
je ukvarjal s trgovino, in preden je bil sprejet v združenje, ki so ga ustanovili tisti, ki se ukvarjajo z isto dejavnostjo (iz
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razloga, ker je pridobil imuniteto), bodisi preden je postal star sedemdeset let in to javno izjavil, bodisi preden je imel
potrebno število otrok, prisiliti, da prevzame naloge službe, na katero je bil imenovan.
Pomorska trgovina se izvaja z namenom povečanja premoženja, sicer pa, če bi jo kdo izvajal z večjim delom svojega denarja
in bi, potem ko bi postal še bogatejši, nadaljeval z enakim obsegom poslov, bi bil zavezan k javni službi, tako kot bogataši, ki
se po nakupu ladij za majhno vsoto poskušajo izogniti dolžnostim občinske službe. To pravilo naj bi se upoštevalo, je
zapisano v zapisu božanskega Hadrijana.
Božanski Pij je v nekem reskriptu navedel, da je treba ob vsakem vprašanju, ali kdo pripada združenju lastnikov ladij,
preveriti, ali si je ta oseba prilastila značaj združenja z namenom, da bi se izognila javni službi.
Tudi kmetje, ki prejemajo dohodke, niso primorani opravljati občinskih zaposlitev. Božji bratje so v reskriptu navedli, da je
treba to pravilo upoštevati. Iz tega cesarskega reskripta je mogoče razbrati, da kmetom, ki prejemajo dohodke, ni bilo
odobreno kot privilegij, da ne bi bili prisiljeni opravljati občinskih zaposlitev, temveč da bi preprečili, da bi bilo njihovo
premoženje, ki je že zavezano državni blagajni, podvrženo nadaljnjim obveznostim. Zato je mogoče dvomiti, ali bi jim
guverner pokrajine ali upravitelj cesarskih prihodkov, če bi prostovoljno ponudili, da sprejmejo javno službo, to preprečil.
Slednje mnenje je lažje ohraniti, razen če se reče, da so pripravljeni poravnati svoje račune z državno blagajno.
Kmetje v cesarskih deželah so oproščeni občinskih del, da bi bili bolje prilagojeni za obdelovanje zemljišč, ki pripadajo
državnemu premoženju.
Imuniteta je priznana nekaterim združenjem ali korporacijam, ki jim je bila z zakonom dodeljena pravica do zbiranja; to je
združenjem ali korporacijam, v katere je vsaka oseba sprejeta zaradi svojega poklica, kot je na primer društvo obrtnikov, če
imajo enak izvor; na primer če so bili organizirani za opravljanje dela, potrebnega za javno dobro. Imuniteta ni brez
razlikovanja dodeljena vsem, ki so sprejeti v ta združenja, temveč le obrtnikom, saj je božji Pij odločil, da ni mogoče izbrati
oseb vseh starosti; ni odobraval sprejema oseb v visoki ali nizki starosti. In da se posamezniki, ki so postali premožni, ne bi
izognili odgovornosti, ki je povezana s civilno službo, je bilo na mnogih mestih odločeno, da lahko osebe izkoristijo
privilegije, ki so jih takšna združenja podelila vsakomur v slabših razmerah.
Obveščen sem bil, da je treba osebe, ki so bile izvoljene v članstvo v korporativnih združenjih, ki svojim članom
zagotavljajo imuniteto, kot je na primer združenje lastnikov ladij, če pridobijo čast dekurenta, prisiliti k opravljanju javnih
služb. Zdi se, da je to potrjeno v zapisu božanskega Pertinaxa.
Taruntenus Paternus, Vojaške zadeve, knjiga I.
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Stanje nekaterih oseb jim omogoča, da so oproščeni težjih del, kot so na primer merilci žita in njihovi pomočniki, kronični
invalidi, zdravniki, sužnji, ki nosijo knjige učenjakov, obrtniki, delavci, ki kopljejo jarke, veterinarji, arhitekti, piloti, ladijski
tesarji, izdelovalci balist, izdelovalci stekla, mehaniki, izdelovalci puščic, delavci v bronu, izdelovalci vozov, izdelovalci
ploščic, gladiatorji, izdelovalci cevi, izdelovalci trobil, izdelovalci glasbil, izdelovalci lokov, izdelovalci svinca in železa,
lapidarji, žgalci apna, rezalci lesa in žgalci oglja. V isto kategorijo spadajo tudi mesarji, lovci, tisti, ki se ukvarjajo z živalmi
za žrtvovanje, pomočniki upraviteljev tovarn, tisti, ki skrbijo za bolnike, tehtalci, ne le tisti v skladiščih in depojih, ampak
tudi tisti, ki so zadolženi za razdeljevanje zalog vojski, pomočniki vojaških tribun, kurirji, orožni stražarji, skupni kriki in
trobentači. Za vse te osebe velja, da so oproščene javnih funkcij.

Tit. 7. Glede veleposlaništev.

32. Ulpianus, O Massuriju Sabinu, VIII. knjiga.
Kadar mestni odposlanec opusti svojo službo, je običajno kaznovan z običajno kaznijo in odpuščen iz svojega reda.
32. Isti, Mnenja, II. knjiga.
Odposlanec, imenovan za postopek proti občini, lahko svoj zahtevek cesarju predstavi prek drugega.
2. Kadar odposlanec zaradi utemeljenega razloga opusti svojo nalogo ali zamuja z rezultati, mora to dejstvo dokazati pred
redom mesta, v katerem prebiva.
3. Če odposlanec ne opravi svoje dolžnosti, to ne škodi njegovemu kolegu.
4. Odposlancem, ki svojega poslanstva ne prevzamejo brezplačno, se izplačajo plače, sorazmerne z njihovim rangom.
3. Africanus, Vprašanja, III. knjiga.
Ko se postavlja vprašanje, ali je treba ugoditi tožbi zoper osebo, ki je član veleposlaništva, ni tako pomembno ugotoviti, kje
mu je tožnik bodisi posodil denar bodisi določil, da mu je treba nekaj dati, temveč je treba vedeti, kje je mogoče vložiti
tožbo, da se plačilo opravi v času njegovega poslanstva.
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4. Marcianus, Institutes, knjiga XII.
Opozoriti je treba, da dolžnik vladi ne more opravljati dolžnosti, ki pripadajo veleposlaništvu.
To je božanski Pij navedel v reskriptu, naslovljenem na Klavdija Saturnina in Faustina.
(2) Osebe, ki nimajo pravice sodnega pregona, ne morejo opravljati funkcije odposlanca; božanska Severus in Antoninus pa
sta v reskriptu navedla, da odposlanec ne more biti zakonito nihče, ki je bil imenovan za tekmovalca v areni.
(3) Dolžnikom državne blagajne pa ni prepovedano opravljati nalog odposlanca.
(4) Kadar je bila proti komu javno vložena obtožba, obtoženec ne bi smel biti prisiljen prevzeti dolžnosti odposlanca tistemu,
ki trdi, da je prijatelj ali da pripada družini obtožene stranke. To so božji bratje navedli v reskriptu, namenjenem Aemiliju
Rufu.
(5) Odposlanci ne morejo imenovati drugih za svoje namestnike, razen svojih sinov.
(6) Vsakdo mora po vrsti opravljati naloge odposlanca, vendar jih ni dolžan opravljati, dokler tisti, ki so bili pred njim izbrani
na skupščini, ne opravijo svojih nalog. Če pa veleposlaništvo zahteva može prvega reda, tisti, ki so poklicani po vrstnem
redu, pa so nižje stopnje, se redni red ne sme upoštevati, kot je božanski Hadrijan navedel v reskriptu, naslovljenem na
Klazomence.
(7) V ediktu božanskega Vespazijana, naslovljenem na vsa mesta, je določeno, da ena občina ne sme poslati več kot tri
odposlance.
14. Scaevola, Pravila, I. knjiga.
Čas, ki lahko koristi odposlancu, teče od njegovega imenovanja in ne od dneva, ko prispe v Rim.
6. Če pa ni zadovoljivo ugotovljeno, ali je odposlanec odposlanec ali ne, mora rimski pretor zadevo raziskati.
(9) Ulpianus, O dolžnostih prokonzula, IV. knjiga.
(10) Oprostitev službe odposlanca se sinu ne prizna zaradi službe njegovega očeta kot odposlanca, kot je naš cesar s svojim
očetom izjavil Klavdiju Kalistu, kot sledi: "Prosi, da bi bil oproščen opravljanja funkcije odposlanca zaradi službe svojega
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očeta, vendar se to lahko pravilno zgodi le, če gre za urad, ki zahteva plačilo stroškov; pravilo pa je drugačno glede stroškov
veleposlaništva, ki zahteva službo ene osebe."
7. Papinianus, Mnenja, Knjiga I.
Sin, ki je bil dekurion, je v imenu svojega očeta prevzel dolžnosti odposlanca. To ga ne oprosti drugega veleposlaništva,
razen če je že odšel; oče pa lahko zahteva oprostitev za dve leti, in sicer iz razloga, ker se šteje, da je sin opravljal naloge
svojega poslanstva.
8. Paulus, Pravila, I. knjiga.
Paulus je podal svoje mnenje, da če je kdo enkrat opravil dolžnosti odposlanca, ga v času, določenem za oprostitev, ni
mogoče prisiliti, da bi ponovno prevzel obrambo katere koli javne zadeve, tudi če je bilo sporno isto vprašanje.
(2) "Cesarja Antonin in Severus Germanu Silvanu: Osebe, ki so opravljale dolžnosti odposlanca, so oproščene za obdobje
dveh let, pri čemer ni razlike, ali je bilo odposlanstvo poslano k nam v Rim ali v provinco."
(3) Paulus je menil, da se vsakdo, ki je opravljal naloge odposlanca, ne bi smel ukvarjati ne s svojimi zadevami ne z
zadevami drugih; vendar se za vsakogar, ki brezplačno svetuje pretorju, ki je njegov prijatelj, v tem primeru ne šteje, da krši
to pravilo.
9. Isti, Mnenja, III. knjiga.
Paulus je podal svoje mnenje, da lahko odposlanec v primeru, da je med trajanjem svoje službe utrpel kakršno koli škodo, že
v tem času vloži tožbo.
10. I. knjiga, stavki.
Odposlanec ne more vložiti tožbe v zvezi z lastnim premoženjem, preden je opravljal svoje uradne dolžnosti, razen v
primerih, ki se nanašajo na povrnitev škode ali plačilo odškodnine.
(2) Če kdo umre med opravljanjem službe odposlanca in preden se vrne na svoj dom, se stroški, ki so mu bili ob odhodu
izplačani vnaprej, ne vrnejo.
11. Isto, o pravici do peticije.
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Kadar je kdo imenovan za odposlanca v času svoje odsotnosti in prostovoljno sprejme službo, lahko pošlje drugega, da
namesto njega opravlja njene naloge.
12. Čeprav kdor opravlja dolžnosti odposlanca, ne more opravljati lastnih poslov, mu je veliki Antonin vendarle dovolil, da je
vodil in zagovarjal zadeve v imenu varovanke; čeprav se še ni ukvarjal z zadevami odposlanstva, ki ga je prevzel, in še zlasti,
ko je trdil, da je varovanka, za katero je deloval, odsotna.
(2) Scaevola, Digest, knjiga I.
Odposlanec, ki ga je imenovalo njegovo rodno mesto, je po sprejetju službe prišel v Rim; in še preden je opravil svoje
dolžnosti, je kupil hišo v Nikopolisu, svojem mestu. Postavilo se je vprašanje, ali zanj velja odlok senata, ki odposlancu
prepoveduje ukvarjanje z zasebnimi posli ali zadevami, preden opravi dolžnosti svoje službe. Odgovor je bil, da se zdi, da ni
odgovoren.
18. Papinianus, Mnenja, Knjiga I.
Namestnik, ki je z lastno privolitvijo imenovan za opravljanje dolžnosti drugega, dve leti ni upravičen do privilegija
oprostitve in je prisiljen sprejeti službo odposlanca.
(2) Ulpianus, O pretorjevem ediktu, knjiga LXXIV.
Kdor je še vedno odsoten, potem ko je opravljal naloge odposlanca in bil razrešen, se ne šteje za odsotnega na službeni poti
za državo, saj ni odsoten zaradi javne koristi, temveč zaradi svoje lastne.
14. Modestin, Pravila, knjiga VII.
Kdor opravlja naloge odposlanca, ne more brez cesarjevega dovoljenja predložiti prošnje, ki se nanaša na njegove ali tuje
zadeve.
16. Isti, Pravila, VIII. knjiga.
Isti osebi ni prepovedano opravljati več veleposlaništev; predvsem, če sama plačuje potne stroške.
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16. Če je bila zoper koga vložena tožba, preden je prevzel dolžnosti odposlanca, bi jo moral braniti, tudi če je odsoten; če pa
je enkrat prevzel take dolžnosti, mu tega ni treba storiti, razen pri opravljanju svojih uradnih nalog.
17. Pomponij, O Kvintu, Mucij, XXXVII. knjiga.
Kadar kdo udari odposlanca našega sovražnika, velja, da je kriv dejanja, ki je v nasprotju z zakonom narodov, saj odposlanci
veljajo za svete. Če so torej pri nas veleposlaniki naroda, s katerim smo v vojni, je bilo ugotovljeno, da lahko svobodno
ostanejo; to je namreč v skladu z Zakonom narodov. Zato je Kvint Mucij menil, da se vsakdo, ki je udaril veleposlanika,
običajno preda sovražniku, katerega predstavnik je bil. Pojavilo se je vprašanje, če sovražnik ni sprejel storilca, ko je bil
poslan k njemu, ali bo ostal rimski državljan. Nekatere avtoritete menijo, da bi tak ostal, druge pa so nasprotnega mnenja,
kajti če je ljudstvo nekoč ukazalo, naj se kdo preda, se šteje, da mu je bilo odvzeto državljanstvo, tako kot v primeru, ko je
komu prepovedan ogenj in voda. Zdi se, da je bil tega mnenja tudi Publij Mucij. To vprašanje je bilo temeljito obravnavano v
primeru Hostilija Mancina, ki ga Numantijci niso hoteli sprejeti, ko se jim je predal; zaradi tega je bil pozneje sprejet zakon,
ki mu je omogočil, da je ostal rimski državljan, in menda je celo opravljal funkcijo pretorja.

Tit. 8. O upravljanju premoženja, ki pripada mestom.

18. Ulpianus, Razprave, knjiga X.
Vse, kar je bilo mestu prepuščeno za poseben namen, se ne more spremeniti v druge namene.
19. Isti, Mnenja, III. knjiga.
Pogojev, določenih v prejšnjih zakupnih pogodbah, ni mogoče šteti za veljavne za poznejše zakupne pogodbe.
20. Česar je komu prepovedano storiti v svojem imenu, ne sme storiti s posredovanjem koga drugega. Če torej dekurzant
najame javno zemljišče (česar dekurzanti ne smejo.početi), tako da zamenja imena drugih, se njegovo dejanje razveljavi, ker
krši zakon.
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21. Če kdo pretvori denar, namenjen nakupu žita, v kakšno drugo rabo, bo moral vrniti znesek z obrestmi; in sodba, izdana
proti njemu, bo veljavna, tudi če je odsoten; vendar se v tem primeru domneva, da je dal varščino za izstavitev računa o
svojem upravljanju.
22. Kdor dolguje denarni znesek, namenjen nakupu žita, ga mora plačati takoj. Kajti v vseh zadevah, povezanih z javnim
nakupom žita, ki je nujen, plačilo denarja ne dopušča odlašanja; in vse osebe, ki so v takih okoliščinah dolžne, lahko
guverner pokrajine prisili k plačilu.
23. Sredstva, dana za nakup žita, je treba vrniti mestu in jih ni mogoče porabiti za druge namene. Če pa se denar, namenjen
za nakup žita, spremeni v kakšno drugo rabo, kot na primer za delo na javnih kopališčih, čeprav se lahko dokaže, da je bil
porabljen v dobri veri, se vseeno, ker se lahko izplača samo za nakup žita, tistemu, ki ima z njim opravka, naloži, da ga vrne
mestu.
24. Če je treba denar, namenjen nakupu žita, vrniti mestu z obrestmi, se ne sme zahtevati nerazumna in nezakonita obrestna
mera, to pomeni, da se ne smejo plačati sestavljene obresti.
25. Če se po nakupu žita, za katerega je bila cena plačana in vpisana v javne registre, kupcu neupravičeno odvzame; guverner
pokrajine lahko odredi, da se znesek vrne tistemu, ki ga je kupil.
26. Kadar človek, ki je bil v času, ko je bil imenovan na položaj, plačilno sposoben, pozneje postane plačilno nesposoben,
mora vso nastalo izgubo nositi država; nobena človeška previdnost namreč ne more poskrbeti za nesreče, zato oseba, ki ga je
imenovala, ne sme biti za nič odgovorna na ta račun.
27. Pravic mesta ni mogoče spremeniti s sporazumom, ki ga sklenejo sodniki in njihovi sodelavci, da bi preprečili
medsebojno tožbo, glede zadev, v katerih je to dovoljeno po zakonu.
28. Tožba, ki jo je mogoče vložiti zoper enega od njih zaradi slabega upravljanja, pa bo v skladu s pravičnostjo v korist
drugega, ki je postal odgovoren zanj.
29. Kar je dokazano, da je bilo porabljeno v korist kolega, ki opravlja sodniško funkcijo, guverner pokrajine odredi, da plača
zadevna stranka ali njeni dediči.
30. Isto v isti knjigi. Če je bil kdo kaznovan zaradi goljufije pri gradnji nekega dela in je porok, ki je bil odgovoren zanj,
sklenil pogodbo z drugim za gradnjo istega dela, pa to še vedno ni bilo opravljeno, dedič poroka ne more zavrniti plačila
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obresti; ker je pogodba najprej poroka v dobri veri zavezala za celoten znesek, po poznejši pogodbi pa bo, ker je priznal svojo
odgovornost, odgovoren za plačilo morebitne izgube, ki bi jo utrpelo mesto.
31. Osebe, ki so postale porok za celoten znesek, za katerega lahko postane odgovoren kmetovalec, ki prejema dohodek, se
lahko zakonito tožijo tako za obresti kot za glavnico, razen če je v pogojih obveznosti glede njih določeno kaj nasprotnega.
32. Kadar pa je bilo pri zakupu zemljišč dogovorjeno, da če zaradi neugodne sezone ni treba plačati najemnine za katero koli
leto, v katerem bi se to po presoji zanesljivega državljana lahko štelo za ustrezno opravičilo, je treba pri izpolnjevanju pogoja
zakupa upoštevati dobro vero.
22. Papinianus, Mnenja, I. knjiga.
Če so si nekateri uradniki, ki so skupaj opravljali funkcijo, med seboj razdelili denar, ki je bil vsem izplačan v enem znesku,
je bilo odločeno, da jih ni mogoče odvezati odgovornosti s plačilom zneska, ki ga je vsak od njih prejel. Vendar je bilo treba
najprej tožiti Ulpijana, ki je opravil posel, kot v primeru skrbnikov.
V isti knjigi. Magistrat nekega mesta je dal v najem javno zemljišče za pet let, ne da bi zahteval dobro zavarovanje. Ker je
najemnik ostal dlje kot pet let, je v državni blagajni pustil dolgovani saldo, in ker ni bilo mogoče dobiti prihodkov od
pridelkov na zemljišču, je bil odgovoren naslednik osebe, ki je zemljišče dala v najem. Že pred časom je bilo odločeno, da
isto pravilo ne velja za davke, saj so tisti, ki jih obdelujejo, odgovorni le v času svojega mandata.
Tožba se ne sme zavrniti zoper osebo, ki je po upokojitvi s položaja postala odgovorna z novacijo upnikom države in je med
svojim mandatom postala odgovorna. Drugačen pa je primer tistega, ki je pristal na plačilo, saj se šteje, da je podoben osebi,
ki je bodisi javno prodala bodisi dala v zakup premoženje.
Od sina ni mogoče zahtevati, da odgovarja za svojega očeta, ki je bil imenovan za sodnika, tudi če ga je oče emancipiral,
preden je bil imenovan za sodnika, ali če je nanj prenesel del svojega premoženja kot darilo.
Če je porok, ki se je pojavil za magistrata, dal tudi varščine, se šteje, da so bile varščine dane, da bi se lahko pravilno vložila
tožba; to je potem, ko od tistega, za katerega je postal odgovoren, ni mogoče izterjati ničesar.
Valens, Trusti, knjiga II.
Če je bila zapuščina zapuščena mestu, je brez cesarjevega pooblastila ni mogoče spremeniti v drugo rabo, kot jo je nameraval
zapustnik; če je torej zapustnik naročil, naj se z njo zgradi delo, ki ga ni mogoče opraviti po pridržku četrtine, ki jo dovoljuje
3288

falcidijski zakon, je dovoljeno, da se denarni znesek uporabi za vse, kar se zdi najbolj potrebno v korist mesta. Pravilo je
enako, kadar je več denarnih zneskov zapuščenih za gradnjo več del in po odbitku po Falcidijskem zakonu preostanek ne
zadostuje za gradnjo vseh del, saj je dovoljeno, da se denar porabi za katero koli posamezno delo, ki bi ga država želela
zgraditi. Kadar pa je bil denar zapuščen zato, da bi se njegov dohodek uporabil za lov ali razstave, je senat prepovedal
njegovo uporabo v te namene in dovolil, da se zapuščina porabi za tisto, kar mesto najbolj potrebuje, ter za priznanje
velikodušnosti osebe, ki je zapustila zapuščino, dovolil, da se to dejstvo obeleži z napisom.
Paulus, Sentence, Knjiga I.
Dekurzi niso prisiljeni svojemu mestu dobavljati žita po nižji ceni od tiste, po kateri se prodaja v danem trenutku,
razen če je bil denar izrecno zapuščen za gradnjo novega dela ali popravilo starega.
Ulpianus, O pretorjevem ediktu, I. knjiga.
Mestni sodniki niso odgovorni le za goljufijo, temveč tudi za hudo malomarnost; to še posebej velja, kadar se zahteva
skrbnost.
Paulus, O pretorjevem ediktu, I. knjiga.
Kadar sin pod očetovim nadzorom s privolitvijo očeta opravlja funkcijo magistrata, je Julijan menil, da je slednji v celoti
odgovoren za vse, kar je mesto izgubilo pod sinovo upravo.
Modestin, Pravila, VIII. knjiga.
Napako pri izračunu je mogoče popraviti tudi po desetih ali dvajsetih letih.
Ko pa je dokazano, da so bili računi pregledani in sprejeti, napak v njih ni mogoče popraviti.
Papirius Justus, O konstitucijah, II. knjiga.
Cesarja Antonin in Verus sta v reskriptu določila, da je treba obresti pobirati od denarja, ki ostane v rokah javnih
uslužbencev, vendar jih ni mogoče pobirati od izvajalcev javnih del, in če ti niso plačilno sposobni, so uradniki odgovorni le
za glavnico.
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Prav tako so v reskriptu navedli, da so tudi dediči javnih uslužbencev odgovorni za kakršno koli izgubo, nastalo v zvezi z
javnimi deli.
Prav tako so v nekem reskriptu navedli, da je dolžnost mestnega magistrata, da izterja zemljišča, ki mu pripadajo, čeprav so
v lasti dobronamernih kupcev; predvsem, če se ti lahko obrnejo na osebe, od katerih so jih pridobili.
Enako v isti knjigi. Cesarja Antonin in Verus sta v reskriptu določila, da se pogodbe za gradnjo javnih objektov ne smejo
sklepati brez predložitve zavarovanja.
Prav tako sta v reskriptu določila, da bodo javni uslužbenci, če so bili malomarni pri prodaji premoženja, odgovorni za
navadno odškodnino, če pa so bili krivi goljufije, bodo odgovorni za dvojno odškodnino; in da na njihove dediče ne preide
nobena kazen.
Prav tako so v reskriptu določili, da mora sodnik po prodaji premoženja pobrati denar, namenjen nakupu živil za ljudstvo.
Prav tako so v reskriptu navedli, da so uradniki, zadolženi za nakup žita, v skladu s Hadrijanovim pismom oproščeni
odgovornosti, če so pravilno opravljali svoje dolžnosti.
Prav tako so v reskriptu navedli, da se od uradnika, ki vodi račune občine, ne sme zahtevati varščina, saj ga je po preiskavi
izbral guverner.
Prav tako so v. reskriptu navedli, da bo sodnik odgovarjal na račun svojega sodelavca, če bi mu lahko preprečil dejanja
nepravilnega upravljanja, pa tega ni storil.
V reskriptu so tudi navedli, da bo magistrat odgovarjal, če se je v času njegovega upravljanja povečala zadolženost
njegovega mesta. Če pa mesto, preden je dobil svojo funkcijo, ni bilo sposobno plačati svojih dolgov, se zdi pravično, da se
mu ne pripisuje nikakršna odgovornost.
Enako v isti knjigi. Cesarja Antonin in Verus sta v nekem reskriptu navedla, da mora magistrat, ki je v času svojega mandata
in še dolgo po njem zadržal kakšen del javnega denarja v svoji posesti, ta denar vrniti skupaj z obrestmi, razen če lahko
navede kakšen utemeljen razlog, da tega ni storil.
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Tit. 9. V zvezi z odloki, ki jih je treba izdati na podlagi dekurzov.

Ulpianus, Mnenja, III. knjiga.
Ni v pristojnosti guvernerja pokrajine, da določi število zdravnikov, ki jih je treba imenovati za vsako mesto, ampak je to
dolžnost reda dekurentov in tistih, ki imajo v njem premoženje, da bi v primeru telesne bolezni sebe in svoje otroke zaupali v
oskrbo osebam, ki so jih sami izbrali in za katerih poštenost in spretnost v njihovem poklicu so prepričani.
Marcianus, Javna tožilstva, I. knjiga.
Odloki, ki so sprejeti, ne da bi bilo prisotno zakonito število dekurentov, niso veljavni.
Ulpianus, O pritožbah, III. knjiga.
Občinsko pravo določa, da se šteje, da se red dekurionov ni zbral, če nista navzoči dve tretjini članov.
Isti, O dolžnostih glavnega mestnega sodnika.
Odloke dekurentov, ki so bili izdani zaradi priljubljenosti, je treba razveljaviti, ne glede na to, ali so odpustili dolžnike ali
odobrili donacije.
Če so torej, kot je v navadi, na ta način razpolagali z zemljišči, hišami ali denarnimi vsotami, ki pripadajo javnosti, bo tak
odlok ničen. Če pa so dekreti odredili, da se komu izplača denar kot nadomestilo, dekret ne bo vedno ničen; kot na primer, če
je bila donacija dodeljena na račun nekaterih svobodnih umetnosti ali za medicino, saj se lahko v ta namen zakonito dodelijo
sredstva.
Callistratus, O sodnih preiskavah, knjiga II.
Božanski Hadrijan je v reskriptu, naslovljenem na prebivalce Nikomedije, izjavil, da če je red dekurentov enkrat izdal odlok,
se ta ne sme razveljaviti, razen iz utemeljenega razloga; to je, če se razveljavitev odloka nanaša na javno blaginjo.
Scaevola, Digest, knjiga I.
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Občinsko pravo je določalo naslednje: "Če kdo izreče sodbo zunaj sveta, mora biti izključen iz sveta ali reda in plačati tisoč
drahem." Pojavilo se je vprašanje, ali bi moral biti kaznovan, če ni vedel, da je kršil zakon. Odgovor je bil, da so tovrstne
kazni namenjene le tistim, ki so vedeli, da ravnajo nezakonito.

Tit. 10. V zvezi z javnimi deli.

Ulpianus, Mnenja, II. knjiga.
Neki mož, ki je bil imenovan za nadzornika javnih del in je želel biti oproščen, ni uspel, ampak je ostal na položaju, dokler ni
umrl. Svoje dediče je pustil odgovorne, vendar jim ni naložil nobene odgovornosti od trenutka, ko je nastopila njegova smrt.
Oseba, ki je že opravljala naloge javne službe, je pozneje prevzela gradnjo akvadukta. Zdelo se je nesmiselno, da bi
zahtevala, da se oprosti svoje prejšnje zaposlitve, če je bila že obremenjena z obema; kajti če bi nameravala prevzeti
odgovornost le za eno, bi bilo bolj verjetno, da bi bila oproščena druge zaradi tiste, s katero se je že ukvarjala.
Isto, Mnenja, III. knjiga.
Kdor je zaradi liberalnosti in ne zaradi zadolženosti svoj dohodek za nekaj časa namenil dokončanju javnih del, mu ni
prepovedano, da dobi nagrado za svojo velikodušnost tako, da je na njih zapisano njegovo ime.
Nadzorniki javnih del poslujejo z izvajalci, država pa se ukvarja le s tistimi, ki so imenovani v ta namen. Zato bo guverner
pokrajine zaupal tako osebi, ki vodi dela, kot tudi izvajalcu, ki mu je odgovoren.
Guverner pokrajine bi moral posredovati s svojo avtoriteto, da prepreči izbris imena tistega, zaradi čigar velikodušnosti je
bilo zgrajeno javno delo, in namesto njega napisati imena drugih; prav tako bi moral poskrbeti, da se ne odstranijo dokazi o
podobnih liberalnostih, ki so jih državljani podarili svoji državi.
Macer, O dolžnostih guvernerja, knjiga II.
Zasebnik lahko zgradi novo delo tudi brez cesarjevega pooblastila, razen če je to storjeno zaradi rivalstva z drugim mestom,
če bi lahko dalo material za razburjenje ali če gre za cirkus, gledališče ali amfiteater.
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Cesarske ustave določajo, da ni dovoljeno graditi novega dela na javne stroške brez pooblastila cesarja.
Na nobenem javnem objektu ni dovoljeno napisati drugega imena kot cesarjevega ali tistega, s čigar denarjem je bil objekt
zgrajen.
Modestin, Pandekti, knjiga XI.
Na javno delo ni dovoljeno napisati niti imena guvernerja.
Ulpianus, O dolžnostih glavnega mestnega sodnika.
Kadar kdo zapusti zapuščino ali premoženje v skrbništvo za gradnjo javnega dela, so obresti na to premoženje in čas, ko
začnejo teči, določeni z reskriptom božanskega Pija, in sicer z naslednjimi besedami: "Če oseba, ki zapušča zapuščino, ne
navede časa, kdaj naj se kipi ali podobe postavijo na svoje mesto, naj ga določi guverner pokrajine; če dediči pokojnika tega
ne storijo v predpisanem roku, bodo v šestih mesecih dolžni plačati zmerne obresti, če pa omenjeni kipi in podobe do tega
datuma ne bodo postavljeni na svoje mesto, morajo državi plačati obresti v višini šest odstotkov. "Kadar pa je bil določen
rok, morajo denar plačati v tem roku; če pa bi trdili, da kipov niso našli, ali povzročili kakršen koli spor glede mesta, morajo
takoj začeti plačevati obresti po stopnji šest odstotkov."
Meje javnih zemljišč ne smejo ostati v lasti zasebnikov. Zato mora guverner province poskrbeti, da se javna zemljišča ločijo
od tistih, ki so v lasti zasebnikov, in si prizadevati za povečanje javnih prihodkov. Če ugotovi, da kakšen javni prostor ali
stavbo zasedajo zasebniki, mora oceniti, ali naj jih zahteva v javno korist ali pa bi jih bilo bolje dati v najem za zadostno
najemnino; pri tem mora vedno ubrati pot, ki bo po njegovem mnenju najbolj koristila državi.
Modestin, Pandekti, knjiga XI.
Božanski Markus je v nekem reskriptu določil, da se mora guverner province posvetovati s cesarjem glede del, ki so bila
zgrajena na obzidju ali vratih mest ali drugih javnih lastninah, in tudi tam, kjer je bilo zgrajeno obzidje.
Kalistrat, O sodnih preiskavah, II. knjiga.
Božanski Pij je v nekem reskriptu izjavil, da je v primeru, ko je bil denar zapuščen za gradnjo novega dela, bolje, da se
uporabi za ohranitev že obstoječih del, kot pa da se porabi za gradnjo novih; to je, če ima mesto dovolj javnih del in denarja
za njihovo popravilo ni mogoče zlahka dobiti.
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Kadar želi kdo okrasiti z marmorjem ali kako drugače delo, ki ga je zgradil nekdo drug, in obljubi, da bo to storil v skladu z
voljo ljudstva, je senat določil, da se to lahko stori, če na delo napiše svoje ime, vendar mora dovoliti, da ostane ime tistega,
ki ga je najprej zgradil. Kadar pa zasebniki porabijo lasten znesek denarja za okrasitev dela, ki je bilo že zgrajeno z javnimi
sredstvi, isti cesarski mandati določajo, da lahko na delo napišejo svoje ime in navedejo znesek denarja, ki so ga prispevali
zanj.

Tit. 11. Glede trgov.

Modestin, Pravila, III. knjiga.
Če je bilo od cesarja pridobljeno dovoljenje za prirejanje trga in oseba, ki ji je bil privilegij podeljen, v desetih letih tega ne
izkoristi, ga izgubi.
Callistratus, Sodne preiskave, III. knjiga.
Kadar kdo naroči obdelovalcem zemlje in ribičem, naj prinesejo v mesto zaloge, da bi z njimi sami razpolagali, iz razloga,
ker se bo zaloga zalog zmanjšala, ko bodo kmetje odpoklicani od svojega dela, morajo tisti, ki prinesejo blago, takoj po tem,
ko to storijo, to izročiti in se vrniti k svojemu delu. Zato je Platon pokazal najvišjo modrost in avtoriteto, ko je med
poučevanjem med Grki trdil, da mora mesto, da bi bilo uspešno in da bi bili njegovi prebivalci srečni, najprej privabiti vse
potrebne trgovce, saj je v Prvi knjigi o civilnih odnosih dejal "Mesto potrebuje veliko kmetov, drugih delavcev in obrtnikov,
pa tudi tistih, ki prinašajo in odnašajo trgovske predmete, saj so to trgovci. Kadar pa kmet prinese na trg karkoli, kar je
pridelal, ali pa to stori kateri koli drug delavec, in ne naleti takoj na nekoga, ki bi želel z njim zamenjati blago, ali je
potrebno, da ostane sedeti na svojem mestu na trgu, dokler ne razpolaga s svojim blagom? Nikakor, kajti obstajajo tisti, ki
lahko, ko to vidijo, ponudijo svoje storitve za razpolaganje z blagom."

Tit. 12. O obljubah.
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Ulpianus, O dolžnostih glavnega mestnega sodnika.
Če bi kdo obljubil, da bo zgradil javno delo ali daroval denar v ta namen, ga ni mogoče tožiti zaradi obresti. Če pa zamuja, se
obresti obračunajo, kot je naš cesar s svojim božjim očetom navedel v nekem reskriptu.
Opozoriti je treba, da vsakdo, ki da obljubo, ni vedno dolžan te obljube tudi uresničiti. Kadar pa obljubi zaradi časti, ki mu je
že bila dodeljena z dekretom ali ki naj bi mu bila dodeljena pozneje, ali iz kakšnega drugega tehtnega razloga, ga bo obljuba
zavezovala. Če pa je obljubo dal brez kakršnegakoli razloga, ne bo zavezan, kot je navedeno v številnih starih in novih
konstitucijah.
Prav tako bo odgovoren, če kdo da obljubo brez kakršnegakoli razloga in jo začne uresničevati.
Razumemo, da oseba začne izpolnjevati svojo obljubo v primeru gradnje stavbe, ko postavi temelje ali očisti zemljo. Če pa
je bilo zemljišče v ta namen preneseno na njegovo zahtevo, je boljše mnenje, da je treba šteti, da je začel z delom. Enako
pravilo velja, če je opravil priprave ali porabil denar na javnem kraju.
Če pa sam ni začel dela, temveč je obljubil določen znesek denarja za njegovo izgradnjo, je s plačilom denarja začel z delom
in bo odgovarjal enako, kot če bi bilo delo začeto.
Končno, kadar kdo obljubi kolone za javno delo, je naš cesar s svojim božjim očetom v nekem reskriptu podal naslednjo
izjavo: "Kdor brez kakršnegakoli razloga obljubi državi denarno vsoto, ni prisiljen izpopolniti svoje liberalnosti. Kadar pa ste
obljubili nekaj stebrov prebivalcem Citiuma in se je zaradi tega delo začelo na stroške mesta ali zasebnikov, tega, kar je bilo
storjeno, ni mogoče opustiti."
Naš cesar je v reskriptu navedel, da kadar kdo zaupa drugemu dokončanje nekega dela in mu nato zaradi nesreče nastane
kakršnakoli škoda, je za to odgovoren tisti, ki je delo zgradil.
isti, Razprave, Knjiga I.
Kadar oseba karkoli zaobljubi, je zavezana svoji zaobljubi, vendar se obveznost nanaša na tistega, ki zaobljubo daje, in ne na
lastnino; kajti kadar je karkoli zaobljubljeno in izročeno, to osvobodi osebo, lastnina pa ne postane posvečena.
Sinovi, ki so prišli v puberteto in so sami sebi gospodarji, so zavezani z zaobljubami svojega očeta, kajti sin pod očetovskim
nadzorom ali suženj se ne more zavezati z zaobljubo brez pooblastila svojega očeta ali gospodarja.
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Če bi kdo zaobljubil desetino svojega premoženja, ta desetina ne preneha pripadati njegovemu premoženju, dokler se od
njega ne loči; če pa oseba, ki je zaobljubila desetino, umre, preden pride do ločitve, je njen dedič odgovoren za desetino v
imenu premoženja. Ugotovljeno je namreč, da tovrstna obveznost preide na dediča.
Isti, Razprave, knjiga IV.
Sporazum nastane s soglasjem dveh oseb na enak način kot pogodba. Za obljubo pa je potrebna le privolitev osebe, ki jo je
ponudila; zato je bilo ugotovljeno, da če je obljuba dana v zameno za neko čast, ki naj bi bila podeljena, jo je mogoče izterjati
kot dolg. Kadar pa je bilo delo začeto, je bilo odločeno, da bo obljubitelj prisiljen dokončati delo, tudi če ga ni obljubil v
zameno za kakšno čast, ki naj bi bila podeljena.
Če želi kdo, ki je mestu izročil premoženje v skladu s svojo obljubo, to premoženje zahtevati nazaj, je treba njegovo zahtevo
preprečiti; saj je povsem pravično, da se tovrstna prostovoljna darila, podarjena mestom, ne smejo preklicati zgolj s
spremembo mnenja. Če pa je občina prenehala posedovati premoženje, pridobljeno v takšnih okoliščinah, ji je treba tožbo
odobriti.
Marcijan, Inštituti, III. knjiga.
Če bi kdo dal obljubo zaradi izgube v požaru, potresu ali kakršni koli drugi škodi, ki jo je utrpelo mesto, bo za to odgovarjal.
Ulpianus, Mnenja, I. knjiga.
Charidemusu je odgovoril takole: "Kdor v odsotnosti s pismom obljubi, da bo nekaj storil za mesto, bo moral izpolniti svojo
obljubo."
Isti, O dolžnostih prokonzula, knjiga V.
Kadar koli se vrednost obljube zmanjša zaradi dediča, se to lahko zgodi le, če ni bila dana v zameno za čast, ki bo podeljena.
Če pa je bila dana v zameno za neko čast, se šteje za dolg in se ne zmanjša, kar zadeva dediča osebno.
Če kdo obljubi denarno vsoto v zameno za podelitev časti in jo začne plačevati, je naš cesar Antonin v reskriptu navedel, da
je dolžan celoten znesek, kot da bi se delo že začelo.

3296

Ne smemo pozabiti, da morajo ne le moški, temveč tudi ženske izpolniti svoje obljube, kadar se strinjajo, da bodo dali ali
storili kar koli v zameno za čast, ki naj bi jim bila podeljena. To je vključeno v zapisnik našega cesarja in njegovega
božanskega očeta.
Če bi mesto od koga, ki tega ni obljubil, zahtevalo, da postavi kipe cesarja na kakšnem javnem mestu, ga ne bo prisililo k
poslušnosti, kot je navedeno v Reskriptu našega cesarja in njegovega božanskega očeta.
Paulus, O dolžnostih prokonzula, I. knjiga.
Kadar je kdo obljubil, da bo zaradi neke nesreče, ki se je zgodila mestu, kaj storil zanj, je božanski Sever v Reskriptu
Diovemu naročniku izjavil, da bo še vedno odgovoren, tudi če tega ne bo začel.
Isti, O dolžnostih prokonzula, III. knjiga.
Božanski bratje so v Reskriptu v zvezi z obljubami, danimi mestom, ki bi jih morali sodniki upoštevati, podali naslednjo
izjavo: "Statius Rufinus je obljubil, da bo dokončal gledališče v mestu Gabinija, ki ga je že začel graditi. Čeprav ga je namreč
doletela nesreča in ga je mestni prefekt za tri leta premestil na drugo delovno mesto, vseeno ne bi smel zmanjšati
naklonjenosti daru, ki ga je prostovoljno ponudil, saj bi delo, čeprav je bil odsoten, lahko dokončal prijatelj. Če pa tega ne bi
storil, bi lahko redne oblasti, ki so imele zakonsko pravico delovati v imenu mesta, v njegovem imenu proti njemu sprožile
postopek. Sodniki morajo zadevo preučiti čim prej, še preden je Statius Rufinus odšel v izgnanstvo, in če bi ugotovili, da
mora delo dokončati on, mu morajo odrediti, naj izpolni obljubo, dano mestu, ali prepovedati prodajo zemljišča, ki ga ima na
ozemlju mesta Gabinija."
Modestin, Razlike, knjiga IV.
Če je kdo dal obljubo mestu v zameno za neko čast, ki naj bi mu bila podeljena, bo zaradi dane obljube v vseh okoliščinah
odgovoren za celoten znesek, prav tako pa tudi njegov dedič. To namreč velja za delo, ki se je začelo zaradi obljube, in kadar
premoženje zadevne stranke ni zadostovalo za njeno izpolnitev, sta božanska Severus in Antoninus v reskriptu določila, da
bo v tem primeru tuji dedič odgovoren za petino premoženja umrlega, njegovi otroci pa za desetino. Božanski Pij pa je
odločil, da bo v primeru, ko je bil darovalec obubožan zaradi obljube, ki jo je dal, in je bilo delo že začeto, odgovoren za
petino svojega premoženja.
Enako, Mnenja, Knjiga I.
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Septicija je svojemu rodnemu mestu obljubila določeno vsoto denarja za praznovanje javnih iger pod pogojem, da glavnica
ostane v njenih rokah, sama pa bo dala polovico obresti kot nagrado tekmovalcem, in sicer pod naslednjimi pogoji: "Dajam
in namenjam trideset tisoč aurejev kot glavnico, ki se bo vsake štiri leta namenila za igre, pri čemer sama obdržim omenjeni
znesek v svojih rokah in dekurionom zagotovim plačilo obresti po običajni obrestni meri na omenjeno glavnico v višini
trideset tisoč aurejev; pod pogojem, da bo igre vodil moj bodoči mož in otroci, ki se mi bodo rodili. Omenjene obresti se
porabijo za nagrade, ki se podelijo tekmovalcem, za katere sodniki odločijo, da so se izkazali na vsakem tekmovanju."
Sprašujem se, ali bi Septicijevi otroci utrpeli kakšno krivico, če ne bi predsedovali tem tekmovanjem v skladu s pogoji in
določili obljube. Herennius Modestinus je odgovoril, da je treba v primeru, če je bila ustanovitev javnih iger dovoljena,
izpolniti pogoj, ki ga določa obljuba.
Isto, Pandekti, knjiga IX.
Če kdo obljubi denarno vsoto v zameno za pridobitev magistrske časti ali duhovniške službe in preden dobi čast ali začne
opravljati dolžnosti službe, umre, se njegovih dedičev ne sme tožiti za denar, ki ga je obljubil v zameno za omenjeno čast ali
službo. To so določale cesarske konstitucije, razen če je delo za časa njegovega življenja začel opravljati bodisi sam bodisi
mesto.
Imenovani, Pandekti, XI. knjiga.
V reskriptu božanskega Severa je navedeno, da na javnih delih, ki so jih zgradili zasebniki, ne moremo postavljati kipov
drugim osebam brez soglasja slednjih.
Božanski Antonin je v nekem reskriptu navedel, da je mogoče koga, ki je obljubil neko delo, da bi se izognil opravljanju
dolžnosti neke službe, prisiliti, da namesto gradnje dela opravlja njene dolžnosti.
Papirius Justus, O konstitucijah, II. knjiga.
Cesarja Antonin in Verus sta v svojem reskriptu navedla, da je tiste, ki so obljubili gradnjo javnih del v zameno za podeljene
časti, mogoče prisiliti, da jih zgradijo, ne pa tudi, da zagotovijo denar za ta namen.
Prav tako sta v reskriptu navedla, da je treba pogoje, ki jih je treba postaviti za donacije mestu, upoštevati le, če to zahteva
javna blaginja, in da se jih ne sme upoštevati, če so škodljivi. Če je torej umrli zapustil določeno vsoto denarja in pri tem
prepovedal obračunavanje določenega davka, tega pogoja ne bi smeli upoštevati, saj je bolje to, kar je določil starodavni
običaj.
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Pomponij, Pisma in različni odlomki, VI. knjiga.
Kadar kdo v zameno za čast, ki bo podeljena njemu ali komu drugemu, obljubi, da bo v nekem mestu zgradil javno delo, bo
tako on kot njegov dedič po ustavi božanskega Trajana zavezan, da ga bo dokončal. Če bi kdo v zameno za podeljeno čast
obljubil, da bo zgradil neko delo, ga začel in umrl, preden ga dokonča, ter zapustil tujega dediča, bo slednji bodisi prisiljen
dokončati delo bodisi bo lahko, če bo to raje storil, petino zapuščine, ki mu je bila zapuščena, namenil za njeno opremljanje
in jo prenesel na mesto, v katerem je bilo delo začeto. Če pa je dedič eden od otrok, bo moral prispevati ne peti, ampak deseti
del zapuščine. Tako je odločil božanski Antonin.
Ulpianus, O dolžnostih glavnega mestnega sodnika.
Božanski Pij je v nekem reskriptu navedel, da je bil med otroke vključen tudi vnuk z zapustnikovo hčerko.

Tit. 13. O izrednih sodnih preiskavah in v primerih, ko naj bi sodnik zadevo obravnaval po svoje.
Ulpianus, O vseh sodiščih, VIII. knjiga.
Guverner pokrajine je običajno odločal glede plač, vendar le glede tistih, do katerih so upravičeni inštruktorji svobodnih
študijev. Liberalne študije razumemo kot tiste, ki jih Grki imenujejo eleuveria in vključujejo tiste, ki jih poučujejo profesorji
retorike, gramatike in geometrije.
Iz istega razloga ni nič bolj pravičnega, kot da se vanj vključijo tudi profesorji medicine, saj slednji skrbijo za zdravje ljudi,
prvi pa za njihov študij; zato naj guverner pokrajine tudi v zvezi z njimi samovoljno razlaga zakon.
Guvernerji zaslišijo babice, za katere prav tako velja, da opravljajo medicinsko prakso.
Vsakdo razume, da je zdravnik tisti, ki obljublja ozdravitev katerega koli dela telesa ali olajšanje bolečin, kot so na primer
prizadetost ušesa, fistula ali zobobol; pod pogojem, da ne uporablja zaklinjanja, oponašanja ali eksorcizma (če uporabimo
običajni izraz, ki se uporablja za šarlatane), saj kaj takega ne sodi v medicinsko prakso, čeprav obstajajo osebe, ki hvalijo
takšne postopke in trdijo, da so imeli od njih korist.
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Ali je treba filozofe vključiti med profesorje? Mislim, da ne, ne zato, ker je filozofija nereligiozna, ampak zato, ker bi morali
tisti, ki jo opravljajo, predvsem zaničevati vsako najemniško delo.
Zato guverner pokrajine ne odloča glede plačila profesorjev civilnega prava, saj njihova modrost velja za nekaj izredno
svetega; vendar je ne bi smeli ocenjevati po njeni vrednosti v denarju ali pa je zaničevati, kadar nadomestilo zahteva oseba,
ki bi morala pod prisego obljubiti, da bo pouk podajala brezplačno. Kljub temu se lahko prispevki, kadar so ponujeni, častno
sprejmejo, kar pa bi bilo nečastno, če bi se zahtevali.
Guvernerji pokrajin so si prav tako prisvojili pravico odločanja v zvezi s šolskimi učitelji, čeprav niso uvrščeni med
profesorje, kot tudi v primeru prepisovalcev, izdelovalcev zapiskov, računovodij in notarjev.
Guverner nikakor ne sme samovoljno odločati glede mojstrov drugih umetnosti ali obrtnikov, ki niso vključeni v literarne
poklice ali niso omenjeni zgoraj.
Kadar asistenti zahtevajo svoje plače, je bilo odločeno, da velja enako pravilo kot v primeru profesorjev.
Guverner naj prevzame v obravnavo vse zahtevke zoper te osebe, saj so božji bratje v reskriptu navedli, da je to mogoče
storiti celo zoper odvetnike.
Kar zadeva honorarje odvetnikov, bi moral sodnik odločati glede na pomembnost zadeve, znanje odvetnika in običaje
odvetniške zbornice ter oceniti honorar, do katerega je odvetnik upravičen, če znesek ne presega nadomestila, določenega z
zakonom; to je bilo namreč v reskriptu našega cesarja in njegovega očeta določeno z naslednjimi besedami: "Če je Julius
Maternus, ki je želel, da nastopite v njegovi zadevi, pripravljen plačati, kar se je dogovoril, lahko zahtevate le znesek, ki ne
presega zneska, določenega z zakonom."
Z odvetniki moramo razumeti vse tiste, ki svojo energijo posvečajo namenu vodenja sodnih postopkov. Ti pa niso vključeni
v število odvetnikov, ki običajno nastopajo na sodišču, da bi vodili zadeve v imenu odsotnih strank.
Če je bila z odvetnikom dogovorjena nagrada ali če je kdo z njim sklenil pogodbo, ki se nanaša na vodenje zadeve,
poglejmo, ali jo lahko zahteva. In res, naš cesar in njegov božji oče sta v zvezi s tovrstnimi pogodbami izjavila naslednje, in
sicer "Gre za upoštevanje slabega običaja, kadar od svoje stranke zahtevate obljubo o plačilu denarja za vodenje njenega
primera. Zakon pravi, da če je v času, ko je zadeva v teku, sklenjen dogovor o prihodnjem plačilu, je ta ničen; če pa je
sklenjen po tem, ko je zadeva že obravnavana, se lahko obljubljeni znesek kot plačilo pobere do razumnega zneska, čeprav je
bil dogovor sklenjen glede na to, kaj bi se lahko izterjalo, pod pogojem, da se to, kar je bilo plačano, šteje z dolgovanim

3300

zneskom, in da celotni znesek ne presega sodne takse." Razume se, da primerna pristojbina v posameznem primeru ne sme
biti višja od sto aurei.
Božanski Severus je prepovedal, da bi se pristojbina izterjala od dedičev odvetnika po njegovi smrti, ker ni bil kriv, da ni
vodil postopka.
Dolžnost guvernerja ali pretorja je tudi, da upošteva zahtevke sester za preživljanje otrok, do katerih so upravičene, kadar so
postavljene pred njihove sodnike. Vendar je treba take zahtevke obravnavati le, kadar se dojenčki hranijo z materinimi prsmi,
kadar pa temu ni tako, ne pretor ne guverner ne bosta pristojna.
Če bi vse to zahtevali pri guvernerjih provinc, poglejmo, ali so lahko pristojni za medsebojne zahtevke. Menim, da bi jim
moralo biti to dovoljeno.
Enako, Mnenja, I. knjiga.
Odločeno je bilo, da je guverner province pristojen za spore, ki nastanejo v zvezi z uporabo vode, ki se distribuira po novih
vodovodih, zgrajenih v nasprotju z zakonom; pa tudi za spore v zvezi s konji, ki jih imajo osebe, ki vedo, da pripadajo
drugim, pa tudi v zvezi z njihovim povečanjem; in škode, ki jo povzročijo stranke, ki so se znašle na zemljišču drugih, kadar
je treba to zemljišče razdeliti med več posameznikov, če je to storil nekdo, ki tega ni imel pravice odrediti, tako da lahko
guverner v teh primerih odloči v skladu s pravičnostjo in pravico do pristojnosti ter vzpostavi ustrezno stanje.
Isto, Mnenja, knjiga V.
Kadar zdravnik, ki mu je bilo zaupano zdravljenje oči kogar koli, daje zdravila, zaradi katerih lahko ta izgubi vid, da bi ga s
tem prisilil, da mu proda svoje premoženje, medtem ko je bolan, kar je v nasprotju z dobro vero, mora guverner pokrajine
kaznovati nezakonito dejanje in odrediti vrnitev premoženja.
Paulus, O Placiju, IV. knjiga.
Božanski Antonin Pij je v nekem reskriptu navedel, da lahko osebe, ki se učijo prava in zahtevajo svoje honorarje, te
honorarje tudi pobirajo.
Callistratus, O sodnih preiskavah, I. knjiga.
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Število sodnih poizvedb izhaja iz različnih virov in jih ni mogoče enostavno razdeliti na različne vrste, razen če to storimo
površno. Zato se število sodnih preiskav na splošno deli na štiri vrste; običajno se namreč nanašajo na upravljanje uradov ali
služb; ali na spore v zvezi z denarnimi zadevami; ali se preiskuje ugled nekoga; ali se preiskuje hudodelstvo.
Ugled je stanje neokrnjenega dostojanstva, ki ga odobravata zakon in običaj in ki ga pravna oblast zmanjša ali uniči zaradi
kaznivega dejanja, ki smo ga storili.
Ugled je okrnjen, kadar smo, čeprav ohranimo svobodo, kaznovani s kaznijo, ki vpliva na naš status; kot na primer, kadar je
kdo degradiran ali odpuščen iz svojega reda; ali kadar mu je prepovedano opravljati dolžnosti javne službe; ali kadar je
plebejec bičan ali obsojen na javna dela; ali kadar je kdo v takšnem stanju, da velja za neslavnega v skladu s pogoji večnega
edikta.
Ugled se popolnoma izgubi, kadar pride do velike spremembe civilnega stanja, se pravi, kadar je odvzeta svoboda; na
primer, kadar je komu prepovedana uporaba vode in ognja, kar se zgodi, kadar je oseba deportirana, ali kadar je plebej
obsojen na delo, povezano z rudniki, ali na rudnike; kajti med tema dvema kaznima ni nobene razlike, prav tako si nista
podobni kazen dela, povezanega z rudniki, in obsodba na rudnike, razen da se pri prvi kazni ne izreče civilna smrt, pri drugi
pa je storilec zanjo odgovoren.
Gaj, O dnevnih dogodkih ali zlatih zadevah, III. knjiga.
Kadar sodnik vodi zadevo po svoje, v pravem pomenu besede ni kriv kaznivega dejanja; vendar pa se zaradi tega, ker ga ne
zavezuje pogodba in ga je vsekakor mogoče razumeti, da je do neke mere kriv, čeprav je do tega morda prišlo zaradi
nevednosti, šteje, da je odgovoren za tožbo in faetum, ker je storil nezakonito dejanje, in se mora podvreči kakršni koli kazni,
ki se sodišču, pristojnemu za zadevo, lahko zdi pravična.

Tit. 14. O posrednikih.

Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLII.
Posredniki imajo pravico zahtevati svoje provizije.
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Isti, O ediktu, knjiga XXXI.
Če so storitve posrednika uporabljene z namenom izdaje menice, kar imajo navado početi številne osebe, poglejmo, ali bo
odgovarjal kot mandatar. Mislim, da ne bo odgovoren, saj čeprav je morda pohvalil osebo, za katero deluje, se s tem vendarle
bolj sklicuje na dolg, ki ga je treba skleniti, kot pa na dejanje v vlogi mandatorja. Menim, da bo enako pravilo veljalo, tudi če
je nekaj prejel kot nadomestilo, in da tožba na podlagi najema in zakupa ne bo upravičena. Jasno je, da bo, če bo upnika
prevaral s pomočjo goljufije in zvijače, zoper njega mogoče vložiti tožbo zaradi goljufije.
Isto, O vseh sodiščih, knjiga VIII.
Guvernerji imajo navado, da se seznanijo s primeri posrednikov, in čeprav velja, da je to ponižujoč poklic, vseeno, da bi
uredili višino njihovih provizij in posle, s katerimi se ukvarjajo, do neke mere nadzorujejo njihov poklic. Grki njihovo
nadomestilo označujejo z izrazom "honorar za posrednika", ki ga zlahka poberejo, kadar na primer kdo deluje kot posrednik,
da bi sklenil prijateljsko pogodbo, pridobil pomočnika za sodnika ali kaj podobnega. Takšne dejavnosti namreč opravljajo
nekateri ljudje v velikih mestih. Izraz "posrednik" se uporablja za tiste, ki nudijo svoje storitve in so koristni s pogajanji o
nakupih, prodajah, trgovinskih zadevah in zakonitih pogodbah na način, ki ni sporen.

Tit. 15. V zvezi z davki.

Ulpianus, O davkih, I. knjiga.
Ne smemo pozabiti, da za nekatere kolonije velja italijanski zakon, kot je na primer veličastna kolonija Tira v feničanski
Siriji (kjer sem se rodil), najbolj plemenita med vsemi, časovno najstarejša, najbolj bojevita in najbolj dosledna pri
spoštovanju pogodb, ki jih je sklenila z Rimljani. Božanski Severus in naš cesar sta mu podelila privilegije italskega mesta
zaradi izredne in imenitne zvestobe, ki jo je vedno izkazoval v stikih z rimsko vlado.
Kolonija Berit v isti pokrajini zaradi Avgustove naklonjenosti nosi naziv cesarske kolonije (kot je božanski Hadrijan navedel
v nekem nagovoru) in je prav tako podvržena italijanskemu pravu.
Tudi mesto Heliopolis je od božanskega Severa prejelo naziv italijanske kolonije zaradi storitev, ki jih je opravilo med
državljansko vojno.
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Obstaja tudi kolonija Laodiceja v Kaele Siriji, ki ji je božanski Severus prav tako podelil italijansko pravo zaradi njenih
storitev v državljanski vojni. Kolonija Ptolomais, ki leži med Fenicijo in Palestino, nima drugega kot ime kolonije.
Naš cesar je Emesi, mestu v Feniciji, podelil naziv in pravice italijanske kolonije.
Mesto Palmira, ki leži v pokrajini Fenicija in meji na barbarska ljudstva in narode, ima enako pravico.
V Palestini sta dve koloniji, Cezareja in Aelia Capitolina, vendar nobena od njiju ne uživa italijanskih privilegijev.
Božanski Severus je naziv italijanske kolonije podelil tudi mestu Sebastena.
Privilegij italijanskega mesta je božanski Trajan podelil tudi koloniji Gyrene.
Tudi mesto Zarmizegethusa skupaj z mesti Napo, Apulija in Padova uživajo enake privilegije, ki jih je podelil božanski
Severus.
V Bitiniji je kolonija Apameaa, v Pontu pa Sinope.
Koloniji Selevkija in Trajanopolis sta v Kilikiji.
Isto, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Kadar je pri pobiranju davkov kakšna nepravilnost, jo je mogoče odpraviti z novo izjavo zainteresirane stranke.
Isto, O davkih, II. knjiga.
Pri odmeri davka je treba navesti starost oseb, ker v nekaterih krajih starost preprečuje odmero; tako so na primer v Siriji
moški, starejši od štirinajst let, in ženske, starejše od dvanajst let, do petinšestdesetega leta starosti zavezani k plačilu
osebnega davka. Starost je treba upoštevati tudi ob uvedbi davka.
V reskriptu našega cesarja, naslovljenem na Peligniana, je bilo zelo pravilno navedeno, da premoženje, za katerega je bila
odobrena oprostitev, ni obdavčeno; kadar je namreč taka oprostitev odobrena osebam, z njihovo smrtjo ugasne, kadar pa je
odobrena premoženju, nikoli ne ugasne.
Isto, O davkih, III. knjiga.
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Zakon o obdavčitvi določa, da je treba nepremičnine prijaviti tako, da se navede ime vsakega trakta in v katerem mestu ali
okrožju se nahaja; navesti je treba imeni dveh najbližjih sosedov in koliko zemlje je bilo obdelane ali posejane v zadnjih treh
letih; koliko ima vsak trakt; število trt v vinogradu; število juter v oljčnem nasadu in število dreves; kjer so travniki, količino
sena, ki je bilo z njih pokošeno v zadnjih desetih letih, in število juter, ki jih vsebujejo, kot tudi število, namenjeno za pašo;
enako pravilo velja za posekan les. Tisti, ki sestavlja takšno poročilo, mora navesti oceno vsega.
Davčni ocenjevalec mora biti tako pravičen, kot je v skladu z njegovo dolžnostjo, da razbremeni vsakogar, ki iz takšnega ali
drugačnega razloga ni mogel uživati določenega dela svojega premoženja, ki je vpisano v javne registre. Če je torej del
njegovega zemljišča pogoltnil potres, ga mora davčni zavezanec razbremeniti obdavčitve tega zemljišča. Če je njegova
vinska trta odmrla ali če so se njegova drevesa posušila, je krivično, da je v zvezi z njimi vključen med osebe, ki so zavezane
k obdavčitvi. Če pa je posekal drevesa in trte, mu to ne more koristiti v nobenem pogledu, če je bil davek takrat odmerjen;
razen če davčnemu zavezancu navede zadovoljiv razlog, zakaj jih je posekal.
Kdor ima zemljišče v drugi državi, ga mora prijaviti v državi, v kateri leži, saj mora plačati davek na ozemlju, na katerem
ima posest.
Čeprav ugodnost davčne imunitete, dodeljena določenim osebam, z njimi ugasne, pa se na splošno, kadar je imuniteta na ta
način dodeljena krajem ali mestom, prenese na njihove naslednike.
Če jaz, ki imam v posesti del zemljišča, ki pripada drugemu, to prijavim za obdavčitev, lastnik pa tega ne stori, je odločeno,
da bo še vedno upravičen do tožbe za vračilo.
Pri prijavi sužnjev za obdavčitev je treba upoštevati, da je treba izrecno navesti njihovo narodnost, starost, službe in poklice.
Lastnik vseh jezer, ribnikov ali rezervoarjev mora te vrniti davčnemu zavezancu.
Če so na zemljišču soline, jih je treba prav tako vrniti za obdavčitev.
Če kdo za najemnika ali kmeta na svojem zemljišču ne odda napovedi, bo odgovoren za njegove davke.
Prijaviti je treba tudi vse rojene sužnje ali živali ali vse premoženje, ki je bilo pridobljeno takoj po oddaji napovedi za
obdavčitev ali ki je bilo pridobljeno pozneje.
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Kadar kdo zaprosi za dovoljenje za popravek svoje napovedi in po pridobitvi soglasja ugotovi, da zahteve ne bi smel vložiti,
ker zadeva ne zahteva popravka, je bilo v reskriptih pogosto navedeno, da tisti, ki je zaprosil za dovoljenje za popravek svoje
napovedi, s tem nikakor ne bo oškodovan, ker je to storil.
Papinianus, Mnenja, knjiga XIX.
Kadar je eden od več posestnikov zemljišča tožen zaradi davkov in zaradi pospešitve postopka plača dolgovani znesek,
ministrstvo za finance v korist tistega, ki je bil tožen, prenese pravice do tožbe na druge, ki so prav tako imeli posest, da
lahko vsi plačajo znesek davka v sorazmerju s svojimi deleži na zemljišču. Te pravice do tožbe niso podeljene nekoristno,
čeprav je državna blagajna morda izterjala svoj denar, saj se razume, da je znesek prejela v imenu tistih, ki so bili lastniki
zemljišča.
Osebe, ki so prenesle zemljišče pod pogoji skrbništva, pri čemer ni bil izdan obračun davkov, imajo v skladu z epistolo
božanskega Pija Antonina pravico do tožbe zoper upravičenca, da zahtevajo povračilo plačanih davkov.
Če davek, naložen na zemljišče, ni plačan ob zapadlosti, se lahko zemljišče proda z zastavno pravico, da bi se pobral davek;
če se ponudi varščina za pridobitev odloga, se ta ne sprejme; prav tako se ne sme zaslišati zapustnika, če ugovarja, ker davki
za pretekli čas ostajajo neplačani, ker dedič, kot tudi oseba ...
Celsus, Digeste, knjiga XXV.
Kolonija Filippi uživa privilegije italijanske province.
Gaj, O zakonu Lex Julia et Papia, VI. knjiga.
Naslednja mesta uživajo privilegije italijanskih mest: Troja, Berit in Dyrrachium.
Paulus, O obdavčitvi, II. knjiga.
V Luzitaniji imata mesti Pax-Julia in Merida privilegije italijanskih mest, enako oprostitev pa imata tudi Valencia in Burgos.
Lyon in Dunaj v Narbonski Galiji imata prav tako privilegije italijanskih mest.
V Spodnji Nemčiji uživajo iste pravice prebivalci Kölna.
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Laodiceja v Siriji in Berit v Feniciji imata skupaj z ozemljem pod njuno jurisdikcijo prav tako privilegije italijanskih mest.
Enake privilegije sta mestom Tira podelila tudi božanska Severa in Antonin.
Božanski Antonin je prebivalce Antiohije oprostil plačila davkov.
Naš cesar Antonin je mesto Emesa razglasil za kolonijo, ki ima pravico do italijanskih privilegijev.
Božanski Vespazijan je prebivalce Cezareje določil za koloniste, ne da bi jim podelil privilegije Italije, vendar jih je
osvobodil plačila osebnih davkov. Božanski Tit pa se je odločil, da je treba tudi njihova tla izvzeti iz obdavčitve, saj je menil,
da so podobni prebivalcem Aelije Kapitoline.
V pokrajini Makedoniji so prebivalci Dirrakija, Kasandra, Filipija, Diena in Kamna upravičeni do privilegijev Italije.
V azijski provinci imata italijanske privilegije mesti Troja in Paros.
V Pisidiji ima kolonija Antiohija enake pravice.
V Afriki sta božanska Severus in Antoninus Kartagini, Utiki in Leptis-Magni podelila privilegije italijanskih mest.

Tit. 16. O pomenu izrazov.
Ulpianus, O ediktu, I. knjiga.
Naslednje besede "če kdo" vključujejo tako moške kot ženske.
Paulus, O ediktu, I. knjiga.
Izraz "mesto" vključuje vse, kar je obdano z obzidjem; mesto Rim pa se konča s stavbami, ki segajo še dlje.
Večji del dneva vključuje prvih in ne zadnjih sedem ur. 3. Ulpianus, O ediktu, II. knjiga.
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Ko se pri potovanju vsak dan prehodi dvajset tisoč korakov, je to treba razumeti tako, da če po tem naštevanju ostane manj
kot dvajset tisoč korakov, se ti štejejo za cel dan potovanja; kot na primer, če nekdo prehodi enaindvajset tisoč korakov, se to
šteje za dva dni potovanja. Vendar je treba to štetje opraviti le, če ni bilo nič dogovorjeno o tem, kaj je en dan potovanja.
Za vsakogar, ki umre v rokah sovražnika, se ne šteje, da je zapustil premoženje, ker umre kot suženj. 4. Paulus, O ediktu, I.
knjiga.
Prokul pravi, da je z izrazom "obveznost" mišljena lastnina.
Isti, O ediktu, II. knjiga.
Beseda "lastnina" ima širši pomen kot beseda "denar", saj vključuje tudi stvari, ki niso zajete v našem premoženju; izraz
"denar" pa se nanaša le na to, kar je zajeto v premoženju.
Labeo pravi, da so z izrazoma "najem in zakup storitev" mišljene samo tiste storitve, ki jih Grki imenujejo apotelesma, in ne
ergon, torej nekaj, kar je bilo izpopolnjeno z opravljenim delom.
Ulpianus, O ediktu, III. knjiga.
Izraza "terjatev" in "lastnina" se nanašata na vse pogodbe in obveznosti.
Izraz "po zakonih" je treba razumeti tako, da pomeni tako duha kot črko zakona.
Paulus, O ediktu, II. knjiga.
Z besedo "zaveza" ni mišljeno le tisto, s čimer se oseba strinja po zaslišanju, ampak vsako določilo in obljuba.
Isti, O ediktu, III. knjiga.
Določilo "potrebno bo" velja tako za sedanji kot tudi za prihodnji čas.
484. Izjema ni vključena v izraz dejanje. 9. Ulpianus, O ediktu, knjiga V.
Marcellus v opombi o Julijanu pravi, da je v izraz "uničen" vključeno vse, kar je bilo raztrgano, zlomljeno ali odvzeto s silo.
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485. Isti, O ediktu, VI. knjiga.
Ugotovljeno je, da je treba kot upnike razumeti tiste, ki jim nekaj pripada in jih je mogoče izterjati s kakršno koli tožbo ali
pregonom ali po civilnem pravu, ne da bi imeli možnost preprečiti izterjavo bodisi s sklicevanjem na večno izjemo bodisi z
izkoriščanjem pretorskega prava ali kakšnega izrednega postopka; ne glede na to, ali je dolg absoluten ali ga je treba
poravnati v določenem roku ali pod kakšnim pogojem. Kadar dolg zapade po naravnem pravu, pravilno rečeno, ne zasedajo
mesta upnikov. Če pa terjatev ne temelji na posojenem denarju, temveč na pogodbi, se še vedno razumejo kot upniki.
486. Gaj, O pokrajinskem ediktu, I. knjiga.
Z izrazom "upniki" niso mišljeni samo tisti, ki so posodili denar, ampak vsi, ki jim je karkoli dolgovano iz kakršnegakoli
razloga.
487. Ulpianus, O ediktu, VI. knjiga.
Na primer, kadar je neki osebi kaj dolgovano zaradi nakupa, najema ali katerega koli drugega posla ali celo zaradi kaznivega
dejanja, se mi zdi, da jo je mogoče šteti za upnika. Kadar pa dolg izhaja iz nekega javnega postopka, ni mogoče reči, da ima
mesto upnika, preden je bila zadeva pridružena, lahko pa ga ima pozneje.
488. Tisti, ki je v zamudi, plača manj, kot dolguje, saj se manj plača, če se odloži čas poravnave.
13. Isti, O ediktu, VII. knjiga.
V izraz "ženska" je vključena tudi devica, primerna za poroko.
489. Šteje se, da je premoženje izgubljeno (po Sabinovem mnenju, ki ga sprejema Pedij), tudi če njegova vsebina ostane,
čeprav je oblika spremenjena. Če se torej lastnina vrne pokvarjena ali spremenjena, se šteje, da je bila izgubljena; saj je
izdelava običajno vrednejša od samega predmeta.
490. Šteje se, da je izgubljena lastnina prenehala biti v takem stanju, ko je prišla pod naš nadzor tako, da je ne moremo
ponovno izgubiti v posest.
491. Tak primer je, če nam je bilo kar koli že zdavnaj odvzeto s krajo. Tudi premoženje se šteje za izgubljeno, ko ne obstaja
več.
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492. Paulus, O ediktu, knjiga VII.
Labeo in Sabinus menita, da če se oblačila vrnejo raztrgana ali kakšen predmet pokvarjen, kot na primer skodelica z
zdrobljenim robom ali tablica z izbrisano sliko, velja, da je lastnina izgubljena; vrednost takih predmetov namreč ni
sestavljena iz materiala, iz katerega so sestavljeni, temveč iz spretnosti, porabljene zanje. Prav tako, če lastnik iz nevednosti
kupi lastnino, ki mu je bila ukradena, se zelo pravilno reče, da je izgubljena, tudi če bi pozneje ugotovil to dejstvo; kajti kadar
se izgubi vrednost česa, se šteje, da je izgubljena tudi stvar sama.
493. Šteje se, da je oseba nekaj izgubila, če ne more proti nikomur vložiti tožbe, da bi jo dobila nazaj.
494. Ulpianus, O ediktu, X. knjiga.
Nepremičnine, ki pripadajo mestu, se nepravilno imenujejo javne, kajti javne so samo tiste stvari, ki pripadajo rimskemu
ljudstvu.
495. Gaj, O pokrajinskem ediktu, III. knjiga.
Tistega, ki daje v zakup pobiranje davkov rimskega ljudstva, imenujemo javni uslužbenec. Izraz "javni" se v mnogih
primerih nanaša na rimsko ljudstvo, saj mesta v tem pogledu veljajo za zasebnike.
496. Ulpianus, O ediktu, X. knjiga.
Med javno lastnino uvrščamo ne le tisto, kar je sveto in versko ter je namenjeno uporabi ljudstva, ampak tudi tisto, kar je last
mest, in peculije sužnjev, ki pripadajo slednjim, nedvomno veljajo za javno lastnino.
497. Z javnimi davki moramo razumeti tiste, ki jih državna blagajna pobira na določene predmete, med katerimi so davek na
blago v pristanišču ali blago, ki se prodaja, pa tudi davek na soline, rudnike in kraje, kjer se proizvaja smola.
498. Paulus, O ediktu, IX. knjiga.
Beseda munus je opredeljena na tri različne načine: prvič, kot daritev, od tod izhajata izraza obdarovati ali pošiljati darila;
drugič, kot položaj, ki, če je kdo od njega oproščen, omogoča oprostitev vojaške službe in civilne zaposlitve, od tod izvira
izraz "imuniteta"; tretjič, kot urad, od tod izvirajo vojaški poklici, nekateri vojaki pa so označeni kot munifices. Zaradi tega
se osebe, ki prevzamejo civilne zaposlitve, imenujejo komunalni uradniki.
3310

499. Ulpianus, O ediktu, knjiga XI.
Labeo v prvi knjigi O mestnem pretorju opredeljuje izraze "delovati", "sklepati posle" in "sklepati pogodbe" takole. Pravi, da
ima beseda dejanje splošno uporabo in se nanaša na vse, kar se opravi ustno ali glede na stvar samo; na primer pri določanju
ali naštevanju. Pogodba pa ima širši pomen kot obveznost, ki jo Grki imenujejo sporazum, kot na primer nakup, prodaja,
najem, zakup, partnerstvo. Izraz "skleniti pogodbo" pomeni narediti nekaj brez besed.
500. Isto, O ediktu, XII. knjiga.
Izraza "sklenili so pogodbo" in "sklenili so posel" se ne nanašata na pravico do sestavljanja oporoke.
501. Paulus, O ediktu, knjiga XI.
Kadar cesar podeli posest premoženja, se šteje, da podeli tudi vse obveznosti, ki so povezane s tem premoženjem.
502. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IV. knjiga.
V izrazu "povrnitev" je zajeto več kot v izrazu "proizvodnja"; kajti proizvajati pomeni prinašati telesno lastnino, povrniti pa
pomeni postaviti nekoga v posest in se odpovedati dobičku. V izraz "restitucija" je vključenih tudi mnogo drugih stvari.
503. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.
Pod izraz "lastnina" so vključeni tudi pravni ukrepi in različne pravice.
504. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VI. knjiga.
Izraz "dediščina" ne pomeni nič drugega kot pravico do nasledstva vsega, kar je imel pokojnik.
505. Paulus, O ediktu, XXI. knjiga.
Zelo pravilno pravimo, da nam zemljišče v celoti pripada, tudi če je nekdo drug upravičen do užitka na njem; to pa zato, ker
užitek ne predstavlja dela lastnine, temveč služnost, kot na primer pravica poti ali pravica prehoda. Prav tako ni pravilno reči,
da je nekaj v celoti moje, če ni mogoče reči, da noben del tega pripada drugemu. Tako je menil Julijan in to je pravilno.
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506. Kvintus Mucij navaja, da je z izrazom "del" mišljen nedeljiv delež nečesa; kajti po delitvi lastnine ni naš del, ampak je
vsa naša. Servij zelo pravilno meni, da izraz "del" velja za oba zgoraj navedena primera.
507. Ulpianus, O ediktu, XVI. knjiga.
Scaevola v Enajsti knjigi vprašanj pravi, da otrok ukradenega sužnja ni del ukradene lastnine.
508. Isti, O ediktu, knjiga XVII.
Njiva je zemljišče, na katerem ni nobene stavbe.
509. Izraz "štipendija" izvira iz besede stips, to je bakreni kovanec majhne vrednosti. Pomponij pravi, da je tudi beseda
"davek" izpeljana iz istega vira; dejansko pa davek izhaja iz intributio; ali ker se plačuje vojakom.
510. Paulus, O ediktu, knjiga XXI.
Izraz "odtujitev" vključuje tudi uzurpacijo, saj je težko razumeti, da za tistega, ki dovoli, da se premoženje pridobi z
uzurpacijo, ne bi veljalo, da ga je odtujil. Prav tako naj bi odtujil tisti, ki izgubi služnosti, ker jih ne uporablja. Kdor ne
izkoristi priložnosti za pridobitev premoženja, se ne razume, da ga je odtujil; kot na primer tisti, ki zapusti nepremičnino ali
ne opravi izbire v določenem predpisanem roku.
511. Predlog, ki ne vsebuje niti konjunktivnega niti disjunktivnega delca, je treba določiti glede na namen tistega, ki ga je
izrekel.
512. Isto, O ediktu, VI. knjiga.
Labeo pravi, da je treba veznik včasih razumeti kot disjunktivni delec; kot na primer v naslednji določbi: "Zame in za mojega
dediča", "Ti in tvoj dedič".
513. Gaj, O pokrajinskem ediktu, VII. knjiga.
Nekatere avtoritete menijo, da je les, ki je primeren za rezanje, tisti, ki je za ta namen ločen. Servij pravi, da to velja tudi za
drevesa, ki so bila enkrat posekana, a so ponovno zrasla iz poganjkov ali korenin.

3312

514. Nepokosena stebla so žitne glave, odvržene med žetvijo in pozneje ne pobrane, ki jih kmetje poberejo, ko je žetev že
odnesena.
515. Nova zemlja je tista, ki jo po obdelavi pustimo eno leto in ki jo Grki imenujejo neasin.
516. "Deviška zemlja" je tista, na katero lastnik še ni namestil živine za pašo.
517. "Padli želodi" so tisti, ki so sami padli z drevesa.
518. "Gozdni pašnik" je tisti, ki je namenjen paši goveda.
519. Ulpianus, O ediktu, knjiga XVIII.
"Travnik" je zemljišče, za katerega spravilo ni potrebno nič drugega kot srp; imenuje se tako zato, ker je že pripravljeno za
spravilo pridelka.
520. Paulus, O ediktu, knjiga XXIV.
Razume se, da je bilo plačano manj, kot je treba, tudi če ni bilo plačano nič.
521. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXI.
Izraz "javno" pomeni v prisotnosti več oseb.
522. Paulus, O ediktu, knjiga XXIV.
V izraz "dejanje" je vključena tudi izterjava premoženja.
523. Isti, O ediktu, knjiga XVII.
Razume se, da vrača, kdor tožniku izroči sporno premoženje, ki bi ga slednji dobil, če bi mu bilo izročeno ob izreku sodbe; to
je, tako pravico do užitka kot tudi dobiček.
524. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXIII.
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Izraz "pravdni postopek" pomeni vsako vrsto tožbe, tako stvarno kot osebno.
525. Paulus, O ediktu, knjiga XXVI.
Izraz "je potrebno" se ne nanaša na avtoriteto sodnika, ki lahko izda odločbo za večji ali manjši znesek, ampak se nanaša na
resnico.
526. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXV.
Labeo opredeljuje izraz "čudežni otrok" kot vse, kar se rodi ali nastane v nasprotju z naravo. Vendar pa obstajata dve vrsti
čudežev; ena, ko se nekaj rodi v nasprotju z naravo, na primer s tremi rokami ali nogami ali s kakšnim drugim deformiranim
delom telesa; druga, ko nekaj velja za nenavadno in kar Grki imenujejo fantasmata, to je prikazni.
527. Paulus, O ediktu, knjiga LIII.
Beseda "podpisan" pomeni tisto, kar podpiše kdor koli, saj so bili stari navajeni uporabljati to besedo namesto podpisa.
528. Z lastnino kogar koli se razume tisto, kar ostane, potem ko so poplačani njegovi dolgovi.
529. Poklicati koga za pričo pomeni obvestiti osebo, ki je odsotna.
530. Negotov posestnik je tisti, o katerem ne vemo ničesar.
531. Ulpianus, knjiga LVI.
Adjuracija je vročitev obvestila v navzočnosti prič.
532. Izraz "suženj" velja tudi za ženske.
533. V izraz "telo sužnjev" so vključeni tudi otroci.
534. Samostojni suženj ni vključen v izraz "familia"; prav tako dva sužnja ne tvorita familie.
535. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XXI. knjiga.
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Beseda "orožje" ne pomeni le ščitov, mečev in čelad, ampak tudi palice in kamne.
536. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVII.
Izraza "sramota" in "neslavnost" imata enak pomen. Nekatere stvari so sramotne že zaradi svoje narave, druge pa so take
postale po civilnem pravu in tako rekoč po nacionalnih običajih; na primer kraja in prešuštvo sta po svoji naravi sramotna.
Biti obsojen na opravljanje skrbništva ni sramotno po naravi, ampak je tako po državni navadi, saj to, kar se lahko zgodi
človeku z dobrim ugledom, samo po sebi ni sramotno.
537. Isto, O ediktu, knjiga LVIII.
Hrana, pijača, skrb za telo in vse, kar je potrebno za človeško življenje, je zajeto v izrazu "vzdrževanje". Labeo pravi, da
vzdrževanje vključuje tudi oblačila.
538. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXII.
V ta izraz je vključeno vse drugo, kar uporabljamo za zaščito in nego telesa.
539. Ulpianus, O ediktu, knjiga LVIII.
Labeo pravi, da so pod izrazom "pokrivalo" vključena vsa oblačila, ki jih kdo obleče; saj ni dvoma, da se izraz nanaša na
plašče in vse vrste oblačil. Ko torej pod izraz "vzdrževanje" vključimo oblačila, s tem ne mislimo na posteljnino, ki se
uporablja ponoči, ampak na vse predmete, namenjene oblačenju.
540. Isto, O ediktu, knjiga LIX.
Besedi "odredil" in "odločil" imata enak pomen, saj smo ju navajeni uporabljati brez razlikovanja, kadar namigujemo na
sodnike, ki imajo pravico soditi.
541. Izraz "mati družine" bi morali razumeti tako, da označuje tistega, ki ne živi nečedno, kajti morala matere družine jo
razlikuje in ločuje od drugih žensk. Zato je vseeno, ali je poročena ali vdova, svobodno rojena ali emancipirana, saj niti
zakon niti rojstvo, temveč dobra morala ne tvorita matere družine.
542. Paulus, O ediktu, knjiga LVI.
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Izraz "izpustitev" ima enako moč kot plačilo.
543. Gaj, O ediktu mestnega pretorja, naslov: "Tisti, ki jih ni mogoče niti poklicati niti pripeljati na sodišče".
Ne razumemo, da je izpuščen nekdo, ki ga, čeprav so mu odstranili verige, še vedno držijo za roke; prav tako ne razumemo,
da je izpuščen nekdo, ki ga zadržujejo v priporu brez verig.
544. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIX.
Izraz "lastnina" se nanaša bodisi na naravno bodisi na civilno pravo. Naravno pridobljeno lastnino razumemo kot tisto, kar
dela osebe srečne; kajti delati srečne pomeni koristiti. Vendar se je treba zavedati, da med lastnino ne smemo šteti le tistega,
kar je naše, ampak tudi vse, kar imamo v dobri veri ali kar se nanaša na površino in zemljo. Vse, kar pridobimo s pravnimi
dejanji, zahtevki in pregonom, prav tako spada pod izraz "lastnina", saj vse to štejemo za del naše posesti.
545. Isto, O ediktu, knjiga LXI.
Izraz "snaha" se nanaša tudi na ženo vnuka in sega še dlje.
546. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXIII.
Pod izrazom "roditelj" ni vključen samo oče, ampak tudi dedek, pradedek in drugi v moški naraščajoči liniji, pa tudi mati,
babica in prababica.
547. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXI.
Pod izrazom "patron" je vključena tudi patronka.
548. Paulus, O ediktu, knjiga LIX.
Pogosto je bilo rečeno, da je mogoče konjunktivni delec razumeti kot disjunktivnega in obratno, občasno pa tudi nekaj, kar je
ločeno od obeh; ko so namreč stari rekli "sorodniki in sorodnice", so to razumeli kot disjunktiv. Kadar pa je rečeno: "njegov
denar ali skrbništvo", je jasno, da skrbnika ni mogoče imenovati brez nadzora nad premoženjem; in kadar rečemo: "ki sem ga
dal ali podaril", vključujemo oboje. Kadar pa rečemo: "Kar mora dati ali storiti", zadostuje, da dokažemo eno od teh dveh
stvari. Ko pretor pravi: "Če odkupi darilo, darilo in storitve, ki mu pripadajo," in so bile vse te stvari predpisane, je gotovo,
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da je treba vse to odkupiti. Zato se ti delci štejejo za konjunktivne. Kadar so nekatere od teh stvari predpisane, drugih ni
mogoče zahtevati.
549. Podobno je mogoče dvomiti, na kakšen način je treba razumeti naslednje besede: "S pomočjo in nasvetom"; to je, ali jih
je treba jemati konjunktivno ali ločeno. Boljše mnenje je, kot pravi Labeo, da ju je treba razumeti ločeno, in sicer iz razloga,
ker je nekaj drugega, če kdo pri kraji nudi pomoč, nekaj drugega pa, če samo svetuje; in res, po avtoriteti starih pravnikov se
je prišlo do sklepa, da se za nikogar ne šteje, da je pri čem pomagal, razen če je dal slab nasvet; niti da je dal slab nasvet,
razen če je bila posledica tega nezakonito dejanje.
550. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXII.
Pogojni upniki so tisti, ki še niso upravičeni do tožbe, vendar bodo do nje upravičeni; ali pa takšni, ki pričakujejo, da bo
tožba vložena v njihovo korist.
551. Paulus, O skrajšanju edikta, knjiga XVI.
Upnik je tisti, ki ga ni mogoče izključiti s trajno izjemo. Vendar je tisti, ki ima razlog, da se lahko sklicuje na začasno izjemo,
podoben pogojnemu upniku.
552. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXII.
Pregledati dokumente pomeni ponovno jih prebrati in pregledati; uravnotežiti račune pomeni primerjati prejemke in izdatke.
553. Pod izrazom "otroci" niso zajeti le tisti, ki so pod očetovskim nadzorom, ampak tudi vsi tisti, ki so sami sebi gospodarji,
ne glede na to, ali so moškega ali ženskega spola ali potomci ženskega spola.
554. Paulus, O ediktu, knjiga LIX.
Tiste imenujemo upravitelji, ki imajo poseben nadzor nad zadevami in se od njih bolj kot od drugih zahteva, da izkazujejo
skrbnost in skrbnost glede poslov, za katere so zadolženi. Izraz "upravitelj" je izpeljan iz besede mojster, prav tako pa se tako
imenujejo tudi inštruktorji pri kakršnem koli učenju, ker napominjajo ali razlagajo.
555. Za vsakogar, ki je prejel varščino, še vedno velja, da ohrani pravico do izterjave.
58. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXIV.
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Čeprav se zdi, da obstaja neka subtilna razlika med transakcijo in vodenjem posla, pa je to napačno, saj takšna razlika ne
obstaja.
556. Menimo, da se očetovi svobodnjaki pravilno imenujejo naši svobodnjaki; toda otrok takih svobodnjakov ne označujemo
pravilno za svoje svobodnjake.
557. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVIII.
Ograjen prostor, v katerega se spravlja blago in se nato izvaža, se imenuje pristanišče. Takšen kraj ni le ograjen, ampak tudi
utrjen, zato ga imenujemo obvoznica (angi-portus).
558. Isto, O ediktu, knjiga LXIX.
Kraj ni zemljišče, ampak določen del zemljišča. Zemljiški trakt vključuje vse, kar mu pripada, in na splošno razumemo, da
zemljišče pomeni zemljišče, na katerem ni nobene stavbe. Vendar je le naše mnenje in namen tisto, kar loči zemljišče od
trakta, saj lahko majhno zemljišče imenujemo trakt, če ga imamo namen obravnavati kot takega. Razlike med zemljiščem in
traktom ne določa velikost, temveč naš namen, in vsak del zemljišča se lahko imenuje trakt, če ga želimo tako imenovati,
trakt pa se lahko šteje za zemljišče, saj bo, če ga dodamo drugemu zemljišču, postal del slednjega.
(1) Labeo pravi, da se izraz "zemljišče" ne nanaša samo na zemljišča na podeželju, ampak tudi na zemljišča v mestu.
(2} Zemljišče ima vendarle svoje meje, meje zemljišča pa ne moremo ugotoviti, dokler jih ne določimo in opredelimo.
559. Paulus, O ediktu, knjiga LXV.
Z izrazom "varščina" je včasih mišljena zgolj obljuba, s katero oseba, ki je upravičena do varstva, ostane zadovoljna.
560. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXVI.
Z izrazom "tram" je po Zakonu dvanajstih tabel mišljen vsak material, iz katerega so zgrajene stavbe.
561. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXI.
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"V tvoji posesti" ima širši pomen kot "v tvojih rokah", kajti to, kar imaš v rokah, je vse, kar imaš v posesti na podlagi
kakršnegakoli naslova, kar pa je v tvoji posesti, je do določene mere tvoje lastništvo.
562. Paulus, O ediktu, knjiga LXVII.
Zapustnik ni le tisti, ki ni napravil oporoke, ampak tudi tisti, katerega premoženje ni bilo vpisano na podlagi oporoke.
563. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXVI.
Izraz "dedič" se ne nanaša le na naslednjega dediča, temveč na vse druge; v to poimenovanje je namreč vključen dedič dediča
in tako naprej v nasledstvu.
564. Isto, O ediktu, knjiga LXXIV.
Beseda "blago" se nanaša samo na premičnine.
565. Isto, O ediktu, knjiga LXXVI.
Za vse, kar še vedno ostaja pod nadzorom prodajalca, se pravilno ne šteje, da je bilo odtujeno, vendar se še vedno lahko
pravilno reče, da je bilo prodano.
566. Izraz "donacija" na splošno velja, da vključuje vse vrste daril, ne glede na to, ali so bila dana mortis causa ali ne.
567. Isto, O ediktu, knjiga LXXVII.
Naslednja klavzula: "Da se stori po sodbi Lucija Titiusa" se nanaša na osebo, ki ima pravico ukrepati, in se ne nanaša na
sužnja.
568. Isto, O ediktu, knjiga LXXVIII.
Naslednje besede: "V tem poslu ni in ne sme biti nobene goljufije" na splošno vključujejo vse vrste goljufij, ki jih je mogoče
zagrešiti v zadevi, v zvezi s katero je bilo sklenjeno določilo.
569. Paulus, O ediktu, knjiga LXXIII.
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Ne smemo pozabiti, da se z izrazom "dedič" razume več naslednikov. Izraz "dedič" se namreč nanaša na naslednjega dediča
le v zelo redkih primerih, na primer pri zamenjavi učencev, opravljeni takole: "Kdor bo moj dedič, naj bo tudi dedič mojega
sina." V tem primeru namreč dedič dediča ne vključuje, ker je negotov. Podobno lahko po Lex Aelia Sentia sin, ki je
naslednji dedič, očetovega podložnika obtoži nehvaležnosti, vendar tega ne bi mogel storiti, če bi bil dedič dediča. Enako
pravilo velja za pravico zahtevati storitve od svobodnjaka, saj jih sin, ki je dedič, lahko zahteva, vendar ne, če je bil
odstranjen iz nasledstva.
570. Naslednje besede: "Oseba, ki ji pripada premoženje," se razumejo kot sklicevanje na dediča, ki je nasledil celotno
lastništvo zapuščine bodisi po civilnem bodisi po pretorijanskem pravu.
571. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.
Eno je lastnino vzeti, drugo pa jo prejeti. Vse je sprejeto, kadar je pridobljeno kot posledica nekega dejanja, ki je bilo
opravljeno. Prejeti nekaj pomeni, da oseba to dobi, ne pa, da bi jo imela v posesti; zato se šteje, da nihče ne vzame predmeta,
ki ga mora predati; saj je izraz "pride v roke" pravilno rečen za lastnino, ki bo ostala v njegovi posesti.
572. Naslednje besede: "da me pravno zavaruje v zvezi s temi zadevami" pomenijo, da določevalec ne odgovarja za nobeno
tveganje ali škodo, ki bi izhajala iz posla.
573. Paulus, O ediktu, knjiga LXXVI.
V izraz "lastnina" je vključen tudi del.
574. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXX.
Naslednja klavzula: "Ali obljubiš, da boš nepremičnino vrnil v dobro stanje?", kadar je vstavljena v določilo, vključuje
pridelke. Besede "v dobrem stanju" pomenijo po presoji zanesljivih državljanov.
575. Paulus, O ediktu kurulskih ediolov, II. knjiga.
V izraz "okras" ni vključen prstan za podpisovanje.
576. Isto, O ediktu, knjiga L.
Za tistega, ki povrne to, kar bi tožnik imel, če glede tega ne bi bilo spora, velja, da je dolžan vrniti premoženje.
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577. Isto, O ediktu, knjiga LI.
Šteje se, da je plačal tisti, ki je opravil zamenjavo ali pobot, namesto da bi dal kupnino.
578. Isto, O ediktu, knjiga XLIX.
Z izrazom "dohodek" se ne razume samo pridelek žita in zelenjave, ampak tudi vse, kar se pridobi od vinske trte, lesa,
krednih jam in kamnolomov. Julijan pravi, da ni res, da je z izrazom "dohodek" mišljeno vse, kar človek uporablja za hrano;
saj meso živali, ptic ali divjih zveri in plodovi dreves ne morejo biti tako imenovani dohodek. Žito vključuje vse, kar je v
klasih, kot ga je pravilno opredelil Gallus. Fižol in druge stročnice je ustrezneje imenovati dohodek, ker niso v klasih, temveč
v strokih, za katere Servij v svoji razpravi o Alfenu meni, da bi jih bilo treba uvrstiti pod žito.
579. Paulus, O Placiju, III. knjiga.
Izraz "posest" včasih pomeni lastnino, kot je veljalo v primeru tistega, ki je zapuščal svojo posest.
580. Isti, O Placiju, VI. knjiga.
Nujni izdatki so tisti, ki jih je treba imeti, da se prepreči uničenje ali poslabšanje premoženja.
581. Fulcinij pravi, da so koristni izdatki vsi tisti, ki izboljšujejo stanje dote in ne dopuščajo poslabšanja nečesa, od česar ima
žena dohodek; kot na primer, če naredi večji nasad dreves, kot je bilo potrebno. Prav tako mož ne more poskrbeti za
poučevanje sužnjev, če bi s tem ženski, ki tega ne ve ali noče vedeti, povzročil stroške in bi bila prisiljena izgubiti zemljo ali
sužnje. Med tovrstne stroške običajno štejemo tudi tiste, ki jih ima mož za gradnjo mlina ali skladišča in jih je treba prišteti k
točkovnemu premoženju.
582. Stroški, ki nastanejo zaradi užitka, so tisti, ki samo krasijo nepremičnino in ne povečujejo njenega dohodka; na primer
grmičevje, vodnjaki, okrašene štukature, obešanke in slike.
583. Isto, O Placiju, IX. knjiga.
Na splošno so v skladu z duhom Zakona dvanajstih tabel pri ponavljanju oporočiteljevih volil v substituciji vključeni tudi
darovi svobode.
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584. Isto, O Placiju, X. knjiga.
Ko pretor pravi: "Delo je treba vrniti v prejšnje stanje," to pomeni, da lahko tožnik dobi povrnjeno tudi morebitno škodo, ki
jo je utrpel; pod izrazom "vrnitev v prejšnje stanje" so namreč zajeti vsi tožnikovi interesi.
585. Isto, O Plautiju, XIV. knjiga.
Izraz "poleg tega" se nanaša celo na tistega, ki mu ni treba ničesar plačati; tako je po drugi strani v primeru, ko se šteje, da je
kdo plačal manj, kot je bil dolžan, čeprav ni plačal ničesar, četudi od njega ni bilo mogoče ničesar izterjati.
586. Javolen, O Placiju, knjiga V.
Tega ni mogoče pravilno imenovati "lastnina", ki povzroča več nevšečnosti kot koristi.
587. Paulus, O Vitelliju, II. knjiga.
Z izrazom "sinovi" so mišljeni vsi otroci.
588. Marcellus, Digest, knjiga I.
Neratius Priscus je menil, da trije tvorijo korporativno telo; in tega pravila se je treba držati.
589. Celsus, Digeste, knjiga V.
Kaj drugega je mišljeno s pravicami, povezanimi z zemljiščem in njegovo naravo, kot uživanje njegove rodovitnosti, slanosti
in obsega?
590. Marcellus, Digeste, knjiga XII.
Alfenus pravi, da mesto Rim vključuje vse, kar je obdano z njegovim obzidjem; Rim pa sestavljajo tudi vse stavbe, ki mu
mejijo, saj ne smemo šteti, da je omejen samo z obzidjem, kajti ko rečemo, da gremo v Rim, to storimo v skladu z običajnim
sprejemanjem teh besed, tudi če živimo zunaj samega mesta.
591. Celsus, Digeste, knjiga XVIII.
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Človek zapusti le toliko denarja, kolikor je vredno njegovo premoženje. Zato pravimo, da je zapuščina kogar koli vredna sto
aurei, če je imel toliko v zemlji ali drugem premoženju. Isto pravilo ne velja za oporoko zemljišča, ki pripada drugemu,
čeprav ga je mogoče kupiti z denarjem iz zapuščine; kajti za vsakogar, ki ima samo denar, se ne šteje, da ima tisto, kar je
mogoče kupiti z njim.
592. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
Voli so prej uvrščeni med govedo kot pa med tovorne živali.
593. Z izrazom "Ko se bo poročila" so mišljene prve poroke.
594. Obstaja velika razlika med plačilom salda in izstavitvijo računa; saj tisti, ki mu je bilo naročeno, naj izstavi račun, ni
dolžan plačati salda, ki ga ima v rokah. Za bankirja velja, da izstavi račun, čeprav ne plača preostanka, ki mu je ostal v rokah.
595. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVII.
Tisti, ki izroči hišo v najboljšem možnem stanju, ne omenja, da ji pripada služnost; temveč le, da je hiša svobodna in da ji ni
naložena nobena služnost.
596. Paulus, Trusti, knjiga II.
V izrazih "moja lastnina" in "tvoja lastnina" je treba povedati, da so vključene tudi pravice do tožbe.
597. Isti, Vprašanja, VII. knjiga.
"Najbližji sorodnik" je tisti, ki mu nihče ne sledi, najbolj oddaljeni sorodnik pa je tisti, ki mu nihče ne sledi.
598. Celsus, Digeste, knjiga XIX.
Z besedama "premično premoženje" in "osebno premoženje" je mišljeno isto, razen če se zdi, da je pokojnik z izrazom
"premično" premoženje želel označiti le živali, ker se same premikajo. To je pravilno.
599. Isto, Digest, knjiga XX.
Glagol "obnoviti", čeprav pomeni vrniti, ima kljub temu sam po sebi pomen "dati".
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600. Marcellus, Digeste, XIV. knjiga.
Izraz "saldo" pomeni vse, kar je še dolžno.
601. Celsus, Digeste, knjiga XXV.
Obala morja se šteje od točke, ki jo doseže največji tok. Pravijo, da je to pravilo prvi določil Mark Tulij, ko je bil razsodnik v
nekem primeru.
602. Ko rečemo, da zemljišče pripada več osebam, to ne pomeni le, da ga imajo v skupni lasti, ampak da ima lahko del
zemljišča vsak od njih v ločeni lasti.
603. Isto, Digest, knjiga XXXII.
Ko določimo "toliko denarja, kolikor ga boš dobil v roke iz Titijevega premoženja", mislimo, da je treba upoštevati samo
premoženje, ki ti pride v roke, in ne njegove vrednosti.
604. Isto, Digest, knjiga XXXIX.
Kadar se kdo rodi na kalendi dvatisočletnega leta, ni nobene razlike, ali se je rodil na prejšnji ali naslednji dan, in pravimo, da
je njegov rojstni dan šesti kalend; ta dva dneva namreč štejemo le za enega in interkaliran je zadnji dan in ne prvi. Če se torej
rodi na šesti kalend v letu, ki ni interkalarno, in ko interkalarni dan pade na kalende, bo prejšnji dan tisti, na katerega se je
rodil.
605. Katon je menil, da je interkalarni mesec dodatek k ostalim; Kvintus Mucij pa je dodal vse njegove dneve od trenutka, ko
je bil izračunan, do zadnjega dne meseca februarja.
606. Ugotovljeno pa je, da je v interkalarnem mesecu osemindvajset dni.
607. Ulpianus, O dolžnostih konzula, I. knjiga.
Z besedo "preiskava" razumemo pravico do sodne preiskave in sodne pristojnosti.
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608. S sosednjimi, sosednjimi provincami moramo razumeti tiste, ki so priključene Italiji, kot je na primer Galija. Mednje pa
bi morali uvrstiti tudi pokrajino Sicilijo, saj jo od Italije ločuje le ozek rokav morja.
609. Izjemno težko bi bilo opredeliti vse, kar spada pod pojem "instrument". Listine so, pravilno rečeno, dokumenti, za
predložitev katerih je treba odobriti odlog; tako kot kadar se zahteva čas za predložitev nekoga, ki lahko vodi zadevo, na
primer upravitelja, čeprav je morda v suženjstvu, ali nekoga, ki je bil imenovan za zastopnika, mislim, da je mogoče trditi, da
se lahko zahteva odlog zaradi dokumentov, da bi se mu omogočil prihod v zgoraj navedeni namen.
610. Isto, O dolžnostih konzula, II. knjiga.
Z uglednimi osebami moramo razumeti tako tiste, ki so ugledne osebe obeh spolov, kot tudi tiste, ki so upravičeni do
senatorskih časti.
611. Modestinus, Razlike, VI. knjiga.
Nekatere avtoritete menijo, da obstaja razlika med prešuštvom in prešuštvom, ker je prešuštvo storjeno s poročeno žensko,
prešuštvo pa z vdovo. Julijanski zakon o prešuštvu pa ta izraz uporablja brez razlikovanja.
612. Za razvezo zakonske zveze je rečeno, da se zgodi med možem in ženo, vendar se šteje, da se odpoved nanaša samo na
ženo, ker se ne neustrezno nanaša nanjo osebno.
613. Res je, da bolezen pomeni začasno slabost telesa, pomanjkljivost pa je trajna telesna ovira; kot na primer, kadar je nekdo
slep, in je zato enooki človek pomanjkljiv.
614. Nekatere pravne avtoritete menijo, da so pri zapuščini sužnjev vključene tudi sužnje, saj je izraz skupen obema spoloma.
615. Isti, Pravila, VII. knjiga.
Zakon je bodisi derogiran bodisi abrogiran. Odstopa, kadar je del zakona črtan; razveljavljen je, kadar je v celoti
razveljavljen.
616. Isto, Pravila, VIII. knjiga.
Čeprav se vsem, ki znajo latinsko, morda zdi, da se beseda "smrtna" nanaša na ugled; vendar je treba ta izraz razumeti tako,
da se nanaša samo na smrt ali izgubo državljanstva.
3325

617. Isti, Izgovori, II. knjiga.
Izraz "otroci" se nanaša tudi na vnuke.
618. Isto, Mnenja, XI. knjiga.
Modestinus meni, da v besedah "moji svobodnjaki in svobodnjakinje" niso zajeti svobodnjaki oporočiteljeve svobodnjakinje.
619. Isti, O predpisih.
Odpovedna pisma so tista, ki se običajno imenujejo pritožbena pisma. Tako se imenujejo zato, ker se z njimi zadeva pošlje
sodišču, pri katerem je vložena pritožba.
620. Isto, Pandekti, III. knjiga.
"Dodeliti" svobodnjaka pomeni, da patron izjavi, kateremu od svojih otrok želi, da pripada njegov svobodnjak.
621. Isto, Pandekti, IV. knjiga.
Dolžnik je tisti, od katerega je mogoče izterjati denar proti njegovi volji.
622. Isto, Pandekti, knjiga V.
Dobroverni kupec je tisti, ki ni vedel, da je premoženje, ki ga je kupil, pripadalo drugemu; ali pa je mislil, da ima tisti, ki ga
je prodal, pravico to storiti; kot na primer, da je bil zastopnik ali skrbnik.
623. Isti, Pandekti, VI. knjiga.
Imenuje se razsodnik, v čigar roke je več oseb položilo premoženje, ki je v sporu, ne glede na to, ali ga je imenoval sodnik,
pri katerem je bila vložena prošnja; ali pa so mu premoženje v razsojanje predložili tisti, ki si ga prisvajajo.
624. Javolenus, O Kassiju, VI. knjiga.
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Izraz "biti mnenja" pomeni določati in usmerjati; zato smo navajeni reči: "Mnenja sem, da moraš storiti to" in "Senat je
odredil, da je treba storiti takšno in takšno stvar". Iz tega glagola je izpeljana beseda "cenzor".
625. Isto, O Kassiju, XI. knjiga.
Morska obala je javna do meje visoke vode. Enako pravno pravilo velja za jezero, razen če je vse v zasebni lasti.
626. Isto, O Kassiju, XIV. knjiga.
Resna bolezen je tista, ki ovira vsakršno poslovanje.
627. Isto, O Kassiju, knjiga XV.
Nihče ni plačilno sposoben, če ne more plačati vsega, kar dolguje.
628. Isti, Pisma, IV. knjiga.
Obstaja vprašanje, kakšna je razlika med posestjo zemljišča ali njive. Zemljiški trakt vključuje vse, kar pripada zemlji; njiva
je vrsta zemljiškega trakta, ki je prilagojena človekovi rabi. Posest se v pravu razlikuje od lastništva zemljišča; posest namreč
imenujemo vse, kar imamo v posesti, ne da bi nam lastnina pripadala, ali kadar ni možnosti, da bi postala naša. Posest torej
označuje uporabo, njiva pa pomeni lastništvo nepremičnine. Polje je skupno ime za obe zgoraj navedeni stvari; polje in
posest sta namreč različni obliki istega izraza.
629. Isti, Pisma, knjiga VII.
Labeo pravi, da se zdi, da določba: "Vsak sin, ki se rodi mojemu sinu, naj bo moj dedič," ne vključuje hčere. Prokul je
nasprotnega mnenja. Zdi se mi, da je Labeo upošteval obliko besed, Prokul pa namen oporočitelja. Ne dvomim, da Labeovo
mnenje ni pravilno.
630. Isto, Pisma, knjiga IX.
Ne velja, da je plačal manj, kot je bil dolžan, proti kateremu tožba za večji znesek ne bo mogoča.
631. Pomponij, O Kvintu Muciju, II. knjiga.
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Tisti so sovražniki, ki nam napovedujejo vojno ali proti katerim mi javno napovemo vojno; drugi so roparji ali razbojniki.
632. Isti, O Kvintu Muciju, III. knjiga.
Izraz "posest" nedvomno vključuje tudi tisto, ki je lahko obremenjujoča; ime je namreč v pravu enako pretorski posesti
nepremičnine.
633. Isto, O Kvintu Muciju, knjiga V.
Z naslednjimi besedami Zakona dvanajstih tabel: "Človek naj ima pravico razpolagati s svojim premoženjem z oporoko," naj
bi bila podeljena najobsežnejša pristojnost za določanje dedičev, zapuščino in podeljevanje svobode ter za ustanavljanje
skrbništev. Vendar je bil ta privilegij omejen bodisi z razlago zakonov bodisi z avtoriteto pravnikov.
634. Isto, O Kvintu Muciju, VI. knjiga.
Obresti na denar, ki jih pobiramo, niso vključene v izraz "dobiček", ker ne izhajajo iz premoženja samega, temveč iz drugega
vira, to je iz nove obveznosti.
635. Isto, O Kvintu Muciju, VIII. knjiga.
Servij pravi, da če je bilo v oporoki zapisano: "Svojemu sinu in svojim sinovom postavljam skrbnike takšne in drugačne," se
skrbniki postavijo samo za otroke moškega spola, saj se šteje, da se je oporočitelj z omembo sina v ednini, nato pa z uporabo
množine skliceval na osebe istega spola, ki jih je prej omenil. Vendar je to dejansko in ne pravno vprašanje, saj se lahko
zgodi, da je sprva mislil le na svojega, pozneje pa je pri imenovanju skrbnika mislil na vse svoje otroke. To se zdi bolj
razumno mnenje.
636. Isto, O Kvintu Muciju, knjiga XXVI.
Besede "bo" včasih označujejo tako pretekli kot prihodnji čas; kar moramo vedeti. Kadar je v oporoki potrjen kodicil z
naslednjimi besedami: "Vse, kar bo vključeno v moj kodicil," ali se nanašajo na prihodnji ali na pretekli čas, če je oporočitelj
že sestavil kodicil? To je treba določiti na podlagi njegovega namena; kajti tako kot se beseda "je" ne nanaša samo na
sedanji, ampak tudi na pretekli čas; tako tudi besede "bo" ne kažejo samo na prihodnji, ampak včasih tudi na pretekli čas,
kajti ko rečemo "Lucij Titius je oproščen svoje obveznosti", se nanašamo na pretekli in sedanji čas; prav tako, ko rečemo
"Lucij Titius je zavezan". Isto pravilo velja, ko rečemo "Troja je zavzeta", saj se ta izraz ne nanaša na sedanji čas, temveč na
nekaj, kar se je že zgodilo.
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637. Prokul, Pisma, II. knjiga.
Naslednje besede: "Tako in tako ali tako in tako" niso samo disjunktivne, ampak so v svojem pomenu tudi subdisjunktivne.
So disjunktivne; na primer, ko rečemo: "Ali je dan ali noč," saj je, če smo predlagali eno od dveh stvari, druga nujno
nemogoča, ker predpostavljanje ene razpolaga z drugo. Zato je lahko izraz s podobno besedno obliko subdiskurziven.
Obstajata pa dve vrsti subdisjunktivov; eni, ko v propoziciji obe stvari ne moreta biti resnični in nobena od njiju ne more biti
resnična; kot na primer, ko rečemo: "Ali sedi ali hodi," kajti ker nihče ne more početi obeh teh stvari hkrati, nobena od njih
ne more biti resnična, na primer, če bi oseba ležala. Druga vrsta disjunktivov se pojavi v izjavi, kjer od dveh stvari nobena ne
more biti resnična, lahko pa se zgodi, da sta resnični obe; na primer, ko rečemo: "Vsaka žival bodisi deluje bodisi trpi," kajti
ni živali, ki ne bi niti delovala niti trpela, lahko pa žival hkrati deluje in trpi.
638. Isti, Pisma, knjiga V.
Njegov vnuk stricu Prokulu: Pozdrav. V primeru osebe, ki je obljubila doto takole: "Ko bo primerno, ti bom dal sto aurejev
kot doto svoje hčere," ali meniš, da je doto mogoče zahtevati takoj po sklenitvi zakonske zveze ? Če je obljubil z naslednjimi
besedami: "Ko bom lahko, ti bom dal doto", če je zadnja obveznost sploh veljavna, kako si razlagate besede "lahko"? Ali
pomenijo, ko bodo dolgovi plačani, ali pred tem? Prokul: Ko kdo obljubi doto z naslednjimi besedami: "Plačal ti bom sto
aurejev kot doto, ko bom to lahko storil," mislim, da jih je mogoče ustrezno razložiti. Ko namreč kdo uporabi dvoumen jezik,
pove tisto, kar po njegovem mnenju pomenijo besede, ki jih je uporabil. Vendar menim, da je bolje trditi, da je želel povedati,
da bo dal doto, če bo to lahko storil po plačilu svojih dolgov. Pomen je lahko tudi: "Če lahko to storim skladno z ohranjanjem
svoje časti", kar je boljša razlaga. Če pa je obljubil, da bo to storil: "Ko bo primerno", to pomeni, ko bom lahko podaril doto,
ne da bi si povzročil nevšečnosti.
639. Isti, Pisma, VI. knjiga.
Če vam prenesem zemljišče in rečem: "Je v najboljšem možnem stanju," nato pa dodam: "Odkar sem ga pridobil v last, se ni
poslabšalo," ne bom odgovoren za nič drugega; kajti čeprav je v prvem stavku navedeno: "V najboljšem možnem stanju", to
pomeni, da je zemljišče brezplačno, in če drugi del ne bi bil dodan, bi ga bil prisiljen izročiti brezplačno; kljub temu menim,
da sem z drugo klavzulo dovolj razbremenjen, saj glede pravic, ki se nanašajo na zemljišče, nisem dolžan jamčiti ničesar več
kot to, da se lastništvo v času mojega lastništva ni poslabšalo.
640. Kalistrat, Sodne preiskave, knjiga IV.
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Z izrazom "oblačila" so mišljena oblačila, ki jih običajno nosijo moški in ženske, ter gledališki kostumi, ki se uporabljajo v
tragediji ali komediji.
641. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, I. knjiga.
Izraz "evnuh" je splošno uporaben in pod njim niso zajete le osebe, ki so evnuhi po naravi, ampak tudi tisti, ki so postali
takšni s stiskanjem ali pritiskom, pa tudi vse druge vrste evnuhov.
642. Paulus, O Lex Julia et Papia, I. knjiga.
Za mrtvorojene dojenčke ne velja, da so bili rojeni ali rojeni, ker se nikoli niso mogli imenovati otroci.
643. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, II. knjiga.
Vsakdo lahko zelo pravilno reče, da premoženje, ki nekomu pripada kot dediču po zakonu ali po oporoki, pravno pripada
njemu, ker so po Zakonu dvanajstih tabel oporočna premoženja potrjena.
644. Isto, O zakonu Lex Julia et Papia, III. knjiga.
Prevara je eno, kazen zanjo pa drugo; kajti prevara lahko obstaja brez kazni, ne more pa biti kazni zanjo brez prevare. Kazen
je kazen za prekršek, goljufija pa je prekršek sam in je tako rekoč nekakšna priprava na kazen.
645. Med globo in kaznijo obstaja velika razlika, saj je izraz "kazen" splošen in pomeni kaznovanje vseh kaznivih dejanj;
globa pa se izreče za neko posebno kaznivo dejanje, katerega kazen je trenutno denarna. Kazen pa ni le denarna, ampak
običajno pomeni izgubo življenja in ugleda. Denarna kazen je prepuščena presoji sodnika, ki izreka sodbo; kazen se ne
izreče, razen če jo izrecno določa zakon ali drug organ. In dejansko se denarna kazen izreče, kadar posebna kazen ni
predpisana. Poleg tega lahko sodnik izreče kazen tistemu, ki mu je bila podeljena pristojnost. Samo magistratom in
guvernerjem pokrajin cesarski mandati dovoljujejo izrekanje kazni; kazen pa lahko izreče vsakdo, ki ima pravico sodno
obravnavati kaznivo dejanje ali prekršek.
646. Paulus, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.
Otrok umre v starosti enega leta, ki se izteče na zadnji dan leta; običajna raba jezika kaže, da je tako, kadar je navedeno "da
je umrl pred desetim dnem kalende" ali "po desetem dnevu kalende"; v obeh primerih se namreč razume enajst dni.
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647. Neprimerno je reči, da je ženska rodila otroka, iz katere je bil, medtem ko je bila mrtva, s carskim rezom odstranjen
otrok.
648. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, IV. knjiga.
Kadar kdo določi, da se mora nekaj storiti pred njegovo smrtjo, se šteje že dan, ko je umrl.
649. Paulus, O Lex Julia et Papia, II. knjiga.
Otrok se ne šteje za starega eno leto takoj, ko se rodi, ampak se šteje za tako starega po preteku tristo petinšestdesetih dni, če
se je zadnji dan začel, a se ni končal; ker po civilnem pravu leta ne štejemo po trenutkih, ampak po dnevih.
650. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga IV.
Kadar ženska rodi otroka, ki je deformiran, pošast ali defekten ali ima nekaj nenavadnega v videzu ali glasu in ki ni podoben
človeku, ampak se zdi, da je prej žival kot človek, lahko kdo vpraša, ali ji bo koristilo, da je takšno bitje spravila na svet ?
Boljše mnenje je, da je treba upoštevati njegove starše, saj jih ne bi smeli obsojati, ker so opravili svojo dolžnost, kolikor so
mogli, niti ne bi smeli prizadeti matere, ker se je zgodil nesrečen dogodek.
651. Isto, O Lex Julia et Papia, knjiga V.
Očitno je, da so pod izraz "zet" vključeni možje vnukinj in pravnukinj ter njihovi potomci; ne glede na to, ali so potomci sina
ali hčere.
652. Paulus, O Lex Julia et Papia, II. knjiga.
Za žensko, ki je ob rojstvu rodila tri otroke, se šteje, da je imela tri porodnice.
653. Isti, O zakonu o Juliji in papežu, IV. knjiga.
Pretorska posest posesti je vključena v izraz "dediščina".
654. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga VII.
Hiše se štejejo za zgrajene v Rimu, če so postavljene v neposredni bližini mesta.
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655. Šteje se, da je hišo dokončal tisti, ki jo je dokončal tako, da jo je mogoče naseliti. 140. Paulus, O Lex Julia et Papia, VI.
knjiga.
Šteje se, da je nekdo nekaj pridobil, čeprav je to morda pridobil za drugega.
656. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, VIII. knjiga.
Kakor se za žensko, ko je mrtva, šteje, da je imela otroka, če ji je bil odvzet s carskim rezom; tako se lahko v drugih
okoliščinah šteje, da je imela otroka, ki ga ni rodila v času svoje smrti; na primer tistega, ki se vrne iz rok sovražnika.
657. Paulus, O Lex Julia et Papia, VI. knjiga.
Do združitve dedičev lahko pride na tri različne načine, saj se lahko izvede s samim premoženjem; ali s premoženjem in
besedami v oporoki; ali pa samo z besedami. Nedvomno se združijo tisti, ki so povezani z imeni in premoženjem; na primer:
"Titius in Maevius naj bosta dediča polovice mojega premoženja" ali "Titius in Maevius naj bosta moja dediča" ali "Titius z
Maeviusom naj bosta dediča polovice mojega premoženja". Poglejmo pa, če izpustimo delce "in" "in z", ali lahko štejemo, da
sta stranki združeni, npr: "Lucij Titius, Publij Maevius naj bodo dediči polovice mojega premoženja" ali: "Publij Maevius,
Lucij Titius naj bodo moji dediči; Sempronij naj bo dedič polovice mojega premoženja". Ker sta Titius in Maevius
upravičena do polovice zapuščine, se razume, da sta združena glede na premoženje in pogoje oporoke. "Lucij Titius naj bo
dedič polovice mojega premoženja; Seij naj bo dedič istega deleža, za katerega sem določil Lucija Titija; Sempronij naj bo
dedič polovice mojega premoženja." Julijan pravi, da se lahko pojavi dvom, ali je bilo premoženje razdeljeno na tri dele ali
pa je bil Titius imenovan za dediča istega deleža kot Gaj Seij. Ker pa je bil za dediča polovice premoženja imenovan tudi
Sempronij, je bolj verjetno, da sta si druga dva delila isto polovico in da sta postala skupna dediča.
658. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, IX. knjiga.
Za vsakogar velja, da ima premoženje, če je upravičen do tožbe za njegovo izterjavo, saj ima vse, kar ima pravico zahtevati.
659. Paulus, O Lex Julia et Papia, knjiga X.
Massurius je v svoji Knjigi o spomenikih navedel, da so stari menili, da je ljubica ženska, ki je živela z moškim, ne da bi bila
njegova žena, in ki jo zdaj poznamo pod imenom prijateljica ali z nekoliko bolj častnim imenom konkubina. Granius Flaccus
v svoji knjigi o papeškem pravu pravi, da beseda "ljubica" pomeni žensko, ki živi z moškim, ki ima ženo; drugi pa menijo, da
je mišljena tista, ki živi v njegovi hiši kot njegova žena, ne da bi bila z njim poročena, in ki jo Grki imenujejo pallakyn.
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660. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, knjiga X.
Povedati je treba, da je z izrazom "posamezni delež" včasih mišljeno celotno premoženje.
661. Terentius Clemens, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.
Ugotovljeno je, da sta ded in babica žene ali moža vključena pod izraza "tast" in "tašča".
662. Isti, O Lex Julia et Papia, III. knjiga.
Osebe, ki so rojene v predmestju mesta, se razumejo kot rojene v Rimu.
663. Gaj, O Lex Julia et Papia, VIII. knjiga.
Človek, ki ima samo enega sina ali eno hčerko, ni brez otrok; kajti izraz "ima otroke" ali "nima otrok" se vedno uporablja v
množini, tako kot se uporabljajo pisalne tablice in kodificili.
664. Isto, O Lex Julia et Papia, knjiga X.
O takšni osebi namreč ne moremo reči, da je brez otrok, in moramo nujno reči, da ima otroke.
665. Isto, O Lex Julia et Papia, IX. knjiga.
Če se s teboj dogovorim takole: "Ali obljubiš, da mi boš plačal vse, kar mi ne bo uspelo izterjati od Titiusa?" Ni dvoma, da
mi boš, če od Titiusa ne izterjam ničesar, dolžan vse, kar mi je bil dolžan.
666. Terencij Klemens, O Lex Julia et Papia, knjiga V.
Posest se razume, da je bila podeljena vsakomur, če jo lahko pridobi z vstopom vanjo.
667. Gaj, O Lex Julia et Papia, knjiga X.
Nobenega dvoma ni, da so pod izrazom "človek" zajeti tako moški kot ženske.
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668. Terencij Klemens, O Lex Julia et Papia, XI. knjiga.
Kadar je otrok ob očetovi smrti v maternici, se razume, da pravno obstaja.
669. Macer, O pravu, ki se nanaša na dvajsetletnico.
Tisoč korakov, ki sestavljajo miljo, se ne šteje od mejnika mesta Rim, temveč od hiš, ki mejijo nanj.
670. Licinij Rufus, Pravila, knjiga VII.
Kadar je samo en sorodnik, je vključen v izraz "najbližji sorodnik".
671. Isti, Pravila, X. knjiga.
Šteje se, da je imel kdo v posesti premoženje večji del leta, tudi če ga je imel v posesti le dva meseca, če ga je imel njegov
nasprotnik v posesti krajši čas ali pa ga sploh ni imel.
672. Aelius Gallus, O pomenu besed, ki se nanašajo na pravo, I. knjiga.
Zid je zid, ki je zgrajen z malto ali brez nje.
673. Cesta je bodisi pot bodisi avtocesta. 158. Celsus, Digeste, knjiga XXV.
Cascellius navaja, da v pravni frazeologiji pogosto uporabljamo ednino, kadar želimo označiti več istovrstnih stvari; pravimo
namreč, da je v Rim prispelo veliko ljudi, pa tudi, da so tam slabe ribe. Podobno je pri določilu, ki se nanaša na dediče,
dovolj, da jih omenjamo v ednini: "Če bo zadeva odločena v mojo korist ali v korist mojega dediča," in še enkrat: "Kar
zadeva tebe ali tvojega dediča," saj je jasno, da če je dedičev več, so vključeni v tovrstno določilo.
674. Ulpianus, O Sabinu, I. knjiga.
Izraz "denar" uporabljamo tudi za označevanje zlatih kovancev.
675. Isto, O Sabinu, II. knjiga.
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Vse je vključeno v izrazih "drugi" in "saldo", kot pravi Marcellus v zvezi s človekom, ki mu je bila zapuščena izbira sužnja,
drugi pa so bili prepuščeni Semproniju; meni namreč, da če ne bi izbral, bodo vsi sužnji pripadli Semproniju.
676. Isti, O Sabinu, VII. knjiga.
Nerojeni otrok ni mladoletnik.
677. Pomponij, O Sabinu, II. knjiga.
Običajna zamenjava, s katero je dedič zamenjan "za tistega, ki bo morda umrl zadnji", se razume kot zakonito opravljena, če
bi bil samo en dedič, v skladu z Zakonom dvanajstih tabel, po katerem se, kadar je samo en dedič, ta imenuje najbližji
sorodnik.
678. Če oporočitelj v oporoki določi naslednje: "Če se mojemu sinu kaj zgodi, naj bo moj suženj Damas prost," in sin umre,
bo Damas postal prost; čeprav se nesreča lahko zgodi tudi živemu, se v skladu z običajnim pomenom jezika s tem izrazom
razume smrt.
679. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Naslednje besede "najboljši in največji možni" se lahko nanašajo na eno samo osebo.
Podobno se zadnja oporoka, omenjena v Pretorjevem ediktu, nanaša na edino oporoko.
680. Pod izrazom "otrok" je vključeno tudi dekle, kajti ženske, ki so pred kratkim rodile otroke, se imenujejo puerperse in
tako jih Grki na splošno imenujejo.
681. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XV.
Ni dvoma, da beseda "hčere" vključuje tudi posmrtne otroke, medtem ko je gotovo, da izraz "posmrtna" ne velja za že rojeno
hčer.
682. Beseda "delež" ne pomeni vedno polovice, temveč del, ki je z njo označen; vsakomur je namreč mogoče naročiti, naj
ima največji delež ali dvajsetino ali tretjino ali toliko, kolikor se oporočitelju zdi. Če ni navedeno nič drugega kot delež,
pripada polovica zapuščine.
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683. Izraza "imeti" in "priti v roke" je treba razumeti v pomenu pravne posesti.
684. Pomponij, O Sabinu, V. knjiga.
Razume se, da nič ne "pride v roke dediča", če niso plačani vsi dolgovi zapuščine.
685. Isto, O Sabinu, VI. knjiga.
Mestni in podeželski sužnji se med seboj ne razlikujejo po kraju, temveč po naravi svojih poklicev. V število mestnih sužnjev
namreč ni mogoče vključiti upravnika, na primer tistega, ki vodi račune transakcij na podeželju, kjer živi, saj se ne razlikuje
veliko od kmeta. Suženj, ki je povezan z gospodinjstvom v mestu, je vključen med mestne sužnje. Vendar je treba upoštevati,
ali gospodar sam zaposluje koga namesto njih, kar je mogoče ugotoviti na podlagi števila sužnjev in njihovih podrejencev.
686. Razume se, da je preživel noč zunaj mesta tisti, ki v njem ni preživel nobenega dela noči; izraz namreč pomeni celotno
noč.
687. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXV.
Material, iz katerega je sestavljen, ni vključen v izraz "oglje", ali pa je vključen v izraz "drva"? Morda bo kdo rekel, da ne,
saj ves les ni drva; toda ali naj pod izraz "drva" ali "oglje" vključimo tudi ugasle ognjišče in drug zgoreli les, ki ne povzroča
dima, ali naj ga uvrstimo v svoj razred? Boljše mnenje je, da gre za poseben razred. Les, ki je bil obdelan z žveplom, je
vključen v izraz "drva za kurjavo". Les, ki je pripravljen za gorilnike, ne spada pod pojem "drva za kurjavo", razen če je bilo
to posebej predvideno. Enako pravilo velja za oljčna semena, želode in vsa druga semena. Če so borovi storži celi, so
vključeni v pojem "drva za kurjavo".
688. Paulus, O Sabinu, knjiga IV.
Kiji in koli se uvrščajo med gradbeni material in zato niso vključeni v izraz "drva".
689. Isto, O Sabinu, knjiga V.
Naslednja klavzula se ne vstavlja le v pogodbe o izročitvi nepremičnine, temveč tudi v kupoprodajne pogodbe, določila in
oporoke, in sicer: "V najboljšem možnem stanju", in pomeni, da je zagotovljeno, da je zemljišče prosto vseh bremen, ne pa,
da so zanj dolžni ustanoviti služnosti.
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690. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXIII.
Velja, da so z besedo "dedič" mišljeni vsi nasledniki, čeprav to morda ni izrecno navedeno.
691. Pomponij, O Sabinu, knjiga XVI.
Za kar koli se pravilno reče, da je prišlo v tvoje roke, če je prek tebe prešlo na drugega, kot je bilo ugotovljeno v primeru
posesti, ki jo je svobodnjak pridobil prek svojega patrona, ki je bil sin pod očetovskim nadzorom, v korist svojega
posvojitelja.
692. Ulpianus, On SoMnus, knjiga XXXVIII.
Ugotovljeno je, da je pod izrazom "svobodnjak" zajeta tudi svobodnjakinja.
693. isti, O Sabinu, knjiga XXXVIII.
Pod izraz "sodelavci" so vključeni tisti, ki imajo enako oblast.
694. Kdor je zunaj predmestja mesta, se šteje za odsotnega; vendar se ne šteje za odsotnega, ko je še vedno v predmestju.
695. Isto, O Sabinu, XLII. knjiga.
Eno je trditi, da suženj ni tat, drugo pa, da ne bo odgovarjal za tatvino ali škodo, ki jo je storil. Ko namreč nekdo pravi, da
suženj ni tat, se sklicuje na njegovo naravnanost; ko pa pravi, da ne bo odgovoren za tatvino ali škodo, ki jo je zagrešil, trdi,
da ne bo nikomur odgovoren za svoje tatvine.
696. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXII.
V izraz "delati" je vključen tudi izraz "dajati".
Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLV.
Ugotovljeno je bilo, da je treba razumeti, da so v izraz "plačilo" vključene vse vrste zadoščenja. Pravimo, da je plačal tisti, ki
je storil, kar je obljubil, da bo storil.
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698. Isto, O Sabinu, XLVII. knjiga.
Narava sofistike, ki ji Grki pravijo kratek silogizem, se razkrije tam, kjer se z majhnimi spremembami nečesa, kar je
popolnoma resnično, pride do sklepa, ki je očitno napačen.
699. Isto, O Sabinu, knjiga XLIX.
Izraz "denar" ne vključuje le kovancev, temveč vse vrste lastnine, se pravi vse, kar je telesno; nihče namreč ne dvomi, da je v
besedo "denar" vključena tudi telesna lastnina.
700. Dedovanje je pravni izraz, ki se nanaša tako na povečanje kot na zmanjšanje premoženja, saj se dediščina močno poveča
zaradi dobička.
701. Izraz "tožba" je tako poseben kot splošen; ista beseda se namreč uporablja ne glede na to, ali se zahtevek nanaša na
osebo ali na premoženje. Vendar smo večinoma navajeni, da prvo imenujemo osebno, drugo pa stvarno. Menim, da so pod
izrazom "pregon" zajeti izredni postopki, kot so na primer tisti, ki izhajajo iz skrbništva, in vsi drugi, ki ne spadajo na
področje uporabe običajnega prava.
702. Izraz "dolguje" se razume tako, da vključuje vse tožbe, ki jih je mogoče vložiti zoper kogar koli; ne glede na to, ali so
civilne ali pretorske ali vključujejo izvrševanje zaupanja.
703. Isto, O Sabinu, knjiga LI.
Med izrazoma "kolikor je stvar vredna" in "kolikor se zdi, da je stvar vredna" ni nobene razlike, saj je bilo ugotovljeno, da je
treba v obeh primerih opraviti pravo vrednotenje premoženja.
704. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXX.
Z izrazom "koča" je mišljena vsaka stavba, ki je bila zgrajena za zaščito pridelkov na kmetiji, in ne hiša v mestu.
705. Ofilij pravi, da beseda tugurium izhaja iz strehe, saj pravimo, da je nek kraj pokrit s strešniki; prav tako kot se toga tako
imenuje, ker jo uporabljamo kot pokrivalo.
706. Isti, O Sabinu, knjiga XXXV.
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Glagol "pripadati" ima izredno širok pomen, saj se ne nanaša le na stvari, ki so vključene v našo lastnino, ampak tudi na tiste,
ki jih imamo pod kakršnim koli naslovom, čeprav niso naše; pravimo, da nam pripadajo predmeti, za katere trenutno nimamo
naslova, lahko pa ga pozneje pridobimo.
707. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVII.
Vodja gospodinjstva, ki je svoboden, ne more imeti peculiuma, tako kot suženj ne more imeti posesti.
708. Isti, O ediktu, knjiga XXVIII.
Izraz "trgovina" pomeni vse vrste stavb, ki so primerne za bivanje; očitno zato, ker so te običajno zaprte z deskami (tabulae).
709. Paulus, O ediktu, XXX. knjiga.
Iz nje izhajata besedi "tabernakelj" in "contubernales".
710. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
Pod opremljeno trgovino razumemo trgovino, v kateri so blago in prodajalci pripravljeni za poslovanje.
711. Isti, O ediktu, knjiga XXX.
Zaupati nekaj komu v oskrbo ne pomeni nič drugega kot deponirati to pri njem.
712. Isto, O ediktu, knjiga XXXII.
Izraz "pobrani denar" se ne nanaša samo na plačilo, ampak tudi na prenos terjatve.
713. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIII.
Glagol "imeti" se razume na dva različna načina: v enem, kadar obstaja lastninska pravica; v drugem, kadar lastnine, ki jo je
kupil kdor koli, ni mogoče dobiti brez spora.
714. Varnost pomeni odgovornost, prevzeto bodisi glede oseb bodisi glede stvari. 189. Isto, O ediktu, knjiga XXXIV.
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Izraz "biti dolžan storiti" ima naslednji pomen ; namreč, da se bo oseba vzdržala nečesa, kar je v nasprotju z dogovorom, ali
pa bo poskrbela, da se to ne bo zgodilo.
715. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXIV.
S pokrajinci moramo razumeti osebe, ki imajo stalno prebivališče v neki pokrajini, in ne tiste, ki so tam rojeni.
716. Paulus, O ediktu, knjiga XXXV.
Med razvezo in odpovedjo obstaja naslednja razlika: do odpovedi lahko pride že pred poroko; za zaročenko pa ni mogoče
pravilno reči, da je razvezana, saj se razveza tako imenuje zato, ker se stranki, ki se ločita, lahko svobodno odpravita vsak na
svojo stran.
717. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXVII.
Izraz "ali več" ne vključuje neomejene denarne vsote, temveč zmerno; prav tako kot se omejitveni stavek "deset ali več
solidov" nanaša na manjšo vsoto.
718. Isto, O ediktu, knjiga XXXVIII.
Te besede: "Toliko, kolikor se zdi, da je premoženje vredno", se ne nanašajo na mero škode, ampak na ocenjeno vrednost
premoženja.
719. Ulpianus, O ediktu, XXXIII knjiga.
Med darilom in darilom obstaja enaka razlika kot med rodovnikom in vrsto; Labeo namreč pravi, da je darilo rod in izhaja iz
glagola "dati", darilo pa je vrsta, saj gre za darilo, ki se podeli iz nekega razloga, na primer zaradi rojstva ali poroke.
720. Isto, O ediktu, knjiga XLVI.
Izraz "moški" se pogosto nanaša na oba spola.
721. Poglejmo, kako je treba razumeti besedo "družina". In res jo je mogoče razumeti na različne načine, saj se nanaša tako
na premoženje kot na osebe; na premoženje, kot v Zakonu dvanajstih tabel, kjer je rečeno: "Posest naj ima najbližji sorodnik
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po očetovi strani" (familia). Izraz "družina" se nanaša tudi na osebe, kot v istem zakonu, ki se nanaša na zaščitnika in
njegovega svobodnega služabnika, ki pravi: "Iz te družine na to". V tem primeru je ugotovljeno, da se zakon nanaša na osebe.
722. Izraz "družina" se nanaša na vsako zbirko oseb, ki jih povezujejo njihove lastne pravice kot posameznikov ali skupna
vez splošnega razmerja. Pravimo, da je družina povezana z lastnimi pravicami, kadar je več oseb bodisi po naravi bodisi po
zakonu podvrženih oblasti enega; na primer oče družine, mati družine ter sin in hči pod očetovskim nadzorom, pa tudi njihovi
potomci; na primer vnuki, vnukinje in njihovi nasledniki. Za očeta družine je označen tisti, ki ima oblast nad gospodinjstvom,
in pravilno se tako imenuje, tudi če nima sina, saj ne upoštevamo le njegove osebe, temveč tudi njegovo pravico. Potem tudi
mladoletnika poimenujemo oče družine, ko njegov oče umre in vsaka od oseb, ki so bile pod njegovim nadzorom, začne
imeti ločeno gospodinjstvo in vsi dobijo naziv očeta družine. Enako se zgodi v primeru sina, ki je emancipiran, saj ima tudi
on svojo družino, ko postane samostojen. Pravimo, da je družina vseh potomcev skupna, saj čeprav je glava gospodinjstva
morda mrtva in ima vsak od njih ločeno družino, vseeno za vse, ki so bili pod nadzorom le njega, pravilno rečemo, da
pripadajo isti družini, saj so izšli iz iste hiše in rodu.
723. Izraz "družina" smo navajeni uporabljati tudi za telesa sužnjev, kot smo pojasnili v skladu s Pretorjevim ediktom pod
naslovom Kraja, kjer Pretor omenja družino kmetov dohodkov. V tem primeru niso mišljeni vsi sužnji, temveč so označeni le
tisti, ki so bili imenovani v ta namen, tj. za pobiranje davkov. V drugem delu edikta so vključeni vsi sužnji; tako v primeru
nezakonitih zborovanj in premoženja, odvzetega s silo, pa tudi v primeru, ko je mogoče vložiti tožbo za razveljavitev
pogodbe in je premoženje zaradi dejanja kupca ali njegove družine vrnjeno v slabšem stanju; in končno v primeru interdikta
Unde vi izraz družina zajema ne le vse sužnje, ampak tudi otroke.
724. Beseda "družina" se nanaša tudi na vse tiste osebe, ki izvirajo iz zadnjega očeta, kot pravimo julijanski družini, pri
čemer se tako rekoč nanaša na osebe, ki izvirajo iz določenega izvora v našem spominu.
725. Žena je začetek in konec svoje družine.
726. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XVI.
V izraz "družina" je vključen tudi sam poglavar družine.
727. Jasno je, da otroci ne pripadajo ženini družini, kajti kdor se rodi očetu, ne sledi družini svoje matere.
728. Ulpianus, O ediktu, knjiga L.
"Obvestiti" pomeni obsoditi, obtožiti, obtožiti in obsoditi.
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729. isti, O vseh sodiščih, knjiga II.
Z izrazom "mestne posesti" ne razumemo le vseh stavb, ki se nahajajo v mestih, temveč tudi gostilne in hiše, ki se
uporabljajo za trgovino v predmestjih in v vaseh, pa tudi palače, namenjene le užitku; vendar pa so materiali in ne lokacija
tisti, ki sestavljajo mestno posest. Zato je treba, če so tem stavbam priključeni vrtovi, reči, da so vključene pod izraz "mestna
posestva". Jasno je, da če ti vrtovi prinašajo več dohodka kot užitka, torej če so na njih trte ali oljke, jih ni mogoče opredeliti
kot "mestna posestva".
730. Isto, O vseh sodiščih, knjiga VIII.
Za odsotnega bi morali šteti osebo, ki ni na kraju, kjer se zahteva njena navzočnost; ne zahtevamo namreč, da je zunaj morij,
saj je odsoten, če se zgodi, da je zunaj predmestja mesta; če pa je v predmestju, se ne šteje za odsotnega, če se ne skriva.
731. Kdor je ujet od sovražnika, se ne šteje za odsotnega, kdor pa je pridržan od roparjev, se šteje za odsotnega.
732. Julianus, Digeste, II. knjiga.
Naslednje določilo: "Opremiti sužnja brez odgovornosti za storjeno škodo", velja, da se ne nanaša na takšne prekrške, ki
zahtevajo javni pregon in kaznovanje.
733. Isto, Digeste, knjiga LXXXI.
V skladu s pravično razlago je treba razumeti, kot smo že večkrat povedali, da tako kot je hči pod očetovskim nadzorom
vključena pod izraz "sin", mora biti enako vključen tudi vnuk; prav tako je treba razumeti, da je dedek označen z izrazom
"oče".
734. Alfenus Varus, Digest, knjiga II.
Če je v oporoki navedeno, da bo dedič porabil le sto aurejev za pogrebne stroške ali za postavitev spomenika, ne more
porabiti manj od tega zneska; če pa želi porabiti več, lahko to stori in se ne bo štelo, da je storil kaj v nasprotju z določili
oporoke.
735. Isto, Digest, knjiga VII.
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V zakonu, ki se je nanašal na pobiranje dajatev v sicilijanskih pristaniščih, je bilo zapisano: "Da nihče ne sme plačati nobene
dajatve za sužnje, ki jih vzame v svojo hišo za zasebno uporabo." Postavilo se je vprašanje, če bi kdo poslal sužnje s Sicilije v
Rim z namenom obdelovanja zemlje, ali bi moral zanje plačati dajatev ali ne. Odgovor je bil, da gre pri tem zakonu za dve
zadevi: prvič, kaj pomenijo besede "vzame v svojo hišo", in drugič, kaj pomeni izraz "za svojo zasebno rabo". Če je torej
beseda "hiša" pomenila, kje nekdo živi, je bilo treba raziskati, ali je to v pokrajini ali v Italiji; ali pa je bilo mogoče pravilno
reči, da je njegova hiša le v njegovi lastni državi. V zvezi s tem je bilo odločeno, da je treba za hišo kogar koli šteti kraj, kjer
ima svoj dom, vodi svoje račune in opravlja svoje posle. Obstaja pa velik dvom glede pomena izraza "za njegovo zasebno
rabo", zato je bilo odločeno, da se to nanaša le na tisto, kar je bilo pripravljeno za njegovo preživljanje. Iz istega razloga bi se
lahko v zvezi s sužnji, ki naj bi bili namenjeni gospodarjevi uporabi, vprašali, ali so mišljeni upravniki, vratarji, kmetje,
nadzorniki, tkalci in kmetijski delavci, ki so zaposleni pri obdelovanju zemlje, od katere lastnik živi in se preživlja, ali pa so
vključeni vsi sužnji, ki jih je kdo kupil in obdržal za lastno uporabo, pa tudi tisti, ki jih je zaposlil za druge namene in jih ni
kupil, da bi jih ponovno prodal. Zdi se mi, da so mišljeni samo tisti, ki so namenjeni glavi družine in so imenovani za
njegovo osebno službo in podporo, v ta razred pa spadajo komorniki, domači, služabniki, kuharji, spremljevalci in vsi drugi,
ki so namenjeni za tovrstna dela.
736. Paulus, Alfenovi epitomi, II. knjiga.
Izraz "deček" ima tri pomene: prvič, vse sužnje imenujemo "dečki"; drugič, o dečku govorimo v nasprotju z deklico; in
tretjič, besedo uporabljamo za označevanje starosti otroštva.
737. Isti, Alfenovi epitomi, knjiga IV.
Kadar kdo proda zemljišče in si pridrži sadje, se razume, da si pridrži orehe, fige in grozdje, katerih kožice so trde in
vijoličaste in so tiste vrste, ki jih ne uporabljamo za proizvodnjo vina in ki jih Grki imenujejo primerne za uživanje.
738. Julijan, O Miniciju, VI. knjiga.
Mnenja so, da se izraz "vinski sodi" pravilno uporablja za posode, ki se uporabljajo pri stiskanju vina; sodi in druge posode
se namreč uvrščajo mednje le, dokler vsebujejo vino; ko to prenehajo, nimajo tega imena, saj se lahko uporabljajo tudi za
druge namene; na primer, če se v njih nahaja žito. Enako pravilo velja za druge glinene posode, kadar se uporabljajo za vino,
prav tako kot za prve; ko so prazne, namreč niso vključene v število posod za vino, ker se v njih lahko shranjujejo druge
stvari.
739. Africanus, Vprašanja, III. knjiga.
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Mela pravi, da sužnji niso vključeni v izraz "blago" in da zato tisti, ki jih prodajajo, niso označeni za trgovce, temveč za
preprodajalce sužnjev; in to je pravilno.
740. Isti, Vprašanja, IV. knjiga.
Izraza "lastnina" in "premoženje" se nanašata na vse skupaj, vključno z dedno pravico, ne pa na posamezne predmete.
741. Florentin, Inštituti, knjiga X.
Če je komu naročeno, naj nekaj stori v navzočnosti Titiusa, se ne šteje, da je to storil v njegovi navzočnosti, razen če Titius
razume, da je temu tako; če bi bil torej nor, otrok ali spal, se ne šteje, da je dejanje opravil v njegovi navzočnosti. Vedeti
mora, da je to storjeno, ni pa nujno, da je voljan, saj bo to, kar je ukazano, zakonito storjeno tudi proti njegovi privolitvi.
742. Marcijan, Inštituti, knjiga VII.
Odločeno je bilo, da se tisti, ki je rojen od mestnih sužnjev in je poslan na podeželje, da bi bil vzgojen, uvršča med mestne
sužnje.
743. Florentin, Inštituti, VIII. knjiga.
Z izrazom "nepremičnina" razumemo vse stavbe in vsa zemljišča; ko govorimo o stavbah v mestu, jih običajno imenujemo
sedes, na podeželju pa vile. Zemljišče brez stavbe v mestu imenujemo area, na podeželju pa ager, slednje pa, kadar je na
njem postavljena hiša, imenujemo fundus.
744. Ulpianus, O prešuštvu, I. knjiga.
Prevaranti imenujemo tiste osebe, ki pomagajo pri zadevi svojih nasprotnikov in, medtem ko so na strani tožnika, podpirajo
tožnika; izraz "prevarant" namreč izvira iz glagola "varico", raztezati se.
745. Pravila, I. knjiga.
Izraz "cedere diem" pomeni začeti dolgovati denarni znesek: "venire diem" pomeni, da je prišel dan, ko je denar mogoče
izterjati. Ko kdo izreče absolutno določilo, se denar začne dolgovati in dan plačila pride takoj. Kadar se dogovori, da ga bo
plačal ob določenem času, se zadolžitev začne takoj, čas plačila pa ne; kadar se dogovori, da ga bo plačal pod določenim
pogojem, zadolžitev ne nastane in znesek ni plačljiv, dokler traja pogoj.
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746. "Ms alienum" pomeni to, kar dolgujemo drugim: "IBS suum" pomeni to, kar nam dolgujejo drugi.
747. Huda malomarnost je skrajna malomarnost, to pomeni, da ne vemo, kar vedo vsi drugi. 214. Marcianus, Javna tožilstva,
I. knjiga.
"Obveznost" je, pravilno rečeno, nekaj, kar smo dolžni storiti v skladu z zakonom, običajem ali ukazom nekoga, ki ima
pravico odrediti, da se to stori. Darila pa so, pravilno rečeno, stvari, ki jih prostovoljno damo, ne da bi nas k temu prisilil
zakon ali naša dolžnost; če jih ne damo, tega ne moremo nikomur očitati, če pa jih damo, je darovalec običajno upravičen do
pohvale. Z eno besedo, odločeno je bilo, da izraza nista zamenljiva, ampak da lahko darilo ustrezno povzroči obveznost.
748. Paulus, O zakonu Lex Fufia Caninia.
Beseda "oblast" ima več pomenov: pri sodnikih pomeni jurisdikcijo; pri otrocih pomeni očetovski nadzor; pri sužnjih pomeni
oblast gospodarja. Kadar pa vložimo tožbo za izročitev sužnja zaradi povračila škode, ki jo je povzročil, zoper njegovega
gospodarja, ki ga ne brani, imamo v mislih telo sužnja in oblast nad njim. Sabin in Kasij pravita, da se po atinskem pravu
šteje, da je ukradena lastnina prišla pod nadzor gospodarja, če bi ta imel moč, da jo izterja.
749. Ulpianus, O zakonu Aelia Sentia, I. knjiga.
Res je, da kadar je kdo zaprt, se ne šteje, da je bodisi priklenjen bodisi vklenjen v verige, razen če so te pritrjene na njegovo
telo.
750. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, I. knjiga.
Obstaja velika razlika med pogojema "Ko bo lahko govoril" in "Ko bo lahko govoril", saj je ugotovljeno, da ima slednji širši
pomen kot prvi, ki se nanaša le na čas, ko oseba lahko prvič spregovori.
751. Podobno velja, kadar je pogoj naveden takole: "To storite v toliko dneh," če ne bi bilo treba dodati ničesar več, je treba
pogoj izpolniti v dveh dneh.
752. Papinianus, Vprašanja, knjiga XXVII.
Besede "storiti" vključujejo vse, kar je mogoče storiti; tako kot "dati", "plačati", "šteti", "soditi", "hoditi".
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753. Isto, Mnenja, II. knjiga.
Ugotovljeno je bilo, da je treba pri sporazumih prej upoštevati namen pogodbenih strank kot pa pogoje določila. Kadar torej
občinski sodniki dajo v zakup zemljišče, ki pripada njihovemu mestu, pod pogojem, "da ga bo užival dedič tistega, ki ga daje
v zakup", se lahko pravica dediča prenese tudi na njegovega volilojemnika.
754. Kalistrat, Vprašanja, II. knjiga.
Z izrazom "otroci" so mišljeni vnuki in pravnuki ter vsi njihovi potomci, saj Zakon dvanajstih tabel vse to vključuje pod izraz
"pravi dediči". Kadar zakoni menijo, da je treba za različne sorodnike, na primer sinove, vnuke, pravnuke in njihove
potomce, uporabljati ločena imena, s tem ne mislijo, da se to nanaša na vse, ki pridejo za njimi. Kadar pa določene osebe ali
stopnje niso določene, ampak so omenjeni le tisti, ki izhajajo iz istega rodu, so ti vključeni pod izraz "otroci".
755. Papirij Fronto pa v tretji knjigi mnenj pravi, da so v primeru, ko je zapuščena zemlja, pri kateri so kmet, njegova žena in
otroci, vključeni tudi vnuki, ki izhajajo iz sinov, razen če je bil namen oporočitelja drugačen; pogosto je bilo namreč
odločeno, da so v izraz "otroci" vključeni tudi vnuki.
756. Božji Marko je v nekem reskriptu določil, da se za tistega, ki je zapustil vnuka kot dediča, ne šteje, da je umrl brez
potomcev.
757. Poleg vsega tega nas narava uči, da ljubeči očetje, ki se poročijo z namenom in željo, da bi imeli otroke, pod ta izraz ne
vključujejo vseh, ki so njihovi potomci. Svojih vnukov namreč ne moremo označiti z bolj ljubečim imenom, kot je otrok, saj
imamo in vzgajamo sinove in hčere z namenom, da bi z njihovimi potomci za vse čase ohranili naš spomin.
758. Paulus, Mnenja, knjiga X.
Paulus pravi, da lahko za lažnega skrbnika pravilno označimo tistega, ki sploh ni skrbnik; ali tistega, ki je postavljen
mladoletniku, ki že ima skrbnika ali pa ga nima; tako kot v primeru ponarejene oporoke, ki sploh ni oporoka, ali lažne mere,
ki v resnici ni mera.
759. Hermogenianus, Epitome prava, II. knjiga.
Z izrazom "denar" ne razumemo samo kovanca, ampak vse vrste premoženja, ne glede na to, ali je pritrjeno na zemljo ali je
premično in je tako telesno kot netelesno.
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760. Paulus, Mnenja, II. knjiga.
Opredelitev hude malomarnosti je, da se ne ve, kar vedo vse osebe.
761. Prijatelji ne smemo imenovati tistih oseb, s katerimi imamo le rahlo poznanstvo; temveč tiste, s katerimi so naši očetje
vzdrževali častne in prijateljske odnose.
762. Venulej, Pogoji, VII. knjiga.
Izraz "verige" se nanaša tako na zasebno kot na javno omejevanje svobode; izraz "pripor" pa se nanaša le na javni zapor.
763. Tryphoninus, Disputations, Book I.
Pobegli suženj ni tisti, ki si je zgolj zamislil, da bo pobegnil od svojega gospodarja, čeprav se je morda pohvalil, da namerava
to storiti, ampak tisti, ki je dejansko začel bežati; kajti tako kot lahko kdorkoli nekoga označi za tatiča, prešuštnika ali
hazarderja na podlagi določenih znakov, ki izhajajo izključno iz njegovih namenov, čeprav ni nikoli ničesar ukradel lastniku
ali pokvaril nobene ženske, temveč je zgolj sklenil, da bo to storil, ko se bo ponudila priložnost, vseeno ni mogoče razumeti,
da je storil kaznivo dejanje, dokler se njegov namen ne izvrši, in zato je določeno, da suženj ne velja za pobeglega ali
potepuha zgolj zato, ker je imel namen to postati, temveč šele potem, ko je to dejanje storil.
764. Enako, Priročniki, I. knjiga.
Huda malomarnost je krivda: velika krivda je goljufija.
765. Isti, Priročniki, II. knjiga.
Pretorska posest nepremičnine se ne prizna dedičem dediča, in sicer na podlagi naslednje klavzule edikta: "Posest priznam
tistemu, ki je dedič umrlega." Z naslednjo substitucijo: "Kdorkoli bo moj dedič," je spet mišljen le naslednji dedič ali
imenovani dedič, tudi če ni naslednji v dedovanju.
766. Isto, O sodnih preiskavah.
Z izrazom "sodržavljani" so mišljeni tisti, ki so rojeni v istem mestu.
767. Isto, o implicitnih zaupanjih.
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Z izrazom "opravljene ali dokončane zadeve" ne bi smeli razumeti samo tistih, ki so sporne, ampak tudi tiste, v zvezi s
katerimi ni spora.
768. Isto, O siromašnem odloku senata.
Med temi so vprašanja, o katerih je bilo odločeno na sodišču; so tista, glede katerih je bil sklenjen kompromis; in tista, ki so
predpisana zaradi poteka časa.
769. Isto, O Tertulijanovem odloku senata.
Ko rečemo, da se otrok, za katerega se pričakuje, da se bo rodil, šteje za že obstoječega, to velja le, kadar gre za njegove
pravice, drugim pa ne pripada nobena prednost, če se dejansko ne rodijo.
770. Gaj, O besednih obveznostih, I. knjiga.
Izjava "ki so vredni več kot trideset aurejev" se nanaša tako na denarno vsoto kot na vrednotenje lastnine.
771. I. knjiga, O zakonu dvanajstih tabel.
Naslednji izrazi: "Če vara", "Če je v zamudi", "Če razdvaja" so viri, iz katerih izhaja izraz "obrekovalci", ker s prevaro in
goljufijo nadlegujejo druge s tožbami.
772. Tretji dan po januarskih kalendah se moli za ohranitev cesarja.
773. Običajno se vse, kar se izstreli iz loka, imenuje puščica; zdaj pa to pomeni vse, kar se vrže z roko; iz tega sledi, da so v
ta izraz vključeni tudi kamen, kos lesa ali železa. Tako se imenuje zato, ker se pošilja na daljavo, Grki pa z njim označujejo
nekaj, kar se meče na daljavo. Ta pomen lahko zaznamo v grški besedi za to, kar imenujemo puščica, oni stil, ki običajno
pomeni nekaj, kar se pošlje iz loka, označuje pa tudi kar koli, kar se vrže z roko. O tem nas obvešča Ksenofont, saj pravi:
"Nosili so puščice, kopja, puščice, prake in tudi kamenje." To, kar se pošilja z lokom, Grki imenujejo toceuma, to je puščica,
pri nas pa je to poimenovano s splošnim imenom "puščica".
774. Isto, O zakonu dvanajstih tabel, II. knjiga.

3348

Tiste, ki jih mi imenujemo sovražniki, so stari imenovali perduelles in s tem izrazom nakazali, da gre za osebe, s katerimi so
bili v vojni.
775. Za plačilno sposobnega se šteje tisti, ki ima dovolj premoženja, da lahko poravna vsak zahtevek, ki bi ga upnik lahko
vložil proti njemu.
776. Nekatere avtoritete menijo, da se izraz "preživetje" nanaša samo na hrano; Ofilij in Atikus pa pravita, da so pod ta izraz
vključena oblačila in pokrivala vseh vrst, saj brez njih nihče ne more preživeti.
777. Isti, O zakonu dvanajstih tabel, III. knjiga.
Izraz "nositi" pravilno uporabljamo za to, kar kdo prenaša s svojim telesom; "prevažati"
za vse, kar kdo prenaša s pomočjo živali; izraz "voziti" pa se nanaša na živali.
778. Delavci v lesu ne imenujemo samo tistih, ki brusijo les, ampak tudi vse tiste, ki gradijo hiše. 236. Isto, O zakonu
dvanajstih tabel, IV. knjiga.
Tisti, ki govorijo o strupu, bi morali dodati, ali je dober ali slab, kajti zdravila so strupi, imenujejo pa se tako zato, ker
spremenijo naravno naravnanost tistih, ki jim jih dajemo. Temu, kar mi imenujemo strup, Grki pravijo farmakon; med njimi
so pod ta izraz vključene tako škodljive droge kot zdravilna sredstva, zato jih razlikujejo z drugim imenom. O tem nas
obvešča Homer, njihov najznamenitejši pesnik, saj pravi: "Veliko je vrst strupov, od katerih so nekateri dobri in drugi slabi."
779. Javolen pravi, da je sadež vse, kar ima seme, kot pri Grkih, ki vse vrste dreves imenujejo akrodrua.
780. Isti, O zakonu dvanajstih tabel, V. knjiga.
Zakon, ki vsebuje dve negativni trditvi, prej dovoljuje kot prepoveduje. To ugotavlja tudi Servij.
781. Isti, O zakonu dvanajstih tabel, VI. knjiga.
Izraz "plebejski" velja za vse državljane razen senatorjev.
782. "Pozvati k priči" pomeni podati dokaz.
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783. Beseda "zastava" izhaja iz pesti, ker se vse, kar se daje kot zastava, prenaša z roko. Zato nekatere avtoritete menijo, in to
je morda res, da je zastava, pravilno rečeno, lahko sestavljena samo iz premičnin.
784. V izrazu "noxia" so zajeta vsa kazniva dejanja.
785. Pomponius, Enchiridion.
Mladoletnik je tisti, ki še ni dosegel starosti pubertete in je prenehal biti pod nadzorom svojega očeta, bodisi zaradi njegove
smrti bodisi zaradi lastne mancipacije.
786. Izraz "sužnji" izhaja iz dejstva, da so poveljniki naših vojsk nekoč imeli navado prodajati svoje ujetnike in so jih v ta
namen ohranili, namesto da bi jih usmrtili.
787. Prebivalec je tisti, ki ima stalno prebivališče v neki deželi in ki ga Grki imenujejo paroikon, to je "sosednji". Tistih, ki
prebivajo v mestih, ne imenujemo prebivalci, kakor tudi ne tistih, ki imajo zemljišče v bližini nekega mesta in se vanj
zatečejo kot v letovišče.
788. Javna zaposlitev je urad, ki je podeljen neki zasebni osebi, s pomočjo katerega imajo državljani posamično in kolektivno
izredne koristi, prav tako pa tudi njihova lastnina zaradi njegove oblastne avtoritete.
789. Tujec je tisti, ki ga Grki imenujejo apoikon, to je tisti, ki je zapustil svoj dom, da bi postal kolonist.
790. Nekatere avtoritete menijo, da se dekurioni tako imenujejo zato, ker se je na začetku, ko so bile ustanovljene kolonije,
desetina tistih, ki so jih ustanovili, navadno oblikovala v telo z namenom, da bi dajala javne nasvete.
791. Beseda "mesto" izhaja iz glagola urbo, ki pomeni označevati mejo s plugom. Varus pravi, da se krivina pluga, ki se
običajno uporablja za označevanje meja mesta, ki naj bi ga zgradili, imenuje urbum.
792. Izraz "utrjeno mesto" (oppidum) izhaja iz ops, ker je njegovo obzidje zgrajeno tako, da zagotavlja varnost premoženja.
793. Beseda "ozemlje" pomeni vse zemljišče, ki je vključeno v meje katerega koli mesta. Nekatere avtoritete menijo, da se
tako imenuje zato, ker imajo sodniki pravico, da v njegovih mejah vzbujajo strah, se pravi, da imajo pravico odstraniti ljudi.
794. Dvomljivo je, ali izraz "njegov" pomeni celoto ali del; zato mora vsakdo, ki prisega, da nekaj ni njegovo, dodati, da na
tem nima solastnine z drugim.
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795. Paulus, O šestih knjigah cesarskih odlokov, ki se nanašajo na sodne poizvedbe, I. knjiga.
Pojavilo se je vprašanje, ali se izraz "doto je treba vrniti v primeru razveze zakonske zveze" ne nanaša samo na razvezo,
ampak tudi na smrt, se pravi, ali je bil to namen pogodbenih strank v tem primeru; več avtoritet meni, da je bil to namen,
medtem ko so drugi nasprotnega mnenja. Na podlagi tega je cesar odločil, da "je bil dogovor tak, da doto v nobenem primeru
ne sme ostati v rokah moža.
796. Quintus Mucius Scaevola, Definicije.
Premično premoženje je tisto, ki ni pritrjeno na zemljo, torej vse, kar ni del stavbe ali drugega objekta.
797. Javolenus, O zadnjih delih Labeja, II. knjiga.
Labeo pravi, da je jambor del ladje, mala jadra pa ne, ker bi bile mnoge ladje brez jamborov neuporabne, zato veljajo za
pripadajoče ladjam; za jadra pa velja, da so prej dodatek k ladji kot njen del.
798. Labeo pravi, da obstaja razlika med tem, kar štrli čez, in tem, kar je kot štrleče vstavljeno v kaj, je postavljeno tako, da
nima opore, kot na primer balkoni in strehe; kar pa je vstavljeno v stavbo, se na nekaj opira, na primer nosilci in tramovi.
799. Labeo pravi, da je svinec del hiše, če je uporabljen namesto strešnikov, vendar če je uporabljen za pokrivanje odprte
galerije, ni del hiše.
800. Labeo pravi, da vdova ni le ženska, ki je bila nekoč poročena, ampak tudi tista, ki ni imela moža; izraz se namreč
uporablja tudi za osebo, ki je idiotska ali nora, beseda pa pomeni tudi brez zveze dveh oseb.
801. Labeo tudi pravi, da je stavba, sestavljena iz desk, ki je postavljena z namenom, da bi pozimi varovala kakšen kraj,
poleti pa je odstranjena, hiša; ker je namenjena večni uporabi, čeprav zaradi tega, ker je del časa odstranjena, ni pritrjena na
zemljo.
802. Scaevola, Digest, knjiga XVIII.
Scaevola je podal mnenje, da je splošno sprejeto, da je treba razumeti, da so v izraz "svobodnjaki" vključene tiste osebe, ki so
bile manumitirane na podlagi prve ali naslednje oporoke, razen če tisti, ki jih zahteva, lahko jasno dokaže, da je to v nasprotju
z namenom pokojnika.
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803. Labeo, Epitome o verjetnostih, ki jih je napisal Paulus, IV. knjiga.
Kazen je globa in globa je kazen. Paulus: Obe trditvi sta napačni; razlika med njima je namreč razvidna iz tega, da se zoper
kazen ni mogoče pritožiti, kajti kadar je kdo obsojen za prekršek, je kazen zanj določena in jo je treba takoj plačati; zoper
globo pa se je mogoče pritožiti, saj je ni treba plačati, razen če se pritožba ne sprejme ali če pritožnik izgubi svojo zadevo; to
pa je enako, kot če bi o njej odločal sodnik, ki je bil za to pooblaščen. Zato je razlika med njima očitna, saj so za določena
nezakonita dejanja predpisane določene kazni; to pa ne velja za denarne kazni, saj ima sodnik pooblastilo, da izreče kakršno
koli denarno kazen, razen če je znesek, ki ga lahko izreče, določen z zakonom.
804. Pomponij, Pisma, knjiga X.
Kipi, pritrjeni na podstavke, slike, obešene z verigami ali pritrjene na stene, in podobno pritrjene svetilke niso del hiše, saj so
tam prej postavljeni kot okras, ne pa kot deli stavb.
805. Labeo prav tako pravi, da je zid, ki je običajno postavljen pred hišo, njen del. 246. Isti, Pisma, knjiga XVI.
V Labeojevih "Verjetnostih" je navedeno, da se izraz "predložiti" nanaša na razstavo sporne nepremičnine na sodišču. Kajti
kdor se osebno prikaže, zaradi tega ne prikaže spornega premoženja; za tistega, ki prikaže osebo, ki je bodisi nema, nora ali
dojenček, pa se sploh ne šteje, da jo prikaže; za nikogar te vrste namreč v nobenem primeru ni mogoče pravilno reči, da je
navzoč.
806. Izraz "restitucija" se ne nanaša samo na telo same stvari, ampak tudi na vse pravice in pogoje, ki so nanjo vezani; zato je
v zakonu mišljena popolna restitucija.

Tit. 17. V zvezi z različnimi pravili starodavnega prava

807. Paulus, O Placiju, XVI. knjiga.
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Pravilo je v nekaj besedah zapisano, kako je treba ravnati v obravnavani zadevi. Vendar pa pravo ne izhaja iz pravila, temveč
je pravilo določeno s pravom. Zato je s pravilom sprejeta kratka odločitev o obravnavani zadevi; ali, kot pravi Sabinus, je
podana kratka razlaga primera, ki pa v drugih primerih, za katere se ne uporablja, izgubi svojo moč.
808. Ulpianus, O Sabinu, I. knjiga.
Ženske so izključene iz vseh civilnih ali javnih zaposlitev; zato ne morejo biti sodnice ali opravljati dolžnosti sodnikov,
vlagati tožb na sodišču, postati poroki za druge ali delovati kot odvetnice.
809. Tudi mladoletnik se mora vzdržati vseh civilnih zaposlitev. 3. Isti, O Sabinu, III. knjiga.
Tisti, ki lahko privoli odkrito, lahko prav tako privoli tako, da tega ne zavrne.
810. Isto, O Sabinu, VI. knjiga.
Za tistega, ki uboga ukaz svojega očeta ali gospodarja, se ne šteje, da daje popolno privolitev.
811. Paulus, O Sabinu, II. knjiga.
Pri poslovnih poslih je stanje blazne osebe eno, stanje mladoletne osebe, ki presega otroško starost, pa drugo, čeprav nobena
od njih ne more popolnoma razumeti, kaj se od nje zahteva, kajti blazna oseba ne more skleniti nobenega posla, mladoletna
oseba pa lahko s pooblastilom svojega skrbnika opravi karkoli te vrste.
812. Ulpianus, O Sabinu, knjiga VII.
Oseba ne želi biti dedič, ki želi, da se premoženje prenese na drugega.
813. Pomponij, O Sabinu, III. knjiga.
Naše pravo ne dopušča, da bi kdo, ki je v civilnem življenju, umrl tako zaprisežen kot tudi zaročen, saj je med obema
izrazoma naravno nasprotje.
814. Isti, O Sabinu, IV. knjiga.
Krvne pravice ne more razveljaviti noben civilni zakon.
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815. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XV.
V zadevah, ki so nejasne, vedno sledimo tistemu, ki je najmanj dvoumen.
816. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
V skladu z naravo je, da ima korist od česar koli tisti, ki plača s tem povezane stroške.
817. Pomponij, O Sabinu, knjiga V.
Tega, kar je naše, ni mogoče prenesti na drugega brez naše privolitve.
818. Paulus, O Sabinu, III. knjiga.
Pri razlagi oporok je treba oporočiteljevo namero razlagati liberalno.
819. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XIX.
Ne šteje se, da je pridobil nekaj, kar je prepovedano z izjemo.
820. Pomponij, O Sabinu, knjiga V.
Pri vseh obveznostih, v katerih ni naveden čas plačila, dolg zapade takoj.
821. Paulus, O Sabinu, IV. knjiga.
Za vsakogar, ki ima pravico do tožbe za izterjavo premoženja, se šteje, da ima to premoženje v posesti.
822. Ulpianus, O Sabinu, XXI. knjiga.
Prodaja ni fiktivna, če je cena dogovorjena.
823. Isto, O Sabinu, knjiga XXIII.

3354

Kadar je z oporoko določen rok, se šteje, da je bil vstavljen v korist dediča, razen če je bil namen oporočitelja drugačen; kot v
primeru določil, kjer je čas odobren v korist obljubitelja.
824. Pomponij, O Sabinu, VI. knjiga.
Ko zapuščine po naši smrti preidejo na naše dediče, bodo koristile tistim, pod nadzorom katerih smo bili v času, ko smo jih
pridobili. Drugače pa je, kadar določimo pogoje; če namreč določimo pogoj, bomo premoženje pridobili za iste stranke v
vseh okoliščinah, tudi če bi se pogoj izpolnil po tem, ko smo bili izpuščeni izpod oblasti gospodarja. Paulus: Če sin, ki je pod
očetovim nadzorom, sklene pogodbo pod določenim pogojem in se nato osamosvoji, pogoj pa se nato izpolni, bo tožba
vložena v korist njegovega očeta, saj se v primeru določil upošteva čas, ko smo sklenili pogodbo.
825. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXIV.
Vsakdo, ki sklene pogodbo z drugim, bodisi ni neveden bodisi ne bi smel biti neveden glede svojega stanja; dediča pa v
takšnih okoliščinah ni mogoče kriviti, saj ni prostovoljno sklenil pogodbe z volilojemniki.
826. Izjema zaradi goljufije običajno ne deluje kot ovira za tiste, ki jih oporočiteljeva volja ne izključuje.
827. Pomponij, O Sabinu, knjiga VII.
Kadar je pomen podelitve svobode dvomljiv, je treba odločiti v korist svobode.
828. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXVII.
Tistemu, ki mu je dovoljeno storiti več, mora biti dovoljeno storiti manj.
829. Isti, O Sabinu, knjiga XXVIII.
Nobena obveznost ne bo zavezovala nikogar, ki je v hlapčevskem stanju.
830. Na splošno velja pravilo, da se povsod, kjer je v dobrovernih pogodbah pogoj prepuščen odločitvi lastnika nepremičnine
ali njegovega zastopnika, razume, da je to storjeno v skladu s presojo dobrega državljana.
831. Isto, O Sabinu, knjiga XXIX.

3355

Pri nekaterih pogodbah gre samo za goljufijo, pri drugih pa za goljufijo in malomarnost. Tiste, ki vključujejo goljufijo, so
depoziti in prenosi pod negotovim naslovom; tiste, ki vključujejo tako goljufijo kot malomarnost, so mandat, posojilo za
uporabo, prodaja, zastava, najem, pa tudi podelitev dote, skrbništvo in poslovni posli. (Zadnja dva pa zahtevata izjemno
skrbnost.) Partnerstvo in solastništvo premoženja vključujeta tako goljufijo kot malomarnost. Vendar to velja le, kadar v
različnih pogodbah ni bilo izrecno dogovorjeno nič več ali nič manj ; kajti upoštevati je treba, kar je bilo dogovorjeno na
začetku, saj pogodba nalaga zakon; razen kadar, kot pravi Celsus, pogodba ne bi bila veljavna, če bi bilo dogovorjeno, da se
ne sme storiti goljufija, saj je to v nasprotju z dobro vero, ki velja za pogodbe; in to je naša sedanja praksa. Nobene
odgovornosti pa ne prevzemamo v primeru nesreč z živalmi, njihove smrti ali česar koli drugega, kar se zgodi in ni posledica
malomarnosti; ali v zvezi z begom sužnjev, ki jih ni bilo v navadi varovati, roparji, izgredi, požari, poplavami in napadi tatov.
832. Paulus, O Sabinu, knjiga V.
Kadar gre za interese kogar koli, je to vprašanje dejanskega in ne pravnega značaja.
833. Pomponij, O Sabinu, XI. knjiga.
Resnična je boljša od osebne varnosti.
834. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXX.
Kdor ima pravico odtujiti premoženje proti privolitvi navzoče osebe, ima veliko boljšo pravico, da to stori, če ta tega ne ve in
je odsotna.
835. Pomponij, O Sabinu, XVI. knjiga.
Ničesar, kar predpisujeta pretorsko ali civilno pravo, ni mogoče spremeniti s sporazumom zasebnikov; čeprav se podlaga
obveznosti lahko spremeni z medsebojnim soglasjem, z delovanjem samega zakona in z uveljavljanjem izjeme na podlagi
neformalnega dogovora; iz razloga, ker razloga za tožbo, ki sta ga podelila zakon ali pretor, ne more razveljaviti sporazum
zasebnikov, razen če je bil sklenjen med njimi v času, ko je bila vložena tožba.
836. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVI.
Božanski Pij je v nekem reskriptu izjavil, da je tistim, ki so bili toženi zaradi izkazovanja liberalnosti, lahko sodba izrečena le
za znesek, ki so ga bili sposobni plačati.
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837. Paulus, O Sabinu, VIII. knjiga.
Česarkoli, kar je na začetku neveljavno, ni mogoče popraviti s časom.
838. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XXXVI.
Soglasje in ne sobivanje je zakonska zveza.
839. Isti, O Sabinu, XLII. knjiga.
Res je, da niti sporazumi niti določila ne morejo razveljaviti dejanja, ki je bilo že izvršeno; kajti česar koli ni mogoče, ni
mogoče vključiti v sporazum ali določilo na tak način, da bi pretorsko dejanje ali sporazum postal učinkovit.
840. Isto, O Sabinu, XLIII knjiga.
Kar zadeva civilno pravo, sužnji ne veljajo za osebe, vendar to riot velja po naravnem pravu, saj naravno pravo vse ljudi
obravnava kot enake.
841. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXII.
Kadar poskušata tožnik ali toženec dokazati pridobitni naslov, je težje dokazati tožnikov primer.
842. Ulpianus, O Sabinu, knjiga XLII.
Pri vseh določilih in drugih pogodbah se ravnamo po namenu strank; če pa ni jasno, kakšen je bil njihov namen, upoštevamo
običaj kraja, kjer je bil posel sklenjen. Toda kakšno pravilo bi bilo treba sprejeti, če običaj kraja ničesar ne določa, ker se
spreminja? V tem primeru je treba zahtevati najnižji znesek.
843. Isto, O Sabinu, knjiga XLVIII.
Nič ni tako naravno, kot da se obveznost razveljavi na enak način, kot je bila sklenjena; zato se ustna obveznost razveljavi z
besedami, tista, ki temelji zgolj na soglasju strank, pa se razveljavi z nestrinjanjem obeh.
844. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXVII.
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Vmešavanje v nekaj, kar se nas ne tiče, je krivdno.
845. Ulpianus, O Sabinu, knjiga LI.
Kdor ima moč obsoditi, ima tudi moč oprostiti.
846. Pomponij, O Sabinu, knjiga XXIX.
Tako kot dedič ne bi smel biti odgovoren za kazen, ki jo je pokojnik utrpel zaradi zločina, tako tudi ne bi smel imeti koristi
od vsega, kar bi lahko prišlo v njegove roke zaradi zločina.
847. Isto, O Sabinu, knjiga XXXII.
V vsakem primeru se šteje, da je bilo dejanje opravljeno, kadar kdo drug prepreči, da bi ga opravil.
848. Isto, O Sabinu, knjiga XXXIV.
Norec in tisti, ki mu je prepovedano upravljati svoje premoženje, nima volje.
849. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVI.
Vse, česar tožnik ne sme storiti, ni dovoljeno niti tožencu.
850. Kadar je lastninska pravica nejasna, je bolje dati prednost stranki, ki si jo skuša povrniti, kot tisti, ki si jo prizadeva
pridobiti prvič.
851. Gaj, O pokrajinskem ediktu, IX. knjiga.
Tisti, ki nasledijo drugega, se upravičeno sklicujejo na nevednost glede tega, ali jim zahtevano pripada ali ne. Tudi poroki in
dediči se lahko sklicujejo na nevednost kot opravičilo. Vendar to velja za dediča le, ko je tožen, ne pa tudi, ko vloži tožbo;
jasno je namreč, da mora biti vsakdo, ki vloži tožbo, obveščen, saj je v njegovi moči, da to stori, kadar želi, in mora najprej
skrbno preučiti terjatev, nato pa se lotiti izterjave.
852. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXVIII.
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Nikomur, ki zanika, da je kaj dolžan, ni preprečeno, da bi se branil kako drugače, razen če zakon to prepoveduje.
853. Kadar je mogoče vložiti več tožb za isto stvar, je treba uporabiti samo eno.
44. Isto, O ediktu, knjiga XXIX.
Dovoljujemo tožbo zoper dediča za znesek, za katerega se je okoristil z goljufijo pokojnika, vendar to ne velja za kakršno
koli njegovo lastno goljufijo.
854. Isto, O ediktu, XXX. knjiga.
Niti zastava, niti depozit, niti posest na podlagi negotovega lastništva, niti nakup, niti najem lastnega premoženja ne morejo
obstati.
855. Dogovor zasebnikov ne vpliva na javno pravo.
46. Gaj, O pokrajinskem ediktu, X. knjiga.
Nihče ni prisiljen povrniti ničesar, kar je bilo zahtevano kot kazen.
856. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXX.
Z dajanjem nasvetov, ki niso goljufivi, ne nastane nobena obveznost; če pa bi bili dani z goljufivim in zavajajočim namenom,
bo vložena tožba zaradi goljufije.
857. Partner mojega partnerja ni moj.
48. Paulus, O ediktu, knjiga XXXV.
Vse, kar je storjeno ali izrečeno v navalu jeze, se ne šteje za učinkujoče, razen če vztrajanje zadevne stranke razkrije stanje
njenega uma. Če se torej žena po kratkem času vrne, se ne šteje, da je bila razvezana.
858. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXXV.
Prevara ene osebe ne daje razloga drugi osebi za tožbo, če je ta ni prizadela.
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859. Paulus, O ediktu, knjiga XXXIX.
Brez krivde je tisti, ki se zaveda, da se krši zakon, vendar ga ne more preprečiti.
860. Gaj, O pokrajinskem ediktu, XV. knjiga.
Za nikogar ne velja, da pridobi nekaj, kar je dolžan izročiti drugemu.
861. Ulpianus, O ediktu, XLIV. knjiga.
Ne samo tisti, ki se skriva, velja, da ne more zagovarjati zadeve, ampak tudi tisti, ki se, čeprav je navzoč, noče zagovarjati ali
noče nadaljevati postopka.
862. Paulus, O ediktu, knjiga XLII.
Oseba ima pravico do vračila denarja, ki ga je plačala po pomoti, kadar pa ga plača namenoma, se šteje, da gre za donacijo.
863. Ulpianus, O ediktu, knjiga XLVI.
Nihče ne more prenesti na drugega pravice, ki je sam nima.
864. Gaj, O oporokah v zvezi z mestnim ediktom, II. knjiga.
Za nikogar ne velja, da stori goljufijo, če stori, kar ima pravico storiti.
865. Isto, O zapuščinah, povezanih z mestnim ediktom, III. knjiga.
Pri dvomljivih vprašanjih je treba vedno dati prednost bolj prijaznemu mnenju.
866. Isto, O glavnem ediktu, XVIII. knjiga.
Dobra vera ne dovoljuje, da bi se isti dolg izterjal dvakrat.
867. Ulpianus, Razprave, II. knjiga.
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Tožba De peculia se v kazenskih zadevah običajno ne odobri zoper očeta.
868. Isti, Disputations, knjiga III.
Odločeno je, da ima dedič enako oblast in pravice, kot jih je imel pokojnik.
869. Isto, Disputations, knjiga X.
Vedno se razume, da lahko nekaj ukaže storiti tisti, ki ne prepreči drugemu, da bi posredoval v njegovem imenu. Če pa bi
kdo, ki ni privolil, posel ratificiral, bo odgovoren za tožbo po pooblastilu.
870. Isto, Mnenja, III. knjiga.
Vsakdo ima pravico popraviti svojo hišo, če tega ne stori proti soglasju drugega, na zemljišču, do katerega nima pravice.
871. Julianus, Digest, VI. knjiga.
Dedovanje ni nič drugega kot nasledstvo vseh pravic, ki jih je užival pokojnik.
872. Isti, Digeste, knjiga XVII.
Kdor brez goljufivega namena pristopi k sojenju, se ne šteje, da je v zamudi s plačilom.
873. Isto, Digest, knjiga XXIX.
Pri poslovanju se ne sme nepremišljeno upoštevati ničesar, kar se redko zgodi.
874. Isto, Digest, knjiga LIV.
Sofistika, ki jo Grki imenujejo "kratek silogizem", je tista, pri kateri se iz premis, ki so očitno resnične, z drobnimi
spremembami izpeljejo sklepi, ki so očitno napačni.
875. Isto, Digest, knjiga LX.
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Marcellus pravi, da preneha biti dolžnik tisti, ki pridobi pravno izjemo, in to takšno, ki ni v nasprotju z naravno pravičnostjo.
876. Isto, Digeste, knjiga LXXXVII.
Kadar ima stavek dva pomena, je treba sprejeti tistega, ki je bolje prilagojen zadevi.
877. Paulus, O izterjavi dote.
V vsakem primeru je treba upoštevati, da kadar stanje osebe daje podlago za ugodnost in je ni, izgine tudi ugodnost; kadar pa
jo zahteva dejanje, jo lahko vsakdo preganja in podlaga za ugodnost ostane.
878. Isto o dodelitvi svobodnih ljudi.
Ugodnost se ne podeli osebi, ki je ne želi sprejeti.
879. Isto, O dolžnostih prokonzula, II. knjiga.
Nihče, ki mu je bila podeljena pravica, da obsodi storilca na smrt ali na katero koli drugo kazen, ne more prenesti svojega
pooblastila na drugega.
880. Isto, O dolžnostih prokonzula, II. knjiga.
Vsega, kar zahteva preiskavo, ni mogoče rešiti s prošnjo.
881. Javolen, O zadnjih Labejovih delih, III. knjiga.
Dobiček katere koli vrste premoženja je mogoče dati v zastavo.
882. Quintus Mucius Scaevola, Pravila.
Skrbništvo izhaja iz dedne pravice, razen kadar so dedinje ženske.
883. Nihče ne more nikomur postaviti skrbnika, razen njegovim pravim dedičem ali razen če je imel take dediče ob svoji
smrti ali bi jih imel, če bi živel.
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884. Za nasilno dejanje se šteje tisto, kar kdo stori, potem ko mu je bilo to prepovedano; in tajno deluje tisti, ki ravna brez
vednosti druge stranke, če ima z njo spor ali misli, da ga bo imel.
885. Vse, kar je v oporoki navedeno tako, da tega ni mogoče razumeti, je enako, kot če to sploh ne bi bilo navedeno.
886. Nihče ne more koristiti drugemu v škodo tretjega niti s sporazumom, niti s predpisovanjem pogoja, niti s sklenitvijo
določila.
887. Papinianus, Vprašanja, I. knjiga.
Ena oseba ne bi smela postavljati nepravičnega pogoja drugi osebi.
888. Papinianus, Vprašanja, III. knjiga.
Nihče ne more spremeniti svojega mnenja v škodo drugega.
889. Isti, Vprašanja, knjiga XXIV.
Nobenega posla, za katerega je potrebno soglasje zainteresiranih strank, ni mogoče izvesti, če za to ni dejanskega in
pozitivnega dokaza.
890. Isto, Vprašanja, knjiga XXVIII.
Zakonita dejanja, ki niso odvisna od časa ali pogoja, kot so na primer emancipacija, izpustitev, sprejem dediščine, izbira
sužnja, imenovanje skrbnika, so absolutno razveljavljena z dodajanjem časa ali pogoja. Včasih pa zgoraj navedeni akti
postanejo tiho veljavni v okoliščinah, ki bi jih, če bi bile izražene odkrito, naredile neveljavne. Kadar namreč kdo absolutno
potrdi prejem nečesa, kar mu je bilo obljubljeno pod določenim pogojem, se bo njegova odpustitev štela za veljavno, če bo
pogoj obveznosti izpolnjen; kadar pa je bil pogoj odpustitve izrecno naveden, bo posel brez veljave in učinka.
891. Isto, Vprašanja, knjiga XXXI.
Na splošno velja, da je treba pri vsakem vprašanju v zvezi z goljufijo upoštevati ne to, kar ima tožnik v rokah, temveč to, kar
bi lahko imel, če ne bi bilo njegovega nasprotnika.
892. Isto, Vprašanja, knjiga XXXII.
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Ugotavljanje obstoja goljufije po civilnem pravu ni vedno odvisno od dogodka, temveč od tega, ali je obstajal namen
goljufije.
893. Isto, Vprašanja, XXXIII knjiga.
V vseh pravnih zadevah ima vrsta prednost pred vrsto in vse, kar se nanaša nanjo, velja za najpomembnejše.
894. Isto, Mnenja, III. knjiga.
Kar koli je v pogodbe vstavljeno z namenom, da se odpravi dvoumnost, ne posega v običajno pravo.
895. Isto, Mnenja, IX. knjiga.
Za darilo se šteje vse, kar je dano brez prisile zakona.
896. Isto, Opredelitve, II. knjiga.
Za nikogar ne velja, da je nekaj izgubil, če mu to ni pripadalo.
897. Isto, Vprašanja, V. knjiga.
Kadar je plačano več, kot je treba, in presežka ni mogoče odšteti, se celoten dolg razume kot neplačan, prejšnja obveznost pa
bo še naprej obstajala.
898. Tisti, čigar poštenosti smo zaupali, dolguje po naravnem pravu to, kar dolguje po zakonu narodov.
85. Isti, Vprašanja, VI. knjiga.
Kadar se pojavi kakršen koli dvom, je bolje odločiti v prid dote.
899. Nobeno novo načelo ni, da bo to, kar je bilo enkrat odločeno kot veljavno, ostalo v veljavi; čeprav se lahko pojavi
primer, v katerem začetka ni bilo mogoče postaviti.
900. Kadar koli pravičnost nasprotuje naravnemu razumu ali dvomu zakona, je treba biti pri odločanju zmeren.
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901. Isto, Vprašanja, knjiga VII.
Stanje tistih, ki se vključijo v sodni postopek, se običajno ne poslabša, kot če se ga ne bi lotili, ampak se večinoma izboljša.
902. Isto, Vprašanja, knjiga XIII.
Nihče s tem, ko poskuša izterjati svoje premoženje, ne poslabša svojega položaja, ampak ga izboljša. Končno, po pridružitvi
izdaje preide pravica na dediča, ta pa je tudi odgovoren v vseh okoliščinah.
903. Scaevola, Vprašanja, knjiga V.
Nihče ni v zamudi, kadar je terjatev nična.
904. Paulus, Vprašanja, knjiga X.
Dokler je oporoka veljavna, zakoniti dedič ni pripuščen k dedovanju.
905. Isti, Vprašanja, XV. knjiga.
V vseh zadevah, zlasti pa v tistih, ki se nanašajo na pravo, je treba upoštevati pravičnost.
906. Isto, Vprašanja, knjiga XVII.
Kadarkoli zapuščina pripada komu na podlagi dvojne pravice, bo, če se novejša zavrne, ostala starejša.
907. Scaevola, Mnenja, V. knjiga.
Če se prepisovalec zmoti pri prepisovanju določila, to ne bo preprečilo odgovornosti dolžnika in poroka.
908. Marcianus, Trusts, Book I.
Za sina pod očetovskim nadzorom se šteje, da ne more niti obdržati, niti povrniti, niti pridobiti posesti svojega peculiuma.
909. Ulpianus, Trusti, II. knjiga.
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Ni običajno, da bi odvečna vsebina povzročila pomanjkljivost dokumenta.
910. Isti, Skrbništvo, VI. knjiga.
Nihče ne dvomi, da je treba tistega, ki se brani, šteti za plačilno sposobnega.
911. Marcianus, Trusti, knjiga XII.
Kadar je listina dvoumna, je treba upoštevati namen stranke, ki jo je sestavila.
912. Hermogenianus, Epitomi prava, III. knjiga.
Samo s sodbo o izgonu se osebi odvzame premoženje, ki ga zapleni državna blagajna.
913. Isti, Epitome prava, IV. knjiga.
Kadar si dve osebi lastnino zahtevata na podlagi donosnega naslova, mora imeti prednost tisti, čigar naslov je starejši.
914. Venuleius, Stipulations, knjiga XII.
Nikogar ni mogoče šteti za nepoštenega, ki ne ve, koliko bi moral plačati.
915. Gaj, Pravila, I. knjiga.
Vsaka obveznost, sklenjena po enem zakonu, je razveljavljena z nasprotnim zakonom.
916. Paulus, O sodnih preiskavah.
Kadar zakon omenja dvomesečni rok in se stranka pojavi enainšestdeseti dan, jo je treba zaslišati; za to sta cesar Antonin in
njegov božji oče določila v reskriptu.
917. Ulpianus, O ediktu, I. knjiga.
Za vsakogar, ki stori dejanje v nasprotju s pretorjevim ukazom, se pravilno reče, da je kršil edikt.
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918. Ta ima pravico zavrniti dejanje, ki ga lahko tudi odobri. 103. Paulus, O ediktu, I. knjiga.
Nikogar ni mogoče s silo odpeljati iz njegove lastne hiše.
919. Ulpianus, O ediktu, II. knjiga.
Če sta vloženi dve tožbi, od katerih se v eni zahteva odškodnina za velik znesek, v drugi pa je podana neslavna obtožba, ima
prednost tista, ki vpliva na ugled stranke. Kadar pa sta obe tožbi takšni, da bodo obsodbe tožnika zaznamovale z
neslavnostjo, je treba obe šteti za enako pomembni, četudi so zadevni zneski različni.
920. Paulus, O ediktu, I. knjiga.
Kadar koli se zahteva sodna preiskava, se je treba obrniti na pretorja.
921. Isti, O ediktu, II. knjiga.
Svoboda je lastnina neprecenljive vrednosti.
922. Gaj, O pokrajinskem ediktu, I. knjiga.
Proti sužnju ni mogoče vložiti nobene tožbe na sodišču.
923. Paulus, O ediktu, IV. knjiga.
Pri izrekanju kazni je treba vedno upoštevati starost in neizkušenost krivca.
924. Isti, O ediktu, V. knjiga.
Ni sostorilec pri zločinu tisti, ki ne prepreči njegovega izvrševanja, kadar tega ne more storiti.
925. Isto, O ediktu, VI. knjiga.
Manjše je vedno vključeno v večje.
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926. Nihče ne velja za pravno odgovornega za drugega, če ne da varščine.
927. Za mladoletnika se ne šteje, da je privolil v nekaj v svojo škodo.
928. Če dva stavka v pogodbi, ki se nanašata na isto stvar, nista povezana, zadošča, da je izpolnjen eden od njiju.
929. Ženskam je treba odobriti olajšave za njihovo zaščito, ne pa zato, da bi jim omogočile, da bi lažje vsiljevale drugim.
930. Gaj, O pokrajinskem ediktu, II. knjiga.
Mladoletnik, ki je blizu pubertete, je sposoben kraje in povzročitve škode.
931. Kazenske tožbe, ki izvirajo iz kršitev zakona, ne preidejo na dediča, kot na primer tožbe zaradi tatvine, protipravne
škode, ropa z nasiljem in poškodbe.
932. Paulus, O ediktu, VIII. knjiga.
Kar zadeva izid, je vseeno, ali kdo ni upravičen do tožbe na podlagi zakona ali pa je lahko izključen z izjemo.
933. Gaj, O pokrajinskem ediktu, III. knjiga.
Del je vključen v celoto.
934. Paulus, O ediktu, IX. knjiga.
Kadar so besede dvoumne, je treba sprejeti njihov najverjetnejši ali običajni pomen.
935. Isto, O ediktu, knjiga X.
Kadar je kdo oproščen obveznosti, se domneva, da je njegov upnik prejel svoj denar.
936. Ne more se šteti, da je kaj dobil tisti, ki mu je po določilu, ki ga je mogoče izključiti z izjemo.
937. Ulpianus, O ediktu, XI. knjiga.
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Soglasju, ki je temelj dobronamernih pogodb, nič ni tako nasprotno kot sila in strah; in odobravanje česa takega je v
nasprotju z dobrimi običaji.
938. Kdor se ravna po javnem pravu, ni izkoriščan.
939. Za tiste, ki delajo napake, se ne šteje, da privolijo. 117. Paulus, O ediktu, knjiga XI.
Pretor meni, da imetnik posesti po ediktu v vsakem pogledu nadomešča dediča.
940. Ulpianus, O ediktu, XII. knjiga.
Kdor je v služnosti, ne more pridobiti lastnine z uzurpacijo; kajti tudi če ima posest, se ne šteje, da jo ima zakonito.
941. Isti, O ediktu, knjiga XIII.
Ne odtuji tisti, ki mu zgolj ne uspe pridobiti posesti.
942. Paulus, O ediktu, XII. knjiga.
Nihče ne more zapustiti svojemu dediču nobenih pravic, ki jih sam nima.
943. Isti, O ediktu, knjiga XIII.
Za tistega, ki ne stori, kar bi moral, se šteje, da je kršil svojo dolžnost; za tistega, ki stori, česar ne bi smel storiti, pa se šteje,
da ni storil, kar mu je bilo naloženo.
944. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga V.
Svoboda ima prednost pred vsem.
945. Ulpianus, O ediktu, XIV. knjiga.
Nihče ne more zakonito vložiti tožbe v imenu drugega.
946. Začasna sprememba ne vpliva škodljivo na pravice pokrajine. 124. Paulus, O ediktu, XVI. knjiga.
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Pri poslih, kjer ni potreben govor, ampak prisotnost stranke, se lahko šteje, da nema oseba, ki ima inteligenco, odgovarja.
Enako pravilo velja za gluhega, saj lahko tudi on odgovarja.
947. Pomponij v prvi knjigi pravi: "Nespametna oseba ima enak položaj kot tisti, ki je odsoten."
948. Gaj, O pokrajinskem ediktu, V. knjiga.
Tožniki so obravnavani z večjo naklonjenostjo kot tožniki.
949. Ulpianus, O ediktu, XV. knjiga.
Nihče ni plenilec, ki plača ceno tistega, kar je pridobil.
950. Kdor pridobi svobodnjaka, zaradi tega ne postane nič bolj bogat.
951. Kadar se pojavi vprašanje v zvezi z zahtevki dveh oseb, je bolje, da je v prednosti položaj posestnika.
952. Paulus, O ediktu, knjiga XX.
953. Kadar pretor ugodi tožbi zoper dediča za znesek, za katerega se je ta okoristil, zadostuje, če se izračun opravi od
trenutka, ko je premoženje, pridobljeno s prevaro pokojnika, prišlo v njegove roke.
953. Isto, O ediktu, knjiga XIX.
Kadar imata dve osebi premoženje na podlagi istega naslova, je v prednosti posestnik.
954. Za tiste, ki nasledijo vse pravice kogar koli, velja, da zasedajo mesto njegovih dedičev. 129. Isti, O ediktu, XXI. knjiga.
Upnik ni kriv goljufije, ki prejme tisto, do česar je upravičen.
955. Ko preneha obstajati glavna stvar, izginejo tudi njeni dodatki. 130. Ulpianus, O ediktu, XVIII. knjiga.
Tožbe, zlasti kazenske, ki se nanašajo na isti predmet, se nikoli ne razveljavijo.
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956. Paulus, O ediktu, knjiga XXII.
Kdor se z goljufijo odpove posesti, je obsojen kot posestnik, ker je zaradi goljufije odgovoren kot posestnik.
957. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga VII.
Nevednost je uvrščena med malomarnost.
958. Isti, O deželnem ediktu, VIII. knjiga.
Naše stanje se lahko izboljša zaradi naših sužnjev, ne more pa se poslabšati.
959. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXI.
Upniki niso ogoljufani, če njihov dolžnik ničesar ne pridobi, ampak le, če se mu zmanjša premoženje.
960. Nihče ne more izboljšati svojega položaja z zločinom. 135. Isto, O ediktu, knjiga XXIII.
Ni mogoče izročiti premoženja, ki bodisi ne obstaja bodisi se ne šteje za vključeno v pogodbo.
961. Paulus, O ediktu, knjiga XVIII.
Dobra vera prizna posestniku toliko, kolikor mu v resnici pripada, kadar koli zakon tega ne preprečuje.
962. Ulpianus, O ediktu, knjiga XXV.
Tisti, ki kaj pridobi po pooblastilu sodišča, je dobronamerni posestnik.
963. Paulus, O ediktu, knjiga XXVII.
Za vsako zapuščino, četudi je bila vpisana pozneje, velja, da je bila sprejeta ob smrti pokojnika.
964. Teža kaznivega dejanja se nikoli ne poveča zaradi časa, ki je pretekel od njegove storitve.
965. Gaj, O ediktu mestnega pretorja.
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Vse tožbene pravice, ki ugasnejo s smrtjo ali s potekom časa, še naprej obstajajo, ko so bile enkrat vložene na sodišče.
966. Za nikogar ne velja, da mu absolutno ne pripada nič, česar bi mu lahko bil z nekim dogodkom odvzet. 140. Ulpianus, O
ediktu, knjiga LVI.
Odsotnost tistega, ki je odsoten zaradi državnih zadev, ne sme škodovati ne njemu ne komu drugemu.
967. Paulus, O ediktu, knjiga LIV.
Vse, kar je vzpostavljeno v nasprotju s pravnim pravilom, ne bi smelo postati precedens.
968. Dva dediča iste osebe ne moreta vsak postati dedič celotne zapuščine. 142. Isti, O ediktu, knjiga LVI.
Kdor molči, ne priznava vedno, še vedno pa velja, da ne zanika.
969. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXII.
Vse, kar bo onemogočilo osebe, ki so sklenile pogodbo, bo onemogočilo tudi njihove naslednike.
970. Paulus, O ediktu, knjiga LXII.
Vse, kar je dovoljeno, ni vedno častno.
971. Pri določilih je treba upoštevati čas, ko smo sklenili pogodbo. 145. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVI.
Za nikogar ne velja, da goljufa tiste, ki se zavedajo dejstev in v to privolijo.
972. Paulus, O ediktu, knjiga LXII.
Karkoli je kdo storil, ko je bil suženj, mu ne more koristiti, ko postane svoboden.
973. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXIV.
Posebne zadeve so vedno vključene v splošne.
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974. Paulus, O kratkem ediktu, knjiga XVI.
Kadar učinek česa koristi vsem zainteresiranim strankam, mora vsaka od njih nositi tudi svoj delež stroškov.
975. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXVII.
Vsakdo, ki ima korist od dejanj drugega, naj jamči zanje.
976. Isti, O ediktu, knjiga LXVIII.
Pravni položaj tistega, ki je zagrešil goljufijo, da bi pridobil posest ali obdržal premoženje, in tistega, ki jo je zagrešil, da bi se
izognil posesti ali obdržanju premoženja, je nujno enak.
977. Paulus, O ediktu, knjiga LXIV.
Nihče ne stori krivice zoper drugega, razen če stori nekaj, česar nima pravice storiti.
978. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXIX.
Naša praksa je, da kot kaznivo dejanje preganjamo vse, kar se doseže z javnim ali zasebnim nasiljem.
979. Kdor naroči, da se nekomu odvzame posest, mu jo tudi odvzame.
980. Ratifikacija storitve kaznivega dejanja je podobna ukazu za njegovo izvršitev.
981. Pri pogodbah, ki vključujejo goljufijo ali dobro vero, je dedič odgovoren v celoti.
982. Paulus, O ediktu, knjiga LXV.
Odgovorni postanemo na enak način, kot smo po drugi strani razrešeni pogodb; kajti kakor z določenimi metodami
pridobimo premoženje, ga z istimi metodami tudi izgubimo. Tako kot lastnine ni mogoče pridobiti drugače kot z namenom in
telesnim naporom, je tudi ni mogoče izgubiti, če ne obstajata obe stvari.
983. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.
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Kadar sta stranki v postopku krivi istega kaznivega dejanja, je tožnik v slabšem položaju in je položaj posestnika ugodnejši;
tako je v primeru, ko je vložena izjema zaradi tožnikove goljufije in se mu odgovor ne odobri, čeprav je toženec storil
goljufijo pri istem poslu.
984. Tistemu, ki sam ni kriv, je treba dovoliti, da od druge stranke izterja kazen. 155. Paulus, O ediktu, knjiga LXV.
Oseba je odgovorna za svoje dejanje, ki ne sme škodovati nasprotniku.
985. Ne šteje se, da uporablja nasilje tisti, ki izkoristi svojo pravico in vloži navadno tožbo na sodišču.
986. V kazenskih zadevah je treba sprejeti najbolj benevolentno razlago.
987. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXX.
Nikogar ni mogoče prisiliti, da bi branil drugega proti njegovi volji.
988. Vsakdo lahko reče, da ima stranka, ki ji podelimo tožbe, veliko več razlogov, da se sklicuje na izjemo.
989. Kadar ena oseba nasledi drugo, ni pravično, da vse, kar bi lahko škodovalo osebi, ki jo je nasledila, ne bi škodovalo tudi
njej.
990. Na splošno bi moral imeti kupec enako pravico do vložitve tožbe ali obrambe, kot jo ima prodajalec.
991. Kar je komu dano v njegovo korist, mu ni podarjeno, če tega noče sprejeti. 157. Isto, O ediktu, knjiga LXXI.
Kadar zločin ali prekršek ni opredeljen kot grozovit, bo tistim, ki ga storijo, oproščen, če so kot sužnji ubogali svoje
gospodarje; ali če so storilci ubogali tiste, ki nadomeščajo gospodarje, kot so na primer skrbniki in kuratorji.
992. Za vsakogar, ki stori goljufijo z namenom, da bi se odpovedal posesti, se šteje, da še vedno obdrži posest.
993. Pri pogodbah nasledniki tistih, ki so bili krivi goljufije, niso odgovorni le za morebitni dobiček, ki ga lahko pridobijo,
ampak tudi za celoten znesek; to pomeni, da bo vsak odgovoren za svoj delež kot dedič.
994. Gaj, O pokrajinskem ediktu, knjiga XXVI.
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Upnik, ki dovoli prodajo zastavljenega premoženja, izgubi zastavno pravico.
995. Paulus, O ediktu, knjiga VII.
Do premoženja smo lahko upravičeni na podlagi različnih obveznosti, ne more pa nam pripadati na podlagi različnih
naslovov.
996. Ulpianus, O ediktu, knjiga LXXVI.
Eno je prodati, drugo pa je privoliti, da prodajalec proda.
997. Za vse, kar je javno storjeno z večino, velja, da so to storile vse zainteresirane stranke.
998. Nesmiselno je, da ima oseba, ki ji je bilo zemljišče zapuščeno, na njem boljšo lastninsko pravico kot dedič ali sam
oporočitelj, če je živ.
999. Isto, O ediktu, knjiga LXXVII.
V civilnem pravu je bilo sprejeto pravilo, da se vedno, kadar zainteresirana stranka prepreči izpolnitev pogoja, šteje, da je
enak, kot če bi bil izpolnjen. To velja za podelitev svobode, zapuščino in imenovanje dedičev; po tem pravilu postanejo
veljavni tudi določila, kadar je zaradi dejanja obljubitelja preprečeno, da bi izpolnil pogoj.
1000. Paulus, O ediktu, knjiga LXX.
Nobenega dejanja, ki se opravi po nujnosti, ne bi smeli navajati kot precedens.
1001. Ulpianus, O ediktu, knjiga LV.
Kadar ima nekdo pravico kaj dati, ima tudi pravico to prodati in odtujiti.
1002. Paulus, O ediktu, knjiga LI.
Tožbe, ki vključujejo kazen in so bile enkrat vložene, se lahko prenesejo proti dedičem.
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1003. Ulpianus, O ediktu, knjiga LIII.
Kdor lahko odtuji premoženje, lahko tudi privoli v njegovo odtujitev. Kadar pa nekomu ni podeljena pravica, da jo podari, je
treba sprejeti pravilo, da se njegova volja ne sme upoštevati, tudi če soglaša, da jo podari drug.
1004. Paulus, O ediktu, knjiga XLVIII.
Tisti, ki zagovarja primer drugega, nikoli ne velja za plačilno sposobnega.
1005. Isti, O ediktu, knjiga XLIX.
Vse, kar v trenutku, ko je bilo dano, ne postane last tistega, ki to prejme, se sploh ne šteje za dano.
1006. Za stranko, ki nekaj stori po sodnikovem ukazu, se ne šteje, da je storila goljufijo, ker je bila dolžna ubogati.
1007. I. knjiga, O Placiju, I. knjiga.
Treba je slediti tistemu postopku, ki daje možnost najbolj pravične poravnave.
1008. Vsako dvomljivo vprašanje je treba razlagati v skladu z namenom zainteresiranih strank.
1009. Isto, O Plautiju, II. knjiga.
Krivdo stori tisti, ki jo je ukazal storiti. Ni pa kriv tisti, ki je prisiljen ubogati.
1010. Karkoli, kar je v suspenzu, se ne šteje za obstoječe. 170. Isti, O Plautiju, III. knjiga.
Vsako dejanje sodnika, ki se ne nanaša na njegove sodne dolžnosti, je neveljavno.
1011. Isto, O Placiju, IV. knjiga.
Nihče ni odgovoren za dolg na podlagi tega, da lahko od drugega pobere, kar je zanj plačal.
1012. Isto, O Placiju, V. knjiga.
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V prodajni pogodbi se vsak stavek dvomljivega pomena razlaga proti prodajalcu.
1013. Zahtevek, ki je dvoumen, je treba razlagati tako, da je ugoden za tožnika. 173. Isto, O Placiju, VI. knjiga.
Kadar je zoper koga izrečena sodba do višine njegovih sredstev, mu ne bi smeli izsiliti vsega, kar je imel; vendar je treba
upoštevati pravilo zakona, ki ne dovoljuje, da bi bil spravljen v revščino.
1014. Kadar je v zakonu izraz: "Povrni," je treba povrniti tudi dobiček, četudi to ni posebej določeno.
1015. Vsakdo je oškodovan zaradi lastne zamude pri plačilu; to pravilo se upošteva, kadar sta dva dolžnika solidarno
odgovorna.
1016. Prevare je kriv, kdor zahteva nekaj, kar je dolžan vrniti.
1017. Isto, O Placiju, VIII. knjiga.
Deluje lahko tisti, za katerega se zdi, da je že sposoben izpolniti pogoj.
1018. Česar koli, česar človek ne more imeti, tudi če si to želi, ne more zavrniti. 175. Isto, O Placiju, XI. knjiga.
Suženj ne more opravljati nobene dolžnosti, za katero zakoni zahtevajo, da jo opravljajo osebe, ki so svobodne.
1019. Ne bi smel biti v nič boljšem položaju od osebe, od katere črpam svoje pravice. 176. Isti, O Plautiju, knjiga XIII.
Nikomur ni podeljen privilegij, da bi sam opravljal tisto, kar se lahko javno opravi prek sodnika; to pa je predpisano zato, da
bi se izognili priložnostim za spodbujanje nereda.
1020. Vrednost svobode in odnosa je brezmejna. 177. Isti, O Plautiju, XIV. knjiga.
Tisti, ki nasledi privilegije ali lastnino drugega, naj izkoristi zakonite pravice svojega predhodnika.
1021. Nikogar ne bi smeli obtožiti goljufije, ki ne pozna razloga, zakaj ne bi smel vložiti tožbe. 178. Isti, O Placiju, XV.
knjiga.
Ko glavna stvar ne obstaja več, na splošno prenehajo obstajati tudi njeni dodatki.
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1022. Isto, O Placiju, XVI. knjiga.
Kadar je namen osebe, ki podeli manumission, nejasen, je treba odločiti v korist svobode.
1023. Isto, O Placiju, knjiga XVII.
Vse, kar se plača po nalogu upnika, je enako, kot če bi bilo plačano njemu samemu.
1024. I. knjiga, O Vitelliju.
Če nihče ne sprejme zapuščine, je moč oporoke popolnoma izničena.
1025. Isto, O Vitelliju, III. knjiga.
Če lastninska pravica ne more priti nikomur, je ne more povzročiti nobena obveznost.
1026. Marcellus, Digest, knjiga XIII.
Čeprav formalnosti, ki jih zahteva zakon, ni lahko spremeniti, je vseeno treba odobriti olajšavo, kadar to jasno zahteva
pravičnost.
1027. Celsus, Digeste, knjiga VII.
Opravičilo praznega strahu ni pravno.
1028. Isti, Digeste, VIII. knjiga.
Nobena obveznost ni zavezujoča, ki je nemogoča.
1029. Isto, Digest, knjiga XII.
Ničesar ni mogoče zahtevati pred časom, ko je po naravnem poteku stvari mogoče izročiti; in ko je v obveznost vpisan datum
plačila, je ni mogoče izterjati, dokler ta čas ne preteče.
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1030. Isto, Digest, knjiga XVI.
Kadar kdo zapusti svojo ženo nosečo, se ne šteje, da je umrl brez otrok.
1031. Isto, Digest, knjiga XVII.
Če sta v oporoki naročeni dve nasprotujoči si stvari, nobena od njiju ne bo veljavna.
1032. Kar je prepovedano po naravi stvari, ne more biti potrjeno z nobenim zakonom. 189. Isto, Digest, knjiga XIII.
Za mladoletnika se ne domneva, da je dal privolitev ali da jo je zavrnil zaradi svoje starosti; kajti v vsaki zadevi, ki zahteva
znanje ali presojo, je potrebna avtoriteta njegovega skrbnika.
1033. Isto, Digest, knjiga XXIV.
Vse, kar se izseli, ni vključeno v lastnino.
1034. Isto, Digest, knjiga XXXIII.
Neratij, ki so ga vprašali, ali je treba šteti, da velja privilegij, ki ga je cesar podelil osebi, za katero je menil, da je živa, a je
bila v resnici že mrtva, je odgovoril, da se mu ne zdi, da bi ga cesar podelil, če bi vedel, da je obdarovanec mrtev, vendar je
vseeno treba pri njem samem ugotoviti, v kolikšni meri namerava privilegij uporabiti.
1035. Marcellus, Digeste, knjiga XXIX.
Premoženje, ki ga ni mogoče razdeliti, bo v celoti pripadalo dedičem kot posameznikom.
1036. V zadevah, ki so dvoumne, je nič manj pravično kot varno sprejeti bolj ugodno razlago.
1037. Celsus, Digeste, knjiga XXXVIII.
Za skoraj vse pravice dedičev velja, da so enake, kot če bi to postali takoj po zapustnikovi smrti.
1038. Modestin, Razlike, VI. knjiga.
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Tisti, ki postanejo dediči po daljši stopnji sorodstva s pokojnikom, veljajo za nič manjše dediče, kot če bi bili v prvi stopnji.
1039. Isti, Razlike, knjiga VII.
Stvari, ki so jasno navedene, so škodljive, druge pa ne.
1040. Isto, Pravila, VIII. knjiga.
Nekateri privilegiji so stvarni, nekateri pa osebni. Prvi preidejo na dediča, tisti, ki so osebni, pa nanj ne preidejo.
1041. Isti, O obredu poroke.
Pri zakonskih zvezah je treba upoštevati ne le to, kar je zakonito, ampak tudi to, kar je častno.
1042. Javolenus, O Kassiju, knjiga XIII.
Goljufija, ki jo stori skrbnik, ne glede na to, ali je plačilno sposoben ali ne, ne sme škodovati pravicam njegovega varovanca
v interdiktnem ali katerem koli drugem sodnem postopku.
1043. Isti, Pisma, VI. knjiga.
Ni mogoče šteti, da je prost goljufije tisti, ki noče ubogati sodnikovega ukaza.
1044. Isto, Pisma, knjiga VII.
Kadar ni mogoče sprejeti odločitve brez povzročitve škode, je treba izbrati tisto ravnanje, ki povzroča najmanj krivice.
1045. Isto, Pisma, knjiga X.
Vsaka določba v oporoki nima učinka, če ni bila veljavna v času, ko je bila sestavljena.
1046. Isto, Pisma, knjiga XI.
Vsako opredelitev v civilnem pravu je treba spremeniti, saj lahko že zaradi majhnega neskladja postane neuporabna.
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1047. Pomponij, O Kvintu Muciju, VIII. knjiga.
Kdor utrpi kakršno koli škodo po lastni krivdi, se ne šteje za oškodovanca.
1048. Isto, O Kvintu Muciju, knjiga XXVIII.
Manj ugodno je imeti pravico do tožbe kot imeti premoženje, ki je njen predmet.
1049. Isto, O Kvintu Muciju, knjiga XXXIX.
Pogosto se zgodi, da je premoženje, ki nam ga je v določenih okoliščinah mogoče odvzeti, v takem stanju, da nam ga ni
mogoče odvzeti. Zato lahko, če smo z obremenitvijo zemljišča postali zavezanci državne blagajne, včasih vložimo tožbo za
njegovo vračilo, ga odtujimo in nanj uvedemo služnost.
1050. Isto, O različnih odlomkih, IX. knjiga.
Pravično in v skladu z zakonom narodov je, da se nihče s povzročitvijo škode ne more obogatiti na račun drugega.
1051. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, I. knjiga.
Če je o neki zadevi že odločeno, velja, da je resnična.
1052. Paulus, O Lex Julia et Papia, knjiga XIII.
Za nikogar ni mogoče šteti, da je izgubil nekaj, česar nikoli ni imel.
1053. Ulpianus, O Lex Julia et Papia, IV. knjiga.
Suženjstvo do neke mere primerjamo s smrtjo.
1054. Licinius Rufinus, Pravila, II. knjiga.
Če je imenovanje dediča od začetka neveljavno, ne more postati veljavno zaradi poteka časa.
1055. Paulus, O ediktu, knjiga LXIX.
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Suženj ne more biti odsoten zaradi opravkov za državo.
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